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DU AMERIKONAI IŠGEL 
BĖJO 2,300 RUSŲ. 

Prezidento Vietos 
Lenkai ir Ukrainai Kijevo 

Apylinkėse 
CARRANZA BUVO PATĄ 

RIAMAS REZIGNUOTI. 

Bet jis atsisakęs klausyti 
patarimo. 

LENKAI JAU ARTI 
KIJEVO. 

Washington. gefr. 3.—Iš ofi-
cijalių versmių įranta žinių, 
jog pirm kelių dienų Meksikos 
sostinėje Carranzos armijos 
generolai turėjo konfe*'nciją. 
Susirinka generolai patarė 
prezidentui Carranzai rezig-
nnoti, gi savo vieton paskirti 
kitą koki žmogų, kaipo laikina 
prezidentą. Sakė toki prezi
dentą galis paskirti kadi r 
kongresas. 

Bet Carranza atmetė tą pa
tarimą ir sutiko su pas i t Va n ki
mu iš kandidatavimo i prezi
dentus Ygnacio Bonillas, am
basadoriaus Suv. Valstijose. 
Pagalinus jis sutiko pasiusti 
komisiją tarties su revolineijo-
nieriais. 

Konferencijoje dalyvavo vi
si sostinės apylinkės genero
lai. Buvo ir veikiantysis karės 
ministeris Urquiio. Tartasi 
apie Sonoros atskilimą. 

Svarbiausias argumentas už 
Carranzos pasitraukimą buvo 
statomas pavojus, kad kartais 
Suv. Valstijos neįsimaišytų j 
Meksikos reikalus. 

Bolševikų spėkos atsimeta 
ant Charkovo. 

Perkėlė juos skersai upės 
Dniestro. 

Geneva, g^g. ;}.—Miss Glostys 
Vauglian iš Minneapolis, 
Minn.,' Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus darbininkė, ir Kran-
cis E. Fronczak iš Buft'alo, X. 
Y., iš Kniglits of Coluinbus 

AM. DARBO FEDERACIJOS | 
POLITIKINĖ PLAT- Į 

FORMA. ' 

PAPIGINO PREKĖMS 
KAINĄ. 

Darbas — 8 valandos, 6 dienos 
savaitėje. 

organizacijos, pasekmingai is-
n • • įjoAn i - u: l o s darbo partnos teeia 

gelbėjo 2,300 rusų pabėgėlių . . l •' 1 ~ 
, . : ^ : ~ - T>,. • • neparemia Amer. l)arbo Fe< 

Varšava, ee*. •> Lenku 

OBREGON VEDA RE 
VOLIUCIJA. 

Iš visako matosi, Carranzai 
reiks bėgti. 

Washington, geg. 3.—Gene
rolo Obregono atstovas "VVash-
ingtone yra gen. Salvador Al-
varado. Jis ėia paskelbė, kad 
šiandie svarbiausias Meksikos 
revoliucionierių tikslas—kuo-
veikiaus pradėti karės veiki
mą prieš pačią sostine—Me\i-
eo City. Veikimas bus pradė
tas vienu žygiu iš trijų pakilu
sių prieš Carranza valstijų: 
(iuerrero, Miehoacan ir Ja-
1 i sco. 

Bendrai-su tuo veikimu bus 
deramos pastangos kuovei-
kiaus užimti. Tampieo žibalo 
lankus ir pertraukti Carranzai 
pelną iš tų versmių. 

Priešais sostine revoliucijo-
nierių armijas ves patsai <^n. 
Obregon, kandidatas j Meksi
ko* prezidentus, kuris, pakilus 
revoliucijai, staiga sostinę ap
leido ir atsidūrė atvangion 
vieton. 

šiandie gen. Obregon yra 
svarbiausias revoliucijoje au
toritetas. 

Kadangi Meksikos sostinė 
apsiaučiama revoliucijos 

raitelių būriai, sulig apturėtų 
ėia pranešimų, jau atsidūrė į 
Kijevo apylinkes. Bolševikų 
štabas ir paskui svarbiausios 
jų spėkos atsitraukia ant 
Charkovo. Lenkų ir ukrainų 
pėstininkai su paskuba mar-
šuoja paskui raitelių būrius. 

70-ta ir 44-ta bolševikų di
vizijos atkirstos lenkų nuo 
vyriausiųjų spėkų. Jos dabar 
lenkų apsiaustos Berdiėevo ir 
Žitomiro ayplinkėse. Su di
džiausiu atkaklumu jos kovo
ja, kad prasimušti rytu šonan. 

Trockii apsaugoja savo vyrus. 

'Pagautuose ėia kibirkšti-
niuose bolševiku įsakymuose 
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armijai patirta, jog Rusijos 
karės komisaras Trockii mėgi
na tas dvi savo divizijas kaip 
norint apsaugoti nuo pragaiš
ties. Daromi pienai joms pra
simušti per lenkų eiles ir pa
bėgti. 

Bet šiėia tvirtinama, kad 
bolševikams nepavvksia tas 

l • *> 

padaryti. 
Kaip cia, taip visos Lenki 

jos miestuose paminima dide
lė šventė, surišta su lenkų lai
mėjimais Ukrainoj. Cia vy
riausybė gauna <langeli pa
sveikinimu. „ 

Sunaikinta 12-toji armija. 
Cia oficijaliai paskelbta, jog 

lenkai užėmė miestą Mogilevą. 
- Sunaikinta kuone visa 12-oji 

bolševikų armija, sakoma pra
nešime. Jos liekanos j visus 
šonus blaškomos. Paimta daug 
Belaisvių ir daug visokios ka
rės medžiagos. 

Vietos laikraščiuose pasiro
dė žinių, jog Trockii esąs kur
tai nepertoliau^ia Kijevo. 

pietinėj "Rusijoj. 
Apie tai ėia gavo žinių 

Raudonojo Kryžiaus raštinė. 
Tie rusai bėgo nuo hesi-

briaujančių bolševikų ir iš jų 
<langelis butų žuvę, jei ne tie
du amerikonu. Šitiedu laiku 
pampino valtis ir juos visus 
perkėlė skersai upės Dniestro. 

Tuo metu upėje buvo daug 
ledų lyėių, katros nuskandino 
vieną valtį. 

BOLŠEVIKAI PRISIEKIA 
PAGIEŽĄ LENKAMS. 

Sako. jie sunaikinsią jų 
bajorybę. 

Londonas, geg. 3.—Kijevo ir 
Charkovo sovietai, sakoma ki-
birkštiniam iš Maskvos prane
šime paskelbė savo stipru pa-
si ketinimą atsilaikyti prieš 
ienkjis imperijalisfus. 

Vienoje jų rezoliucijoje tarp 
kitko pasakyta: 

"Sprendžiamoji karė pakilo 
rusu ir ukrainų su Ten kals. 
Karė tik tuomet pasibaigs, 
kuomet hus sutruškinta lenkiš
koji bajorija. *» 

LENKAI PRIPAŽINĘ 
UKRAINĄ. 

Washington, gvg. 3.—Vietoj 
lenkų pasiuntinybei iš Varsa-
vos pranešta, kad lenkai pri
pažinę l'krarnos nepriklauso
mybę su viršininku gen. Pet
in ra. 

VOKIETIJA TIKISI AT
GAUTI TERITORIJAS. 

Kaip žinoma, gyvuoja poli-
tikinė nacijonalė darbo parti
ja, katra turės savo konven
ciją šį pavasarį Cbicagoje ir 
paskirs kandidatą į šalies pre
zidentus. 

' l _ i • • . v 

mus 
neparemia Amer. Darbo Eede 
racijos valdyba, kurios prie
šakyj stovi (Jompers. 

(Jompers nepataria darbi
ninkams remti tą darbo par
tiją busimais rinkimais. Sako, 
darbininkams iš to nebus jo
kios naudos. (jompers sako, 
kad darbininkai savo balsais 
turi remti demokratų ar re-
publikonų partijų kandidatus, 
bet tik tuos, katrie yni palan
kus darbininkams. 

Su tuo patarimu (Jompers 
darbininkams prielankiems 
kandidatams; deda platformou 
štai kokius svarbiausius dar
bininkų reikalavimus: 

1. Pripažinti aštuonių valan
dų darbą dienoje, šešias die
nas darbo savaitėje ir pusę 
dienos darbo šeštadieniais. 

2. Pripažinti darbininkams 
organizuot ies sulig jų nuosa
vų pažiūrų. 

3. Pripažinti darbininkams 
streikus. 

4. Darbininkai turi gauti 
tokias užmokestis, kad butų 
iško susitaupyti senatvei, ar
ba pasenusiems darbininkams 
pripažinti pensijas. 

5. Panaikinti kompanijų pa 
laikomas pašelpiues darbinin-

Philadelphia, Pa., geg. 4. — 
Daugelio didelių krautuvių sa
vininkas ėia ir New Yorke, 
John Wanamaker, paskelbė, 
kad visose savo krautuvėse pa
piginęs prekėms kainą 20 nnoš. 
Tuo keliu jis, sakosi, per me
tus turėsiąs mažiau 4 milijo
nus dolierių pelno. Ir tiek Tik
sią Žmonių kiseniuoso. 

Gaisras turkų karės raštinėje. 

ŽADA STREIKUOTI BADE 
NO DARBININKAI. 

Geneva. geg. 4*. — Badeno 
kunigaikštijoj, Vokietijoj, la
bai trūksta maisto. Darbinin
kai'žada pakelti generalį strei
ką, jei nebus pristatyta kiek 
reikiant maisto. 

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAI 
VAŽIUOJA NAMO. 

Iš Turkijos 
ITALAI PAREMIA TURKUS Tad kol gaisrininkai įsilau-

NACIJONALISTUS? žė vidun, liepsnos gana placįas 
dalis buvo apsiauėiusios ir 
viską rijo. 

Oficieriai nenori eiti prieš 
Mustaphą. 

Įvairiose vietose pasigirsta 
nepatenkinimų, kad turkų vy
riausybė nori pakelti kovą 
prieš Mustaphą Kernai pašą, 

"Mes kovojame trimis fron-lty. prieš turkus naeijosalistus. 
tais—Armėnijoj, Cilicijoj ir! Turkų oficieraį taippat ne" 

Konstantinopolis, geg. 1 (;su-
vėlinta). — Anatolijoj nieko 
nauja. Jokiu atmainų neįvyko. 
Tenai turkų naci jonai i stu va
das Mustaphą Kernai paša ofi
cijaliai praneša: 

išilgai Marmora jūrių pakraš-
ėių. Bet laikinai mes nieko ne
veikiame AidLn fronte." 

Aidin fronte veikia graikai. 
Anot žinių, tarpe turkų na

cionalistų ir italu santikįai 
labai širdingi. Sakoma dar. 

patenkinti, kad norima juos 
pasiųsti prieš nacijonalistus. 
Jie savo nepasitenkinimus iš
reiškia ne protestais, bet pasi
elgimais. 

Antai Auksiniam Rage (ties 
Konstantinopoliu) vienas ka-

kad italai turkams naeijonali-l rės laivukas atrastas visai nu-

Londonas, geg. t3. — Iš Co-
penhageno pranešama, kad 
bolševiku atstovai prekybos 
reikalus vesti iškeliauja Rusi
jon. Nes Anglija atsisakė sa
vo šalin įsileisti Litvinovą, vie 
ną bolševike atstovą. 

kams įstaigas. Savitarpinės 
darbininkų pašelpos reikalas 
turi but vedamas paėių darbi
ninkų. 

Pagal i aus (Jompers karčiai 
atsiliepia apie įvestą Kaušas 
valstijoj industrijinių santikių 
įstatymą, kuriuo uždrausta 
visokie darbininkų streikai. 
Toksai Įstatymas yra vergijos 
laikų liekana, taigi jis yra 
prieš-demokratinis. ' 

starus pristatą amunicijos. 

Gaisras karės raštinėje. 

Aną dieną turku karės rašti
nėje čia nežinia iš ko ir kaip 
pakilo gaisras. Ugnis sunaiki
no ddelės vertės archivus ir 
daugeli poperinių pinigų. 

