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Pradžiuginta Anglija 
Premjero Darbais 

KARŠTAI PASVElk lNTAS I rencija mieste San Rėmo bu-
LLOYD GEORGE. 

Nes Anglija daug laimėjo 
Rėmo konferencijoje. 

Londonas, bal. 30.—Angli
jos premjeras Lloyd (ieorge 
parvažiavo iŠ Renio konferen
cijos, atlikęs tenai didelius 
darbus Anglijai. 

Už tai jis savo šalininku ir 
Anglijos patrijotų karštai bu
vo pasveikintas. Iš savo nu-
veikimų konferencijoje vakar 
premjeras davė pranešimu 
parlamente. 

Pats premjeras jaučiasi pa
tenkintas ir linksmas, užkaria-
\»> kuone visą Mažąja Aziją, 
kur Anglija turės sau daug 
naudos. 

Kalba parlamente. 

Vakar premjeras kalbėda
mas parlamente pareiškė, kad 
pirm Reino konferencijos tar
pe talkininku gyvavę kai-ko-
kie nesusipratimai, paremti 
mažais neaiškumais. 

Bet paėioje konferencijoje 
tie nesusipratimai prašalinti. 
Padangės pilnai praskaistėjo. 

Pareiškė, jog Reino konfe
rencijos pasekmėmis patenkin
ti visi talkininkai >u savo šali
ninkais. Patenkintas ir jis oats 
ir. jo nuomone, pati Anglija. 

Talkininkai santaikoje. 

Pasak Lloyd George, konfe-

vus viena iš svarbiausių po 
padarymo armisticijos. 

Nes joje nebuvę jokiu paki
lusių nesusipratimų. Visi at
stovai bendrai rišo įvairiau
sius klausimus ir jautėsi lai
mingi, j 

(ieorge pasakojo parlamen
te, kad konferencijoje nebuvę 
nuomonių .įvairumų klausime 
taikos sutarties su Vokietija. 
Nutarta bendrai stovėti už tai, 
kad Versailleso sutarties są
lygos pilnai butų išpildytos 
vokiečių. 

Nesusipratimai u i Ruhr. 

Pirm konferencijos svarbiau
sia- nesusipratimas tarp talki
ninkų buvo pakilęs del Ruhr 
apskričio, sakė premjeras. 

Tam apskrityj Įvyko vokie
ėių sukilimai ir paskui susi
kirtimai. 
. Prancūzija pamanė, kad ji 

viena galinti patvarkyti vokie
čius. 

Kitos viešpatijos kitaip nuo-
moniavo. Sauvalis prancūzų 
pasielgimas grūmojo taikai 
Europoje. 

Tas klausimas kuogražiau-
siai išrištas. Visokis nepasi
tenkinimai prašalinta. 

Prancūzija veikiai atšauks 
sa\;o kariuomenę iš naujai 
okupuotų Vokietijos miestų. 
Nes Vokietija sumažina savn 
kariuomenės skaitlių Ruhr 
plotuos*1 (neutraliam ruože). 

Nauji Radikalų Suokalbiavimai 
S. 

RADIKALAI PASIKESIN- kai. Tai visa ineina komunis-
SIĄ PRIEŠ AUGŠ-
TUOSIUS VALDI

NINKUS. 

Teisingumo departamentas 
imasi priemonių. 

Washington, bal. 30. — (ie-
neralis Su v. Valstijų prokuro
ras Palmer vakar paskelbė, 
jog Teisingumo Departamen
tas susekęs naujus radikalų 
suokalbiavimus, kokie turi 
but pravesti socijalistų šven
tėje gegužės 1 dienų, pakeliant 
nocijalistams abelnas demons
tracijas. 

Tarp kitko susekta, kad ra
dikalai gegužės 1 d. yra nus
prendę pasikėsinti prieš dvi
dešimtį a r daugiau augštųjų 
šalies valdininkų. Tų skait-
liun ineina ir keti valstijų val
dininkai, radikalų nepaken
čiami. „ 

Departamentas turi infor
macijų, kad šios šalies ko
munistai pakelsią demonstra
cijas, tampriai surištas su į-
.vyksiančiomis tą dieną dsnMm-
stracijomis Europfoje. 

Prokuroras Palmer sako, 
jog radikalų suplenuota žmog
žudystės, užpuolimai ir strei-

tų partijos programon gegu
žės 1 dieną. 

Perspėti valdininkai. 
Teisingumo Departamentui 

yra žinomi tie valdininkai, 
prieš kuriuos tiorima pasikė
sinti. Tad jie dar vakar bu
vo perspėti stipriai apsi
drausti ir apsisaugoti. 

Darbininkai New Yorke, 
Chicagoj, Pittsburghe, Phila-
deiphijoj ir kituose industrijos 
centruose kurstomi radikalų 
gegužės 1 d. pamesti dirbus ir 
dalyvauti "tarptautiniam pra
si niankstyme darbo šventėje.' ' 

Be to, darbininkai kurstomi 
visur pakeiti demonstracijas. 

Perspėjama visuomenė. 
Prokuroras Palmer tvirtina 

jis netikįs, kad darbininkai 
paklausytų radikalų šauksmo 
ir pakeltų gegužės 1 d. strei
kus arba demonstracijas. 

Tečiaus jis negali užtikrinti, 
kas ištikrųjų gali įvykti. 

Todėl iškalno perspėja pla
čiąją visuomenę prieš radika* 
lų plenavimus pakelti nerei
kalingus trukšmus. Nes radi
kalų žygiai atkreipti prieš ša-

ANGLIJA NAUJAS SALY 
GAS STATO BOLŠE 

VIKĄMS. 

Reikalauja taikinties su Deni-
kinu ir kitais. 

Londonas, bal. 30.—Rusijos 
bolševikų valdžia neatlaidžiai 
siųlo taikų Anglijai. Nes kuo
met bolševikams pavyktų su
sitaikinti su Anglija, su kito
mis viešpatijomis butų tik pu
sė vargo. 

Išipradžių Anglijos vyriau
sybė nenorėdavo nei prisimin
ti apie taiką. Juk tiek kartų 
pasižadėjusi su bolševikais ne-
Mtaikinti, tiek daug yra išsi-
lėšavusi paremdama Denikiną, 
buvusią Kolčako valdžią ir ki
tus priešbolšcvikinius elemen
tus. 

Bet kitaip ėmus, Anglijai 
susitaikinti su bolševikais bu
tų daug parankumo. Tad An
glijos vyriausybė į bolševikų 
pasiūlymus dabar atsako: 

Pirmiau pertraukite karę su 
buvusiąja gen. Deni kino* armi
ja, susitaikinkite su tos armi
jos viršininkais, tuomet ir An
glija kitaip atsineš į jus. 

Dabar čia gauta iš Maskvos 
žinių, kad bolševikų valdžia 
jau mėgina patraukti taikos 
tarybosna nugalėtos Denikino 
armijos viršininkus. 

Jei tasai tikslas butų pa
sekmingas, tuomet gi\\ Anglija 
kitaip hutų atsinešti į bolševi
kų pasiūlymus padaryti taiką. 

ANGLAI PRIEŠ AMERIKO 
NUS LONDONO 

TEATRE. 

Pakelta nepaprasta sensacija. 

LENKAI PALIUOSUOSIĄ 
UKRAINĄ. 

Londonas, g*& 1. — C1 i a ne
paprasta sensacija pakilo, kuo
met (j ar riek teatre publika pa
kėlė trukšmą, neleizdama lošti 
amerikoniškai lošėjai Laurette 
Taylor. 

Iš visų teatre šonų pasigir
do šauksmai į lošėją: "Eik 
sau ten, iš kur atėjusi!" "Mes 
nenorime tavęs klausyti!" 

į Teatro valdytojas pasekmė
je buvo priverstas pertraukti 
lošimą ir uždaryti teatrą. 

Trukšmo metu teatre buvo 
ir Suv. Valstijų ambasadorius 
Davis. Buvo ir daugiau ame
rikonu. 

Toks apsireiškimas labai y-
patingas. 

SULAIKYTAS GALABINI 
MUS KETURIŲ ŽMO 

v NIŲ. 

Ossining, N. Y., geg. 1. — 
Vietos valstijiniam kalėjime 
antkart 'turėjo but nugalabinti 
4 žmogžudžiai. Prieš pat nu-
galabinimą vienas iš jų išpa
žino, kad jis vienas nužudęs 
žmogų. Tuojaus apie tai pra
nešta gulnu-natoriui; Šitas su
stabdė galabinimą. 

Koks Padėjimas Europoje 

NORI ALAUS IR VYNO. 

JAPONAI UŽfiMfc VISĄ 
SACHALINĄ. 

Tokyo, geg. 1. — Japonų 
kariuomenė užėmė pagalinus 
be jokio pasipriešinimo ir ki
tą šiaurinę Sachalino salos 
dalį, kuri prigulėjo Rusijai. 

Denver, Colo., geg. 1. — 
Valstijos konstitucijai paduo
ta pataisymas (amendmen-
tas). Sulig jo norima, kad 
valstijoje butų leidžiama ga
minti ir pardavinėti alus su 4 
mtoš. ulkoliolio ir vynas su 10 
nuoš. alkoholio. 

Pataisymas pavestas pati
krinti valstijos prokurorui, 
ar tas yra legalis daiktas. Jei 
prokuroras nepadarys veto, 
tuomet rudenį tas klausimas 
bus pavestas nubalsuoti pilie
čiams. 

PAKILO ANGLINIS KRIZIS 

New York, ,geg. 1. — Tarpe 

KONGRESO NARIAI PRO 
TESTUOJA PRIEŠ 

ANGLIJA. 

Washington, bal. 28. — An
glijos premjerui Lloyd Cieorge 

Varsa va, bal, 30. — Sulig 
lenkų generalio štabo prane
šimo, lenkų armija visu Uk
rainos frontu pažangiuoja. 
Kai-kur tik sutinka stipresnį 
bolše v i k ų pas i pr ieši n i mą. 

Kruvina kova buvus už Žito-
mirį, kur bolševikai buvę 
skaitlingi. Bet lenkai juos į-
veikę. 

Anot pranešimų, lenkams 
tenka daug bolševikų grobio 
ir daug nelaisvių. 

Leįkijos valdytojas Pilsud
skis skelbia, kad kaip tik bol
ševikai mis Švyti iš Ukrai
nos, šita tuojaus busianti pro-
klenmota nepriklausoma ir 
laisva, priede dar susirišusi 
su Lenkija. 

kietųjų angtekasyklų kompa- pasiųsta kaWegranui-protestas 
nijų ir darbinmkų anglekasių p 0 tuo pasirašę daugelis se-
pakilo dideli nesusipratimai, natorių ir žemesniojo huto 
kuomet čia konferencijoje ne- atstovų, 
sutikta užmokesčio klausimą. Protestuojama prieš kalini-

l\ad neleisti konferencijai mą_ a į r j u o e bylų pravedimo. 
pairti. Darbo Departamento 
sekretorius M'ii šonas konfe
rencijos atstovus pakvietė 
AVashingtonan. 

ANGLIJA DUOS PRANCU 
ZIJAI ŽIBALO. 

lies vvriausybę, taigi ir prieš 
pačią visuomenę. 

• 

Pagelba rusų bolševikams. 

Svarbiausias , radikalų žy
gis ne veikti kokiais nors 
darbininkų reikalais,' nes, to
lį gražu, jiems nekuoinfet neru
pi darbo žmonių laimingesnėj}' 
padėtis. -

Bet savo sukeltais trukš-
mais jie nori užmanifestuoti 
palankumą ir pritarimą rusų 
bolševikų darbams. Norima 
pakelti obalsis, kad Amerika 
būtinai turi susitaikinti štti> 
bolševikine Rusija ir čia duoti 
visatiną laisvę rusų bolševikų 
agentams. 

Anot prokuroro, šiandie tad 
radikalai agentai uukaitę dar
buojasi darbininkų tarpe. 

Kaip visuomenė, taip dar
bininkai perspėjami prieš ra
dikalų kurstymus. 

Paryžius, geg. 1. — Angli
ja pasižadėjo duoti Prancūzi
jai 25 nuoš. pelnyto žibalo iš 
Mesopotamijos ir kitų artimų 
Rytu versmių. 

ANGLIJA DEPORTUOJA 
AIRIUS KALINIUS. 

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

THM*<*i THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNBS 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
— Man baisu ima daryties, kuomet aš pagalvoju apie savo 

gimimo dienų paminėjimus. Nes tik įsidėmėk, man vakar 
suėjo trisdešimts devyneri metai. 

PILNA MAISTO EUROPOJE 
IR PIGUS. 

Taip sako Baldwin Locomo-
tive Co. prezidentas. 

Londonas, bal. 30.—"Padė
tis visose šalyse, per kurias te
ko keliauti, atrodo daug ža
danti. Žemdirbystė visur žvdi. 
Niekur nemačiau vargo. Bet 
kur tik teko pasisuk t i5 vistu 
buvo užtektinai maisto." 

Taip čia liudija Sanmel M. 
Vauclain, Bahhvin Locomotive 
Co. prezidentas, vos tomis die
nomis parkeliavęs iš vidurinės 
Europos. 

J is sako, jog Europoje atra
dęs sąlygas daug geresnes, 
kaip tikėjęsis rasti. Jis aplan
kė Varsavą, Turiną, Danzigą, 
Krakovą, Lvovą, Bukareštą, 
Belgradą, Trieste, Veneciją ir 
Paryžių. Ypač jis daug indo-
mavęs Austrijoje ir Lenkijoje. 
Tenai patyręs_apie viešpatau
jančias sąlygas. 

