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Juarez Perejo Revo 
liucijon

t

\

Meksikoje nužudyta du 
amerikonu

JUAREZE NEBUVO KRAU
JO PRALIEJIMO. 4

Visa Chihuahua valstija 
revoliucijoje.

tan 
sa- 
bu-

EI Paso, Tez., geg. 4.—Nuo 
čin skersai upes Rio Grande 
Mf«ksikos įmestas, Juarex va
kar pagaliau- perėjo ravoliuci- 
jon, kuomet Carranzos garni
zono komendantas paskelbė 
prokleniaciją, kml kariuomenė 
stojo gen. Obrvgono pusėn.

Carranzos vyriausybė 
iniostan buvo prisiuntusi 
vo komisijonierių. Tasai
vo įgaliotas jierkalbėti garni
zono komendantą stovėti vy- 
riausylms pusėje.

Tečiuus nepavyko vvriausv- 
liei tasai žygis.

Miestas perėjo refvoliucijon 
be kraujo praliejimo. Gyve
nantieji ten amerikonai nepn- 
lic-.-ti.

Kuomet mieste viešai • 
kekhtfl tasai faktas, tuojaus at
siliepė bažnyčių varpai. Nes 
Juaraze kol-kas nebuvo Įinlie-

FAKTAI APIE REVOLIU 
CIJį MEKSIKOJE.

Patvirtintus .lunrezo puoli- 
•uhs.

Sonora revoliucijonieriai 
mnršuoja ant Cąsas Grnndes, 
pasilikusios vienatinės Cnrran- 
zos >]M*kų vietos šiauriuose.

JlevoliuAijonteriąi tvarkosi 
lier Chihuahua briauties į 
Torreon ir Ijigunn.

Didis rrvoiiucijonierių mar
guoja pagalbon generolui Flo- 
rw, 'kurs su savo kariuom<‘ne 
apgulęs Mazntlaną. -

Suv. Valstijų karės laivas 
Hacriunento yra Tampico uos
te. ^jaukiama ten ui plaukiant 
kitų karės laivų.

Keli Suv. Vnlstijų karės lai
vai plaukia į Tmępun ir Vera 
Cruz.

Muzatlane ir Tcputobanųm 
yra Suv. Valstijų karės laivų. 

Du amerikonu nužudytu EI 
Oro, netoliausiu nm> MeloaltĄ* 
sotdinės.

Revoliucijonicriai jmūnė 
Teiroco, federalį apskriti, tik 
už keturių mylių nuo Mes iro 
City.

Gen. Obregon yru Cuunlla, 
Murelot- valstijoj, iš ten jis 
ruošiasi nžtelti prieš ,-dsUbę. 
Pati Meksikos austinė PraktU 
kalini kaifar apsupta.

Tlaxcaln valdžia perėjusi 
revnfinei jnn Tona i nertri r*t 
kelias Carranzai paliėgti j Ve
ra Cruz.
•HunutuiuiuimuiiiMuuttiiusmuuHiii

■ ■ •
tę*s Jmžnvčių nedoras Cnrran 
zx» vnhlynnis.

• Miesto gatvėse pasigirdo 
šauksmai prieš (’nrrnnzą ir jo 
'valdžią. .Išreikšta iiasitikėji- 
mns generolu tkbrcgonu. kuris 
yra visa šios revoliucijos šir
dis.

Visa valstija revoliucijoje.

Aiandie tad visa Cbihunbun 
valstija yrn ravolincijoje. Vie- 
tomis dar trankosi neskaitlin
gi Carranzos kariuomenės bu
liai. Bot tie neturi jokios reik- 
šm**. Nes jei jie nepasiduos 
n'voliueijonierįums gražumu, 
bus nugalėti.

Dabar Meksikos revoliucijcNi 
svarbiausios sjM'kos 
nnt jMičios 
City.

Centralėn
Sierra Mmlra su 6,(XX) karino 
menės hrinujnsi gen. Elia< Cn- 
ii<‘*. Pri® ją kariuomenes pri-i- 
dės ir kiti sknitlingesni kn- 
riuomrne.- burini.

Iš centralės Meksikos' bns 
traukiama ant sostinės.

Pati sostinė jau kuone vi
sais šonais np-uptn. Jei bus 
tinm, kml tarpe aostinča ir Vo
ra Cruz revoliucijonieriai bus 
jw*rk«rtę geležinkelį, tuonaM 
Carranzui išeis blogai. Turas 
jis dumti kitais keliais iš sn- 
stimV, jei suspės 1ą pn*laryti.

Nieko nedaroma su Vilią.

Cldhunbua valstijos civiliu 
gubernatorių ]iaskirtas AIk4 
Rodriguez. ftis t įlojau s |>askel- 
iw*. kud visi Carranzos vaidi
ninkai gali pasilikti savo vie
tose. jei jie pripažįsta nauji) 
vyriausybę ir naują tvarką. 
Priešingai gi, turi phritraukti 
iš užimamų vietų.

A’yriausins revoliu<'ij<ts ka
riuomenės vudas g*'n. Escobnr 
A’liihuiibua valstijoje paskel
bė, ka<i naujoji valdžia nieko 
1 M-m Iru neturinti ir neturėsian
ti *u Žinomu galvažudžių plė
šikų vadu Vilią, kiirs trankosi 
tos ^yilstijos kainuosi*.

Sakė, Vilią ravoliucijon ne
ima priimtus. Ir vu juo bus pu- 
Neigiama taip, knip seniau, t. 
y. prieš ąi bus kovojama. Ne- 
jei pripažinti kukį nors Vilios 
patarnavimą, tui reiškia pri
pažinti ir visus kitus kriminn- 
listus.

Gen. Esc<ilu»r yra stiinnnęs 
t Suv. Valstijų parularžuiis įs

teigti neutralę juostą.

susimeta
sostinės Mexiro

Mekrikon* per

ORAS
' GEGUŽES 4. 1920 M.

Chicago.—Ai and i f apsiniau
kę; rytoj pramatomaa lietus; 
nuolat Salta.

MEKSIKOJE NUŽUDYTA 
DU AMERIKONU.