Kuomet vieton atvyko gais
rininkai, atrado stipriai užda-

ginkluotas. 
Kitais keliais laivais vežami 

paujokai sultano armijon nu
vežti ne nurodyton ir reikalin-
gon vieton, bet visai kur-ki-
tur. 

Iš 13,000 sultano armijos 
ofieieru vos tik 7,000 atsiliepė 
karės raštinėje, sutikdamas 
stoti tarnybon. Kiti šaukiami 

rytas duris į tą triobėsio dalį,- visai neatsiliepė, nei nežinia, 
kur buvo pakilusios liepsnos. \ kame jie apsiverčia. 
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BUS RIŠAMAS PASAULI- \ SULTANAS PASIKLONIO-
NĖS PREKYBOS 

KLAUSIMAS. 

Suvažiavimas įvyksta 
Luxemburge. 

JES AMERIKCTNI&-
KIEMS OFICIERAMS. 

LABJAUS PABRANGSIĄ 
LAIKRAŠČIAI. 

Kopijai reiksią mokėti 10 
centų. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
BAKU. 

Londonas, geg. 3.—Čia ofi
cijaliai paskelbta, kad bolševi
kai paėmė Baku miestą ir uos'-
tą vakariniam Kaspijos jūrių 
šone balandžio 29 dieną. 

Baku yra svarbus miestas 
žrbalo apylinkėmis. Tą miestą 
kelis kartus buvo okupavę 
anglai. 

Londonas, geg. 3.—Vokieti
jos vyriausybė paskelbė atsi
liepimą į vokiečius, gyvenan
čius augštojoj Silezijoj. 

Atsiliepime sakoma, kad 
nors apskričiai Schleswig-
Ilolstein, Malmedy ir Saare tu
ri but paduoti plebiscitui ir te
nai vokiečiai negalės naudąties 
rinkimais vokiškan parlamen 
tan, visgi turima daug vilties, 
kad plebiscitas palinks Vokie
tijos pusėm ir tie apskričiai ir 
vėl bus prijungti prie imperi
jos. 

tų liepsnų, čia nei kiek neabe
jojama, kad Carranzai prisieis 
dumti iš sostnės kol dar neat-

liepsnomis ir darosi vis *?&- Į kirsti keliai. Nes ilgiau palau
kiau, kad carranzigtams jokiu0 
būdu negali pavykti suturėti 

kus nebus galima rasti išėji
mo. 

BOLŠEVIKAI KALINIUS 
STATO PRIE DARBO. 

Londonas, geg. 3.—Iš Mask
vos pranerta, kad bolševikų 
valdžia nusprendusi prie pro-
duktivio darbo pastatyti kuo
ne visus kalinius. 

Tam tikslui lengvai prasi
žengusieji kaliniai bus visai 
paliuosuoti iš kalėjimo. Sun
kiau prasižengusieji hus stato
mi prie darbo kareivių prie
žiūroje. Tik kontrrevoliucio
nieriams kaliniams bus atsakv-
\ū. ta darbo privilegija. 

Washington. geg. 4. — Aną 
dieną prieš senato- komitetą, 
kurs tyrinėja pabrangimą lai
kraštinės poperos, liūdi io 
Frank A. Munsey iš Ne\v Vor-
ko, leidėjas penkių dienraščių' 
ir trijų žurnalų. 

Munsey išreiškė norą, kad 
vyriausybė paimtų savo ran-
kosna laikraštinės poperos rei
kalus, kad suvaržytų tos po
peros eikvojimą, kad nuskirtų 
laikraščiams reikalingą didu
mą. 

Munsey pareiškė, kad šian
die dienraščiai išleidžiami per-
dideli. Jei pev sekančius 2o 
metus nebus padaryta jokių 
suvaržymų ir laikraščiai nebus 
sumažinti savo apėmiu, ne tik 
Amerikoje, bet visam pasaulyj 
nebus lengva gauti medžių po-
perinei košelei, iš kurios dir
bama poper,a. Nes bus išnai
kintos visos girios. 

Munsey sakė jis žinąs, kad 
jo toksai pareiškimas atrodo 
daugiau panašus paisakai. Bet 
tai yra tikroji teisybė. 

Bus brangus laikraščiai. 

Toliaus jis pasakojo, jog ne
tolimi tie laikai, kuomet dien
raščio kopija bus parduodama 
už 5 centus, paskui už 10 cen
tų, kaip kad dabar parduo
dama už 2 centu. 

"Vienatinė prieš tai prie
monė", sakė Munsey, " ta i 
suvaržyti poperos eikvojimą. 
Tą gali padaryti tik viena vy
riausybė. Toks darbas imtiems 
gyventojams butų daug nau
dingas.1 ' 

Kuomet bus išnaikinti me
džiai, sakė liudininkas, tuo-

Paryžius, bal. 3. — Luxem-
burgijos sostinėje Luxembur-
ge rytoj prasideda daugelio 
viešpatijų atstovų suvažiavi
mas. JBus rišamas pasaulinės 
prekybos klausimas. 

Suvažiuoja apie du šimtu at
stovų iš Belgijos, Brazilijos, 
Kinijos, Suomijos, Anglijos, 
(rraikijos, Italijos, Japonijos, 
Portugalijos, Rumunijos ir iš. 
kitur. 

Toksai suvažiavinfas buvo 
įvykis Brusselyj tuojaus pirm 
buvusios karės. Suvažiavimą 

Konstantinopolis, gvg. 4. — 
Suv. Valstijų spėkų Europos 
vandenyse komendantas admi
rolas Knapp su štabu čia ap
lankė sultano rūmus. Admiro
las su kitais oficierais buvo 
tinku maldnainyjf kuomet sul-
tanas, kaip paprastai, atvyko 
melsties. Praeidamas pro a-
merikoniškus oficierus sulta-
nas draugingai pa si kloni oj 

NETINKA 8 VALANDŲ 
DARBAS DIENOJE. 

i 
tas. ) 

KARDINOLAS O'CO^NELL 
VATIKANE. 

• \ 

Rymas, geg. 3. — Bostono 
kardinolas O'Coimell atkelia
vo Ryman. Šiandie Šventojo 
Tėvo bus priimtas audijenci-
jon. 

ALBANAI ŽUDO GRAIKUS. 

mot antkart pasidarys didis 
poperos trukumas. Nes ligšiol įvykdino Anglijos parlamen-
dar neišrasta substituto, kat
ruo butų galima pamainyti 
medžius poperos išdirbime. 

"Mes turime oinenėje turėti 
ateiti, kuomet už laikraščius 
perkant bus reikalaujama 5 
arba 10 centų vietoje 2 centų, 
kaip 'šiandie, arba vietoje 1 
cento, kaip buvo pirm karės." 

*Visų šiandieninių laikraščių 
apėmis turi but sumažintas 
perpus, sakė liudininkas. 

Kooperacija negalima. 
Buvo paduota sugestijų, kad 

laikraščių leidėjai be maiŠy-
moisi vyriausybės susitelktų 
kooperacijon ir nutartų taupy
ti poperą, sumažinti laikraš
čių apėmį. 

Munsey tvirtino, kad tokia 
leidėjų kooperacija negalima. 
Jis pats štai šįmet padarę.^ 
pienų su savo laikraščiais su 
taupyti daugiau 30,000 tonų 
poperos. Bet kiti leidėjai ne
atkreipia domos į tą svarbų 
reikalą. Veikia, kaip jiems pa
tinkama. 

Senato komitetas ir toliaus 
veda tardymus poperos klau
sime. 

Berne, ge\g. 4. — Šveicarijos 
parlamentas atmetė buvusio 
kituomet AYashingtone tarp
tautinio darbo kongreso su
manymą visose viešpatijose į-
vesti aštuonias -darbo valan
das dienoje. 

Parlamentais pranešė, kad 
tas sumanymas nepraktikalis. 

FARMERIO SUNŪS PRA 
LEIDO $4,000. 

Londonas, geg. 3.—Iš Mask
vos pranšama, kad Epiruse 
prieš graikus pakHę albanai. 
Albanų būriai užpuldinėja ir 
žudo graikus. 

UNGARIJA GAUS TAIKOS 
SUTARTI. 

Ėmė mainyti negerus čekius; 
suareštuotas. 

Paryžius, geg. 3.—Ambasa
dorių taiyba nusprendė šitą 
ketvirtadienį induoti Ungari-
jos atstovybei pataisytą taikos 
sutartį. Peržiūrėti ungarams 
sutartį bus paskirta dešimts 
dienų. 

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

Clare C. Silverthorne, -far-
merio sunūs iš Welcome,Minn., 
balandžio 21 atvažiavo Chica-
gon su tėvo galvijais. Čia gal
vijus pardavė, paėmė už juos 
$4,000 ir įsimaišė blogon 
draugijom 

Į dvi savaiti prapyskino pi
nigus ir pasekmėje pradėjo ra
šinėti ir mainyti negerus če
kius. 
. Suareštuotas. Šaukiasi tėvo 

pagelbos. * 

"Aiskr imo" išvežiotojai, ku
rie dirba Chicago'Ice Cream 
kompanijose, žada sustreikuoti 
kuomet kompanijos atsisakys 
padidinti reikalaujamą užmo
kestį. 
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UE'IL'VIV KATA L IK V DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyros nedėkUenins. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CH1UAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Metų 8.50 

SUV. VALST. 
Metams . > . . . . . . . . . $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata moka&i Iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti lsperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

" D r a u g a s " Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 

Telefonas McKinley 0114 

Lietuvos Valdžia ir 
Amer. Lietuviai. 
Tenka girdėti nusiskundi

mu, kodelAmerikos lietuviams 
neduota teisės rinkti savo at
stovus į Steigiamąjį Lietuvos 
Seimą. Tą nusiskundimą at
kartoja ir p. A. S., kurio strai
psnį talpiname. Tame straip
snyje tik pažymėjome, kad su 
jo nuomonėmis nesutinkame. 
Šieionai išriedame savo pažiū
rą plaeiau. Ją reikėtų vadin
ti nebe pažiūra, o aiškia ir nie
kam neabejotina tiesa. 

Steigiamasis Lietuvos Sei
mas skiriasi nuo mitingo, į 
kurį bilekas gali ateiti, šne
kėti ir balsuoti. Steigiamasis 
Seimas turi valdžią arba ju
risdikciją ant tos žemės, apie 
kurią eina ribos, ir ant žmo
nių, gyvenančių tose ribose. 
Kuriamasis Lietuvos Seimas 
negali išleidinėti teisių nei įsa-

ri neprigulmybę ir tik jos ga
li daryti rinkimus į savo teis-
davybės butus, nei į ką kitą. 
Tas dalykas yra aiškus kaip 
diena. 

Lietuvos valdžia rūpinasi 
patenkinti visus teisėtus mųs 
norus ir padaro dar daugiau 
negu reikia. Delegacijoje da
vė keturias vietas Amerikos 
lietuviams. Tai buvo daugiau 
negu turėjome teisę norėti. 
Visai butų negražu, jei mes 
tą mandagumą dabar sunau
dotume savo teisėms daugin
t i / J u k tuomi pačiu sumažin
tume tėvynės lietuvių teises. 
Jeigu rpintinėje yra dešimts o-
buolių dešimčiai asmenų, jei
gu vienas išima du obuoliu, 
tai jis netik sau neteisėtai 
naudą daugina, bet ir kitą 
skriaudžia; tai jis yra kaltas 
už ką vienam neliko nei vie
no obuolio. 

Amerikoje lietuvių yra pusė 
milijono; Lietuvoje keturi mi
lijonai. Jei prie dešimties 
tėvynės lietuvių pridėtume ke
turis amerikiečius, tai pusei 
milijono amerikiečių duotume 
tokias teises, kokios tenka mi
lijonui šešiems šimtams tuRs-
taneių Lietuvoje. Tie išvadžio
jimai parodo, kad Delegacijos 
pavyzdžiu negalima dauginti 
amerikiečių teisių. 

Lietuvos valdžia išdavė į-
statymą, kad ir Amerikos lie-
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Lietuvos Lietuviai ir Amer. lietuviai 
Lietuvos Neprigulmybės Darbe. 