Javai laukia išvežimo. 
"Didelės kiekybės javų vi

sur laukia transportacijos," 
sakė Vauclain. "Vagonų visur 
užtektinai. Tik labai trūksta 
lokomotivų. Tenai butų pil
nai darbo visoms pasaKilyj 
esančioms lokoinotivoms. 

VKo ten žmonės reikalauja.!.Bet tas nuostolis yra tik laiki-
tai ne labdarybės, bet f mansi-1 na s. Tam vaistai yra laikas.' 
nės pagelbos, kad jie galėtų | Vauclain iš čia Amerikon 
pakilti ir vėl ant kojų. Žino-' iškeliaus gegužės 8. 

nes visur pasitikintieji, teisin
gi. Kuon>et šiuo kartu jiems 
butų pagelbėta, jie jaustųsi 
laimingi ir begalo dėkingi. 

"Europai pirmiausia yra 
reikalingos lokomotivos. Pan
kui seka žcnnlirbystės maši
nos. Taippat reikalingos maši
nos verpti ir audeklus dirbti. 
Niekur man neteko surasti 
žmonių, norinčių labdaringu-
nio. Ir man neteko niekur taip 
pigiai pragyventi, kain Buka
rešte. 

Prancūzija žydinti šalis. 
-"Apkeliavus man išilgai ir 

skersai tisą Prancūziją pasi
rodė, kad šalis tikrai žydinti. 
Reiškia, kad Prancūzija labai 
greitai atsigauna po karės.' 

Apie dabartinį pinigų kursą 
Vauclain taip sako: 

"Tas klausimas daugiausia 
priguli nuo eksporto. Kol Eu
ropa nepadidins tinkamai sa
vo eksporto, taip ilgai jos pi
nigai bus mažos vertės. Tas 
reiškia, kad kiekvienai Šaliai 
reikia smarkiai Anties produk
cijos ir šitą didinti vis< 
priemonėmis. 

"Žinoma, prie blogos pm 
reikia paskaityti ir tą faktą, 
kad karės metu Europos šalys 
neteko daugelio darbininkų. 

IŠ MEKSIKOS REVOLIU 
GIJOS. 

Befast, geg. L — 60 badau 
jančių airių kalinių iš vietos 
kalėjimo perkelta į karės lai
vą ii- išgabenta Anglijon. Sa
koma, tunbut, į Wormwood 
Scrubbs- kalėjimą. 

CARRANZOS KARIUOME 
NĖ EINA ANT SO-

NOROS. 

150 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
GELEŽINKELIO. 

Baisus buvo reginiai nelaimės 
metu. 

Jau įvykę pirmieji susirėmi
mai. 

Agua Prieta, Scmora, geg. 1. 
— Carranzos kariuomenė pa
galiaus susidūrė su Sonoros 
valstijos kariuomene ties vie
nu tarpkalniii, kurs iš Chihua-
hua valstijos eina Sonoron. J-
vykęs pirmasis susirėmimas. * 

Sonoriečiai paėmę nelaisvėn 
11 Carranzos kareivių. Abejo
se pusėse po kelis kareivius 
užmušta, i 

Susirėmimas įvykęs ties 
Pulpito perėjimu. Ties tuo pe
rėjimu, anot žinių, sukoncen
truojama skaitlinga Carranzos 
kariuomenė. Bet ir Sonora val
stija ten gerai pasitaisiusi. 
Lengvesnis daiktas bus gin
ties, kaip atakuoti. / 

Pareina visokių žinių. 

EI Paso, Tex., geg. 1. — 
Gauta oficijalių žinių, kad mie 
stas Chihuahua yra revoliuei-
jonierių rankose. 

Bet čia gyvenantieji Car
ranzos valdininkai turi žinių, 
kad revoliucionieriai jau iš
mušti iš ChihuaSiua. Sako, re-
voliucijonieriai greitai trau
kiasi ant šiaurių. 

Pačiam Juareze dar kol-
kas ramu. Yra žinių, kad re
voliucionieriai nori netikėtai 
paimti tą miestą. 

Bombay, Indija, bal. 30. — 
Rytuose nuo Delbi ant geležin
kelio Oudii and Rohilkhand 
su.sidairžė du kits prieš kitą 
greitai važiuojančiu pasažieri-
niu traukiniu. 

150 žmonų užmušta arba žu
vo liepsnose užsidegus vago
nams. 

Pasibaisėtini buvo reginiai 
po to susidaužimo. 

Daugelis sužeistų indėnų 
kieku galėdami sprūdo nuo 
geležinkelio ir klykdami h 
į artimuosius raistus tenai 
pasislėpti. 

Nebuvo kam ir kaip gelbėti 
nelaiminguosius. 

Kol prisišaukta pafcelba, 
daugelis sužeistų žmonių mi
rė. G 

/Nelaimės vietoje atrasta 
diug nuo ugnies sutirpusio į 
kamuolėlius s idabro , kokį 

gavimi gabeno indėnai. 
Ta baisi nelaimė įvyko ba 

landžio 24 dieną. 

-n 

PIETŲ JŪRIŲ SALOS IR 
JAPONAI 

Tokyo, bal. 30. — Japonijos 
ministerių kabinetas nuspren
dė fretų Jūrių salose panai
kinti karės valdžią, pamainant 
civiliu valdymu. 

Versailles, bal. 3Q.-—Pra 
zijos vyriausybė pagamina 
tinkamus butus apsistoti tm 
kų atstovybei, katra atkėliau: 
priimti taikos sutarties. 
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"Meškos Patarna 
vimai. 

Be pastabų •patalpinome 
" D r a u g e " yp. Žadeikio prane
šimą, kuriame " D r a u g o " nuo
monės pavadintos meškos pa
tarnavimu. .Reikia prisipažin
ti, kad tokių patarnavimų vien 
tik paskutiniais metais 
" D r a u g a s " padarė ne viena. 

Štai 1919 m. pa vasari je pa
rėjo is New Yorko skubi ži
nia, kad Amerika pripažįs Lie
tuvos neprigulmybe, jei tik 
lietuviai nepasigailės šešiasde
šimties tūkstančių dolierių 
spaudai. Kun. Bueys tada ir 
viešuose ir privačiuose surin
kimuose kalbėjo, kad tušėia 
yra tikėti tokioms svajonėms, 
kad spaudos įtekmė ant politi
kos toli netaip darosi kaip su
manytojams rodosi, kad Snįjį, 
ginus su Lietuvos neturtif r£" 
dėjimas $60,000 dolierių yra 
taip pat neprotingas, kaip bu
tų neprotinga, jei šešių dešim
timi) ūkininkas pirktų lenkty
nių arkli keliu tūkstančių do-
nerių vertes. 

. Tie kun. Bučio žodžiai nus-
kaml>ėjo tuščiais. Keturiasde-
šimts tūkstančių dolierių tapo 
išleista agitacijai spaudoje. 
Apgarsinimas atsėjo pigiai.bet 
jį padarę turto netekome. 
Šiandien nei tų pinigų neturi
me, nei Amerika mus nepri
klausomybės nepripažino. Su
vienytų Valstijų diplomatija 
mus tebelaiko nepribrendu
siais. Kun. Bučys kovo ruėne-
sije 1919 m. sakė, kad musiš 
ki^ m i n ė t a s i s s u m a n y m a s ga l ] 
kam nors išrodyt i nesubren
dimo ženklu. Tai buvo vienas 
'*meškos patarnavimas." 

Rudenije tų paėių 1919 m. 
kaip audra pakilo sumanymas 
sudaryti Amerikos brigada, 
Lietuvai. Tam tikslui p. 
Swarthou4'as tapo pakrikšty
tos Juododžiu. Buvo garsina
ma, kad jis esąs Lietuvos mi-
litarės misijos • pirmininkas, 
Lietuvos generalio štabo na
rys ir jos armijos generolas. 

Žiūrėdamas i tų visa kas da
rėsi ir kaip darėsi, kun. P. Bu
čys sakė. kad ta brigada eina 
nesuprantamais keliais, kad 
joje yra ir pavojaus ženklų. 
Dvidešimt trys tūkstančiai vie 
šų pinigų tapo sukišti į Ame
rikos brigadų. P. Žadeikis vi
sai nesenai pagarsino ją likvi
duoja^ kaipo nevykusį suma
nymų. t 4Draugo"# reti aktorius 
tą patį buvo sakęs, kada dar 
pinigai buvo neišleisti, jisai 
bandė įtikrinti tautiečius, kad 
tų stambių pinigų nemestų 
neapsižiuiėję. Tai buvo kitas 
'*meškos patarnavimas" tėvy
nei. 

Dabar p. Žadeikis organi

zuoja ir mobil&uoja tūkstantį 
vyrų. Tas •organįsavimo dar
bas čiuožia taip pat paviršiu
mi, kaip ir aniedu, nešioja to
kias pat nesuprantamas žy
mes. " D r a u g a s " sako, kad tas 
taip varomas darbas yra pa
vojingas tėvynei ir pavojingas 
kiekvienam vyrui įsitraukian
čiam į jį. Šitą. " D r a u g o " nuo
monę p. Žadeikis vadina "meš
kos patarnavimu" ir cituoja 
Lietuvos karės ministro žo
džius. 

Taip pat pirmojo sumany
mo vedėjai šovė į " I ) r a u g o " 
redaktorių Lietuvos ministrų 
pirmininko laižku, taip pat 
antrojo sumanymo šalininkai 
turėjo oficijalhj raštų iš augš-
čiausios valdžios Lietuvoje. 
" Draugas" gerbia Lietuvos 
valdžių, bet skirtingą savo 
nuomonę nesibijo išreikšti, 
k u o m e t m a t o , k a d t a v a l d ž i a 
pergreit patvirtina perdaug 
nenunokusius sumanymus, vė
jais paleidžiančius daug viešų 
pinigų. 

Kvailos meškos vardas gau
ti nei vienam nemalonu. Bet 
tegu žmonės " D r a u g o " redak
torių vadina kaip nori, jei tik
tai ims viešus darbus dirbti 
kaip reikiant. < 

Kaip anais dviem atvejais 
" D r a u g o " redaktorius pasi
tenkino vieną kart išreiškęs 
viešai savo mintį, o paskui 
kritikomis netrukdė kitų ve
damo darbo, kaip p. Žadeikiui 
renkant Amerikoje aukas Lie
tuvos šauliams Kun. Bučys pa
sitenkino pažymėjęs pačiam 
]). Žadeikiui, jog šaulių orga
nizacija yra uždrausta tarp
tautinėje teisėje,1 taip bus ir 
dabar. Daugiau *' Draugas" 
nekritikuos p. Žadeikio varo
mąjį dajrbų. 

Nesidžiaugiame, kad mus 
jcrsergėjimų teisingumą tau-
Rfrečiai patyrė išmetę apie sep
tyniasdešimt* tūkstančių dolie 
rių. Norėtume, kad dabartinis 
mų> persergėjimas pasirodytų 
nebe reikalingas. Bet savo Įsi-
tikrinimo negalime atsižadėti. 
Kol kas p. Žadeikio veikime, 
rengiančiame 1000 asmenų 
vežti į Lietuvą matome tiktai 
drąsos, o nematome nei rū
pesčio apsaugoti Lietuvą nuo 
tokių dalykų pavojingumo, 
nematome nei mokėjimo ap
saugoti nuo pavojaus tam pa
siduot lanėhis vvrus. 

• 

Tai ir viskas ką turėjome 
j pasakyti. 
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Lietuvos Laisves Paskola. 

Lenkai "Liuosuoja" 
Ukrainą. 

Iš Varšavos paskleista žinių, 
kad lenkai pradėję dideliu* 
žygius Ukrainoje. Ksą jie tą 
darą sutikus patiems ukrai-
nams. Jie nori "pal iuosuoti" 
ukrainus iš po bolševikų jun
go. 

Kuomet pirm kelių mėnesių 
pačių ukrąinų padedama rusų 
bolševikų armija Sšvijo Deni-
kiną iš Ukrainos dalių, tenai 
jie neapsistojo veikę. Bolševi
kai, turėdami savo valdžioje 
Kijevą, rytinėse Ukrainos te
ritorijose įkūrė bolševikinę 
valdžią. Paskui tose Ukrainos 
dalyse paskelbė bolševikinę 
nepriklausomą respubliką. Ir 
pranešė, kad ta respublika su
sirišusi artimais ryšiais su so
vietine Rusija. 

Jau tuo metu lenkai imperi
jai istai daug veikė Ukrainos 
paruibežiais. Lenkų kariuome
nė, neva apsaugodama ukrai
nus nuo bolševikų, užėmė visą 
eilę Ukrainos miestų. Podraug 
suėmė ir Vaišavon nubugdė 
visą eilę ukrainų valdininkų, 
sakėsi taip pasielgta todėl, 
kad tuos valdininkus apsau
goti nuo bolševiku. 

1. Sutarusiame prie darbo. 

Lietuvos Misija jau yra pas
kelbus, kad Lietuvos Laisvė* 
paskolos bonų pardavinėjimas 
bus užbaigtas liepos 1 dieną, 
šiais metais. Todėl visi, kas y-
ra užsisakęs paskolos bonų, 
tepasirupina greičiau užsimo
kėti ir gal nevėliau 20 birže
lio prisiųsti jau visus pinigus, 
kad jam butų galima ir bo-
nai išsiųsti. 