AM. DARBO FEDERACIJOS 
POUT1K1NE PLAT

FORMA.

I PAPIGINO PREKĖMS 
KAINĄ. Pranešama, Lenkai Paėmę

Vyriausybė pasiunčia 
karės laivus. Darbas — 8 valandos, 6 dienos 

savaitėje.
Vashington. geg. 4. — Ke

liems amerikoniškiem- karč
iai vams įsakyta tuojau- plauk
ti i Meksikos uostu- Vera Cruz 
it Tampico, ir tenai paimti sa
vo gloium amerikonus.

Įsakymas paskelbta pareika
lavus to valstybės dopnrtn- 
ifionYni. Knr^ laivam be kit 
ko įsakytu | ui i uit i pas save a- 
merikonus, jei butų reikalas.

Nužudyta du amerikonu.

Praeitą sekmadienį už 123 
mylių nuo Meksiko- sostinės 
nužialytn du amerikonu darbi
ninku. dirbusiu anglų medžių 
finnojc. Stikonm, tai moKsiKo- 
nų plėšikų darbas.

Nužudytu yra Ebcn Francis 
Grcenlav ir jo jauna.- -unus.

Pranešta Meksikos* vyriau
sybei, kml ta galvažudžius bū
tinai suimtų ir nubaustų.

Sakoma, jog pasiųsti karė.* 
laivai nesimaišyrią j viduji
nius Meksikos reikalus. Bet 
tik saugosią amerikonus.

Perkirstas susisiekimas.

A’alstybės dejmrtauieiitui 
pranešta, jog uostuos** Vera 
Cruz ir Taiupico koLka- esa
ma ramu. Bet apylinkėse jau 
veikia revolincijonieriin.

Tuųipat pranešta, kad per
kirsta geležinkelio linija tnqa* 
Mexi«riCity jr Voru Cruz. Te- 
čiaus nėra žinoma, kokioj vie
toj tas ]»adarytn ar knip dideli 
nuostoliai.

Geležinkelio linija eina per 
šiaurinę dalį valstijos Tlazca- 
la, kuri jau prishlėjusi prie 
revoliucijos.

• 1Knip žim'ina. gyvuoja poli-1 
tikinė nacijomalė darbo parti
ja, katra turės savo konven
cijų šį pavasarį Chicagoje ir 
•paskirs kandidatą j šalies pro 
zidentus. .zidentus. .

Tos dnrl’o partijos t<*čiaus 
nc'pn’-i'v^4 nmor. Darbo Fodo 
racijos valdyba, kurios prie-, 
šaky j stovi Gompers.

Gompers • nepataria darbi- 
Cinkams remti tą darbo par 
tiją busimais rinkimais. Sako, 
darhininknnis iš to nebus jo
kios naudot-. Gompers sako, 
kad darbininkai savo balsais, 
turj ramti 'demokratų ar re- 
publillonų partijų -kandidatus 
liet tik tuos, katrie yni palan
kus (larlnnink.’ims.

Su j>i<> patarimu Gompers. 
darbininkam- prielankiems 
knndidatauiš <l«*«in pint forumu 
štai kokius svarbiausius dar
bininkų reikalavimus:

1. Pripažinti astuonių valan
dą darbą Hienoje, šešias die
nas darbu Savaitėje ir pusę 
dienos darbo šeštadieniais. 

> 2. Pripažniti darbininkams
organiznotios sulig jų nuosa
vų pažiūrų.

3. Pripažinti dnrbininknms 
straikus. ~l

4. Darinninkai turi gauti
tokias užnj^kęsti*^ kiul butų 
išku susitaupyti vvi. ar
ba pasenusioms durbininknm- 
pripnžinti ;*ensijas.

5. Panaikinti kompanijų pa 
laikomas pašelpinos darbinin-

Philadelphia. Pa., geg. 4. — 
Daugelio didelių krautuvių sn 
vininka- čia ir New Yorko, 
Joliu \Vananuiker. pask**lbė. 
kml visose savo krautuvėse jui- 
piginęs prekėms kainą 20 mins. 
Tuo keliu jis, sakosi, por me
tus turėsią.- mažinu 4 milijo
nus dolierių |>elno. Ir tiek lik
siu žmonių kišeniuoso.

1 - I - ■

.ŽADA STREIKUOTI BADE
NO DARBININKAI.

1

Geneva. geg. 4. — Badeno 
kunigaikštijoj, Vokietijoj, la
bai trūksta mnisto. Darbinin
kui žada |*akvlli generalį strei
ką. jei nebus pristatyta kiek 
reikiant maisto.

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAI 
VAŽIUOJA NAMO.

Londonas, geg. 3. - Iš Co- 
penluigeno pranešama, kad 
liolševikų atstovai prakybos 
reikalus vesti iškeliauja Rusi
jon. Nes Anglija atsisakė sa
vo šalin įsileisti Litvinovą. vic 
ną bolševikų atstovą.

•I.

kam.* įstaigas. Savitarpinės 
darbininkų p;iše!po- reikalas 
t lyi Imt vedamas pačių darbi
ninkų.

Pagalinus Gomper.- karčiai 
atsiliepia apie įvestą Kansas 
valstijoj ind.u-trijinių santifcii) 
įstatymą,- knriuo uždrausta 
visokie, darbininkų streikai. 
Toksai įstatymas yra vergijos 
laikų liekana, taigi jis yra 
prieš-demok ra t inis.

Bet nėra patvirtinančių žinių
LENKAI PAĖMĘ KIJEVĄ?

Jiems tekę daug ir grooio.

VnrSavtt t V? ’” 
laikraščių paskelbta, kad len
kų kariuomenė paėmusi mio- 
-tą Kijevą I* k rainoj.

Reiškia, lenkų eilė.- l'krni- 
mm įsispritudlisios aštriu ky
liu. lygiai taip, kaip prieš ka
rė- pabaigą vokiečiai buvo 
padarę Mnme fronto.

via lenitų |nikraš<’mi pareiš
kia. knd Kijevan su karinome, 
m* inėję.* ir |Md-ni Lenkijos 
viršininku.- Pilsud.*kis.