Kaip Lietuvos lietuviai dar 
gerokai prieš 1900 metus būda
mi savo tėvynėje dirbo mūsų 
tautinį susipratimo darbą, taip 
tie patys lietuviai persekioji
mo arba skurdo išmesti iš Lie-
tuvosj laisvąją Ameriką stuniė 
toliaus mūsų politikinį ir tauti
nį atgimimą. 

Karės laike kaip vieni taip ir 
kiti įtempė visas savo jėgas po* 
litikiniame Lietuvos darbe. J£$ 
negalėjo kalbėti, skelbti i r skų
stis civilizuotam pasauliui Lie
tuvos lietuviai būdami po už-
grobikų ir s lėgėjų kumštimi,ttą 

padarė amerikiečiai. Tie patys 
lietuviai Lietuvoje ir Ameriko
je ėjo vienu kovos prieš viso
kius "Lietuvos priešus keliu. 
Vieni kitų darbą papildydami, 
darydami vieni j kitų politikos 
krypsnį, nekartą, sprendžian
čią intaką. Amerikos lietuviai 
visu karės laiku budėjo ir gynė 
Lietuvos reikalus. Davė gausią 
piniginę pagelbą ar tai tiesiog 
Lietuvos valdžiai, ar tai Lietu
vos badaujantiems gyvento
jams, karės belaisviams, mok
sleiviams ir užsieninei politi
kai. Tuos visus Amerikos lie
tuvių nuopelnus pripažino Lie
tuvos valdžią duodama ketu
rias rietas Lietuvos Delegaci
jos Taikos Tarvboms Paryžių-

tuviai gali tapti Steigiamojo je narių tarpe. 
Seimo nariais. Tik reikia, kati Amerikos lietuviai dalyvau-

Priėmėjoms 
tina. 

juos išrinktų Lietuvos pilie
čiai. Kadangi Seimas atsto
vauja* Lietuvos piliečius, tai 
suprantama, kad ne kas ki
tas, tiktai i ie piliečiai ir gali 
rinkti atstovus. Jei Amerikie
tis lietuvis parvažiuoja j Lie
tuvą rinkimų laiku, jis turi 
teisę rinkti atstovus. Jei jį 
ištenka, jis turi tęi^e dalyvau
ti Kuriamajame Seime. 

Daugiau teisių amerikie
čiams duoti Lietuva nebūtų 

kymų, pildytinų Amerikoje, galėjusi, nors i r butų geidusį. 
Todėl nuolatiniai Amerikos gv Į 
ventojai nėra Lietuvos Kuria
mojo Seimo rinkikai. 

Amerika yra žemė s u savo 
Hbomis ir turi savo Kongre
są, kuris išleidinėja įstatus tos 
žemės žmonėms. Amerikos 
gyventojai gali ir turi rinkti 
atstovus į Amerikos Kongre
są, o ne į Lietuvos Seimą. Kad pagelbėti 
amerikieėiai žada paskolinti 
^Tetuvai 5 milijonus dolierių, 
tai dar nereiškia, kad jie turė
tų rinkti atstovus į Lietuvos 
Seimą. Jug airis paskolinęs de 
iimtį ar daugiau tūkstančių 
dolierių lietuvių parapijai ne
turi teisės dalyvauti tos pa 
rapijos rinkimuose. Davimas 
rinkimo teisių už paskolą bu
tų baisus kapitalizmas. To 
Lietuvoje neturi būti. 

Bepig butų Amerikiečiams 
per savo atstovus išleidinėti 
Lietuvoje žmonėms sunkias tei 
ses, nes patys Amerikiečiai 
butų Ii uos į nuo tų teisių Ame
rikoje gyvendami. Jug į Ame
riką nesiekia vykdančioji 
Lietuvos valdžia. 

Amerika neturi pilnų ir tei
sėtų sąrašų apimančių lietu
vius. Rinkimai be pilni] ir tei
sėtų sąrašų patys pasidaro ne
teisėti. Rinkimų priežiūra tu
ri būti vietinės valdžios kon
troliuojama. To niekas negali 
Amerikoje padaryti, išskyrus 
Suvienvtų Valstijų vyriausy-

į 

Suvienytų Valstijų vyrian-
rybė amžinų dieną neapsimtų 
netik pati prižiūrėti riakimų 
teisėtumą, bet neleistu niekam 
organizuoti rinkimus į keno 
nors Kuriamą,iį Seimą. Rinki
mų teisė yra neprigulmybės 
teisė. Suvienytose Valstijose 
tiktai Suvienytos Valstijos tu-

Daug motinų miršta gimdant 
arba trumpai po tu, daug kū
dikių auga su Įžeista sveikata 
dėlto, kad nėra kam protingai 

gimdančią moteriš
kę. Tą suprasdamas Chicagos 
sveikatingumo pirmininkas 
ii-ras ,|olin Robertson rūpi
nasi, kad priėmėjų patarnavi
mas šitame mieste butų geres
nis. 

Čionai yra Pirmoji Priėmė
jų Draugija (Firs t Association 
of M'nhvives oi C&icago Inc.) 
Rytoj, :> gegužio ta d raug i j a k „ Uūke? Ar Amerikos lietuvių 
rengia viešą surinkimą svetai
nėje Turner Hali ant kampo 
12-tos gatvės (Roosevelt Rd.) 
ir YVestern a ve. 

Surinkimas prasidės 8:30 
vakare. Prakalba laikvs D-ras 
John Robertson.' 1 Ilinojaus 
valstijos Draugijos apsaugo-
jančios nuo aklybės atstovas 
laikys paskaitą apie kūdikio 
akis ir apie priežastis galin
čias apjakinti gemančius kū
dikius. Prie tos paskaitos bus 
ir pa veikslų. Kiti kalbėtojai 
šnekės apie kitus sveikatos 
reikalus, galinčius rūpėti mo
terų priėmėjoms. 

Draugija kviečia ateiti vi
sas Chicagos moterų priėmė-

* ' i 
jas. 

Tą proga norime pasakyti, 
kad gimdančiai moteriškei 
svarbu yra turėti savo kalbos 

Tečiaus lietuvės 

ja dabar ir toliaus Lietuvos 
pilnos neprigulmybės siekime. 
Deda 5 milijonų dolierių pa
skolą Lietuvai ir aš tikiu, kad 
sudės, ar jiems prielaidais žmo
nės rinktų ar ne. Tai ne atski
ru žmonhi naudai darbas, bet 
Lietuvos neprigulmybės reika
las. 

Dabar Lietuva rengiasi prie 
labai svarbių žingsnių: Lietu
vos Steigiamojo Seimo. Rinki
mų dienos buvo balandžio 14 ir 
15, li>2U ui. Lietuvos Steigia
masis Seimas nustatys Lietnv 
vos santikius MI kaiminėmis 
valstybėmis; duos valdvmo bu-
dą Lietuvai, sustatys Lietuvos 
konstitucijų; nustatys santi
kius tarp Bažnyčios ir valsti
jos ir abelnai visus Lietuvos 
klausimus. Ar Amerikos lietu
viams tas Lietuvos Steigiamo
jo Seimo klausimas nėra syar-
biausis? Ar jus negalėtumėte 
jHtdėti Liettorai dirbti asmeniš
kai per savo atstovus Lietuvos 
seime, kaip dirbote Lietwos 
Delegacijoje Taikos Taryboms 
Paryžiuje f 

A r ne r t i kalinga j usų—A me-
rikos Uetuviit intaką Lietuvos 
Steigiamtijame seime, kaip ji 
buvo reikali)iga karės ir Tary-

5 milijonu dolierių paskola 
Lietuvai neduoda jums teisių 

priėmėją. 

beveik visai nemėgsta mo
kintis šito neapsakomai rei
kalingo ir gerai pelningo a-
niato. Tai ženklas, kad mes 
dar vis nebesuprantame ap- doje 26 bal. 1920 m. 

rūpinti savo tikruosius reika
lus. 

Chieagoje, kur yra 46 tūk
stančiai oficijališkai užravšy-
tų lietuvių, o neoficijališkai 
yra daugiau, kelios dešimtys 
lietuvių priėmėjai turėtų už
tektinai darbo ir pelno. Te
čiaus yra tik kelios. Lietuvoje 
kiekvienoje parapijoje galėtų 
būti tokia išmananti .moteriš
kė ir turėtų pelno užtektinai. 
Kaip vyrai iš Lietuvos važiuo
davo į Ameriką ieškotis dide
lių pelnu, taip moterys Chiea
goje išmokusios šito reikalin
go meno galėtų važiuoti Į 
Lietuvą pelnytis. 

Prancūzija savo nepaprastu 
atstovu prie Šventojo Tėvo pa
skyrė p. Charles Jonnart, ku
ris pirma yra buve-s Algerijos 

dalyvauti Stei&mnąjame Lie
tuvos seime, kontroliuoti Lietu
vos reikalus ir turėti paskolai 
užtikrinimą bei pasitikėjimą? 

Ar nereikalinga pakelti klau-
sitnę Lietuvos Št. seime, kad 
per šmukliorystę Lietuvos val
stybės pinigais įsteigti bankai 
butų rekvizuoti su visais jų pi
nigais ir paversti į Lietuvos 
Valstybės Banką, kaipo Lietu
vos valstybės pinigais įsteig
ti* 

Vienas asmuo prisisavino 
Voronežo Lietuvių Mergaičių 
ir Vaikituį, g i i i i inazijas , kurios 

buvo įsteigtos Lietuvių Centra-
lio Komiteto n. n. karės šelpti. 
Kai kas padėjo į savo kišenę 
apie 100.000 rublių visuomenės 
sutaupytų pinigų. Pusantro 
mdijono rublių gautų iš Tatja
nos komiteto Lietuvių komite
tui P. M. Yčas laikvdavo savo 
vardu Petrapilio banke. Ar ne
reikia padaryti galas tokiems 
darbam* ?! I r daug kitokių 
klausinių,kaip kati lietuvių vai 
džios uždraudimas rufcų pinigų 
Lietuvoje ir supirkinėjimas tų 
pačių rusų pinigų Lietuvos mi-
nisterių įstaigomis nuo žmonių 
už menkiausį atlyginimą. Vie
ton to, kad rusų pinigus Lietų> 
voje pas žmones nacionaliza
vus primušant 'įietuvos ant
spaudą ir priklijuojant Lietu
vos pašto tam tikrą markutę, 
kaip yra padarę čeko-slovakai 
ir jugoslavai su Austrijos kro
nomis. Dabar gi šimtais lietu
vių šeimynos ubagais paliko, o 
keli šmukleriai milijonus susi
krovė. 

Dabartinė Lietuvos valdžia 
ar užmiršo ar tyčia logikos nu
stojo nekviesdama Amerikos 
lietuvių j Lietuvos Steigiamąjį 
seimo. Aš manyčiau, kad re-
mianties augščiaus nu rody to
nus priežastimis, Amerikos lie
tuviai turi tuojaus pareikalau
ti iš Lietuvos valdžios, kad jų 
rinkti atstovai tokiomis pat są-
lvgomis ir teisėmis Imtu dalei 
sti į Lietuvos Steigiamąjį sei
mą. (Redakcijos nuomone Lie
tuvos valdžia neturėjo ir nega 
Įėjo daryti teisėtų rinkimų į 
savo Steigiamąjį seimą Ameri
koje). 

Amerikos lietuviai, tai vra 
Lietuvos kolonija, nors Sveti
moje žemėje ir valstijoje. O ko 
lonijos gyventojai turi tokias 
pat teises prie Valstybės gyve-
nrmo, kaip metropolijos ^gyvell 
tojai, priedermes nešdami sulig 
savo sąlyginio gyvenimo kolo
nijoje. Negalima čia rišti klaU 
simą visai raidės laikantis. 
Mnsų lietuvių ir Lietuvos gy
venimas reikalauja visai y pa
tingų dėsnių ir teisių. Dabarti
nis mūsų gyvenimas negali bū
ti paremtas praeities teorijo
mis bei pasaulio tradicijomis, 
bet griežtai turi būti paremtas 
tikro dabartinio reikalo pama-
tą. 