Sukruskite prie darbo visos 
esamos stotys ir žiūrėkite, kad 
paskirta jums kvota butų iš
pirkta. Pradėkite darytį sąra
šus, kas yra pirkęs ir kas iš 
vietos žmonių dar nėra pirkęs, 
o gali pirkti. Šiaip sudarytus 
sąrašus galėsime po liepos 1-
mos dienos jau skelbti ir gėda 
bus visiems tiems, kurie ga
lėjo pirkti, o nėra pirkę. Rasit, 
kada paskui Lietuvos respu
blika panorės kaip nors ir iš tų 
sąrašų pasinaudoti ir pirku
siems suteiks kokių nors leng-
venybių, kad, pavyzdžiui, nors 
ir žemės pirkiniui Lietuvoje. 

Apeikite visus, kas nėra pir
kęs, pasiūlykite ne Vieną, bet 
dešimtį kartų, pertikrinkite, 
jog reikia pirkti. Kur tik ga
lima, ruoškite vietos prakal
bas, ragindami visus prie grei
tesnio išpirkimo. Išlaikyti eg
zaminui pasiliko vos tik du 
mėnesiu, o Amerikos lietuviai 
privalo tą egzaminą išlaiky
ti, jeigu jie tik nor, kad Lietu
va butų laisva,- neprigulmin-
ga Lietuvos respublika. 

Trumpu laiku jau susirinks 
Steigiamas Seimas ir Lietu
vos kūrimo darbas bus jau už
baigtas, o pasisekusi paskola 
bus tinkamiausiu Amerikos tie 
tuvių vainiku šiai naujai Lie
tuvos respublikai. Todėl pin-
kime visi ir visur, kur tik ga
lima, tą mūsų tėvynė< laisvės 
vainiką. 

II. Kaip žadama išdalinu pir
kusiems laisvės bonai. 

yra i ^ n d a v u s i ir po kokiu 
numeriu kiekvienas yra gavęs 
boną. 

Kaip jau. neeykį buvo skel
biama, bonai parduodami už 
pįndgus. Jeigu vietoj grynų 
pinigų kas nors įduoda Ameri
kos laisvės boną, tai atsižiū
rint į jo dabarties kadną pakei
čiant jį Lietuvos laisvės bonu, 
reikia nuo paskutinio nukirp
ti vieną, du ar tris kuponus 
iš eilės. Jeigu Amerikos be-
nas prekiuoja nemažiau 95 
dol., tai vieną, jeigu prekiuoja 
nemažiau 90 dol., o ne daugiau 
95 dol., tai du, jeigu prekiuo
ja mažiau 90 dolierių, tai tris 
kuponus. Kuponai kerpami iš 
eilės, būtent liepos t d., 1921 
m., liepos 1 d., 1922 m. ir t. t. 
Negalima kirpti tolymesnių 
kuponų. Jeigu kas ėma du ar 
daugiau bonų, tai negalima 
nukirpinėtį kuponai nuo vieno 
bono už kokius^ ar šešių*? me
tus, o nuo kitų bonų nieko ne
kirpti. Nukirptieji kuponai tur 
Imt kaip pinigas apskaitomi ir 
Kigrąižinomi Lietuvos Misijai, 
kuri turės pristatyti juos apy
skaitai! Lietuvos Vvriausvbės. 

— 

pirkti. Tas savaitines žinias 
praįome prisiuntinėtį į Lietu
vos Misiją. 

Lietuvos Misija. 

Švento Vincento a Paulo Parapijoje 
Springfield, 111., Yra Duodama 

SOCIJALISTŲ AGITACIJOS § 
BUDAI. 
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Visi stočių viršininkai pra
šomi yra sudaryti sąrašui vi
sų žmonių, kurie per juos yra 
pirkę ir pilnai užsimokėję lai
svės lumų. Tie sąrašai reikia 
prisiųsti patikrinimui į Uetu-
vos Misiją, kuri galės tuoj at
atinkamą Laisvės bonų skaičių 
parsiųsti ant rankų stoties iž
dininko išdalinimai. Žinoma, 
bus galima prisiųsti ir dau
giau Inmii, atsižvelgiant į tai, 
kiek bus žadama išparduoti. 
Kiekvienas perkąs boną turi 
būti, kaip ir pirmiau, užrašo
mas paskolos knygutėse, idant 
butų žinoma, kokia stotis .kiek 

III. Kada ir kaip bus išmoka
mi nuošimčiai arba pro

centai. 
l'ž kiekvieną šimtą dolierių 

paskolos Lietuvos Iždus apsi
ėmęs yra kasmet mokėti po 
penkiusdolierius. Kuponai bus 
išmokami kas %met po 1-mos 
liepos mėn. Tas nuošimtis bus 
išmokamas nurodytose Ameri
kos bandose visuose didės-

i 

niuose miestuose ir pas įvai
rius agentus. Todėl lengva 
bus kas niet tas nuošimtis at
siimti. Visi tie, kurie paėmę 
paskoios boną, bus sugrįžę 
Lietuvon, galis išmokėjimą 
nuošimčių Lietuvos pinigais 
sulig kurso, kiek bus jų moka
ma už doiierį. Kiekvienas tu
rįs šimtą dolierių boną, gaus 
nuošimtį tiek Lietuvos pinigų, 
kiek jų bus mokama už penkis 
dolierius, o jeigu bus užtekti
nai apyvartoj dolierių, tai ga
lės apmokėti ir dolieriDis. Bo* 
nų kuponas tai vis vien kaip 
pinigas. Kas jį turės, tas gaus 
užmokesnį. 

IIII . Darykite rokundas. 

Kiekviena stotis yra prašo 
m a ves t i k a s s a v a i t ę s a v o ro 
kundas, idant butų matom*, 
kiek kas savaitę nuperkami-
bonų. Reikia žymėti, kiek iki 
šiol yra išpirkta, kiek per sa
vaitę yra nupirkta ir kiek iki 
kvotos užbaigimui reikia iš-

Teėiaiis tuomet lenkų veiki
mas buvo apribotas. Nes bol
ševikai ten turėjo stiprią ar
miją. 

Šiandie gi nei iŠ šio-neį iš 
to lenkai staiga paskelbia, kad 
jie pagal i aus ima "l iuosuot i" 
LHtraina nuo bolševikų. Sa
kosi, jų tikslas paimti Kijevą 
i r kitus svarbesniuosius mies
tus rytinėj Ukrainoj ir ten su
griauti bolševikų įsteigtą res
publiką. Sakosi, . 180 mylių 
frontu lenkų armija pūškuoja 
per Ukrainos plotus. Ir kuo
met jie, sako, pal į uos uosių 
Ukrainą iš ,po bolševikų jun
go, tuomet iš ten pasitrauksią, 
(ii ukrainai juos į m i n s i ą už 
iškovojimą laisvės. 

Reilkia, šiandie lenkai lie
ja kraują už Ukrainos nepri
klausomybę, "l iuosuoja" tą 
šalį. 

Lenkai moka "l iuosuoti" 
visas sau kainiinjngas šalis. 

"Palįuosavo" jie Lietuvos 
didelius plotus nuo vokiečių 
ir tuos plotus savinasi. 

"Pal iuosavo" jie baltgivdžių 
respubliką nuo bolševikų. Šian 
die Baltgudija vaitoja nuo len
kų prispaudimų. 

Padėjo lenkai latviams "pa-
liuosuoti" Letgaliją nuo bolše
vikų. Šiandie atsisako pasi
traukti iš "paliuosuotų" te
ritorijų. Priede latviams dar 
grūmoja. 

Lenkai "paliuosavo" s dide
lius plotus pačios Rusijos, kur 
šiandie driekiasi jų karės 
frontai prieš ibolševikus. 

Dabargi jie jau "l iuosuoja" 
nelaimingą Ukrainą. Nereikia 
abejoti, kad ukrainains prisi
eis daug kraujo {pralieti, kol 
jie paskui ištrems tuos "gera
dar ius" iš savo žemių. 

Ir talkininkai • nevaržo len
kams tų jų visų žygių. Pran
cūzija nori matyti galingą 
Lenkijos viešpatija, kurioje 
iudedu daug pasitikėjimo. 

Bet ateis laikai, kuomet 
prancūzai karčiai apsivils, gi 
lenkai apraudos tuos savo im-
perijalistinius -nedorus žygius. 

Žemaičių Kalvarijos Kr. 
Dem. skyriaus susirinkimo fvy-
kusio kovo 7 d. š. m. protokolo 
No. 7 ištrauka: 

. . . Kovo 6 d., 1920 m. po 
išsiskyrimo arklių ėmimo ko
misijos pilietis Pranciškus Bie-
liauskis (krikščionių deru. part. 
skyr. vice-pirmininkas) eida
mas gatve, kaip jis pats prane
ša, išgirdęs trukšmą namuose 
Brazdeikio, įėjo į vidų paįdo-
mauti ir buvo užpultas Žemai
čių Kalvarijos viršaičio pagel-
bininko Antano Smilgio iš so
džiaus (iaividžių; minėtasis1 

Sinilgis su skila rankoje pradė
jo mušti ten buvusius krikščio
nis demokratus koliodamas to
kiais žodžiais, kurių ir minėti 
č iona i n e n o r i m e . . . T e n buvęs 
Žemaičių Kalvarijos valsčiaus 
viršaitis (socijalistų dem. liau
dininkų partijos pirmininkas) ' 
Jonas Vitkevičius iš Degučiu 
kaimo, įėjęs iš kambario, pa
žvelgė į besmarkiaujantį savo 
pagelbininką Smilgį ir įsitrau
ki 31 algai į kambarį. Milicijos 
gi tuo tarpu negalėjo surasti. 
Nukentėjo šie asmenys: Juoza
pas Simonavičius iš sodžiaus 
Jezdaukiškės; permušė jam 
antakį iki kraujų ir Jonas Pet
rauskis iš sodžiaus Pasmojes 
taip-gi gavo su skila į galvą; 
gavo ir keletas kitų: tik vienas 
berniukas, nepažįstamas Bie-
liauskiui, paspėjęs pasakyti, 
kad esąs bolševiku,vnegavo su 
skila, nors ir jam buvo pakelta. 
Pranešėjas to atsitikimo Pra
nas Bieliauskas pasislėpė už 
Antantf Krlauskio iš kaimo 
Skibščių ir tokiu• bftdti išliko 
nemuštas, nors ir kr. d. part. 
sk. vice-pirmininkas; del aug-
ščiau minėtųjų įvykių Kr. D. P . 
Žem. Kalvarijos skyriaus susi
rinkimas nutarė tą protokolą 
pasiųsti Kr. I). P. Centro Ko
mitetui, o nuorašas pasilikti 
sau. 

(Seka parašai). 
Be to, pranešama, kad Jac

kus Sandeckis, studentas iš Ša
šaičių kaimo Kalvarijos val
sčiaus, žinomas visoje Kalvari
jos apylinkėje bolševikų vadas 
(buvęs Telšių " rcvkomo" sek
retorius) su savo sėbrais sėdė
damas Šiauliuose diriguoja vi
sokio plauko Kalvarijos "cici-
l i k a i s " . . . Žem. Kalvarijos 
valsčiaus ponų buveinė—tai 
kairiųjų lizdas. Ten jie kasdien 
varo agitaciją ir visaip Išaugi
na žmones užjaučiančius krik
ščionis demokratus. Negana to, 
valsčiaus ponai važinėja kartu 
su keliais socijalistai pą| kai
mus, per dešimtininką šaukia 
susirinkimuosna visus pilname
čius ir prikalbinėja juos stoti į 
"Valstiečių Sąjungą." Neno-
rinčius-gi baugina, sakydami, 
kad "ateis bolševikai ir neuž
sirašiusius į "Vai . Sąi.į' su
šaudys . . . 

(Seka parašai). 
"La isvė ," Kaunas. 

kurią veda Tėvas F. B. Serafinas, M. I. C. Misija tęsis | 
nuo 22 Balandžio iki 2 Gegužio, Springfield ir iš apie- | 
linkės Lietuviai pasinaudokite šia progas. 

= Klebonas Kun. I. Kershevich. 
I S 
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TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. -

i 
Kainos kurios pritinka kiekvie

nam kifieniui. Gvaran tuo jame kad 
sutaupinsime jums 10% Iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neataiiaukti siutai ir overko-
tai s u d i r ž e l i a i s ir be , f o r titVng 
ir k i t o k i o s t y l i a u s $32 .50 iki $60 
Pamatykite mušu speciiale eile 
s i u t u ir o v e r k o t u p o $16, J7.no, 
$20 . $22 .50 , $25 . ir $30. J u o d i 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $25 iki $60. Vaiku 
s i u t a i ir o v e r k o t a i $6 .50 ir a u g š -
čiau. Vyru kelines $4. ir augšciau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis o% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo į 
Europa. 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

5Y5TEri 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy* Oraboriui" patarnauju. taMe>< 

tuvėaa k* piffiau«i&. Reikalą meldžiu s t -
•Itouktl. o mano darbu buaite u*traa*diuti 

2314 W. S© PL Ohicago, UI 
TeL OMial m s . 

T" * fl'" ': M • 

tsm » * • ' ' • • . 

PEANESIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIKTUV1S 
Gydytojo* Ir Chirurgai" 

Perkala savo gyvenimo vi l ta 1 
BrightoB Para. 

t*1« W. 4 H 8trr*t.. 

(47 Ir W(Md gal.) 
Valaodoa: 16 ryto Iki 1 po pietų. • : • • iki 
8:10 vakare NedAUomia • Tkl 11 rytais, 

TeL Boulevard 169 
lfcawBjaji »»»»»>»»«»»»^»»%» — » • w i | 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
MUSŲS istema ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku i&moWte viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, design'ng ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame, kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa-
sitiurėti Ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patteros daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurioa 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kaaakka, Tede jas 
19* N. 8TA.TE STREET, CUICAGO. 