žiaurų- mūšiai seka atviram 
lauke išilgai Telrov uj»ės Ma
lin apylinkėse.

Sulig vietų* laikraščių. 1h>|- 
ševikai prieš lenktis ir uknii- 
liūs kui-kuriose vietose pavar
toja kiniu kareivius. Kai-ku-

gis kinu -kaitliu.- papuolęs ne
laisvėn.

Ix*nkų paimt an mm boKevikų 
grubi n ineinn: tuo lokomnti'm.’ 
3 šarvuotį traukiniai, kelius 
lankos ir keli lėktuvai.

Lenkai su ukrainnis nuo 
bolševikų atsiėmę Vinnica ir 
Zhinerinka. Bolševikai atidoj 
šti skersai ujiės Bug.

Apie Kijevo |uiėmiiną rei
kia oliejoti, kadangi oficija- 
liam bolševikų pranešime, 
kurs nėra vėlesnis už žinias 
iš \’nnšavo>. nenunitna* 
Kijevo puolimas. Tik sa
koma, kad žiaurus niuš'oi 
seka Kijevo apviro* ■ 
ypač aplink Pastovų, 
mylių nuo Kijevo. Pūgai 
iš kitų versmių ir gi ko* 
patvirtinančių žinių, kad 
lenkai butų inėję Kijevau.

PRAGYVENIMAS EINA 
BRANGYN.

Washington, geg. 4. Dar
bu «lu]MLrlumvntc niati.*likų ve-

ANGLIJAI TENKA 130 
VOKIEČIŲ KARĖS 

LAIVU.
J

Perkeliavo per S. V. teritoriją. 

Generolu Juan Jose Rios ir 
Manual Gainbon su savo šta
bai.*, išviso apie 3(1 ofirieru. 
vakar atkeliavo į EI Paso iš 
Sunoki valstijos.

Tenai jir nenorėjo prisidėti 
prie revoliucijos, tad neteko 
vietos ir per Suv, Valstijų te
ritoriją keliauja į Meziro City.

Darbininkai prieš Carranzą.

Mekskos darbininkų federa
cija nusprendė prisidėti prie 
revoliucijos, taigi pri<*š Car
ranzą, kuomet. buvo pranešta. 
ka<| Amerikos Dnrlto Federa
cija jmžailėju savo paramą.

aiškiai žino, knd dabartinė re
voliucija Meksikoje neturi nie
ko bendra sii radikalais, 
tik kovojama už šalies, 
tvarkymą ir industrijinę 
svę.

LABJAUS PABRANGSIĄ 
LAIKRAŠČIAI,

Kopijai reiksią mokėti 10 
centų.

Bet
pn- 
lai-

Londonas, geg. 4. —^Su pa- - 
jos karėk lai vfi^- j 
i|s*ln<i .Anglija.

ke
ly.

i imtui:- Voklėfij 
daugimi-in pasu
Nes jni tenka ii didžiuliai ini* 
v«i ir 124 nardančios laivės. 
Apie tai paskelbta Anglijos 
parlamente.

Suv. Valstijos gauna išviso 
tik .Iu karės? laivu.

l’ranruzija — 2 dideliu lai
vu ir 38 nardančias laive*.

J a (Minija 3 laivus gi Italija 
’ nardančia- laive-.

Daugeli.- kitų karėj* laivų 
lar nepaskirstyta.

i-o j
“ Vienatinė prieš tai prie

monė”. sakė Munsey. “tai 
suvaržyti jiojieros eikvojimą. 
Tą guli padaryti tik viena vy
riausybė. Toks darbas jKitienis 
gyvmitojaik- Imtų daug mui- 
dinga-s.”

Kuomet bus išnaikinti me-Į 
<lžiai. ,-nkė limlininkas. tuo-, 
tu«*t ant kari jHisidnry.- didis! 
jioperus trukumą-. Nes Ilgšio! 
dar neišrastu substituto, knt-' 
ruo butų galimu patnainyii 
rmslžius |>ojieros iš<lirblnie.

■“Me- turime -omenyje turėti 
ateitį, kuomet už laikraščius 

j )>erkant Im- raiknlanjiima 3 
; nrhji 10 rentų viHojv 2 rentų, 
' knip šiandie, arba vietoje 1 
■ cento, knip buvo pirm karės.” 

«r.««,| i•• l.»
npėmis turi Imt suuutžinln- 
perpits, -akė liudininką-.

Kooperacija negalima.

Buvo paduota sugestijų, kml 
laikraščių leidėjai be maišv- 
mo-L. vyriniisyla’s susitelktų 
konperarijon ir nutartų taupy
ti pojh-rą. .-u mažinti lai kamš
čių aptonj.

Munsey tvirtino, knd tokia 
l<*idčjų koo|N>rnrija negalima. 
Jis pats štai šįmet padaręs 
pienų su savo laikraščiais su
taupyti dauginu :Kl.(MKi tonų 
poperos. Brt kiti Icidčjti ne
atkreipia durnos į tą svarbų 
reikalą. Veikia, kaip jiems pa
tinkama

j* Senatu komitetas ir toliau® 
; veda tardymus poj»eros klau- 
' rime.

I i
Norfollc

103.81:
3

8ULTANAS PASIKLONTO 
JĘS AMERIKONIŽ 

KIEMS 0FICIERAM8.
f

Konstantinopolis, geg. 4. — 
•Sut. Valstijų sjM'kų Europio- 
vandenyse komendantas admi- 
rolas Knnpp su štnbn čia ap- 
Innkė raiUno nimus. Admiro
las su kitais ofivierais buvo 
turkų niahlnamyj, kuomet šai
tanas. kain mnmstni nK-vko• • •

melrties. Praeidamas pro •- 
morikoniškus oficiertu šaita
no.* draugingai pasikloniojo.

Washington, g*»g. 4. — Aną 
tiieną prieš senato komitetą.' 
kur- tyrinėja pabrangimą lai
kraštinė.- |M»|H«ros, liudiio 
Frnnk A. Munsev iš Now Yor
ko, leidėjas penkių dienraščių 
ir trijų žurnalų.