Prie.to viso, ką iki šiolei esu 
pasakęs, pridedu, kad Ameri 
kos lietuvių kolonija privalo 
turėti savo reikalams nuolatinį 
parlamentą, kaip kad buvo 
Ekzekutyvis Komitetas: 1) rū
pintis Amerikos lietuvių reika
lais, 2) padėti tverti Lietuvos 
neprigulmybę darant spaudi
mą ir intaką į Lietuvos politi
kinį, ekonominį, tautinį ir soci-
jalį gyvenimą. 3) Palaikyti 
nuolatinius santikius su Lietu
va palaikant tiesioginius santi
kius su Lietuvos atstovybe prie 
Ameri-kos valdžios. Tokiai Lie 
tuvos ir Amerikos lietusių ko
lonijos ankštus gyvenimas ne
tik kad nekenks Lietuvos Vai-
stybei, bet anaiptol i atne* 

tautiniame Lietuvos gyvenime. 
Permatau štai kokį man už

metimą, del Amerikos lietuviu] 
nedaleidimo į Lietmvos Steigia
mąjį seimą. 

Lietuvos" Steigiamasis sei
mas riša vien tik Lietuvos 
(Lietuvoje gyvenančių) gyveii-
tojų reikalus, o ne Amerikos 
lietuvių reikalus. 

1) Logikos žvilgsniu Lietu
vos valdžia turėjo pakviesti A-
merikos lietuvių atstovus į 
Steigiamąjį Lietuvos seimą, 
kaip kad yra davusi 4 vietas 
Lietuvos Delegacijoje Taikos 
Taryboms Paryžiuje. 

2) Lietuvos gyventojų reika
lų žvilgsniu yra tie patys Ame
rikos lietuvių reikalai, kaip ir 
Lietuvos lietuvių: a) Lietuvos 
ukinininkai (kurie turi žemę) 
yra laikinai nuvykę į Amerik-j 
ir vėl už kiek laiko sugrįš i Lie
tuvą—šeimynos galva arba 
koks nors narys, b) Lietuvos 
bežemiai arba visokių profesi
jų juodo darbo darbininkai ir 
proto darbininkai (liuosų pro
fesijų^) nuvyko į Ameriką susi
dėti kiek pinigų arba politiški 
prasikaltėliai ir vėl sugrįsta į 
Lietuvą, c) Politikos žvilgsniu 
kaip vieni, taip ir kiti eina tuo 
pačiu keliu. Dar daugiaus. Iš 
okupuotos Lietuvos Vargiai kas 
galės dalyvauti Steigiamajame 
Lietuvos seime, o iš Amerikos 
jie galėtų atvažiuoti liuosai ir 
tarti galingą savo žodį. 

Amerikos lietuvių atstovai 
Lietuvos Steigiamajame seime 
padės dirbti, o nedykaus, duos 
užlaikys Amerikos lietuviai. 
Ir tokiu būdu bus Lietuvai dve-
jokišką pagelba: darbininkai 
ir pinigai. 

* Paduodamas šį sumanymą il
gai masčiau, bet negalėjau juo 
nepasidalinti su Amer. ir Lie
tuvos lietuvių visuomene. Nu
manau, kad tai bus nauja našta 
Amerikos lietuviams. Bet ką 
darysi, kad norime sulaukti 
•pilnai nepriklausomos Lietuvos 
ir gerai sutvertos, tai turime 
dirbti ir nešti sunkią naštą ne 
vienus dar matus, nes valstybė 
nešoka, kaip kiškis iš iržkru-
mio, bet dygsta, auga, žydžia ir 
atneša prinokusius vaisius. 

Jeigu norime vaisių, tai tu
rime sunkiai ir sunkiai dirbti. 

A. S. 

Kaikurie iš minėtųjų čionai 
Kristaus .žodžių išveda, kad 
jis pranašavęs visų krikščio
nių suėjimą j vieną Bažnyčią. 
Negalime tikrai tvirtinti, kad 
tokia mintisJo žodžiuose buvo, 
nes kitoje vietoje J is pasakė: 
"Reikia ir atskaloms būti; tik 
nelaimė įam žmogui per kurį 
papiktinimas įvyksta. ' ' 

Veikiausiai taip bus: per il
gus laikus bus žmonėse klai
datikių ir atskalų, bet užeis 
laikas, kada visi tikintieji su
eis į vieną Bažnyčią po vienu 
ganyiojum. Nežiname ar ilgas 
ar trumpas bus tas vienybės 
laikas, bet jis pasibaigs ir vėl 
įvyks suskilimas žmonėse. Iš 
to kils nelaimės, minėtos ftv. 
Jono Apreiškimuose. 

Tokiai būdu bus įvykę visi 
šv. Rašto žodžiai: ir apie vie
ną ganytoją, ir apie atskalų 
nuolatinį buvimą ir apie di
džiąją karę tikinčių su neti
kinčiais pasaulio pabaigoje. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI, 

gubernatorium. Praneša La 
Presse iš Montreal'io Kana- daug naudos politikiniame, 

ekonominiame, socijaliame ir 

Vienas ganytojas. 

Klausimas 1. Bažnyčioje 
girdėjau skaitant Evangeliją, 
kad bus vienas avynas ir vie
nas ganytojas. Tar-gi ar bus 
tokių laikų, kada visi -me
nės taps katalikais f 

Gylienė. 

Atsakymas. Kristus kalbėjo 
Apaštalams , tada, kada 
pasaulis buvo pasidalinės į 
žydus ir stabmeldžius. Išga
nytojo žodžiai apie vieną Jo 
avių būrelį ir vieną jų gany
toją reiškia pirmiausiai, kad 
į tikrąjį Dievo tikėjimą taps' 
priimti tie, kurie yra buvę 
stabmeldžiais, lygiai su tais, 
kurie buvo žydais. Abejų bus 
vienas ,a vynas, t. y. avių įbu-
rys, ir vienas ganytojas. 

Antra tų Kristaus žodžių 
reikšanė vra ta, kad visos i)ie-
vo avelės, t. y. visi tikintieji 
žmonės, turi sudaryti vieną 
draugiją, kuri čionai yra pa
vadinta avynu (senoviškai avi-
nyčia). Jos viršininkas, arba 
ganytojas, turi būti vienas. 
Todėl klysta, kurie "sako, buk 
Kristus pripažinęs visus tikė
jimus. Ne, jis pripažino tik 
vieną Dievą ir Vieną tikinčių
jų draugiją, kurią jis porą 
kartų pavadino Bažnyčia. 

Klausimas 2. Ką reiškia tas 
žodis dangui ir žemė ir pože
mės dvasiai Ar yra po žeme 
kokių nors dvasių? 

Gylienė. 

Atsakymas. Žodis dan
gus turi keletą reikš
mių. Pirmutinė reikšmė yra 
gamtinė. J i dangum vadina 
mėnesį, saulę, žvaigždes ir ki
tus didžiuosius kimus skrajo
jančius neapsakomai dkleliose 
erdvėse. Iš to viso išskiriama 
yra tiktai niusų žemė. 

Antra reikšmė žodžio dan
gus yra amžinoji laimė ten
kanti žmogaus dusiai po mir
ties. Kadangi ta laimė džiau
giasi daugybės dusių ir ange
lų, kadangi meilė vienija juos, 
tai dangus yra laimingųjų ne
mirštančių dvasių draugija. Ji 
kartais vadinasi Linksmoji ar
ba iš lotyniško triumfuojan
čioji Bažnyčia. Jos saulė, švie
sybė ir laimė yra Dievas. 

Žemė reiškia trečią didžiąją 
planetą, kirri sukasi apie sau
le. Ant žemės gyvename mes. 

Požemis ir požemio dvasios 
vadinasi dūšios mirusių ne-
dorų žmonių, praradusių dan
gti. NPrie tų priklauso taip-gi 
blogieji angelai, paprastai va
dinami velniais, kipšais, šėto
nais ir kitokiais vardais. Po
žemis kitaip vadinasi praga
ras. Katalikų rastai beveik 
niekada nevadina pragarą po
žemiu. Tą žodį labiau varto
ja protestantai lietuviai. 
Šventas Povylas Pilypiečiams 

rašė, kad V. Jėzaus vardą ta
riant priklaupia kiekvienas 
kelias: danguje, ant žemės ir 
požemėje. (Pbil. 2,10) Tais 
žodžiais apaštalas išreiškė 
mintį, kad visi geri ir blogi 
sutvėrimai, danguje, ant že
mės ir pragare garbina Dievo 
sunų norėdami arba nenorė
dami. Spėju, kad tie Šv. Po-
vylo žodžiai tamistai davė 
progos parašyti šitą užklausi
mą. 

Kun. P. Bučys. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Vyrę ir Motera Rakę Krp^ 
mo ir Desifning Mokykla. 
Mu«ų8 fttema ir mokymo trodu jųi 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

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

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iŠ bet kurioa 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

* J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAOO. 

K a m p a s L a l e * F t . . a n t 4 - t y l u b ų 

Įįmmm». 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vetelis 
OETUVIS DENTISTA8 

Valandos: suo 8 ryto iki • vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4713 SO. ASHLAND AVENl'E 
arti 47-tos Gatvės 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morg&s otreet 

CHICAOO, ILUOrOIS 
Telefonas Yards &OSS 

Valandos: — 8 iki 11 Iš ryto; 
6 po piety iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo S iki 8 vai. vakare. 

* . ? • • • • i— » » » » » » » » m m m • » » » » » mX 

DR. G. M. 6LASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro St., Chicago. 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligrų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

• • - , « J . - • • . . . , ; . ; a 

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

Kamp. 49 Court 
ftee. lMt W. 49 Arėme 

Telefonas Cicero 86 61 -
Ofiso Cicero 49 

K ALBA HE LIETUVIŠKAI 
::• 

\9ML,. TslefMMM Pullman 8M? 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dcntistas 

10867 So. Michlgan, Avenne. 
Raeelaad. Iii. 

VAIJkNDOS: • Iki 9 •akmre. 
3 ^*>^^©$*e$^*$s*^<§«««>s$^: 

1 < • 
I • • • • • • 
S 

V. W. RUTKAUSKAS • 
ADVOKATAS • 
Ofisas Didmiesty J: ! 

29 South La Salle Street J 
Kambaris 324 

Tel. Central 8890 S 

d h 

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

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
Ofisas ir Gyvenimo viet* 
S262 So. Hateted Str. 

Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki lf ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefono* Yards MM 

• ^ t a M H M h T f -

S. D. LACHAWICZ 
<Ll«w/» Otttbortto patarnauja, lahJo-

tovėae kb'pigiausia. Reikale raeldilu at-
fMpkti, efnaao darbu bosite uc«a»edlati 
B14W.23PL <Jhicago,m. 

Tek Omai'9199, 

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

— 

l 
Telefonas Pullman II 

DR. W. A. MAJOR . 
GYDYTOJAS OI 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Hfobiean A ve. 

Adynos 8:St iki 9 išryto — 1 ik) 
1 90 pietų — «:8« iki l;te vakarą. 
Nedėliomis nuo l t iki 11 Hryto 

ir 

jfr—fc — — e9i • > — —•—»« 

J.P.WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVM ADVOKATAS 
# 4542 S. WOOD STREET 

I ' 726 W. IStii STREET 
I CHICAGO. 
* McKinley 4320 
91* » « I « » M » « » » » « I m • • • • • • • • » » S f c 

Resid. 9SS So. Ashland Blv. Chieago. 
Telefonas Haymarket 9644 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 
Specialistas Moterišku. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 9954 B*, ftalsted f*.x Osaengo 
Telefonas Drover 9999 

VALANDAS: 10—11 ryto 9—4 po 
tletfe 7 - 9 «aJL sT*iiHnw»i 19—19 i . 

V 

(t-



• • 1 4 ^ 
Antradienis, gegužėj 4 1920 

1 ,.L I - ' l ' H . l l •• 
D R R Ū 6 A S 

i m m m m m i m m m m* 

V 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
mm » • »*•« 

CLEVELAND. OHIO. 

Atsišaukimas j Clevelando lie
tuves katal ikes moteris. 