Kampas Lake St., ant 4-ty labų 
\ '-L. t u , » ,' Į - - » i m> • 

TeL Drover 7t41 

JDi\ C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo I ryto lkl • vak. 
Keredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. ASHLAND AVENUB 
arti 47-tos Gatves 

— *-mn » • • » » - - < * * 
|| 

Dr. M. Stupnicki 

i 
t 

3107 So. Morg&£ otreet 
cmcAGo, lu juojg 

Telefonas Tardą 50SS * 
Valaados: — I Iki 11 Ii ryto; 
6 po pietų iki 8 rak. Nedėllo-
oiis nuo S Iki g vai. vakare 

' • • • m > 
Telefonas Puliman 40 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGĄ* 
Ofisas 11719 UUaUlgan Ave. 

Adynofc 8:1« Iki 9 ltryto — 1 iki 
f Po .->ietų — 4:80 Iki l l l vakarą. 
Nedaliomis nuo l t Iki 11 i&ryto 

Į I ^ M — • • » • » • • • • » • • • • • • • • • • m wĘL 
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DR, G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Ghioago, 111. 

SPECIJAUSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 

. iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Taros 687 

J.RWAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOO STKKET 

72« W. ISth STKEKT 
C'HICAGO. 

McKioley 4330 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

DR. J . SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

Kamp. 49 Court 
R e s . 1S29 V7. 4 9 A v e n u e 

Telefonas Cicero SCSt 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIARA1 
« -

TilnlnaMu Pallman soe< 

DAR PAUG <(SWITCHME 
NŲ ' NEDIRBA. 

(ieležinkelii} valdytojų aso-
cijacujos raštinėje, Chicagoje, 
pa^kebbta, kad eia sugryžo 
<iai*ban apie 3,0(X) '\<witehme-
i>ų." Bet apie 5,0()0 kitu vis 
• kir >tivi.kuoja. 

' ' • • • 

Užkrečiamos ligos paprastai 
musių platinamos. 

Užtiengk sieteliu durk ir lan
gus. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos (skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
r«g,, knoiaet skaitai ar siuv' ar ia -
šai. tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
oatyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-Člos lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambarin 14, 15, 16* 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
Vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
tius Ir Fętnyči orais. 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10457 So. mekigaa , Avenne 
Baaelaad, IlL 

•ALAKDOSl 9 Iki 9 
! ^ ^ ^ ^ » ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ^ ^ > « » ^ 5 . 5 

J V. W. RUTKAUSKAS | 
S 
• • • 

• 
i 
i 

ADVOKATAS 
Ofisas DidmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 324 

Tel. Central 6390 

Vakarais, 812 W. 3S St. B 

Tel. Yarda 4681 

5? 

AMEEIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuViikos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystes, ste
nografijos, typęwriUpg, pirklybos tei
sių, Sur. Valst. Istorijos, abeinos isto
rijos, geografijos, poiiUkiuėa ekoao-
mijos, pihetystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo $ ryto iki 
i valandos po pietus vakarais nuo t 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Ghlcafco. 

Resid. 031 So. Asnland Blv. OhJcago. 
Telefonas Haymarket 3644 

DR. A. A, ROTH, 
Rasas gydytojas (r chirurgą* 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Valka ir visų chrooifikŲ ugų 

Ofisas: 8854 čįo. HaUted Bt., Cbicago 
Telefonas Provec 6693 

V ALANDAIS: 10—H ^ o 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Hedėbomia 16—13 d. 

•<smn 

PIRKIT15 LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

\ 
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Šv. Antano Parapijos Benas 
* 

Nedelioj, Gegužio 9, 1920 
ŠV. ANTANO PARAPIJOS SVET. 
15 St. ir 49th Court Cicero, 111. 

Pradžia 7 vai. vakare. 

Šis koncertas bus tokis, kokio dar Gceroj iki šiol 

nebuvo. Bus sugroti puikiausi muzikališki veikalai, 

bus solu, duetu, kvartetų ir dainų. 

Nuoširdžiai kviečia visus koskaitlingiąusiai atsilan-
i 

kyti. % 

Komitetas 

+ 

s 

BES: ^ 

II 

33 39 

Ar Priaugę? 
Lietuviškųjų soeijalistų tiek 

bolševikų, tiek menševikų vaT 
dai su didžiausiu atsidėjimu 
perša savuosius ir peršasi pa
tys į Lietuvos vaklžm. J val
džia pakliūti gal jiems kartais 
pasisekti del žmonių renkan
čiu atstovus neapsižiūrėjimo, 
arba nesusipratimo. Gali jie 
nekuriems apsukti galvas savo 
prižadėjimais. — Kas norėsite 
gausite iki valiai žemės, kas 
dirbsite dirbtuvėse, dirbsite 
prie

 mVP valdžios lengvai, ne
prakaituodami ir kokias še
šias, o gal tik 4 ar 3 valandas 
į dieną, visiems bus lygybė, 
liuosvnė ir t. t. — Tokių da-
ly.kų gauti kas gali nenorėtu 
Visiems tai malonus kąsnelis, 
ypač kuriems dabar atsieina 
daugiau vargti ir kokių nors 
noprieteklių turėti. Daugeliui 
tie soeijalistų pažadėjimai ap
svaigina galvas, kad be apsi-
mąsiymo linksta prie jų ir 
pilni vilties bei džiaugsmo, 

kad štai jie lik; hv vaFgtf, vis-

kų pinigus palaikyti soeijalis
tų laikraščiams, ir visokiems 
jų leidiniams ir nusikaltusiems 
soči jai istams apginti teisme. 
Iškylas streikams, agitatoriai, 
spykeriai ima iš junijų puikius 
užmokesnius, o darbininkas, 
atėjęs gauti pažadėtos jam 
prieš Įstosiant į junijf pašel-
pos, gauna atsakymą, ka<l jau 
kasoje pinigų nėra. Tokių nu
siskundimų tenka girdėti daž
nai iš tų junijų, kuriose so-
cijalistai įsigalėję. Ir tuomet 
soeijalistų keikiamam kunigui 
tenka suvargusiems darbinin
kams skolinti, ar auka duoti, 
ar kaip kitaip remti. To tenka 
pritirti dažnai. Tai-gi darbi
ninkai turi žiūrėti, kad junijas 
patys valdytų, o ne soeijalistąi. 
Socijalistai labai priaugę iš
naudoti labai jų "globoja
mus" darbininkus, 0 visiškai 
nepriaugę teisybės užlaikyti 
ir žmonių pasitikinčių jais 
neapvilti. 

Panašiai nepriaugę pasirodo 
ko iki valiai turinčiais* leng- i socijalistai ir šalis valdyti , nes 
vai gyvenančiais ponais. Na ir j niekuomet nepildo ir nepajie-
kur čia begarbinsi soeijalistų \ gia' pildyti, ką prižada, nes 
ir nebalsuosi už juos? Bet kiti jiems ir nerupi tie dalykai. 
žmonės, kad ir panašiame var
ge, ar nenrietekliuose Im
dami, stato visgi klausimą, ar 
priaugę prie to socijąlistai,ka<l 
galėtų tinkamai valdyti ir duo
tos pažadėjimus išpildyti? ] 
tų klausimų dažniausia randa 
atsakymų: — ne — nepriau
gę. Jie priaugę suktumais ir 
melagingais prižadėjimais sve
timais pečiais ir balsais iškil
ti, bet nepriaugę iškilus teisy
bę užlaikyti ir pasižadėjimus 
išpildyti Panašiai jie moka įsi
skverbti Į junijų valdybas, o 

Rosi joje žadėjo darbinin
kams *tų pat, kų šiandien taip 
gausiai žada savo laikraščiuo
se ir prakalbose lietuviški so
eijalistų bolševikų ir menševi
kų vadai. Rusijoje darbinin
kams davė vergiją, nes, girdi, 
darbininkai nepriaugę naudo
tis jų dovanomis. Gi, tiesą sa
kant, tiktai socijalistii vadai 
nėra priaugę padaryti tai, ką 
žadėjo. 

Belgijoje socijalistai buvo 
seniau gavę šalies valdymą į 
savo rankas, bet, matyt, žmo-

nepriaugę valdyti, todėl grei
tai savo reikalus aprūpi irt i pa
vedė j kitų rankas. 

Lietuvoje nekurį laiką buvo 
pavesta valdžia beveik išimti
nai soči jai istams, bet jie pasi
rodė priaugusiais viešus pi
nigus ajkvoti, žmonių atstovų 
•darbą sutrukdinti, Valstybės 
Tarybą sustabdinti, penkis mi
lijonus Duodžiui įteikti ir ne
protingus sumanymus vykdin-
ti, kurie suvargusiai Lietuvai 
atnešė da didesni vargą. Taip 
ministeris Šimkus, p. Šleževi
čiaus tiesioji akis ir ranka, 
kaip jį pats Šleževičia vadino, 
pragarsėjo "minuileda." So
cijalistai Lietuvoje buvo ne 
priaugę, ką naudinga padary
ti. Jie turėjo pasitraukti. Po 
to prasidėjo visoje šalyje sabo
tažas. Tai buvo Lietuvai dide
lė skriauda. Čia buvo darbas 
soeijalistų. Grižo vėl soeijalis
tų valdžia. Bet vėl pasirodė 
netikusi ir turėjo pasitraukti. 
Žinoma, jie nuverčia tokiuose 
atsitikimuose visą "kal tę" ne 
ant savo ncpdaugimo, tik ant 

kunigų ir klerikalų. Kur čia 
save peiksi ir prisipažįsi neti
kusiu, kuomet neišmanėliams 
gali apdumti akis ir jiems 
į rėkti, kad visų nelaimių kalti
ninkais yra kiti. 

Jei kur socijalistai neturi 
kunigų, ypač katalikų kunigų, 
ir išsvajotų klerikalų, tai nu
verčia nuo savęs bėdą už nepil
dymą pažadėjimų ant to, kad 
esą darbininkai nepriaugę 
"didžiais patogumais naudo
tis ." 

Kasžin lietuviškiems socija-
listams kaip išrodo, ar Lietu
vos žmonės, ypač darbininkai, 
priaugę jų "gerumais" naudo
tis ar ne? Bolševikams tai jau 
aišku, kad ne, nes juos iš Lietu-

vikai dar abejoja. Kol kas Lie
tuvos žmonės ištiesų "nepriau
gę " prie soeijalistų: ėmė juos 
ir atstatė. Pamatysime, ar 
"priaugusiais" bus Lietuvos 
žmonės toliau. Jei pasirodys 
"nepriaugusiais" prie soeija
listų, tai galėsime tikėtis, kad 
socijalistai dėsis su Lietuvos 
priešais iš šiaurių, iš rytii ar ii 
pietų. Lietuvos tautybė lietu
viams socijalistams nebrangu. 
Bet jie džiaugiasi Varšavos 
demokratais." Dar nėra dvie
jų metų nuo kada "Naujienos" 
raš#, kad Lietuvai laisvę neša 
generolas Pilsutfeki. Na ir at
nešė. 

V. K. 
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1 CENTRAL MANUFACTURING TURTAS VIRŠINA 1 
1 DISTRICT BANK. $6,000,000,00. | 

Atsiminkime Senovės žodžius 
Kur yra sakoma: "Jeigu Turi Piningu, tai tau netrūksta ir draugu, bet-gi jeU 

•S g*u piningu nėra, tai nėra nei-ko be kalbėt apie draugusIV 
į Žinokime, kad mušu geriausis draugas yra tai piningai anb bankinės knygutė-

saugioje bankoje. y 

Visiems gerai žinomas CENTRAL BANKAS ant Bridgenorto yra tvirta fi-
s nansine įstaiga su grinu kapitalu ir pervi ršiu $750,000.00 užtikrina saugumą žmo

nių padėtiems piningams. Lietuviai kurie nuo sęnu-senovės laiko šioje bankoje sa
vo pinigus vra pilnai' užganėdinti ir patą ria savo draugams, kad turėdami banki
nius reikalus kreiptus vien tik į DTDIJI VALSTIJINI CENTRAL MFG. DIS
TRICT BANKĄ ant BRIDGEPORTO.' Banko turtas Virš. ŠEŠIŲ MILIJONU 

| DOLIERTU. PASARGA! %, ' f 
Lietuviam važiojantiems į Lietuva y ra, duodami patarimai kaip butu geriausėj 

pa/laryti su pinigais kad apsisaugoti nuo dideliu nuostoliu. Patarimai veltui. Su 
visokiai reikalais kreipkitės ypatiškai arba per laiškus į 

Į.JtfĮL, Į.MfgK^TĮWft 

= 4 

A State Bank. 

Central Manufacturing 
District B A N K 

A STATE BANK 
1112 West 35-th St. Arti S. Morgan Gatvės 

Chicago, Illinois. 
Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. VAKARAIS: 

Panedėliais, Scredomis ir Suimtomis nuo 6 iki 8 vai. 

UŽRUBEŽINIS SKYRIUS. 
Esti atdaras Nedėliomis nuo 10 iki 12 valandos. 

Persiunčiame Piningus Lietuvon. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlJlllllllllllIIlllIlltflIlIlIltlUllllllllllIlllllllllllllllllllllllIflIlIlIUIMi 

Telephone: Yards 6492 

KLAUSIMAS BE ATSA 
KYMO. 

patekę tenai aikvoja darbinin-'1 nės tuojaus pamatė, kad jie (vos tuojaus iškraustė. Menše-

Tlie American Red Cross 
Central Divisfoa Bulletin pas
kutiniame (oi)-me) numeri je 
labai išgiria Lenkiją, vadin
damas ją antrąja Amerika, 
Tat visa nieko stebėtina. 