Munsey išraiškė norą, kad 
vyriausybė paimtą nivo ran- 
kosna laikraštinės pop«?rns rei
kalus, kad suvaržytų tos po- 
paros eikvojimą, kad nuskirtų 
laikmšėiniii- raiknlingą didu
mą. •

M*>*>*«*vx -x^ #. , -x-
die dienraščiai išleidžiami per- 
didoli/ Jei per •M*kančius 25 
metus neinu ]Mi<lnry1n jokių 
suvaržymų ir laikraščiai neims 
sumažinti *avo apfaniu. m* tik 
Amerikoje, liet visam pasaulyj 
nešiu* lengva gnuti medžių im
perinei košelei, iš kurio* dir
bama |»pern. No> bus išnni- 

. kiūtos visos girios.
Munsey .-akė jis žinąs, kad 

ju toksai pnreiškinuis ntnalo 
daugiau ĮMinašu- parakai. Bot 
tai yra tikroji teisyb**.

Bus brangus laikraščiai.

Toljatis jis pasakojo, jog ne
tolimi tie įnikai, kuomet dien
raščio koiii in Int* nnrduoilinnn 4 “ •
už 3 centu.-, |«askni už 10 cen
tų, kaip kad dabar parduo
dama už 2 <-entu.

■ linu* raštinė pnskeUiė apie 
pragyvenimu patartųtimą ke- 
turiolikoj Amerikos miestų 
laikotnntiu nuo gruodžio 1914 
iii. ligi grmslžio 191M metų.

Cliierųmjc tuo Inikolnnjiiu 
pragyvenimo pabrangimą 
ginu šimto nuošimčių, 
KNMil.

Kilnos** miestuose:
Dotruit 1O7.S7;

1O6.9S: Neu York
Jacksonvillc, Fln., 102.14; Buf- 
fa!o 102.63; Honston 101.70; 
Savanpah 98.68; Bnlthnura 
98.40; l*bila<h<lpliin !Hi,40; 
CleviJaml 95.03; Mobile 94.34; 
Boston 92.311; Portland. Me., 
91.59.

Smulkmenos apie Chicago.

Tuo laikotarpiu (liicngoje 
pabrango:

Muistąs 9’1.05 nuoš.; vyrams 
drabužiui 211.87; moterim- 
drabužiai 232.86.

Salinio* 14.02; kuras ir švie
sa 40.10; rakandai ir naminiai 
ds&tsi 175.99; jvairų> daiktui 
34.2(1.

AJielnas pragj’venima* 100.01 
nuoš.

Detroit labjausia paliestas.

Imant Detroitą, štai knip 
viskas atrodo;

Maistą- 99.47 nuoš.; apsircu- 
girurLs 181.79; samdos 60.13; 
kuras ir šviesa 57.86; rakan
dui ir muiliniai ilniktni 172.61; 
įvairus daiktai 100.9; ab**lnns 
pragyventnaa 197.87 nuoš.

. 4
u

NUO VESULOS ŽUVO
50 ŽMONIŲ.

150 žmonių sužeista.

Muskogee, Okla., geg. 4. — 
Aną naktį baisu* tornado (vė- 
*ula) pagavo (Įkinkomos mie
steli l’egif* ir kuone visus na
mu.* sulygino su žeme.

30 žmonių užmušta ir 130 
sužeista. Mieatelvj ndieliko 
nei vienu -veikų namų.

Tiesiogini* telefonu ir tele
grafu surinešitnas su miesteliu 
negalimas. Taippat nelengva 
privažiuoti 
ne* užversti 
niai keliai.

Miestelio 
lėktuvais.

ir automobilini.*, 
medžiai- aplink)-

•dovis sužinota*

NETINKA 8 VALANDŲ 
DARBAS DIENOJE.

Westrville. O., geg. 4. — 
“Sumuoji*’ paskelbė, jog jie 
neturi nieko prieš tuos žmo
nes jei tie butų parinkti kan- 
did.f ••IU W •• - •r -ii- g < **«**vm*m<< •
lląover. Wood, lxiwden. Mc- 
Adoo. Hoglies, Poindezter ir 
Bryan.

I«u«< •

i į

Berne, geg. 4. — ftveicr. . 1
parlamentas atmetė hir 
kituoiuet Uashingtono tat, 2 
tautinio darbo kongreso »c- J 
manymą visose vi«*špntijow» į* 1 
verti oštiionift? dsrho .-„i..*. 
das dienoje.

Parlamentas pranešė, kad * 
tas sumanymas nr’prnktiHalis/'
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FRKNVMERATOS KAINA:
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McCam* • ..••■••••« • •... *8.00
Vitali ..•■•■........ a^o 

I 8VV. VAUST.
.Milanu .................................. *5.00
FnM-i Mr-iy ............................. 3.00
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li daryti rinkimus į savo teis- 
datybės butus, nei į kų kitų. 
Tas dalykas yra aiškus kaip 
dienu.

Lietuvos valdžia rūpinasi 
patenkinti visus teisėtus mus 
noru- ir Įnularo dar daugiau 
negu reikia. Delegacijoje da
vė koturhta vietas Amerikos 
lietuviams. Tai buvo daugiau 
negu turėjome teisę norėti. 
Viaui Imtų negražu, jei mes 
tu vHnnJocruinfi ilnhnr snnnU- • v ,
dotume savo teisėm.- daugin
ti. Juk tuomi jmčiii sumnžin- 
tume tėvynės lietuvių ti-ises. 
Jeigu pintinėje yni dešimts o- 
Imolių dešimčiai msmenų, jei
gu vienas išima du obuoliu, 
tui jis netik sau neteisėtai 
nauda daugina, bet ir kitų 
skriuiKlžin: tai jis yni kultas 
už kų vienaip neliko nei vie
no obuolio.