Ketvir tas is Moterų Sujun
gus seimas Balį nuorėję, M«l. 
padarė nutarimą, kad kiekvie
nais metais gražiausiame laike, 
po Motinų Dienos, rengti Mo-ftų 
terų Sąjungos Savaitę. 

Praei ta is metais, kiek teko 
patir t i , per Moterų Sąjungos 
Savai tę mus organizacija daug 
gražaus ir prakilnaus dar no 
nuveikė: netik pat i organizaci
j a žymiajupa^augo nariu skai
čiumi, bet savo aukomis, su
rinktomis per tą Savaite, dide
lę pagelbą suteikė Lietuvoi 
laisvės ir nepriklausomybės 
reikalams. 

Šįmet Moterų Sąjungos Sa
vaitę apvaikšėioja ir Mot. Saj . 
26 kuopa.4Tuo tikslu gegužio 10 
dieną Goodrich svetainėje ren
gia agitatyvj vakarą. Vakaro 
p rog rama bus įvairi ir t i r t i n -

ketuviškų kunigų. Buvusieji 
susirinkime ūkininkai pradžiai 
visi aukojo po $25.00, kiti net 
po $50.00. Taippat nutarė mo
kėti mėnesines į savo iždų, 
taip-gi ir sėdynes laikyti pas 
anglus kol savo neturim. 

š i t a s garbingas darbas tur i 
buti grei t varomas, kad nereik-

svetimtaučiams mokėti. 
Greitas darbo varymas daug 
prigulės nuo komiteto, kuris 
tame susirinkime tapo išrink
tas.- Komitetas inėjo šitie as
ine įys: p i rm.—P. Brazauskas, 
rast .—K. Daunoras, ižd.—F. 
(rendrolis. Nariai J . Vasiliaus
kas ir St. Dieringis. Manome, 
kad komitetas uoliai darbuosis. 

Pa ta r iame tautiečiams, ku
rie manote važiuoti į Lietuvą. 
sią vasarų atvažiuoti pas mus. 
Čia gausite Amerikos žemdir
bystės patyrimų,kuris nėra ap
mokamas. Ypač toks patyri

m a s reikalingas tiems, kurie 
Lietuvoje žada ūkininkauti. 
Kreipkitės laišku a rba atva
žiuokit t iesiai į Custer, Mich., 

ti be jokio sau pelno (Whole-
sete prke) . Lietuviai mėsinin
kai ir-gi žada panagiai pasielg
ti. 

Broliai^ rrenybėn! 
Streikieris. 

CICERO, ILL. 

ga, kurion Clevelando moterys 
sųjungietės žada įlieti v i sns to §v. Antano draugi ja suteiks 

imus. Be to 
nž darbų gausit gerų mokestį, 
nes lietuviams ūkininkams la
imi t rūksta darbininkų. Lietu
viai, atsišaukit, kol tur im vie
tos. 

Kai. Daunoras, 
Box 7, 

Custer, Mich. 

VVATMtBURY, CONN. 

Streikas. 

savo gabumus. Vakaras prasi- geriausius pa ta i 
dės 7 vai. vakare. 

Clevelando moterys-seserys! 
Permažos mūsų 2G kuopos jie-
gos, kad pas kiekvienų galėtu
me atsilankyti ir išpasakoti 
jums, kokia nauda yra mote
rims priklausyti prie Mot. Są-

'jungos. Tat-gi lai šitas atsišau
kimas į jus, lai Šitas kvieslys 
sukviečia visas gegužio 10 d. 
vakaran, kuriame ta priklausy
mo nauda bus išaiškinta. 

Moterys! Atėjo laikas, knda 
visos mes turime susisoiesti, 
susirišti vienon Moterų Są.jun-
gon! Nesusiorganizavtisios ne-
sudarysim mes. pajjyg<4s. ajre-
nianeios bedievybę; nesudary
šiui stiprios užtvaros visokiam 
blogui: neatliksim tiek darbo 
Bažnyčiai i r nesuteik.^m mate-
rijalės paramos nepriklauso 
niybėn žengiančiai mūsų tėvy
nei, Lietuvai. 

Priešingai , mes tų galime at
likti, tiktai reikia noro, pa<i 
šventimo. 

» 

Kar t s nuo kar to ta i viename), 
lai kitame Amerikos lietuvių 
laikraštyje telpa balsai Lietu
vos moterų, prašančių mųs ma-
terijalės paramos sunkiose gy
venimo aplinkybėse. Ar galime 
mes joms tų paramų suteikt i! 
(ialhne, tiktai ne pavienio* bū
damos. Tata i spieskimės kru-
von! Vienybėje galybė. 

Gegužio 10 d. vakare bus pri
imamos naujos narės Mot. Sųj. 
2(> kuopon. Moterys, laukiame 
jusu skaitlingo ats i lankymo! 

M. Bncienė, 
Komisijos narė. 

i 

CUSTER, MICH. 

Per Velykas lietuviai ūkini n 
kai turėjo susivažiavime Cus-
te r ' y j , AįW*higan. Ilgai tarėsi 
apie parapijos reikalus.Iki šiol 
mes vargom be lietuviško kuni
go. Nors geri), vokiečių kun. 
Wm. Simon kiek galėdamas 
tarnauja lietuviams, bet-gi 
mes jau pasiilgom savo tautos 
kunigo. 

Du metu jau kaip gerb. kun. 
Kelmelis apleido mus ir nuo to 
laiko vargstame be lietuviško 
dvasios reikalų aprūpintojo. 

Tai-gi minėtam susirinkime 
visi ūkininkai vienbalsiai nuta
rė visas pastangas dėti, statyti 
bažnyčių ir šaukties prie gerb. 

Balandžio '2'2 d. čia sustrei
kavo 7 tūkstančiai darbininkų, 
reikalaudami 8 valandų darbo 
dienoje ir 75c į valandų. 

Ant rytojaus streikininkų 
skaiėius padidėjo vienu tūk
stančiu. Trečių dienų dar dau
giau sustreikavo. Dabar strei 
kuoja jau virš 15 tūkstančių 
darbininkų. 

Balandžio 2b d. buvo sušauk
tas milžiniškas mass-mitingas, 
kuriame dalvvavo virš 20 tuk-
staneių darbininkų. Miesto val
džia norėjo pamatyt i , kiek y ra 
streikuojančių darbininkų, nes 
kom[>unijos nesakė. 

š i t a s streikas gali buti labai 
ilgas, nes kaip kompanijos, 
tai]> ir darbininkai- pasiryžę 
laikyties. Darbininkų unija 
tvirta. Narių turi apie 15 tūk
stančių ir tas skaičius dar vis 
auga. Streikas eina ramiai , 
nors jau vienas kitas ir tapo 
apmuštas. Miesto valdžia atsi
sako duoti daugiau sargybos 
streiklaužius ginti. Lietu
viams darbininkams pa tar t ina 
vienybėje laikyties ir nebuti 
streiklaužiais. Kai-kurie sako: 
" K ų valgysi, jei neisi d i rb t i . " 
Kiti-gi sako: " A š nepaisau, 
mūsų visi dirba i r u s dirbsiu.*' 
Xe, brolau, darbininkė. Čia ko
va «Miu\ už pagerinimų būvio vi
siems darbininkams. Laikyda-

\ mies vienybės, be abejonės, iš 
unijos gausime pašelpop. Gi 
streiklaužiaujant gali, kar ta is , 
ir nelaimė atsit ikti , gali svei
katos netekti. Kas tada? K u r 
pats tada dingsi ir kur dėsi sa
vo šeimynų f Dauguma eina 
dirbti dėlto, kad didelį mokė*-, 
t į gauna, bet tai aiškus vieny
bės ardvmas ir kenksmas 
darbininkams laimėti streikų. 

Uusų ir lenkų mėsininkai ir 
groserniirkai sutarė streiko 
metu valgio produktus parduo-

Pranešimas Cicero namų sa-
vininkcLiiis. 

Lietuvių Namų Savininkų 
Sąjungos mėnesinis susirinki
mas įvyks gegužės 5 d., 8 vai* 
vakare, J . Nippo svetainėj, 
1500 So. 49th Ave., 

Kviečiamas atsilankyti kiek
vienas namo savininkas. Bus 
svarstoma labai svarbus rei
kalai. \ 

A. Balčiūnas. 

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA. 

PAPUDINE 
PAMĖGINK 

l.ABJU GEKOS DEIi 
GALVOS SKAUDĖJIMO 

10c 30c 60c Buteliai ar Proškel 

Kongresas. 
Balandžio 15 d. Senatas pa

tvirtino Prezidento paskyrimų 
nariu Railroad Labor BoaVd. 

Balandžio 15 d. Senato Dar 
bo Komitetas pri tarė biliui 
įsteigimo Moterių Biuro prie 
Darbo Departamento, panašų į 
dabartinį Vaikų Biurų. 

Balandžio 16 d. Senatoriai 
Wadsworth (R) Frelinglraysen 
(R) ir kiti išreiškė priešingu
mų sumažinime armijos žemiau 
280,000 prisirašiusių kareivių 
ir 18,000 oficierių, pers ta tytų 
Senato Militarės Komisijom 

Senatorius Krelinghuysen 
įnešė bilių, baland. 10 d., pa
mpinant 7 ir 8 centų. 

Balandžio 16 d. Butas užtvir
tino ir pr is iuntė Senato Armi
jos Paskyrimo £>kyr., bilių del 
$377,000,000 ateinantiems me
tams, užlaikymui armijos iš 
175,000 vvrų. 

Balandžio 10 d. Federalė Ko 
misija-del mokinimo užsiėmimą 
prašė Kongreso paskirt dav 
$98,303,000 varymui tolimesnio 
darbo ta rp buvusių kareivių 
Reprezentantas Kogers (R) . 
U ž s i e n i ų R e i k a l ų K o m i t e t o n a 
rys, remia įkūrimų mokyklos 
po priežiūra S u v. Valstijų vai 
džios, (panašią į AnnapoUs ir 
VVest Point) del mokinimo dip
lomatiškos ir konsulinės tarny
stės jauniems vyrams, kaipo 
dalis p la taus programo perdir
bime Valstijos Departamento. 

Kasos Departamentas. 
Balandžio 15 d. Karės Fi

nansų Korporacija pranešė 
mokėjimų išanksto $1,843,000 
bankavimo korporacijai del ap
mokėjimo siuntimo vatos į Če
kos lovaki ją . Taippat praneša, 
jog ta šalis nesenai pirkę 300,-
000 pundų vatos Suv. Valstijo
se. 

Pinigyno valdytojo ofisas 
išdavė pranešimų dėlei išdavi 
mo aplikacijų del savaitės, bai
giant balandžio 16 d., duodant 
pavelijimų organizuoti Nation
al bankas ir permainyt Valsti
jų bankas į National bankas. 

Darbo Departamentas. 

Imigracijos Biuras praneša, 
jog pakol kongresas arba Dar
bo Sekretorius neišduos kitų 
įstatymų kaslink įleidimo rei
kalingų agrikultūrai darbinin
kų, agrikultūros- darbininkai 
bus įleidžiami (laikinai) iš 
Mexico ir Kanados Cukraus se 
zonų (1920) į Colorado, Wyo-
ming, lT tahylo\va ir Nebraska. 
Del įleidimo ir sugrįžimo tų 
darbininkų, Biuras užlaikys re
guliacijas Sekretoriaus bilio 
iš vasar io 12 d., 1920. 

Wall Street žurnalas, balan
džio 16 d., pranešė^ jog poperi-
niukų unijos sutiko su fabri
kantų pasiųlijimu del 20% al
gos padidinimo, bet nebus per
mainų darbo valandose. Sutar
tis de-1 vienų metij. i 

Victor S. Clark, buvęs agen
tas Suv. Valsti ja Muito Komi
sijos, sako, jog fabriko gyven
tojai Japoni joj pasidaugino 
praei ta is 30 m. nuo 100,000 iki 
1,400,000; daugiausia kaimie 
čių ir žuvininkų. Per praei tus 
penkis metus didžiausi fabrikų 
miesteliai pasididino daugiau 
negu visa šalis. 