Bet minėtasis straipsnis a-
pie p. Josefiną Jokaitienę ra
šo nemažiau kaip apie Iienki-
ja. Ta ponia esant iš Gary 
Indiana ir esant Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus slaugoto-
ją (mirsiu) viršininkė Lenki
joje. P-nia Jokaitienė labai 
giria lenkus gydytojus. 

Ji taip-gi sako; "Aš nesis
tebėčiau, jei patirčiau, kad 
Lenkija tapo moterų veiklu
mo židinys visai Europai.' ' 

Tat visa yra labai gražu, 
tik norėtume žinoti, ar p-nia 
Jokaitienė negirdėjo, kad yra 
ant žemės kampelis, kuris va
dinasi Lietuva ! 

AKUšERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 

8255 So. Halsted St., Chicago, III. 

Kas Jūsų Fotografas? , • 

- - - «B» 

Dr. L L MAKARAS • 
Lietusi* Gydytojas Ir Chirurgas 
Roiielaiide: lt90S 8*. Michlgaa Are. 

Telt fMM Fnllman 84* Ir Pallma* S1M 
Chicagoj: 4515 So. Wood 8tr. 

Tik Ketr«r*o vakake nuo StSO Iki ItM 
Tel«f«ruM Tardą Ttt. 

H—> •» * • ^ • — • si — • m m m m s* — — a* e* »> • — i 

• JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

1* SO. IiA BALLB STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 87 

Takarala 2911 W. 22-nd Street 
Tel. P.ockvrell «»»» 

CHICAGO, ILI .̂ 
s« 

BIZNIERIAI GARSINKITE? 
" D R A U G E . " 

I I H I I I I B R I I I I E I R I 

Pirmutine Lietuvių Valstijinė Banką Amerikoje 
METROPOLITAN STATE BANK 

2201 W. 22nd Str. Kamp. Leavitt 
KAPITALAS IR PERVIRŠIS $245,000.oo 

BANKOS TURTAS DAUGIAU Sl,000,000.oo 
Ta Banką taip saugi, kaip ir kitos, tik labiaus parankesnė Chicagos Lietuviams taupyt pini-

Dr. O. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų akių 
tempimą k a s y r a 
priežastimi skaudė
j imo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą. skaudančius 

tr užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
ka terakto , nemiegio; ne t ikras ak is indedam, 
1 >!iroma egzaminas lekt ra parodant is ma
žiausias klaidas. Akiniai pr i taikomi teisin
gai, toli Ir eiti ma tan t i ems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. N«-
dėliomis nuo 10" iki 1 vai. po piety. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 9660. 

Kurie norite turėt gerus ir gra
žius paveikslus, pagal savo norą 
ir už prieinama kaina užeikite 
pas mane, o persitikrinsite. 

Traukiame paveikslus vestu
vių, šeimynų, pagrabų pavienių 
ypatų ir tt. Nesiuneiame jokių 
agentų augaudinet žmones. Mū
sų darbas yra mūsų agentų. 

R. URBONAS 
1721 W. 47 Street Chicago, 111. 

Telefonas Drover 3473 

• • 
I 
I • • • 
I • • • • • • • • • 

STPMGHT 
IO MELBA lo« 

STRAJGHT 
I5"*^ « « U 4 

ZTHe Ctcpct.7' 

12 
OTHEB1' 
SlZES 

5tf 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvninko— Bet jeigu 
krautuvninkas neturi—rašyk mums. 

I.LEWISCIGARMFG.CO.NnrfJ. 
Largest Independent Cįar Facfory intbe Vforld 

«—•-
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PEARL Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

t i n i m e 

gus. . . 
Moka 3% už taupymui padėtus pinigus. Galimaatsiimti ant kiekvieno pareikalavimo 

• Geriausis užruhežinis skyrius Suvienytose VaJ-stijose. Siunčiame pinigus j Lietuvą saugiausiu b 
būdu,, ir trumpesniu laiku. Parūpiname paspartus ir Laivakartes Keliaujantiems į Lietuvą. Praneša
me, kad galima važiuoti į Lietuvą per Libavą, del platesnio paaiškinimo kreipkitės į mušu Banką. 

Bankos Valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietų, Utarninkais ir Subatomis nuo 9 

ryto iki 8 : 3 0 vakare. 

5 
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Dabar yra patvirt'nto* > ir •arto-
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurj išsiun
čiame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIG 60. 
1540 W. 47tb St., Chicago, m . 
IIIIIMUIlIflIIf l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomis ir 

Petnyčiomis iki 6 Vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. SIMPLDI UNTVERSAL 

- - - • « 
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E ^ R CONRAD | 
UETUVIS FOTOGRAFAS 1 

3130 S. Halsted St., Chicago, 111. 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame "senus padarome 
didelius. Sudedam ant vienariš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselljose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6361 

rglIlIlIlIllIIIIIIIIIIIfUflllIllIlIlIlIIIIllllIlllIllllllllftftlflUItlHllllllIllIlIlIIIIIIIIIIIllIlIlItf 

I w AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKAHC1AI RAAAU. 
AS labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevlrinimas piltelio, nuslabnėjlmaa. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, neslgailėjaa visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu t mėnesių išgerdavau-kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas Ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITIJTOON J. Bniknis, Prof. 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, % Chicago, 111. 

y - • 
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ŽINIOS Iš LIETUVOS, 
Štai aš Liepojoje-^šį rytą 

buvau leukiįkai-lietuviškoje 
bažnyčioje. Kun. lietuvis, 

viduramžio, gražus, piiuna len
kiškai evangeliją ir vifa lenkiš
kąjį pamokslą pasakė, paskui 
lietuviškai evangeliją ir lietu
višką pamokslą dalimis atkar
tojo ką lenkiškai sakęs. Lietu
viams tiktai likučius, ir nelabai 
surištų minčių, pamokslo dalis 
atkartojo. Gaila. Aiškus len
kams pataikavimas. Latviai su 
lenkais broliaujasi, o su lietu
vių valdžia—lenkų paknrstomi 
nelabai draugingai sugyvena. 
Prancūzai užėmę Klaipėdą ne
siskaito su vietinių lietuvių 
reikalavimais, palaiko lietuvių 
priešus vokiečius senose vakliš 
koše vietose. Lenkų dvarinin
kai—jau ne lenkų vardu, bet 
per papirktus šnipus bandė su
kelti riaušes vasario 21- 22 dd. 
Kaune, bet nieko nelaimėjo. 
Lenkai buvo sutraukę net du 
korpusu savos kariuomenės 
ties Vilnium ir "bolševikų?" 
(lenkų pinigais) maištui atsi
radus Kaune, norėjo užimti 
Kauną, neva "bolševikus' ' ko
vodami ir taip pasiglemžti Lie
tuvą po *'pretekstu", kad Lie
tuva pati nuo bolševikų nepa-
jiegianti apsiginti. Vis-gi maiš
tas (prasidėjo vasario 21 d., 
vakare) likosi visai užslopin
tas vasario 22 d., per pat pie 
tus, vidudienyje. Apsaugos pa
dėtis buvo iki 25 d., o kovo 1 
dieną, 1920 m. net nuo seniaus 
Lietuvoje buvęs karo stovis li
kosi galutinai panaikintas. Da
bar visi džiaugiasi, kad nuo va
sario 2-'> dienos vyriausiuoju 
Lietuvos kariuomenės vadu vėl 
likosi paskirtas didės garbės 
vertas didvyris generolas Žu
kauskai Mūsų tautos išsigimė 
liai "cicilikučiai , , buvo tą vy
rą bjauriai apšmeižę, bet tie 
šmeižimai tiktai padidino ge
nerolo Žukausko garbę. 

Dabar jau steigiama Lietu 
vos laivų bendrovė ir labai ge
ra* laivas, kuris į 5—6 dienas 
Atlantiką parplaukti galės,lm> 
nupirktas ir plevėsuos Lietu
vos vėliava. 

Audeklų audimo dirbtuvė 
jaji bus įtaisyta Kaune, tiktai 
reikia, kad lietuviai pajamas 
pirktų ir jąs dėtų į tą audeklu 
audinyčią, Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonus kad visi pirk
tų. Keikia, kad žmonės su ame
rikoniškais pinigais grįžtų Lie
tuvon dabar. Žydai skverbto 
skverbiasi Lietuvon per Visus 
rubežius ir vadina Lietuvą 
aukso šajimi. Su amerikoniš
kais pinigais visko galima nu
sipirkti Berlyne daug pigiau 
negu Amerikoje, bet Lietuvoje 
ne visur visokių prekių dabar 
dar telaikoma. Lai žmonės ne
sibijo ir tūkstančiais grįžta 
Lietuvon, visi sutartinai grei
čiau apsivalysime nuo negeisti
nųjų. , 

Mano pirmutiniu • darbu 
Lietuvoje-^tai parūpinimas el
getoms prieglaudų su dirbtuvė
mis. Kaip to# prieglaudos jau 
bus parūpintos, Lietuvos val
džia išleis Įstatymą, kuriuoini 
bus uždrausta visokis elgetavi
mas Lietuvoje. 

Gausiu sąskaitas iš įvairių 
našlaičių ir pavargėlių prie

glaudų valdybn ir tąs parsrųsiu' 
L. R. K. Rėmėjų vt idybai. 

Dabar atvykau Liepojon at
siimti L. Raud. Kryžiaus Dr-
jai iš Rėmėjų ir Lietuvos Gel
bėjimo Draugijos iš Amerikos 
atsiųstus Liepojon daiktus 
(drabužius). Daug tų drabužių 
pragaišinta; skrynios didelės, 
bet ne stiprios; labai mėtomos 
sutrūksta ir drabužiai išmėto
mi—niekas nepaiso surankioti, 
atžagariai, kraustantieji žmo
nės nori, kad skrynios sudužtų 
—tai krovikai gali sau pasi
glemžti kas jiems tinka. Taip 
bečiupinėjant skrynios pasilie
ka visai tuščios. Reikia džiaug-
ties tuomi ką gauname. Už pra
žudytus daiktus dabar dar ka
ro taisyklėmis pramonija lai
vais vedama—nei laivų kompa
nija, nei sandelių užlaikytojai 
neatsako. Gi svetimtaučiai, tai 
žinodami, per akis vagia, pie
šia kuone visi į bolševikus pa
virtę. Krovikai . . . tiktai pasi
ima, nes jiems pasaulio turtai 
priklausą. Visgi Lietuvos Rau
donajam Kryžiui teks pusket
virto vagono visokių daiktų, 
kuriuos dabar Kaunan parga
bensime. Baisiausis keliavime 
trukdymas. Mes dar nemokame 
laiką sunaudoti—bet greitai iš
moksime, o tuomet Lietuvoje 
bus daug geriau negu kitur. 

Tegui lenkai ir lenkų sėbrai 
didina kariuomenes, mes-gi bu-
davokime, statykime dirbtuves 
ir vertelgystę, o mes mūsų 
kaimynus lengviausiai apgalė
sime. Jau visi nori ramiai gy
venti, ir tųjų imperialistinių 
lenkų niekas nerems. Kalbinki
te J . M. Prot. kun. Pr. Bučj, 
kad jisai ragintų visus lietu
vius dėti pinigus į Lietuvos lai
vų kompaniją, į Lietuvos aud'J 
mo dirbtuvę Kaune po valdžios 
priežiūra ir lai kun. Pr. Bučys 
patsai sutveria bi kokią kom
paniją, kuri podraug su kito
mis lietuvių pramonės, preky
bos, ete. bendrovėmis vestų 
Lietuvos miestuose vandens, 
šviesos, susisiekimo (gatveka-
rių) ir gerų namų statymo, ke
lių (gatvių) taisymo įvairiau
sius darinis su Lietuvos vai-, 
d/ios leidžiamais palengvini-
I11H1S . . • 

Visi turės darbo, duonos ir 
pinigus įdėjusieji turės gra
žaus pe lno . . . Lietuviai! Da
bar jūsų proga jums .į durįs 
barškina! Nelaukite kol viską 
svetimi į savus nagus pa-
glemžš. Svetimi kaip amaras 
Lietuvon skverbiasi. Antanas. 

L. RAUDONOJO KRYž. 
RĖMĖJŲ KAMPELIS, 

VAIKAS INKRITO UPĖN 
IR NUSKENDO. 

Arti tf alsted gatvės, pietinėj 
miesto dalyj upėje nuskendo 8 
metų vaikas Joseph Pinz, 29^0 
So. Union ave. Jis su kitai? 
vaikais, sakoma, meškeriojęs. 

POLICIJA SMARKIAI VEI
KIA. 

Prieš gegužės 1 dieną Chi-
eagos policija smarkiai pasi
darbavo. Praeitą ir užpraeitą 
naktį išgaudyta koli siuitai in-
tariamu piktadarių ir radika-
u,. 

Vienam <k sausajam" salių-
ne suimta 32 juoduku, tarp 
kurių 10 juodų moterų. 

Maršruto Reikale. 

Uerb. kun. J . Petraitis bu-
vb manęs bal. ir gegužės 
mėn. aplankyti visas .didesnes 
lietuvių kolonijas Amerikoje, 
bet kitokioms aplinkybėms su
sidarius, jisai dabartiniu laiku 
lankosi Naujoje Anglijoje, kur 
ir mano pasiekti su L. R. Kr. 
Rėm. reikalais visas Mass., 
XeW Hampsbire, Maine ir 
Coim. valstijų lietuvių, kad ir 
mažiausias, kolonijas. Tai-gi 
kurios tų kolonijų norėtų iš
girsti gerb. kun. Petraičio 
prakalbų, lai tuojau kreipiasi 
Centran ir gaus pranešimą, 
kada gerb. L. R. Kr. R. pirmi
n inka i galės juos atlankyti. 