Amerikoje lietuvių yrn pusė 
milijono; Lietuvoje keįuri mi
lijonai. Jei prie dešimties 
tėvynėj liet u rių pridėtume ke
turis amerikiečius, tai pusei 
milijono amerikiečių duotume 
tokia- tei.M->, kokios tenka mi
lijonui šešiems šimtams tūks
tančių Lietuvoj)-. Tie išvndžio- 
jiinai parodo, kml Delegacijos 
pavyzdžiu negalima dauginti 
amerikiečių teisių,

Lietuvos valdžia išdavė į 
statymų, kad ir Amerikos lie
tuviai gali tapti Steigiamojo 
Seimo narinis. Tik reikia, kud 
juo- išrinktų Lietuvos pilie
čiai. Kadangi Seimas atsto
vauja Lietuvos piliečius, tai 
suprantama, kiul m- kas ki
ta.-, tiktai tie piliečiui ir guli 
rinkti atstovus. Jei Amerikie
ti.- lietuvis parvažiuoja į Lie
tuvų rinkimų laiku, jis 
teisę- rinkti atstovus. .Jei jį 
išrenka, jis turi teisu dalyvau
ti Kuriamųjame Seime.

Daugiau teisių umerikiv- 
čiams duoti Lietuva neimtų 
galėjiL-i. nors ir butų geidusi.

I
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L.Lietuvos Valdžia ir 
Amer. Lietuviai.
Tenka girdėti nu-iskundi- 

i mų, k odei Amerikos lietuviams 
■ neduota tei-ė.- rinkti savo at- 

stovus į Sti-iirimnąįi Lietilvn.- 
Seimų. Tą nu.-iskuinlimų at
kartoja ir p. A. S., kurio strai 
psnj talpiname. Tume -traip. 
snije tik jiažymėjomv, kad su 
jo nuomonėmis nesutinkame.

, ftičionni išriedame savo pažiu- 
- rų plačiau. Jų reikėtų vadin
ti nebe pažiūra, o aiškia ir nie- 

' kam neabejotina tiesa.
Stt-igiama.-is Lietuvos S»-i- 

' ma.- skiriasi nuo mitingo, į 
Į’ kurį bik-kas gali ateiti, šne- 
Į keti ir balsuoti. Steigiamasis 
F Seimą.- turi valdžių arba ju- 
F risiiikcijų ant. tu.- žemė-, apie 
I kurių eina ribos, ir ant žmo- 
, nių gyvenančių tose ribo.-c. 
j Knriunuisis Uetuvos Seilinu 
} neguli išk-itlinėti teisių nei j.-a- 
i kyrnų, pildyiinų Amerikoje.

7«-Į..Į IU1.U..I inu.i \ nu.l ik,,. ■ 
ventojui nėra Lietuvos Kuria
mojo St-inio rinkikui.

i Amerika yra žemė »u savo 
iriliomi.- ir turi savo Kungrc- 
rsų, knrL išk-iilinėja įstutu- tos 

> \ žemėn žmonėms. Amerikos 
•* į5 gyventojai gali ir turi rinkti 

atstovus į Ameriko Kongre
su, o m- į Lietuva- Scilių;. Kad 

į amerikiečiai žada paskolinti
Lietuvai 5 milijonus dolierių, 
tai dar nereiškiu, kad jie turė
tų rinkti atstovus į Lietuvos I 

t Seiliui. Jug uiris paskolinęs de 
Į tiuitį ar dnugiuu tūkstančių 
I dolierių lietuvių parapijai iiu- 

. turi teisės dalyvauti tos jia- 
rupijų* rinkimuose. Davimus 

: rinkimo teisių už paskolų bu
tų hai.-us kapital izitnis. To 
Lietuvoje neturi Imti.

Bepig butų Amorikiečiauis 
! per savo atstovus išleidinėti 
• Lietuvoje zjnonėms sunkius tej 

t sės, nes jiutvs Amerikiečiai 
' butų liuosi nuo tų teisių Ame. 
| rikoje gyvendami. Jug į Arne 
. rikų nesiekia vykdančioji 
F Liet u vo- l aidžia.
I. Amerika neturi pilnų ir tei- 
IM-tų sąrašų upinumeių lietu

vius. Rinkimai Ik- pilnų ir tei- 
M-tų sųrašų patys pusblaro ne
teisėti. Rinkimų priežiūra tu
ri Imti vietini* vuldžios kon- 

‘troliliejamu. To niekas negali Į 
Amerikoje pmlaryti, išskyrus 

.fcMirienvtų Valstijų vyriau-y-

Suvienytų Valstijų vyriuii- 
-jIh- amžinų dienų ueapsimtų 
netik |*li prižiuri-ti rinkimų 

dębfėtuiuų, liet neleistų niekum 
* orguuiztioti rinkūnuk i kimo 
t nors Kuriumųjj Seimų. Rinki- 

fotsA V1-, nortrtmiltnvtu'-j ,*••• — -
Suvienytma* Valstijom.’ 

i Suvienytus \ al.-tijo- tu

■I
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Lietuvos Lietuviai if Aincr.

Lietuvos Neprigrulmybes
9

Kaip Lietuvos lietuviai dar July ro ui i SVciyūiMųpinir Ziie- 
gvrokai prieš IJKlU melus būda- fui osseime, konlr9^< >ii Lietu- 
mi savo tėvynėje dirbo musų 
tautinį susipratimo įlarlių, taip 
tie patys lietuviai persekioji
mo arba skurdo išmesti i- Lie
tuvos į laisvųjų Amerikų stūmė 
tolinus niusų {mlitikinj ir tauti
nį atgimimų.

Karės laike knip vieni taip ir 
kiti |tenųM- visas savo jėgas jm- 
litikiniame Lietuvos dnrln-. Kų 
negalėjo kalln-ti. skelbti ir skų
stis civilizuotam pasauliui Lie
tuvos lietuviai buriami "Ymi už- 
grabikų ir slėgėjų kmnštimijų 
padarė aiaerikiečini. Tie ]>atys 
lietuviai Lietuvoje ir Ameriko- 
je ėjo vienu kovos prieš viso
kius Lietuvos priešus keliu. 
Vieni kitų darbų papildydami, 
darydami vieni į kitų politikos 
krypsnį, nekartų, sprendžian
čių intakų. Amerikos lietuvųii 
visu karės laiku budėjo ir gynė 
Ličiui os reikalus. Davė gausių 
piniginę jMigelbų ar tai tiesiog 
Lietuvos valdžiai, ar tai Lietu
vos badaujant ivnis gyvento
jams. karės indaisviams, mok
sleiviams ir užsieninei ]N»liti- 
kni. Tuos visus Amerikos lie
tuvių nuopelnus pripažino Lie
tuvos valdžių duodamu ketu, 
ritu tiltus Lietuvos Dclcgari 
jos Taikos Tarylaims Paryžiu
je narių tarpe.