P i rmas suardymas geležin
kelio streiko pakilo balandžio 
16 d., kuomet 500 Pennsvlvani 
jos ugnegesių ir lokomotyvinių 
darbininkų Baltiniorėje balsa
vo grįžt į darbų. 

Dr. Royal Meeker, Darbo 
statistikos urėdninkas, Cleve
lando Knubo prakalbose, ba
landžio 10 d., sakė, ' ' j o g dideli 
užsiėmimai viršija darb.i ir tik 
kooperacija geriausias gyni 
mas augštų prekių. ' ' 

Valstijos Departamentas. 
Sekretorius Colby, balandžio 

16 d., paskyrė W. J . Car r di
rektorium konsulinės tarny
stės, Valstijos sekretoriaus 
asistentu. 

Departamentas išdavė pra
nešimų kaslink siuntimo pinigu 
į liumunijų ir paaporio regu
liacijas. 

Finansų Komisija. 
Iš Paryžiaus pareina žinia, 

jog nauja prancūzų paskola 
pasekmingai surinko 15,730,-
000,000 frankų, iš kurių 6,800,-
000,000 frankai buvo naujais 
pinigais. 

Balandžio 13 d. pirklybų ra
ju >rtas aprašo britų kasos ple 
mis del nutikimo anglų-prancu-
zų paskolos. . 

N 

Imigracijos Biuras. 
Ronald Taylor, pirmininkas 

Xew Yorko Statvmo Darbiniu-
* 

kų organizacijos, balandžio 16 
dM panakn K O I I ^ T S O Imigraci-
jo^KomL<ijai, priešingam sulai 
kyt imigracija biliui, jog 4 0 % 
stoka darbininkų New Yorke 
namų statymui, nepaisant, jv>g 
paprast i darbii inkai uždirba 
$6.00 j dienų (8 valandos) su
lyginant su$1.7.> už 9 valanda* 
prieš kare. 

Pirklybos Santikiai. 
1. Iš Knpenhagen, balandžio 

10 d., praneša, jog Bri tų Dele
gacija užbaigė tarybas su "Ru-
sijos sovietų atstovais kasliidv 
sautikių t a rp Anglijos ir Kusi 
jos. 

2. Iš Monterey, Mexi( o, pra
nešta, jog sausio ir vasario mė
nesį buvo Įvežta į Suv. Valsti
jas kavos už suvirs $1,000,000. 

Grain Corporation. 
Korporacija praneša, jog 

kviečių ir miltų nuo liepos 1 d., 
1919 m., iki balandžio 2 d., 1920 
m.^išvežta 91,559,000 bušelių 
Aviečių ir 13,249,000 bačkų mil
tų; iš viso 151,181,000 bušelių 
kviečių. 

Perei ta is metais iki balan
džio 2 d. buvo išvežta 131,249,-
000 bušelių kviečių i r 19,862,-
000 bačkų miltų. 

i • ' —— 

REIKALAUJA. 

Reikalingus gabus vargonininkas 
Gera mokestis. Te atsišaukia pr ie : 

Kun. I . Kersheiiez, 
806 N. 8-th St. Kpringrield. 111. 

Mergaitės 16 metii ar daugiau pri
pildyti ir užsiūti druskos maišus. 45 
valandos savaitėj 35-40c. 1 valanda 
Pastovus darbas. Atsišaukite. 

3forton Salt Co. 
k a m p a s East South Water Street. 

PAIEŠKO 
Paieškau Povilo Kupčiūno paeina 

^S Kauno Redybos Panevėžio parapi
jos. Turiu svarbų žinių iš Lietuvos 
Atsišaukite šiuo adresų: 

Kigrnont MikSewtc4, 
1416 Wentworth Ave. 
Chieago, Heights, UI. 

i__ 

Paieškau savo brolio Stanislovo 
Mikniaus Kauno Gujk Raseinių apsk. 
Adakavo parap. kaimas Sniegoniškiai 
apie 16 metų gyvena Amerikoje, se
niau gyveno Chicagoje. 

Kas apie jį žinote arba jis pats 
tegul atsišaukia šiuo adresu: 

Pranciškus Miknius. 
Bo^ 240 Kenoslia. Wis. 

, A » t P.%«D AVIMO. 
Du nauji namai Lietuvių apgryven-

toj vietoj South Washtenaw ir 43-čios 
Gatves. Vieno augščio medinis namas 
su krautuve iš priešakio už $8560.00 
ir vienas dviejų pagyvenimų mūri
nis namas su krautuves už $15,000.00 
šiandiena verti $30,000.00. Parsi-
duos po viena arba abudu kartų už 
$18,000. Atsišaukite pas savininką. 

I.outs .fcJbel, / 
2659 W. 43 Street. 

ANT PARDAVIMO. 
Išvažiuoju, užtat tūrių parduoti sa

vo moderniška 2 flatų mūrinį narna 
po 5 ir 6 kambarius 2 furnecai. Kai
n a $8,000 atsišahikite nedeldienials 
ant 1-mo flato. 

5612 So. Wkaehester Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Esių priverstas parduoti 5 tuščius 

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

J . B. SURFACE 
14»0 W. 78 Street 

PARSIDUODA. 
Bučerne ir grocerne ir kartų na

mas, 2 augščių 3 pagyvenimų po 4 
kambarius kiekvienam, parsiduoda iš 
priežastes mirties žmones. Kaina $8,-
700.00. 

Joseph Zakouski 
4822 S. Wood Str. 

Parsiduoda didelis su visais įtaisl-
mais del dvejų šeiminų pagyvenimo 
namas su krautuve. Kaina žema ir 
mažas įnešimas. Priežastis pardavimo 
yra liga. Norėdami daugaus sužinote, 
meldžiu kreiptes sekančių antrašu. 

John Krus*a,s 
703 Liiuoln Ave. Roekford, 111. 

Telef. Main 3969 

FAKMA. 
160 akerių, puse dirbamos, dobilų 

žeme, geri budinkai, visos naujos ma
šinos. Savininkas Chicagoj, maino 
arba parduoda už $5,000. 

A. F . Yonaitis 
6983 S. Hermitage Ave. 

PARSIDIODA. 
2 flatiį mūrinis namas po 4 kamba

rius, kaina $3800. Atsišaukite. 
6933 S. f termttage Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Automobilius — "Reo" 1916 mode

lis. Savininkas priguli prie Associa-
tion ir už Assoeiation kaina parduos. 
Atsišaukite: 

54*8 S. Honore Str. 
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Pirmosios Komunijos, Dirmavonės 
ir Šliubo Dienos 

S yra vienos Iš žyuifsniŲjų ir atmintiniu žmogaus 
S gyvenime dienų. Todėl nevienas nori turėt i tų diena atminimui 
3 kokį nors ženkli*. 
^ Mes t ame dalyke pasiūlome gražius paveikslus. 

\ Pirmosios Komunijos . . . .\ . . . 15x9 colių po 10c. 
I Dirmavonės 14x8 coKų po 10c. | 
- Šliubo 17x13 coliu po 20c. 1 i i i Tokia kaina jnos pardundame, kas ima nemažiau 10 egz., o kas tik 

vieną, taif turi prisiųsti 5e. vir>ntr^ ; . r .'rmtimui. 
Ant Dirmavonės paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavonės 

- istoriją. 
z Be to an t paveikslu apačios yra atspausdinti tam tikri žodžiai Ir 

palikta tuščios vietos, kur galima užrašyti vardas, pavardė, vieta Ir 
laikas. Reikalaudami kreipkitės: 

1 'DRAUGAS" PUBL. CO. ? | 
1800 W. 46th Str. Chicago, IH. 

a a i 
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N A U J A K N Y G A / 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
Parašė : Kun. Pr . Bučys 

Išleista Katalikų Spaudos Draugijos lėšomis. 
štai t rumpas turinys 

I . žmogaus Kilmė IV. Moteris 
I I . žmonių Veislės V. žmogus Dievo Paveikslas 
I I I . Dūšia VI. šv. I taštas ir Mok. apie žmogų. 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tytas. 

Nerašome pagyrimų, nes pats turinys rodo jos didelę vertę. 
Verta kiekvienam įsigyti. KAINA 34*c. 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, DL 

# • • • • m m . » - , > . » . K 

Ant pardavimo groeerne verta 
$1200, parsiduos už $800 iš priežas
ties ligos. Atsišaukite. 

708 W. 30th Street 
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| NAUJA ĮDOMI KNYGA!* , I 

1 4<Mano Patyrimai,, Didžiojoj Karcj I 
1918-1919 g 

s 
• • i 

9 

I 
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Paraše 
Kun. J. F. Jonaitis 

Kapelionas 

Kaina 25 Centai 

i i 

Jojo telpa daug graži* ir įvairių aprašymu apie viso
kius karės laiku atsitikimus, kokius patyrė pats auto-

š rius, dalyvaudamas toie karėie. 
.Galima ją gaut 

I "DRAUGO" KNYGYNE I 
| 1800 W. 46 Str. Chicago, Illinois. | 
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REIKALINGI VYRAI. 
Pr ie cashing*, grinding ir fabriko 

darbo. 
Aibaugli Dover Ck>. 

2100 Marshall Blvd. 

^~ 

RE1KALINGI. 
Truckeriai ir leiberiai vyrai dirbti 

viduj warehousej. Pastovus darbas ir 
gera mokestis. Atsišaukite Supt. 
Fourth. 

Ciumbinsky Broa. 
<-o Unioii & Lumbcr Strs. 

FARMOS z ŪKĖS. 
Jau didžiumas liet nustojo vilties 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavust negalėdama 
surasti būda. Ką. galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mūsų tur tas auga kasdien 
4r mes tur im linksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo «tai insygikrt sau 
farma bet kur galima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
pat inkama kaip, kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
galima surasti l inksma vieta ugi Mi-
chigano lietuviu ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y-
r a ir gana turt ingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe turfm visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pri t rūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai '} pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kit ies-prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažjsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie šv. Antano 
Draugystės, Custer Micnigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
kir ta komisija kuri jums patarnaus 
ir po' laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 a r daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Micnigan. 

c-o Kaz. Daunoras 

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

Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo kraują liedama, didžiausiomis 
pastangomis bei vargais išvijo iš Lietuvos bolševikus ir vokiečių bei 

1 rusų bermontininkų plėšikus. 
Lietuvos kariuomenė neleidžia amžiniems Lietuvos priešams, gob

šiems lenkams giliau Lietuvon veržtis, kad mųs visai pavergtų ir 
mūsų žmones dar labiau plėštų ir vėl juos j vergijos pančius pan* 
čiotų. 

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

Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga šviesa, reikalinga, kad nei 
vienas Lietuvos kareivis neliktų nepamokytas skaityti ir rašyti, kad 
negrįžtų1 namo neprasilavinęs. Gana tamsos mūsų brangioj Tėvynėj! 

Todėl kieno širdis dar gyvu, kieno širdi dar tvaksi tėvynės mei
lė, padėkite šviest,! mušu kareivius: siųskite jiems knygų siųskite 
aukų pinigais, už kuriuos bus perkamas kareiviams knygas, nes da
bar, kada nutilo liptnvo'- froftuo<-o jrr.-~~ ^r^^^f-1 "r>Trr»_; riv'.esti ka
reiviai: LL.. , . ;1 . . . i ,, :.:...... j . u ..-.i,. . . t . . j i . .ug, daromos paskaitos, 
didinama jų laikraštis ir "Kariškių žodis". » 

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas, 
"Kariškių žodžio" Redakcija, a rba atiduokite , j mūsų Delegacijos 
rankas Washingtone aiškiai pažymėjus, kad Jie persiųstų "Kariš
kių Žodžio" Redakcijai. 

Broliai amerikiečiai, nesigailėkite mūsų kariuomenei šviesos! 

"Kariškių Žodžio" Redakcija, Kaunas, Lithuania. 

i 

I 
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Telephone: Tards 6492 

AKUsERKA 
A.SHUSHO 

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

3255 So. Halstcd St.. Chicago, 111. 

FATONIC 
• P i l i m Ii Alll 
Po vaisiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginu viena. Parduodame 
pa& viens aptieaonn*. ' 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltic Oonsultation Bureau, Inc. 
35 So. Dcarborn St. Chicago. 