Atskaitų Reikale. 
K ai kurie L. R. Kr. Rėmėjų 

skyriai klausia, kaip buv0 pa
dalintos Lietuvon pasiųstos 
aukos. L. R. Kr. Rėmėjų atsto
vas Dr. A. Rutkauskas pri
siuntė mums atskaitą Štai ko
kią: 

1) Labdaringoms '*Vaikelio 
Jėzaus" Draugijos prieglau
doms, Kaune 50,000 markių. 

-2) L\ęt Moterų (ilobos Ko
miteto Našlaičių Prieglaudai 
•Ji i,3(K) markių. 

*3) Žaslių valšėiaus Prie
glaudai 10,000 m. 

4) Valstybinės Vaikų Prie
glaudos pagerinimui Kaune 
20,000 m. 

;")) L. 1). X. D. K. šelpti Kau
no Komiteto Kaniendulų Pa-
/aislės bernaičių Prieglaudai 
K U N M I m . 

T. Vuitilionienės, našlės, iš 
Panevėžio sušelpimui 150 m. 

L. D. N. 1). K. šelpti Kaune 
mergaičių prieglaudai 10,000 
m. 

Kauno karo ligoninei No. 11, 
pagalvių pa rupiu imui 10,000 
m. 

Kauno karo ligoninei No. I, 
veidiklių, svarstyklių ir t. t. 
nupirkimui 20,000 m. 

iš V i linaus Kaunan atbėgu
sios pusnuogės našlaitės Ju
zės Kazlauskaitės apdengimui 
5250 m. 

L. M. (i labos Komiteto Prie
glaudai, Velykom kiaušinių, 
sviesto ir t. t. 2000 m. 

Apie kitus pinigus, kam jie 
bos naudojami, bus pranešta 
vėliaus. 
^Drabužiai jau dalinami. Juos 

gauna daugiausia kaimiečiai, 
nes miestuose varguoliai yra 
daugiausia svetimtaučiai, ku
rie nuo savųjų gauna pašelpą. 

Kareivių Dovanų Reikale. 

Kaikurios kolonijos nerimau 
i ja ir rašo laiškus, kasd jos gal 
jau nesuspėsiu siųsti savo do
vanas kareiviams. Taigi skel
biame, kad nors ir buvo pra
nešta, kad tą ir tą dieną butų 
prisiųstos dovanos, bet gelžke-
lių streikas suardė visus mušu 
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Iškilmingas Didelis 
PARAPIJOS POKIL1S 

mm •įS^ " 1 s y ^ ^ ^ S » * * ' 

Nedėlioję, 

Gegužes-May 2 d. 1920 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJ, 

2323 W. 23 Place 

^.^BgpB^ffKBvRfy 

Pokilis prasidės 6 vai. 

Kalbės įvairus kalbėtojai, dainuos vy
rai, moterys; bus vaikų kvartetas, stygų 
duetas iliustruotas pijanu skambinimas, 
skanus valgiai ir kitokios retenybės. 

* 

Įžanga 50c; vaikams 25c 

Kviečia: Klebons ir Komitetai. 

: • : — 

J. B. KUDIRKA 
:FOTOGRAFAS: 

1435 S. 49-th Court 
CICERO, ILL. 

Telefonas Cicero 3051 

1 

pienus ir dabar prašome visų, 
kad nemanau, jog jie jau y-
ra pasivėlinę, bet prie pirmos 
progos pasiųstų Centran. 

Aukų Rinkimas. 

Nors pavasaris jau pradeda 
savo šiltesnėmis dienomis slo
ginti žmonių darbus, bet rei
kia atsiminti, kad aukų rinki
mo darbas, pašelpos davimas 
Lietuvos varguoliams ir naš
laičiams negalėtų sustoti netik 
pavasarį, bet ir vasaros laiku. 
Taigi raginame visas Lietuvių 
kolonijas, kad jos joms pas
kirtą L. R. Kr. Rėmėją) "quo-
t a " pradėtų rinkti tuojaus. Ne 
reikėtų atidėti ant rudens, nes 
vasaros laiku yra daugiau pro
gų, kurias viršminėtam. tik
slui galima išnaudoti. 

Raginame visus lietuvius ir 
lietuvaites pradėti šiandien,' 
nes rytoj ^abjau nebus tinka
ma proga."" / 

Žinote, gerbiamieji, kad Kau 
ne yra perkama našlaičiams 
prieglauda %x manoma patal
pinti ten visus mūsų tėvynės 
laikinos sfistinės Kauno var
guoliui Taigi darban! 

Visais L. R. Kr. R. reikalais 
kreipkitės pas Centro raštinin
kų. 
J. Tumasonis, 

456 (Irami Street., 
Brooklyn, X. Y. 

• • ' • • • • 

ANT PARDAVIMO. 

b'O akrų Tllinojaus farma, 
gražus naujas 8 kambarių na
melis, barne ir kiti ukes bu-
•dinkai. De! platesnių žinių 
kreipkitės pas 
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PRANEŠIMAS. 
Jau prirengėme ir tuojaus 

spausdinsime lietuviij kalboje 
"Amerikos Katalikų Vyskupų 
Ganytojiško laiško ištraukas," 
kurias buvo skirta skaityti vi
sose katalikų bažnyčiose. 

Spausdinsime tiek, kiek jau 
pusėtinas skaitlius kunigų už
sisakė arba da užsisakys. Pra
šome tat pasiskubinti su užsi
sakymais tos knygelės. 

Vieno egzemplioriaus kaina 
10c. Kas užsisakys daug, gaus 
knygelės su didele nuolaida. 

"Draugas." 
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IŠKILMINGAS 

TEATRAS IR BALIUS 
Parengtas 

DR-J0S NEKALTO PRASIDĖJIMO šV. PANELES 

Nedėlioję, Gegužio (May) 2 d., 1920 m. 
ŠV. ANTANO PARAPIJOS SVETAINĖJE, 

15th St. & 49th Court, Cicero, 111. 
Pradžia: 6 vai. vakare Įžanga 35c ir 50c 

Muzika Bičiūno 
? « • - * » • » . - • . , - > , „ . , 

:: 

DR. S. NAIKELIS 
LUSTU VIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OriMM ir Gyvenimo vtot» 
3252 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus l'niversal State Bank 
Vulundos nuo 10 iki \2 ry te : nuo 
2 iki % po pietų: nuo 7 iki 9 vale. 

*, Nedėliomis nuo 10 iki 2* 
Telefoną* T v d j £544 

' • • • - • » g 

Ant Pardavimo. 

Kampinis 2 aukščių mūrinis 
namas, 5 metų senumo po 6-7 
kambarius, randasi ant 38-tos 
ir EmeraM Ave. Kaina $7,300. 

Ant Pardavimo. 

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS W.S.S.) 

TEATRAS IR BALIUS 
— RENGIA 

LIETUVOS VIČIU 35 KUOPA 
West Pullman, 111. 

Nedelioj, Gegužio-May 2 d, 1920 
STRUMILŲ BROLIŲ SVETAINĖJE, 

158 East 107th St., Kampas Indiana Ave. 
Svetainė atsidarys 6:S0 vai. vak. t*ro£rama.s prasidės 7:30 vai. Tak. 

Įžanga 35, 50, 75c. 
STATO SCENOJ 

"GEDYNĖS ŽAIZDOS" 
"Gadynės Žaizdos" yra viena* jrmžia usi ų Lietuvių kalboje 

spektaklis, juokais ir ašaroms išpintas. Užtikriname, kad atsilan
kiusieji pilnai bus užganėdinti. 

Lietuvos Vyčių 85ta Kuopa turi labai gabiu vaizdintojų, todėl nuo
širdžiai kviečiame visus atsilankyti. 
Po teatro šokiai ir ftaislai. prie Jekaiėio Muzikos 

Nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti KOMllT^TAS 
• S 
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Važiuokite į Lietuvą 
PER Ik 

i 
i 
i 1 
i 
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Kampinis 2 augščių mūrinis 
namas 5-5 kambarių flatai ar
ti 59-tos gatves į vakarus nuo 
\V-estern Ave. Randos neša 
$195.00 į mėn. Kaina $17,500. 

Del platesnių žinių kreipki
tės pas: 

-First Nat'l. Realty & Const Co 
840 W. 33rd St. Chicago, m. 
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KUR TAUPINI 
PINIGUS 

AR NORI PIRKTI NAMĄ? 
— Klausk — 

Keistučio Paskolinimo ir 
s 

Budavojimo Dr-jos f 
33 ir Lime gatvių J 

Ketvergo ir Pėtnyčios vakrais E 
I Yards 2716 | 
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiatiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiigiiitiiiiiiiliiiiitiiiiiiiiiiiiiiiinifi 

DEPOSITORS STATE BANK 
4633-4637 South Ashland Avenue 

• CHICAGO, ILL. 

s 

E 

$6,000,000.oo Milijonų Dol. Banką 

| Galim išpildyti jums ap-
| likacijas del paspartu, 

gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE-
pojų, arba per DANZIG, 

r 
t 

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. 
Mes kalbame įvairiomis kalbomis: \ 

| Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa-
| tian, Servian ir Jewish. __ 
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PEOPLES STOCK YARDS STATE BANKĄ 
: 

: 

Stipri ir pasitikima Banką su perviršiu 
15 MILIJONUI DOLIERIU 

Didžiausių industrijų, išdirbėjų kompanijos, Suvienytų Valstijų Valdžia; Miestas Chicagos, ir dar tūkstančiai 
biznierių ir 26,000 taupinimo depozitorių susidedančių iš darbininkų turi pasidėję savo pinigus 

: 

Ši iame Stipriame Banke 
Tarpe savo didžiausių Stockholderių ir Direktorių turi sekančius žmones kurie yra pasitikimi ir turtingi 

J. A. Sporr, Prezidentas, Chicago Junction Railroad ir Direkto 
rius First National Banko. Chicago. 

Nelson Morris, Ohairmanas, Board Morris & Company, ir Di 
rektorius First National Banko, Chicago. 

Edward Morris, Prezidentas Morris & Company. 

E. F. Swift. Vice-Pinnininkąs Swift Kompanijos. 

Arthur Meeker. Vice -Pirmininkas, Armour & Company.. 

H. E. Otte Vice Pinnininkas. National City Bankos, Chicago. 

C. M. McFarlane, Vicepirmininkas ir Kasierius Morris & 
Company. 

Thornhill Broome, Presidentaa, Midland Warehouse & Trans 
fer Company. 

. J. Oppenheiraer, sav. J. Oppenheimer Co. 
/ ' 

C. f JT. Atkins, sav. Atkins & Freund. 
Wm. J. Rathje, Prezidentas. Mid-City Trust & Savinas Banko. 

— — • I I " " • I I i m ' , • . — 

VALDYBA: 
R. J. Schlesinger, Prezidentas, 
H. C. Laycock, Vice-Prezidentas. 
r„ank H. Kohn. Vice Prezidentas, 
Leon Dnvenski. Vice-Prezidentas, 
Norman O. Geyer, Kasierius, 
Joseph C. Vlaiak, Assit. Kasierius, 
F. W. A. Johnson, Assist. Kasierius, 
John D. Gerald, Assist. Kasierius. 
Clarence R. Webster, Assist. Kasierius, ^ 
E. Nylin, Sekretorius, ir Trust Officer. 

— <mm 

PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK 
Ashland Avenue kampas 47tos gatves 

a 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' " • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M a i i i M a i 
— . 

a 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
• mml 

INDIANA HARBOR. 

šv. Pranciškaus Bažnyčioj 
4U valandų atlaidai bus 2 ge
gužio nedėlioję. Rytmetinės- ir 
vakarinės pamaldos bus taip 
kaip pagarsinta, bet suma me
ilei ioje prasidės truputį vėliau 
negu paprastai, būtent 11:30. 

Kun. J. čiuberkis. kleb. 

klauso. Jie susipranta tada, ka
da jau moterų neteiika. Bet ta
da jau būva po laikui. 

Kašytojui šių žodžių teko 
girdėti, kad vienas bedievis, 
kurs per 15 metų nebuvo išpa
žinties, kalbino #atvekaryj 
vieną moteriškę, kad ji paliktų 
savo vyrų ir bėgtų su juo. Mo
teriškė aiškinos, kad ji bijanti 

nų, nes jau trumpas laikas. Bo
nu pardavinėjimas pasibaigs 
su liepos 1 d. Kad nereiktų 
paskui gailėties. 

Su pagarba,' ,v 

J. Mockus, stoties įžd. 

CICERO, ILL. 

į Dievo ir nenorėtų mirti be sak-
CBICAGO HEIGHTS, ILL. | ramentų. Bet ištvirkėlis, keik 

damas ant Dievo ir sakramen
tų, būtinai ragino vaikų moti
ną palikti savo vyrų ir 

Kad ir į neskaitlingaĄmu*ų 
kolonijų mirtis nepamiršta ai 
si lankyti. 

Štai, ji savo dalgiu pakirto 
net du lietuviu. Jonas Kubilius 
tapo palaidotas lialandaio 21 d. 
Laidotuvėmis rūpinosi jo dėdė, 
Jonas Lambartas. 

Balandžio 25 d., po trumpos 
ligos, 6v. J okdbo ligoninėj mirė 
Viktoras Badomi*. Jo laidotu 
vės, su gedulingomis paumldo 
ima, &v. Kazimiero bažnyčioj 
buvo balandžio 27 d. Kadangi 
velionis priklausė prie Šv. Ka-
aumoro Karalaičio draugijos, 
užtai paskirti draugijos nariai 
nešė grabe ir važiavo i kapines. 
Labai gražus pavyzdis, kad 
draugija rūpinasi savo nario 
paskutiniu patarnavimu. Keik
tų kiekvienam katalikui pri
klausyti prie tikros katalikiš
kos draugijos. 