Amerikos lietuviai dalyvau
ja dabar ir toliau* Lietuvos 
pilnos ueprigulmybės siekime. 
Deda 5 milijonų dolierių pa
skolų Lietuvai ir aš tikiu, kad 
sudės, ar jiems prielankus žmo
nės rinktų ar ne. Tai hc ufskt- 

iuiotiiiį naudai darban, bet 
turi Lietuvos nepriffuimį/bės reika

las.
Dabar Lietuva rengiasi prie 

labai svarbių žingsnių: Lietu
ve* Steigiamojo Seimo. Rinki
mų dienus buvo balandžio 14 ir 
15, 1921) m. Lietuvos Steigia
masis Seimas nu-Uitys Lietu- 
vu» -untikiii- su ktiitiiinėmis 
valstyln’Uus: duos valdymo bū
dų Lietuvai, sustatys Lietuvos 
konstitucijų; nustatys mui ti
kins tarp Bažnyčios ir valsti
jos ir ulieinai visus Lietuvos! 
klpusimtiK. Jr .h/ici ikos lietii- 
ciaius los J.ieiiti uK Sleit/iuiuo- 
jo Seimu klausimus nėra si'ttr- 
bia-.isis.^ Ar jus urpalėtnm^te 
padėti Lietuvai dirbti asmvuik- 
k< < nėr stit ii alsiai us Lit hivos 
seime, kaip dirbate- Lietu: o* 
Heli parijuje Tuikos Tai i/boms 
Par yuujcf

Ar nereikalinga jusiį—Ame
rikos lieluriu intaką Lietuvos 
Sh lytumtĮjamo seime, kaip ji 
buvo reikalinga karės ir Tary
bų laikei Ar Amerikos lietuvių 
5 niitijoiiu dulieeiu paskola 
Lielurai beduoda jums teisiu

j . Eretu v iai 
j Darbe.

Phrumtau štai kokį tunu už
metimų dėl Amerikos lietuvių 
nedaleidimu į Lietuvos Steigiu- 
.mųjį seimų.

Lietuvos Steigiamasis sei
mą* riša vien tik Lietuvos 
(Lietuvoje gyvenančių) gyven
tojų reikalus, o 11c Amerikos 
lietuvių reikalu*.

1) L;giltos žvilgsniu Lietu- 
vos valdžia turėjo Įiakviesti A- 
merikoH lietuvių atstovus j 
Steigiamoji lietuvas seimų, 
kaip kad yra davusi 4 vietas 
Lietuvos Delegacijoje Taikos 
Taryboms Paryžiuje.

2) Lietuvos gyventojų yeikn- 
lų žvilgsniu yra tie patys Ame
rikos lietuvių reikalui, kaip ir 
Lietuvos lietuvių: a) Lietuvos 
ukinininkni (kurie turi žemę) 
yra laikinai nuvykę i Amerikų 
ir vėl už kiek laiko sugrįš j Lie
tuvų—šeimynos galva ari m 
koks iiuis narys. b) Lietuvos 
bežemiai arba visokių profesi
jų juodo durim darbininkai ir 
š-nln dnrhinir>lr«v (lhu>«tf r»m ' 
tesijųj nuvyko J Amerikų susi
dėti kiek pinigų arlia politiški 
prasikaltėliai ir vėl sugrįžta į 
IJetuvų. <•) politikus žvilgsniu 
kaip vieni, taip ir kiti eina tuo 
pačiu keliu. Dar daugiau*. i> 
okupuoios Lietuvos vargini kas 
gulės dalyvauti Steigiuinųjaiue 
Lietuvos seime, o iš Amerikos 
jie galėtų atvažiuoti liuosai ir 
tarti galingų savo žodį.

Amerikos lietuvių atstovai 
Lietuvos Steigiamųjnme seime 
padės dirbti, d mslykuu*. Juos 
užlaikys Amerikos lietuviai. 
Ir tokiu budu bus Lietuvai dve- 
jokiškų pagelta: ilnrbi n inkai 
it- pinigai.

Paduodamas šį sumanymų il
gai mųsčiau, bet negalėjau juo j 
nejuisidaliiiti su Amer. ir Lie
tuvos lietuvių visuomene. Xu- 
uutuau. kad tai bus nauja našta 
Amerikos lietuviams. Bet kų 
darysi, kad trariuie sulaukti 
pilnai nepriklauaumo* Lietuvos 
ir gerai sutvertus, tai turime 
dirbt: ir nešti —mkių ••!•-«« ne 
vienus du r motus, nes valstybė 
nešoka, kaip kiškis iš nžkru- 
mio. liet dygsta, auga, žydžiu ir 
atneša prinokusiu* vaisius.

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

A. S.

Kristaus 1
jis pranašavęs ri»ų krikščio
nių suėjimų į vienų Bažnyčių. 
Negalime tikrai tvirtinti, 
tokia iuiiitisJo žodžiuone -buvo, 
nes kitoje vietoje Jis Įmsakė: 
“Keikiu ir atskalom.- būti; tik 
ueluimė tom žmogui per kurį 
]Mipiktiniinas įvyksta.“

VeikiiiUsia| taq> bus: par il
gus laikus bu.* žmonėse klai
datikių ir atskiriu, bet užeis 
laikas, kada visi tikintieji su-

Vyrų ir Motera Rubli Kirpi
mo ir Derigoiag Mokykla.
Hu»v» tr mokymo būdu j«s
trumpu laiku linu>k«lta tlao amo-

Moo turime dldluualua tr geriau* 
»iua kirpimo. AcaUnitnc tr aiuvlnio 
•kyrlua. kur kinkvleuaa suuna gorva 
praktiko* boalmoklndaniaa

VtauoM aitmmo skyrluaoa malino* 
varomo* alekUo* Jloca. 
,'KtllčltiM ktakrloK) Malti blU ko- 
kluo laiko, dlma tr ajr vakarai* na- 
alMtrtU Ir paatkalbvtl dėl atlygi).*

Panarna doro m m milig tnlcro* vl- 
■nkln atiHau* Ir rtvilllo t* ha* kurtoj 
madt) knjrgoa.