R o o m 20S 

JAU GALIMA VAŽIUOTI 
TIESIOK) LIEPOJĮJ, 

,Važiuojantiems į Lietuva, pam
piname pasportus, pagelbame at
siteisti su taksais. Parduodame 
laivakortes ant skyjrtų linijų, Siun 
ciame pinigus pagal dieninio kur
so. Padarome visus legališkus do
kumentus Lietuvos ir Amerikos 
.reikaluose. T^pgi perkame par
duodame namus lotus ir farma*. 
Turime ant pardavimą daugy

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

Visais reikalais kreipkitės pus 
John J. Zolp A. M. Barčus 

COMMERGIAL REALTY 
BUREAU 

4547 S. Hermitage Av. Chioago 
Tel. Yards 145 



D R A U G A S Antradienis, gegužės 4 1920 
• B 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES CHICAGOJB S U T R U K D Y T A 

Antradienis, gegužės 4 d., 
šv. Monika, našlė. 

Trečiadienis, gegužės 5 d., 
Šv. Pijus V., p. Angelas, kank. 

STATYMAS NAMŲ. 

Neapsimoka; perbrangųs dar? 
bininkai 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 
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PIRKUSIEMS BONŲ PER 

"DRAUGĄ." 

KONCERTAS. 

EINA BRANGYN MILTAI, 
DUONA CUKRUS IR 

VISKAS. 

Artinasi šaliai negirdėtas kri 
zis. 

Obicagoje eina brangy n mil
ini ir pati duona. 

Duonkepyklų kompani
jos .padidino užmokesti darbi
ninkams, katrie grūmojo strei
kuoti, šiandie duonkepiams 
>avaitėje mokama $48, gi jų 
pagalbininkams $46. 

Suprantama, duona turi pa
brangti. 

Cukraus svarui abelnąjam 
pardavime mokama 31c. Sako
ma, trasias dar brangesnis. Xes 
ir už tuos pinigus negalima 
gauti. , 

Angliški laikraščiai tuo tar
pu išrodinėja faktais, kad Chi-
eagoje efbkraus svarui dau
giausia turi įbut mokama 20 
centų. • 

Tad kauigi tenka paimama 
didesnė kaina! Kam tenka tie 
visi permokami pinigai? 

] tuos klausimus niekas ne
atsako. Tyli ir valdžios orga
nai. Tik ]>osenovei grūmoja 
didžpolniarns. 

Žinovai tvirtina, jog Su v. 
Valstijoms artinasi krizis. 

KIŠELNINKAS SAVO GA
VO , 

Neapsaugojo jo politikierių 
suktybės. 

Sekmadienio vakare Halsted 
gatvekai'iu važiavo kokia tai 
moteriškė. Viduje buvo ir poli
cijai žinomas, bet jos nepalie
čiamas garsiu kišeninis vagi
lius Jackson, žinomas vardu 
Ktldie tlie Tmmune. 

Kaip pa-prastai šis niekšas 
mėgino moteriškei iš ranku 
.išplėšti krepšiuką su pinigais. 
Tą pamatė keli gatvekaryj vy
rai. 

t Kuomet moteriškė pakėlė 
trukšmą, sustabdyta galvėka 
ris. Vagilius puolėsi laukan. 
Paskui jį vyrų minia. Tuojaus 
nutvėrė gatvėje. Sumušė kaip 
obuolį. Nebuvo kam ginti. Ne
buvo prietelių politikierių, 
katrie visais laikais jį apsau
gojo nuo kalėjimo. 

Jaokson be žado paimtas li
goninėn. Tenai patirta, kad 
jam perskelta makaulė, (lydy
tojai sako, kad, rasi, ir pas
veiksiąs, bet vargiai. 

Su gegužės 1 diena Chieago-
je perpus sumažėjo statymas 
namų. Nes su ta diena staty
mo namų darbininkams padi
dinta užmokestis nėt po du do-
lieriu daugiau dienoje. 

Pirmiau karpenteriams, mū
rininkam-, plasterininkams 
(tinkuotojams), plumberinin-
kams ir visai eilei kitų buvo 
mokama po $1 valandoje už 
darbą. Šiandie mokama jau 
$1.25 valandoje. Taigi už aš
tuonias valandas darbo dieno
je vietoje $S darbininkai pa
ima $10. (Ji už darbo viršlai
ki imama dviguba užmokestis. 

Pernai tuo pačiu laiku dar
bininkams buvo mokama dau
giausia 80e. Taigi į dvyliką 
mėnesių dariu ninkama užmoa 

kestis padidėjo $4 dienoje. 
Paprastieji (ne amatninkai) 

darbininkai prie staty
mo namų šiandie gauna $8 
dienoje už aštuonias darbo va
landas. 

Taigi tik reikia pagalvoti, 
kiek tai šiandie atsieina žmo
gui, norinčiam pasistatyti na
mus. ' . v 

Susiaurinta statymas. 

Jvykus tokiam faktui, Chica
go je ant kart perpus sumažėjo 
statymas namų. Ir kuomet 
nauji namai nestatomi, mieste 
siaurėja visokie reikalai, eina 
brangyn samdos, gi ir patiems 
darbininkams yra 'blogiau. 

Jau karės metu mušu mies-
tas daug kentėjo del stokos 
pagyvenimų, kuomet buvo su
siaurintas statymas namų. Te-
ėiaus tikėtasi, kad su karės 
pabaiga viskas pagerės, kad 
praleistas be nieko laikas bus 
pavytas, kad pragyvenimas 
atpigsiąs. 

Po karės tuo tarpu štai ko
kių pasekmių sulaukta! 

Ir pragyvenimas kyla ir 
paskui šitą darbininkai neuz-
sileidžia statydami vis naujus 
reikalavimus. Taip viskas ir 
eina ratu. 

s 

Praeitą nedėlią, gegužio 2 d. 
vidurmiestyj—Aryan Grotto 
Temple—teaį-e "Bi ru tės ' ' dr-
ja buvo įrengus Šimkaus išlei
stuvių ,koncertą. Programoje, 
apart ' 'B i ru t ė s " cboro, daly
vavo pagarsėjusios daininin
kės: p-nios O. Pocienė, M. Ja
nušauskienė, dainininkas p*. J . 
Kudirka ir pijanistas Pocius, 
t a ipgi M. Norkaitė, M. Rakau-
kaitė, N. Gugienė ir P. Stogfs. 
Tarpuose dainavo miš
rus " B i r u t ė s " choras,merginų 
choras, merginų kvartetas ir 
merginų duetas. Prieš 15 miliu
tų pert raukai "Atsisveikini
mas su tėvyne"—Šimkaus— 
dainavo tercetas ir mišrus cho
ras. Šiame koncerte "B i ru t ė s " 
choras dainavo, daugiausia, 
naujausias Šimkaus kompozi
cijas. 

Programa buvo ilga. Kadan
gi pildyti ją pradėjo pusvalan
džiu vėliau negu buvo skelbta, 
tatai prisėjo trumpinti, aplei
džiant 16 numerį, nes pats kon 
certo vedėjas—p. Šimkus—tą 
patį vakarą turėjo apleisti 
Chicagą. Programa užbaigta 
"Lietuviais mes esame gimę." 

Publikos visa teatro apačia 
(Main floor) buvo pilna, ant 
viškų ir bosuose nedaug. 

P-as Šimkus, kiek teko girdė
ti, išvažiavo į Pennsylvania 
valstiją, kur duos keletą kon
certų, vėliau vyks New York'-
an,ten nurengs keletą koncertų 
ir apie šio mėnesio pabaigą iš
važiuos Lietuvon. 

Buvęs. 

Greitu laiku jau pareis Bo
nai iš New Yorko. Todėl kas 
išvažiuojate šiomis dienomis į 
Lietuvą malonėsite pranešti 
naują savo adresą, (Lietuvo
je), kad butų.žinia kur tuos 
Bonus siųsti. 
<( Draugo" Stoties iždininkas. 

1800 W. 46 St., Chicago, 111. 
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IŠ CHICAGOS GYVULIŲ 
SKERDYKLŲ. 

11 centų daugiaus į valandą. 

STREIKUOJA VIRĖJAI IR 
PATARNAUTOJAI. 

Visuose viešbučiuose ir di
džiuliuose restoranuose sus
treikavo susiorganizavę virė
jai ir valgyklose patarnauto
jai. 

Sakoma, streikininkų skait 
liūs siekiąs 3,000. Kol-kas ap
sieinama ir be jų. 

P E T R A T I S F A B I J O N A S 

Pabrangusi ir medžiaga. 

Be darbininkų pabrangimo 
didžiai pabrangusi ir statymui 
namų visokia medžiaga. 

I*irm trejų metų tūkstan
čiui plytų buvo mokama $7; 
šiandie gi $16. 

1917 metais bačkutei kalkių 
buvo 60c; šiandie $2. Visoks 
medis tuo laikotarpiu pabran
go daugiau kaip dvigubai. 

Šįmet Chicagoje buvo ma
noma statymui įvairių namų 
ir bustų išleisti mažiausia pu
santro šimto milijonų dolierių. 
Dabar vargiai bus išleista nors 
pusė tos sumos. 

Žmonės tiesiog pakrato 
rankas. Sako; lauksią, kol at-
slugsiantį ta negirdėta bran
genybė. 

RIEJASI DU DARBININKŲ 
VADU. 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL E S T A T E I N S ' J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

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

TlLEPHONE BOULCVARD 611 

Pastarajam Chicagos Darbo 
Federacijos susirinkime smar
kiai susikirto du darbininkų 
vadu: John Kikulski ir J . W. 
dohnstone. Pirmasis yra tos fe
deracijos generalis organizato
rius, antrasis — finansinis se
kretorius. 

Kits kitą apskundė viešųjų 
pinigų eikvojime. 

Po ilgo abiejų trukšmo su-

Gyvulių skerdyklų unija ne
nuilstančiai darbuojasi. Nors 
dar tebėra nauja ir silpna, bet 
galima tikėties, kad ateityje 
biis viena iš stipriausių darbi
ninkų organizacijų. Ta unija 
vadinasi Amalgamated Meat 
Cutter's and Butcher Workmen 
of North America, A. F. of L. 

Kiekvienam lietuviui gerai 
yr.i žinoma, ką per praeitus 
dviejus metus ji nuveikė, t. y. 
iškovojo tris sykius padidini
mą algų, aštuonias valandas 
darbo dienoje, laiką ir pusę už 
viršlaikį, dukart tiek už šven
tes ir "back pays . " 

Mėsos baronai nusigando, 
matydami, kad unija taip pa
sekmingai veikia. 

Jie nusprendė keletą milijo
nų dolierių išleisti tam, kad 
sugriauti darbininkų vieny
bę. Jie pasamdė1 daugybes viso
kios rųšies šnipij, kurie viso
kiais budais stengėsi darbinin
kų tarpe pasėti suirutę ir savo 
tikslą jau buvo atsiekę, su
keldami darbininkių neapykan
tą; pavyko jiems sukiršinti 
tautas ir suskaldyti pačią orga
nizaciją. Bet tas jųjų darbas 
paliko bergždžias. Darbininkai 
suprato, kad tai yra pinklės, ir 
susivienijo. Padavė vienas ki
tam brolišką ranką, sutarė iš 
vieno darbuoties, nežiurint tau
tos ir spalvos. Sako, juodas, 
baltas, lietuvis, lenkas, visi 
esame darbininkai. 