A. a. Viktoras Bagoeius pa-
liko žmonų Oną, dukterų Juze-
pų, sūnų Kazimierą ir brolį 
Pranciškų. 

Kad ir tankiai girdžiame 
dvasiški jos persergėjimus, kad 
katalikai nelaikytų ant burdo 
bedievių bei nepraustburnių, 
kurie kitus šeimynos narius 
veda prie ištvirkimo, vienok 

Visi nariai draugijos Lietu
vos Kareivių malonėkite susi
rinkti subatos vakare, gegužio 
1 d., 1920 m., 7:30 vai. S. Zvibo 
svet., 1347 &o. 50th ave. 

Korespondentas. 

HOMESTEAD, PA. 

vaikus. Tad-gi lai atsargus bū
va tie katalikai, kurie leidžia 
savo namuose gyventi netikė
liams. * 

Yra čia keletas ir bobelkų su 

Gegužio 2 d, L. Vyčių 11 kuo
pa, bengia puikų vakarą, kuris 
bus Slovakų Kakalį] svet., 5th 
Avenue. Vaidins t jis veikai li
kus: "Vienas iš mųs tur apsi-

,vest," "Svar ia priežastis" ir 
Tarnas įpainiojo.' Prie to 

CICERO, ILL. REIKALAUJA. 

Mergaitės rengia vakarą. 

ilgais liežiuviais, kurios jaUj b u s ( } a m u h . k i U l p a m a r g i m m u . 
kitus mėgsta plakti. Ar nereiks; T a d _ g i m a i o n į k l t v į s i a l , i l a n 
tiktai prašyti siuvėjo, kad jis, 
patrumpinęs savo liežuvj, pa-
ti;umpintų ir toms bobelkoms. 
irai mažiau butų įvairių plepa
lu. 

Yla. 

CICERO, ILL. 

Svarbus pranešimas. 

Visa Lietuvos Laisvės Pa
skolos valdyba ir komisija, o 
labiausia, tie kurie turi knygu
tes del užrašinė j imo bonų, yra 
kviečiami susirinkiman Šv. 
Antano parapijos svet., 1 vai. 
po pietų, nedėlioję, gegužio 2 
d. Bonai jau gatavi ir tuoj pra
dės juos išsiuntinėti. 

Kreipiuos į visus tuos, kurie 
pirkote bonų ir nepabaigėt mo
kėti, kad pasiskubintumėte. 
Taip-gi prašau, kad nei vienas 

kyt. Vakaras bus gana juokin
gas ir busit visi patenkinti 

Širdingai kviečia visus 
L. Vyčių 11 Kuopa. 

Sekmadieuvje, gegužio 2 d., 
Hv. Antano phrap. svetainėje, 
Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
dr-ja rengia vakarų. Keikia jas 
paremti. 

Paminėjus šią mergaičių dr-
ją, negalima praleisti nepaste 
bėjus šį bei tą apie ją. (irafcu, 
katalikiška vardą ji turi, puo
šia mųs kolonijų, bet negera, 
kad savo spaudos darbus duo> 
da atlikti soeijąlistui. Reiškia, 
remia tokį, kuris uoliai ir aiš
kiai kovoja prieš tikėjimą, kurį 
jos turėtų gipti. Čia gal įvyko 
koks nesusipratimas. Be to su
sirinkimuose ir visur ta dnaugi-
ja vartoja anglų kalbą. Drau
gijos narės, kaipo lietuvaitės, 
turėtų jausti šiek-tiek savo tė
vynės meilės, priedermių link 
savo tautos ir nors susirinki
mus laikyti savo kalboje. 

Tikimės, kad tie dalvkai bus 
pataisyti. 

Pr. 

REIKALINGI. 
Vyrai del lengvaus ir šva

raus išdirbystės darbo; prity
rimas nereikalingas; gera pro
ga prasilavinimais. 

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

Mergaites 16 metų ar daugiau pri
pildyti ir užsiūti druskoj* maišu*. 45 
valandos savaitėj 35-40c. j valanda 
Pastovus darbas. Atsišaukite. 

Morton Salt Co. 
K a m p a s Kast Stiutli W a U r Street. 

Reikalingais gabus vargonininkas 
Gera mokestis . Te atsišaukia prie: 

Kun. I. Kershevicz, 
804T N. 8-th **. Springfield, 111. 
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Gražiausias Balius! 
RENGIA 

Dr-te Rožancavos Panų ir Moterų 
Nedelioj, 2 d. Gegužio-May 1920 

Dievo Apveiados Parapijos Svet. 
18 Gatv. ir Union Avenue. 

Pradžia • vai. vakare Įžanga 25e. Yjkatai 

Kviečiame visus Chicagos Lietuvius ir lietuvaites nes tai paskutinis 
moterių balius. Visi žinoti kur moterismen ir vyrai kur vyrai ten link
smas balius. Muzika bus geriausia Broliu Sarpaliu. 

Kviečia D R A I G 1 J A . 

Iii 

LACQUĘKERIS — su prityrimų ant j 
chandlier darbo. 

General Ltghtiug Fixtures Co. 
28 West Lake Street. 

C H A N l > E H E R DIRBEJIAI 
General laght ing Fhttures Oo. 

2 * West Lake Street 
t . ! 

I'LATERIAI. Su prityrimų ant 
chandler darbo, 

General Lighting Fir turcs Co. 
28 ĮVest Lake Street 

3 E = J f " " C 
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ROSELAND, ILL. 

mušu kolonijos lietuvis ar lie
kai kurie tu pasergėjimu ne- ! tuvaitė nepasilikti] nepirkę bo~ 

Balandžio 25 d. L. Vyčių S 
kuopa buvo surengus puikų va
kare parapijos naudai. Vaidi
no "Nutrukusi s tyga," vaizde
lį iš lietuvių gyvenimo. Visi 
mėgėjai savo užduotis labai ge-
rai atliko. Žodžiu, šį vakarą 
Roselando jaunimas gražiai 
pasižymėjo. Be to solo dainavo 
gabus Roselando dainininkai: 
J. Pivoriūnas, X. Pąrieščius, 
K. Pažarskis ir A. Sudentas. 

Aut galo kvartetas padaina
vo " Jo jau diena" ir "Liūdnas 
balsas." 

Publika buvo patenkinta. Po 
programo buvo šokiai ir lietu 
viski žaidimai. 

Korespondentas, j 

MUSĖS IR UODAI. 

* "Yra tik viena nekenksminga 
musė—negyva. 

Mažos, naminės musės reiš
kia daug pavojaus. 

Musės dauginasi purvuose. 
Uodai didinasi ir auga ant 

tykaus vandenio ir drėgnose 
skvlėse. 

7 H»' 

l 'aieškau Pranciškaus Daulis, Plun-
gis parapijos gyvena Chicago, III. 
ir buk susižeidęs šapoj ir miręs 1914 
ar 1913 m. Kas žinote apie juo mi
rimą meldžiu man pranešti yra svar
bus reikalas, adresu: 

Leon Noreika, 
2120 W. 24 St. Chicago, DL 

Telefonas C anai 1394 

^ • l į ' — * — — —-'—•• 

P o valgiui neužmiršk, kad ger iąs -
«laj vaistas tavo skilviui yra EATO 
N I C Prašal ina visus nesmagumui 
suvirškinimo, o taa reiškia, kad rai 
kia pamėginti viena. Parduodama 
pa*. Tisus aptlekorma. 

P A R S I D I O D A . 
Bueerne ir grocerne ' i r kariu Uft' 

r-r">. 2 O I T ' - - I 3 r-ng^venimų po 
.'._ .. .w.̂ . ^iuA.vienam, pars^nuoda 
priežastes mirties žmones. Kaina | f l 
700.00. 

Joseph Zakowski 
4822 S. Wood Str. 

= s r = 
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REIKALINGI. 

l*rityre puneh ir shear vy
rai ir l>olt t Ji reuders. Pustpvus 
darbas, (ieru mokestis it ge
ros daibo sąlygos. 

Atsišaukite: 

The Streets Oo. 
West 48th and So. Morgan St. 

l 'aieškau Antano Juško paeina i i 
Kauno Redibos Paneveafo apskričio 
Trakinikų kaimo Meškų Valsčiaus, 
pirmiau gyveno 3 metai atgralioa 
Uockford, 111., Dabar nežino kur. Tu
riu nuo motinas iš Lietuvos 3 laiškus 
meldžiu kas apie jj žinot pranešt, 

S. Pinigte. 
P. O. B o * 27^ Jtenosha, Wi*e. 

=g=g=====gasg^s-ipsjs|ssjps> 
•ANT PARDAVIMO. 

Esių priverstas parduoti 5 tuščius 
lotus ant 70-toe ir Talman Ave. Lais
vės Paskolos pri imam kaipo pirmus 
mokesčius. Atsišaukite: 

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

—» 1 ,—.——u—i L^ « ; — | — į 

A S T PARDAVIMO. 
I |va i iuojų , užtat tūrių parduoti sa

vo moderniška 2 flatų murini narna 
po 5 ir 6 kambarius 2 furnecai. Kai
na $8,000 atsišaukite aedeldienials 
ant l - m o flato. 

5«I2 So. U' i iuhester Ave. 

UETUVIŲ ŪKININKŲ 
KOLONIJA. 

Atvažiuok į Vilas County, 
Wisconsin, ir nusipirk ūkę ant 
lengvų išmokesčiy; klimatas 
ideališkas, keliai geri, turgų 
užtektinai; Ežerai, Upės, Šal
tiniai, (Jera žeme ant kurios 
galima užaugyti iki 250 buše
lių bulvių pradedant su mažų 
kapitalų. Didžiausia Lietuvių 
Kolonija Amerike. Del pilnes
nių informacijų ir aplaikymo 
kningutes dykai adresuokite: 

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai 

53 Sanborn Building 
EagTe River, Wisc. 

= = = S S 

P A S P O R T į ' BLAKKA8 
PILDOME 

D VILAI. 

B a l d e Consullation Burcau, Inc. 
35 So. Dearboru St. Cuicsgo. 

Room 206 

BARGENAS. 
Parsiduoda 4 pagyvenin 

namas rendog $38.00 į inei 
si parsiduotla už $2,000 jmo^ 
keti $300.(XJ kitus kaip renda 
kas mėnesi. Namas randa*! 
ant Bridgeporto. 

C. P. Suromski Co. 
3346 So. Halsted St. CJhicago. 

ĮSIGYK SAVO NAMĄ 
Įsig-yk savon ania, nustok mokė

jęs augštas randas. 
Pai-siduoda devini namai .po 

pagyvenimų. 
Vėliausi intaisimai elektra 

maudykle*: visi geriausi įtais 
mai, netoli uuo lietuviškos bažn; 
eios; 2 blokai nuo karų linijos. A; 
linku puikiausios dirbtuvės, pa 
siduoda už žemiausia* kainas. A*į 
lengvu išmokėjimu (1,000.) tuki 
taneia įiuokėti, o likuaius taip kai 
aut mulos ue|» į menėai $49.00. 

Kreipkitės per telefoną arba ; 
patiakai pas: 

J. A. POŠKA. 
4436 S. Washtenaw Ave. 

Chicago. Tel. McKinley 5<M 

i 
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DRAUGAS P a d i e n i s , gegužis 1 1920 
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i RYTOJ. 2 D. GEG 
Į Aryan Grotto Temple 
i Wabash Ave. ir 7ih St. 

» 

IŠLEIST I 
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"BIRUTĖS" choras, Šimkui paskutinį kartą ve
dant, dainuos, dainuos, dainuos... kiek niekad ne
dainavo Ddo: M. Rakauskais , S. <^ugien(\ O. Po-
cionė, M. Janušauskienė, P. Rogis, .1. Kudirka. M. 
Norkaitė ir kiti. 

Btis atlikta naujas Šimkaus veikalas "Nugrimz-
tlęs Dvaras" ir scena iš operos ' ' A i d a " (Gugienė | 
— Aidos partijoj, Rakauskaitė — Anmeris, mor-
gaieių ir mišrus choras) = 

Šimkus Chicagai Sudiev Pasakys! | 
Tikietai paa-siduos nuo 6 vai. vak. Pradžia 8 v. vak. 

S ! f * * * 
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CHICAGOJE. 
. m m M m m m m •»••• 

KATAUKIŠKOS ŠVENTĖS I SUIMTU DU -KOLEGIJI-
, NINKU." 

Šeštadienis, gegužis 1 d.,' ,— 
šv. Pilypas ir Jokūbas, ap. Į Vietoje mokytics jiedu boma-
. Sekmadienis, gegužis 2 d., 

Šv. Atanazijus. 
Pirmadienis, gegužis, 3 d., 

Šv. Kryžiaus atradimas. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

• IŠ NORTH SIDE. 

CUKRAUS NEDAUG IR TAS 
BRANGUS. 

Valdžia nieko nedaro tame 
klausime. 

Š. m. balandžio 20 d. buvo 
šaukiamas Xorth Sidės katali
kiškų draugijų atstovu susirin
kimas Lab. Sąjungos reikale, 
kad pasitarti, ka rengsime, 
kaip paprastai rengiama, 1921 
metais. Susirinko atstovai nuo 
sekančių draugijų: Lab. Sąj. 6 
kp., šv. Juozapo, Šv. Kazimie-

Ties Lincoln ir Writh\vood 
avt\ aną vakarą du praeinan
čiu detektivu —i AiiHkv ir Ma-
ssett, užpuolė du plėšiku. Pri
šoko jiedu prie detektivu ir 
,. . , ,.. - , n , .. , ro, 1 anų ir Moterų Kazanea liepė pakeiti rftnkas. Bet tiedu , \ v. • * . . 