MABTER DESI0NING 
SCHOOL.

J. p. KiLvitck*; v*4»jaa

vos reikalus ir turėti paskolai 
užtik tinimų bei pasitikėjimui

Ar nereikalinga pakelti klau
simų Lietuvos SL seime, kad 
per šmukliuiyslę Lietuvos val
stybės pinigais įsteigti bankai 
buliĮ rekvituoti su visais jų pi
nigais ir paversti į Lietuvos 
Valstybes IJankų, kaipo Lietu
vos valstybės pinigais įsteig
ti?

Vienas asmuo prisisavino 
Voronežo Lietuvių .\l<rgaiėisi 
ir Vaikinų giininaxija-. kurios 
buvo įsteigtos Lietuvių Centra- 
lin Komiteto n. n. karės šelpti. 
Kni kas pndėjo į savo kišenę 
apie 1IMMKMI rublių visuomenė* 
sutaupytų pinigų. Pusantro 
milijono rublių gautų is Tatja
nos komiteto Lietuvių komite
tui P. M. Yčas laikydavo suvo 
vardu Petrapilio banko. Ar ne-1 
reiktu jiudurju guiuo Lukicuis 
darlmmsf! Ir daug kitokių 
kluiisiiiių.knip kad lietuvių vai 
džius uždraudimas rusų.pinigų 
Lietuvoje ir .supirkinėjimas tų 
pačių nišų pinigų Lietuvos mi- 
nisterių įstaigomis nuo žmonių 
už nicnkiausį atlyginimų. Vie
ton to, kad rusų pinigus Lietu
voje pas žmones nscijonnliza 
vus primušant uetuios ant- 
spnudų ir priklijuojant Lietu
vos |iaštu tam tikrų markutę, 
kaip yra padarę Čeko-slovakai 
ir jugu-slavai su Austrijos kro
nomis. Dalmr gi šimtais lietu
vių ši'imynos ubagais paliko, o 
keli šniukleriai milijonus susi
krovė.

Dabartinė Lietuvos valdžia 
ar užmiršo ar tyčia logika* nu
stojo nekviesdama Amerika* 
lietuvių į Lietuvos Stvigiaiuųjį 
seimų. Aš manyčiau, kad rą- 
mianties nugšėiaus nurodyti* 
mis priežastimis, Amerikos lie
tuviai turi tuujMua.j^ircikulau- 
ti iš Lietuvos valdžiuM. kad ju 
rinkti atstovai tokiotni- pat sų- 
lygomis ir teisėmis butų dalei 
sti į Lietuvos Steiginmajį sei
mų. (Redakcijos naontone Lie
tuvos valdžia įleturčjo ir nega
lėjo daryti teisėtų rinkimų j 
savo Stciginimjji aeilnų Ameri
koje).

Amerikos lietuviai, 'tai yra 
Lietuvos kolonija, nors sveti
moje žeiitėje ir valstijoje. O k<t 
lunijos gyventojai turi tukins 
|uit teises prie valstyla** gj v<* 
ainio, kaip metropolijos gyvon 
tojai, priedermes nešdami sulig 
savo sulyginto gyvenimu kolų, 
n i joje. Negalima čia rišti khui 
ainių visai raidės laikantis.: 
Musų lietuvių ir lūetuvos gi*- 
veiiimas reikaiuujn vhcai y|m- 
tingų dėsnių ir teisių. Dubu įti
ni- iHiihU gyvenimus*neguli bū
ti jfaremtaa praeities teorijo

ei* j vienų Bųžnyėių po vienu 
gunytujum. Netiltame nr ilga* 
nr trumpa* htw tas vienybė* 
laikus, bei jis pasibaigs ir vėl 
įvyks suskiliiua* žmonėse. Iš 
to kils nelaimės, minėtos 6v. 
Jono Apreiškimuose.

• Tokiu buriu bus įvykę visi 
šv. Kašto žodžiai: ir npie vie
ny ganytoju, ir npie atskalų 
nuolatinį- buvimų ir apie di* 
džiųjų karę tikinčių su neti
kinčiais pasaulio pabaigoje.

Klsurimn* 9 Kn rdSHn ♦«« 
Žodi* dangus n ŽeUlv U' pože
mės dvasia? Ar yra pn žejnu 
kukių nors dvasių?
.v Gylienė.

Žodi* don- 
keletu reikš-

Atsakymas. 
gu*»Uz turi 
mių, Pirmutinė reikšmė yra 
gamtinė. Ji dangum vadina 
mėnesį,"saulę, žvaigžde“ ir ki
tus didžiuosius kunus skrajo
jančius neapsakomai dkteliose 
erdvėse. Iš tu viso išskiriama 
yrn tiktai musų žemė.

•Antra reikšmė Žodžio dan
gus yra amžinoji laimė t<Ui- 
kauti žmogaus dusiai po mit- 
tifet. Kadangi'ta laimė džiau
gia*! daugybės dužių ir ange
lų, kadnngi meilė vienija juos, 
ini dangus yrn laimingųjų* ne
mirštančių dyasių draugija. Ji 
kartais vadinusi Linksmoji ar
ba iš lotyniško trijumfuojan- 
rioji Bažnyčia. Jos saulė, švie- 
M'hė ir laimė yra Dievas.