Ačiū centraliniam rašt.-iždi-
ninkųi, broliui Dennis Lane, 
dabar tapo iškovota ketjrirtas 
algos padidinimas, kuris nuste
bino visus skerdyklų darbinin
kus, nes darbininkai nieko apie 
tai nežinojo ir dabar dar 
dauguma nežino. Tai-gi, aš čia si rinkimas nusprendė nuodug

niai peržiūrėti abiejų ineigų ir }ir noriu paaiškinti, 
išlaidų vedamas knygas. Visiems darbininkams, nega 

vusiems pakėlimo 3c. gruodžio 
mėnesyje, 1919 m., dabar yra 
pakelta 3c į valandą ir "back 
p a y " nuo balandžio {April) 5 
d., 1920 m. "Back p a y " privalo 
but išmokėta laike 20 dienų. Vi
siems žinoma $3.50 dovana 
(bonus), su gegužio (May) 3 d. 
bus priskaitytas prie regulia-
rės mokesties. Kad sužinoti, 
kiek pasidarys reguliarės mo
kesties, reikia $3.50 išdalinti 
ant 4§ valandų. Tą padarius at
randame, kad pareina po 7 ir 
3-10 c. į valandą. Sudėjus 3 su 
7 ir 3-10, viso bus į valandą pa
kelta 10 ir 3-10 dalis cento. 

Pirmiau prastam darbinin
kui buvo mokama 42% centų į 
valandą, dabar pakelta 10 ir 
3-10c, tai sudaro mažiausį mo
kestį skerdyklose 52 7-10 c. į 
valandą. Augščiaus paminėtą 
algos padidinimą privalo gauti 
ir darbininkai, dirbantieji nuo 
štukų ir gaunantieji savaitines 
mokestis. 

Tas viskas yra iškovota ačiū 
susipratusiems darbininkams 
ir tarpininkaujant Suv. Valst. 
administratoriui Samuel Al-
schuler. 

Bet didžiausia padėka pri
klauso tiems darbininkams, ku-. 
rie sunkiausioje ir pavojingiau 
šioje valandoje, turėdami prieš 
save daugybes visokių kliūčių 
ir pavojų, neatsižiurėdami ant 
to, nešė ant savo nuvargintų 
pečių tą garbingą naštą, kovo
jo už pagerinimą būvio savo 
neištikimiems broliams darbi
ninkams, neatsižvelgdami ant 
to, kad kai-kurie broliai darbi
ninkai juokėsi, tyčiojosi, saky
dami: "Kvailiai, moka pinigus 
bereikalo" ir tam panašiai. 

Brolau, sesute darbininke! 
Ar ir dabar nesuprasi vienybės 
svarbumo? Ar ir dar ant to-
liaus atsisakinėsi nuo unijos! 
Nedaryk to daugiaus. Ateik 
tuojaus, nieko nelaukdamas, 
įsirašyk, jeigu dar nepriklau
sai. Ateidamas atsivesk ir savo 
draugą. Nuo gegužės 8 d. unija 
uiano pradėti didelį vajų, kad 
suorganizavus visus vyrus ir 
moteris, dirbančius skerdyklo
se. Nelauk kol busi verčiamas 
tavo brolio darbininko, bet at
eik ir liuosanoriai stok į eiles 
kovotojų už pagerinimą darbi
ninkų būvio. 

O kada visi, kaip vienas, sto
vėsime kovotojų eilėse apsi
ginklavę galingiausiu ginklu— 
broliška darbininkiška vienybe 
—tada kovos laimėjimas visa
dos bus užtikrintas. Nes kur 
vienybė, ten galybė. 

Jonas P. Parkauskas. 
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FARMU URSINAS 
Antras exkiursinas šią metą lietuviu kolonijoj. WOODBORO WISfONSINE. (Randasi 7 

mylės piet-vakarius nuo didelio pavietavo miesto Rhinelaiiderio, kuriame yra daugybė visokių 
dirbtuvių — fabriku;*tKdeliu krautuvui, teatru ir kitokiu įstaiga.) , 

Exkiursinax-išvažiavįmas surengtas per didžiausia Lietuviu žemės pardavojimo bendrovė 
Liberty Land & Investment So, Zemiu-Ukių Savininkų. 

[vyks Gegužio 7 Diena, 1920 m. 
Visi susirinkite į bendrovės ofisą ne vėliau k aip 2-ra valanda po pietų, nes treinas išeina 

5-ta valanda iiuo North Westcrn stoties Madison ir Clinton gatvių. Kelione Dykai visiems 
kurie tik pirks farmas. 

Sekančia diena šubatoj Gegužio 8 diena, bus puikus pavasarinis balius \Voodboro viešbu-
tyj (Hotelije) su prakalbomis, šokiais ir Lietu viškoms dainomis. Bus puiki muzikę po Vadovy
ste "VVoodboro Orkestros. Įžanga ir pietus farmu pirkėjams dykai. 

Lietuvių bendrovė paskyrė 3000 akrų geriau šios žemės Lietuvių kolonijoj, kuri turės but iš
parduota ant šito exkiursino už stebėtina žema kaina, kad pamatęs jokiu būdu neiškęsi nepir-
kes. Prekes nuo $15.00 ir augšeiau už akeri perkant nemažiau 40 akru ar daugiau, ant labai 
lengvu išmokėjimu, eme prieina prie gerų keliu vieškelių puikiu vandenų, kuriuose yra daug 
žuvių, arti miestelio kuriame keletas jau yra lietuvių bizneriu ir dar yra proga'daugumui ati
daryti kitokius biznius. Geležinkelio stotis ant vietos, paėta, mokyklos ir t. t. žodžiu visi paran-
kumai kokie tik reikalingi. 

Pirkusiejai farmas nuo bendrovės gauna daug visokios pagelbos. Duoda-gera stuba miestelije 
gyventi per viena meĮju dykai, pakol savo pasi budavoja ant savo žemes. Duoda 9 akras dirb
tos geros žemes pirma meta del pasisėjimo ir pasisodinimo reikalingu dalyku. Duoda arklius 
kelioms dienoms, del prasidėjimo lauko dirbti ir daug kitu pagelbu. 

'Pamišta nieko nelaukdamas mesk viską ir važiuok ant šito exkiursino nes turėsite geriau
sia proga pigiai nupirkti ir išsirinkti geriausia žeme pakol dar yra iš ko pasirinkti. 

Taip-gi parsiduoda daug gatavu išdirbtu farmu su budinkais, gyvulias mašinos ir kitais iš
taisomais. Galima gauti dideliame pasirinkime. Artimoj apielinkėj. i 

Kurie važiuosite ant šito exkiursino. Tai malonėkite pranešti į bendrovės ofisą kelioms die
noms pirtniau. Visi kurie gyvenate ne Chicagoje tai galite tiesiai vežiuoti ant farmu į Wood-# 

boro Wis. o tenai visi*susitiksime ir linksmai laika praleisime. Atsišaukite pas: 

Liberty Land & Investment Co. 
3301 S. Halsted St. Tel. Boulevard 6775 Chicago, 111. 
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ERNEST WElNER 
DRY G 0 0 D 5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
M M duodame dvigubas ntemp«* 

Ketveriraia Ir Subatomia. 
Dideliam* pasirinkime gaunami, 

Visokie materljolat, vaikams drabu
žiai, ilebės ir jakat*a. 

Pluksnos 

79c 
Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 
IIIIJUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII i 

STPAIGHT 
10 

[53f*> * M U A * 

MELBA 
7?ie CigcLT* Supj'oynG 

1 0 * 
STRAIGHT 

otri 
SIZES 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvninko—-Bet jeigu 
k ra u t u % ninkas neturi—rašyk mums. 

llEMSCIGARMFGXO.ftawK.JU. 
Largest Independerit Cioar Paclbru jnlbe YVoHd 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIETUVIS 
Q7<iytoJa« ir Chirurgu 

t'crkele savo gyvenimo vl*t% | 
Brighton Park. 

t* U W. 43rd Ktr*«t.. 
TeL McKinley S«S 

OOMM: 1757 W. 47tti Bfc, 
(47 Ir W««d gmt.) 

Valandos- 10 ryto Utt 1 po plota. 6:10 Iki 
8:S0 vakar* N •deltomis t 11d 11 rytais. 

TeL Boulevard 100 

- - • - - K 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Ko,c landė: ĮSDOS So. MUMfe* A»o-

TolofoBM Follmaa MS Ir Pulbnaa Bite 
ChlcagoJ: 4615 So. Wood tttr. 

Tik Ketrorgo vakuke nuo 5:30 11d 7:00 
TelofonM Tardo 7M. 

8V. KAZIMIERO #DR-TĖ, 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 
T. Grigaliūnas, pirm., 1437 So 

llth St., 
Jurgis Bataitis, viee-pirm., 1428 

So. l l th St., 
Aug. Juknialia, fin. raSt., 1626 

New Jersey ave., 
i Prot. sekr. Kazimieras Smai-
džiunas, 1017 Swifts Ave. 

Ižd. Antanas Cižauckis, 1318 
New York Ave. 

Kasos glob. Kazimieras Lukšie 
ir Jonas Joeis. 

Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antra 

nedėldienj mėnesio. 

} t e i e i g i » > # j ^^m^^t^i^Mt • • • • • • ' « « • —•»—»«» | 

J0SEPH C. W0L0N 
Jetuvls Advokatas 

19 8 0 . LA 8AIJLK fcTREJHTI 
Gyvenimo TeL Humboldt 97 

Vakarais S911 W. fS-ud Rtreet 
Tel. RockweU «»»» 

CHICAGO, EJL 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirksite FARMA 

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

Kas norite platesnių paaiškinimu, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygele su ^plates-
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. 

t 

Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago. 

!l! 
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KOŽNA MOTINA NORI KAD KŪDIKIS 
BŪTĮ) TVIRTAS IR SVEIKAS 

Jeigu negalit žindyti kūdikio, nebandykit su 
visokiais maistais, bet pradėkit išsyk gerai — 
duokit tokį maistą,, kuris išaugino daugiau'tvir 
tų ir pilnų vyrų ir moterų, negu visi kiti mais
tai sudėjus į vieną—duokit jūsų kūdikiui 

EAGLE BRAND 
(CONDENSED MILK) 

Tas maistas stiprina kojas ir sveiku palaiko kūną, 
duoda spalvą/ veidams ir linksmumą akims. Pagirtas 
ir patariamas gydytojų įdel savo genimo ir atsakan-
tumo. Lengvas pritaisymui—tik dadėk prie tinkamo 
daugumo Eagle Brand virinto vandens, išmaišyk, ir 
gatavas maitinimui. 
Jei gudikis naktį verkia—jei nervuotas ir neramus 
—jeigu neauga, tai greičiausia jo maistas netinka
mas ir negeras. Pasiųsk šiandien kuponą del instruk-
eijų maitinimui jūsų kalboje, taivgi gausi penkias
dešimts keturių, puslapių knygelę apie kūdikius, dy
kai. l*ir pasakoma kaip užlaikyti kūdikį sveiku ir 
tvirtu. 
Dėlei jo gerumo, kadangi padarytas iš gero karvės 
pieno ir malto eukraus, yra ekonomiška naudoti Eagle 
Brand namuose ant stalo kur tik reikia pieno ir cu
kraus. Bandykit jį su kava arba kokia, ir visiems 
virimo ir kepimo reikalams. Nereiks bėdavot del eu
kraus stokumo. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija 

mSTEIGTA 1857 M. 

Iškirpk kuponą. Pažymėk no 
rimą knygute ir prisiųsk jį 
mums ŠIANDIEN. 

Stroet ; 
City 
State " (8 ) 

Nurodymai apie Valgius 
. . . .Kūdikių Gerovė 

Kiti Borden Produktai: 
Borden's Evaporated Milk Borden's Malted Milk 
Borden's condensed coffee Bojden's Milk Chocoląte $ 
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FAKTAI 
GIJĄ 

Patvirtini 
mas. 

Sonora 
niaršuoja ai 
pasilikusios! 
zos spėkų \\ 

Revoliuci 
per Chihuj 
Torreon ir 

Dalis rev 
šuoja pagel] 
re5, «kurs si 
apgulęs Maj 

Suv. Vali 
Saeranientol 
te. Laukiau 
kitų karės II 

Keli Suv.f 
vai plaukia 

jCruz. 
Mazatlan* 

vra, Suv. V 
Du ameri] 

Oro, net oi i a| 
sostinės. 

Revoliuci j 
Texcoco, f 
už keturių 
City. 

Gen. Obr 
Morelos 
mio^iasi p 
Pati M^ksilj 
kaliai kaipij 

Tlaxcala 
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