, ., , vos, L. \ vcių o kp. ir Moterų pakilo kovon. L. • \ , ; / * , . , ., Sąjungos 4 k p. Nežinia delko 
Po kelių ŠMvių su P^tada- k i t o s d r j o s i i e a t s i u n t ( , 8 a y ( ) a t 

riais net susiglėlv.avo ir p a - j 8 t o v ų # L f t b a i p a . ( . i d a u j a m a , 
Ahelnam (wholesale) išpar-, gabaus visgi inve.ke. * k a d į s o k a n t į S H s i r i n k i m ^ k v i . 

davime cukraus kaina jau pa-1 Abudu buvo suareštuotu ir r į s ] n i s utarninke, gegužio 4 <!., 
sitkė 31 centą svaini. Kai-ku- pristatytu policijos nuovadom -•;]() VR\m vakare Šv. Mvkolo 
rie krautuvininkai siųle net ( Tenai pasirodė, jog esančiu parapijoj svetainėje, atsiųstų 
:J2c. svarui. Bet cukraus Dega- Ę d w a r t j J . Turėk ir Ralph J. atstovus ir tos draugi joj kurių 
Įima gauti. Neatvežama, tvir-į HoHineeht, abudu 21 metų, iŠ nelmvo šitame susirinkime. 

jau minėjau, bus gegužio 4 d. 
Šitan susirinkiman kviečiu su
sieiti visų draugijų atstovus. 
Reikia atnaujinti 6 kuopos dar
buotę, kad nepaliktume užpa
kalyj kitų kolonijų. 

/ A Nausėda. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

tina cukraus pirkliai. Bet tie 
patys pirkliai tuo jau s priduria 
ka 1 su laiku geležinkeliai pa
sitvarkysią ir cukraus busią. 
Vi>gi jis busiąs brangus. 

iireen Bav, VYis. 
Juodu jų tėvai Ohicagnn at-

Šitame susirinkime tapo pra
nešta, kad pasamdyta jau yra 

siuntė lankvti kolegija. Bet Schoenbofeno svetainė ant sau-
jiedu pasirinko piešimų ama-, siu 23 d., 1921 metų. Todėl 

i šiuo pranešame, ir prašome, vi-ta. 
Pramatoma žemesnė kaina. Vienas detektivas pašautas ^ų Xortb Sidės draugijų tą die 

centų, tsei pr. 
, • . *•.».• eiplomus. 

kaina nekuoinet negrysiantu p 

Chicagoje teisman paduota' 
P»vS cukraus tlidžpeiniai. Bet 
•tai tik tiek, kad jie apskųsti, j 
Teisman nopal raukiami. K sa
rau visokių kliūčių. 

Sulig t'etleralio apskričio 

PASTOS DARBININKAI 
REIKALAUJA DIDES

NIU ALGŲ. 

7o() puštos darbininkų Cbi-

į rengti vakarą. Įrengti jį 
apsiėmė žinomos North Si-
dės darbuotojos, p-nios An-
druškevičienė ir Urbonavičie
nė, 

Pakelta klausimas apie meti
nes draugijų mokestis Lab. 

gos priemiesčiuose miestelvj SaJ-i kuriuos turi sumokėti su-
D'okuroro asistento, esa nesra> • f i •»• r» • J -

o a ^ ^ <J «• l l larvey turėjo susirinkimą ir hg narių skaičiaus. Pasirodė, 
įima parinkti teisėjo juos tei- ; i * . A & iLT««iw.Uw» i*™! m i* 

nutarė pareikalauti kongreso K a ( i ^ - Kazimiero Biolių u 
Stl. 

Taip yra su bulvių špoku 
liantais ir su galinguoju mil
tų trustu. (i rami jury veda 
tardymus bulvių klausime. Ne
žinia kuomet pasibaigs tie tar
dymai. 

Miltų kaina kyla kas mie
la savaitė* 

Kas valdžios daroma. 

Cukraus klausime vaMžia 
nieko nedaro. iŠ Wa>liingtono 
štai pranešama, jog Teisingu
mo Departamentas neatkreipia 
riomos i visokias kritikas ir 
užsipuolimus. 

Kongreso komitetui, knis 
tyrinėja cukraus klausimą, ge-

! padidinti jiems algas. y e ^ - ^ e r ų dr-ja savo mokesti jau 
įsu gaunamomis dabar algo-'l11 okt'\J°> taip-gi ir Gyvojo Ra 
i mis, sako, negali pragyventi. IžaiK-iaus dr-ja. šiuo yra prašo-

[mos ir kitos draugijos netru-
NUBAUSTAS VAGILIUS IŠ

DAVĖ KITUS. 
kus atlikti savo pareigas. Juk 
visi turime remti Labdaringąją 
Sąjungą. 

Kuomet teisėjas Zeman nu- I- Vyčių 5 kp. atstovas pra-
baudė kalėjimu jauną vagilių' nešė, kad kuopa įstojo į Lab. 
Peter Snyder, šitas tuojaus iš-1 Sąj. garbės narius. Susirinki-

|davė kitus tris savo sėbrus, "mas išreiškė padėką. 
kurie veikiai buvo suareštuo-1 K išduotų raportų pasirodė, 
ti vienoj bilijardinėj. ,kad darbuotė Lab. Sąj. 6 kp. 

Jei taip, sako, tai k o k i a i s į s t o j u s , kad 53 nariai neužsi-

Šio mėnesio 26 d. L. Lt. P. 
bonų komitetas abiejų srovių 
laikė bendrą susirinkimą Dievo 
Apveizdos parapijos mokyklos 
kambaryj. 

Posėdis buvo skaitlingas ir 
tvarkus. Visi susirinkusieji 
vien tiktai mintijo, kokiu būdu 
daugiau parduoti L. L. P. bonų. 
Iškelta daug svarbių sumany
mų, kurie bendrai liko priimti. 

Išrinkta asmenys eiti per na
mus užrašant bonus iš abiejų 
srovių, (leistina, kad išrinktie
ji netrukdytų laiko, bet tuojaus 
pasistengtų pradėti ' darbą. 
Laikas trumpas, o darbo daug. 

Sekantieji asmenys e i s 'per 
lietuviu namus: Y. Nicevičius 
su P. Mockum, X. Andrulis hu 
V. J odeliu, J . Jokubonis su S. 
Šimuliu, J . Selenis su M. Žizu, 
S. Grisius su J.Grišium, lz. Ye-
deckis su J . Naujaiiu, J . Šeute-
ris su J. Geraltąuskiu, L. An
tanavičius su S. Matu, L. Nor
kus su P. Kuproiuu, A. .Stul
ginskis su A. Gricium. 

Tai-gi pranešu %18-tos kolo
nijos lietuviams ir prašau, ka
da augščiau i š v a l y t i asmenys 
atsilankys į jūsų namus, neiš-
leiskit jų nepirkę bonų, neda
rykit jiems išmetinėjimų, nes 
jie pasišventę tėvynės labui. 

Užrašinėtojai taip-gi privalo 
laikyties mandagumo taisyklių. 

J. Grisius. 

į̂jiip'iiinio VAKARAS 
R E N G I A ""* 

Liet. Vyčių 16 Kuopa 
Nedėlioj, Gegužio-May 2,1920 

6V. JURGIO PARAPIJOS SVET., 32-ro Plaeo ir Aulnirn Aveniie 
Prasldčs lygini 7:00 vai. vakare J*ANGA 3Sc 

C5HKHIAMIEJI:-— Sis vakaras yra rengiamas parapi jos naudai. Kiekvieno parapijono yra prieder
mi- atsilankyti Ir atsivesti savo draugus, šis vakar as tegul būva vienas iš skaitlingiausiu. Neatsisžvel-
giant j kitus parengtus vakarus, kas gyvas ir myli šokti, sulaukė, pra j j j ! 

Nevėluokite. Prasidės lygiai pažymėtame laike. Muzika p. Ežorskto. 
Visus prielankiai kviečia KOMITETAS 
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Gera Proga Lietuviams Pirkti 
RAKANDŲ KRAUTUVĘ 

Biznis išdirbtas per devynis metus, geriausia vieta. v , 
Didžiausioj Lietuvių kolonijoj. Šį b.iznį galima nupirkti labai pigiai. Priežas

tis pardavimo sulyg nutarimo laikytame šėrininkų susirinkime, nes ta pati kompani-

S 

B jo uždėjo rakandų dirbtuvę Lietuvoje, abidvi krautuvės nėra galima laikyti. Turi-

: 

būti parduota trumpu laiku. 
Atsišaukite: 

4536 So. Paulina St. 

: s 

IŠ BRIGHTON PARK. 

mokėję metinių mokesčių po 
10c. į mėnesį. Todėl nutarta 
surengti prakalbas, kad išaiš
kinti Lab. Sųj. naudę, ir reika-
bi aprūpinti našlaičius pasta-

nemlis prokuroras pranešė, ti pigiad ir sutaupyti žmo- tant jiems prieglaudos namm 

galais jis Vienas turi kęsti už 
kitus. 

Ir gerai pa o" arė. 

Pranešu visiems nariams, 
kad Tautos Fondo 60 sk. laikys 
savo mėnesinį susirinkimų ne 
dėlioj, gegužio 2 d., 1920 m., 
bažnytinėj svetainėj (44 ir 
Faiffield ave.) 1 vai. po pietų. 

Bus svarbus dalykai svarsto
mi. Taip-gi bus svarstoma apie 
kun. džek. Mirono prakalbas. 
Nariai, nfalonėsite skaitlin
giausia atsilankyti. 

J. A. Poška, rast. 

S 
Toj pačioj vietoj randasi savininkas. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiniiBiiBBiiiiiiiiiisai 

Visais narės kviečiu sustrink-
ti, nes reikės aptarti daug 
svarbių reikalų. 

Z. Sakalauskienė, rast. 

IŠ NORTH SIDES. 

IŠ WEST SIDE. 

kad ne kongreso reikalas 

va'n laike nenupirkusi Kubos 
cukraus, kuri buvo galima gan 

nėms šimtus milijonų dolierių Taip-gi atsišaukti į visus na-
klausti, kcdel vyriausybė sa- Nes kongresas neleido prezi- rius, kad sumokėtų savo meti-

uVntui prailginti karinę kon- nes mokestis, 
trolę maisto paskirstyme. Sekantis susirinkimas, kaip 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Mot. Sujungus 20 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, g;eg. 2 d., 3 vai. po 
pietų parapijinėj svetainėj. 

Nedėlioj, gegužio 2 d. tAuš-
šos Vartų parapijos svetainėj, 
4 vai. po pietų įvyks susirinki
mas Labdaringos Sų-gos 7-tos 
kuopos." Visi nariai ir narės 
kviečiami į šitų susirinkimų, 
nes turim daug svarbių reika
lų kasi ink Kapinių dienos. 
Reikės išrinkti darbininkus ir 
pasitarti apie našlaičių prie
glaudą. 

Kviečiami nariai, kurie įsira
šė per balių. Malonėsite"ateiti 
ir pasiimti konstituciją ir pri
duoti savo adresus, kad reikale 
galima butų laiškus pasiųsti. 

M. Stankelis. 

Lab. Sąj 6 kuopa mėnesinį 
susirinkimą laikys nedėlioj, 
įi;eg. 2 d., tuojau po sumos, pa
rapijos svetainėje. 

Šitan susirinkiman kviečiu 
susieiti vi*uts narius. Kadangi 
praeito mėnesinio susirinkime 
nebuvo, tai šiame susirinkime 
daug svarbių dalykų reikės 
aptarti. 

Kviečiu susieiti ir tuos na
rius, kurie pasilikę su mėnesi
niais mokesčiais. O pasiliku
sių su mokesčiais yra dau
giau negu pusė šimto. 

A. Nausėda. 
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PIRKUSIEMS BO^Ų PER 
"DRAUGĄ." • 

Greitu laiku jau pareis Bo
nai iš New Yorko. Todėl kas 
išvažiuojate šiomis dienomis į 
Lietuvą malonėsite pranešti 
nauji sav0 adresą (Lietuvo
je), kad butų žinia kur tuos 
Bonus siųsti. 

"Draugo" Stoties iždininkas. 
1800 W. 46 St , Ohicago, I1L 
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PFTRATIS FABIJONAS 

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiir 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
J30NUS 
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A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

R E A L E S T A T E - I N S U R A N C E 

EUROPEAII AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

N O T A R I J U 8 A 8 
3249 So Haisted Slreet, Chicago. Illinois 

r t L E P H O N E BOULEVARD 6 1 1 

2 ras Milžiniškas 

Ir Išleistuves 
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RENGIA 
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Susivienijimo Am. Liet. Kareiviai 
iiitMiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiuiittuitiiiiiiiiiiitiiiiitttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiziiiiiiiiii 

7-to Regimento Svetainėj 
Wentworth Avenue ir 34-to$ Gatvės. 

# i 

Subatoj, Geg.-May 8, 1920 
Pradžia 7-tą Valandą Vakare. • 

GERIAUSIA MUZIKA S. A. L K. BENAS. 
Susideda iš Gabiausių Chkagos Muzikališku Spieku. 

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės nepraleiskiat šios progas 
nes gal paskutini atsisveikinimas su savo Broliais Chicagiečiais 
kurie nesigailia net brangiausia žiedą savo jaunistės už Tėvynia 
ir josios garbia, 

Kviečia Visus. S. A. L KAREIVIAI. 

Buve Suv. Vai. Kareiviai 
Kviečiami Uniformose 
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