Zctnė reiškia trečių didžiųjų 
planetų, kuri suka.-i Apie

IH N. ŠTATE STREET. CHICAGO. 
Kampai La' . FU ut 4-t«j lubq

* •* f

Dr. M. Stupnicld 
3107 So. Morgas Street 
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Lietuvis Dentistas
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lę. Ant žemės gyvename mes.
Požemis ir požemio dvasius 

vadinasi dūšios mirusių ne
dorų žmonių, praradusių dan
gų. Prie tų priklauso lnip*gi 
blogieji angelai, paprastai vn- 
disnuni velniais, kipšais.* šėto
nais ir kitokiais Vardais. Po
žemis kitaip Vadimui praga
ras. Katalikų raštai bėVrik i 
niekada nevadina pragarų po
žemiu. Tų žodį labiuu varto 
jn protestantai lietuviui.
Šveutns Poiylas PilypiečiaiUs 

rašė, kml V. Jėzaus-vardų ta
riant priklaupiu kiekvienus 
kelia*: <languje, ant./.ėmės ir 
požemėje. (PbiJ. 2*,10) Tu’ik. 
žoilžiais apaštalas išiviške 
nitntj, kud visi geri ir blogi 
sutvėrimm, danguje, ant že-. 
iiH’i ir pragare garbinu Dievo 
sūnų noriiintiu arba,nenore-

Priėmėjoms Žino
tina. •

Daug motinų mirštu gimdant 
arini triiinpai |s> to. dnilg kū
dikių auglį >u įžeistu sveikata 
dėlto, kad nėra kam protingiii 
pagelbėti gimdaneių moteriš
kę. Tų supnisdiimii* Chicago.* 
sveikatingumu pirmininku.- 
d ra* Jobu HoIhtIsoii rūpi
nasi. kml priėmėjų pntiinuivi- 
imis šitame mi<*ste butų geres
nis.

Čionai yra Pirmoji Priėmė
jų Draugija (FinJ Association 
oi' Midivives of Chicago Ine.) 
Rytoj, 5 gi«gužio ta draugija 
rengia viešų surinkimų svetai
nėje Tiirner liuli ant kiuųpo 
12-ios gatvė,. (Roos«*vclt Rd.)

j

1

KLAUSIMA! IR ATS AKY
F •

ir Westeni u ve.
Surinkimus prasid«'*s 8:30

rūpinti savu tikruosius reika

vakare. Prakulbų laikys D-ras
Juhn<1 1 lobe rt soti. lllitiojaiis
valstijos Draugijos ajisuugo-
junėios
laiky*

lus.
mis bei pasaulio t radicijomis,i

nuo uklylH*.* atstovas
pusknitų apie kudikio

j ūkis ir npi<* priežastis gulin
čius npjiikiiiti guihuiičin* kū
dikius. Prie tos imskiiitos bus
ir paveik.-lų. Kiti kalbėtojui
šnekės apie kitu* sveikatos
reikalus, gulinčius
terų priėmėjoms.

rūpėti mo-

Draugija kviečia ateiti vi-
sas
ja*.

Cliiciigo* moterį) priėiuė-

Tų progų norime jmsiikyti,
kud gimdančiu! moteriškei
svurbn yra turėti savo kuilius 
priėmėjų. Tečiuu.* lietuvi** 
l—veik visai neuiėgs'tu mo
kinti* šilo neiijisakomai rei- 

j kalingu ir g«»ml -jnJuinyM ą.
mato. Tui žcuklns, kml (nes 
dar vis neliesuprantame ap-

Chicagoje. kur yra 46 tuk-
stančini oficijiiliškai ilžrašy-
tu lietuviu. o neofirijtdiškui
yrn daugiau; kelios dešimtys

bt t griežlui turi buli pamatas
tikro dubai t inio n įkalu jSiiiio-
hf.

I
Prie to viso, kn iki šiolei esu

lietuvių priėmėjų turėtų už
tektinai darini ir |M*lno. Ta
čiau.* yra tik kelios, l/ietuvoje
kiekvienoje ] Mira pijuje galėtų
būti tokia išmananti moteriš
kė ir turėtų pelno užtektinai.
Kaip vyrai iš Lietuvos važiuoT
davo i Amerikų ieškotis <iid-•

lių |ielnų, taip moterys <*liicu-
goje ištuokusios šito rvikalin*
go meno gidėtų važiuoti j
Lietuvų pelnyti*.

pasak*,**, pridedu, kad Ameri
kos lietuvių kolonijų 1 
turėti savo reikalams nuotatiuj

Vienas ganytojas.
Klausimas 1. Baž^ivioje 

girdėjau skni 1 ant Evangelijų, 
kad bus vienas avinas irzlio
mis ganytojas. Tai-gi ar bu* 
tokių laikų, kada visi *’nu- 
nė* taps katalikais,?

Gylienė.

Atsakymas. Kristus kalbėjo
Apaštalam*
pasaulis buvo

tailn, kuria
pasidalinę* į

dar 3pėja, kml tie Av. Po-

žydus ir sUdmieldžius. lšgn
aytojo žodžiai apie "vienų Jo
avių butelį ir vienų jų gany
tojų reiškia pirmiausiai, kud

privalo J t»kryjį Dievo tikėjimų tap*

pu ilu menių, kaip kad buvo
Lkzekulyvis Komitetai: 1) rū
pintis Amerikos lietuvių reika
lais, 2) išdėti tverti JJetuvus
neprigulinylię durnai spaudi
mų ir intakų į Lietuvos politi
kui. ekonomini, tautinį ir soči-
jalį gyvūninių. 3) Palaikyti
nuolatinius santikiiu su Lięta
va palaikau; tiesmguttm* šauti-

I

priimti tie, kurie yru buvę 
stabmeklžiuis. lygiui su tais.
kurie buvo žydais. Almjų bus
vienu* nvynns, t. y. avių bū
ry*. ir viena* ganytoja*.

Antra tų Kristau* žodžių
fvikšuie yru ta, knd visos Die
vo avelės, t. v. eisi tikintieji
žmoni**, turi sudaryti vienų
draugijų, kuri cianui yrn |in-
vadinu avy nu (senoviškai avi-

vy. žodžiai tnmistai
progos [m rašyt i šitų užklausi
mų.

Knn P Rnčy*.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS

Prancūzija savo nv|Hipnistii 
atstovu prie Šventojo Tėvo pa
skyrė p. Charles Juumirt, ku
ris pirma yra buvęs .Ugerijoj* 
gubernatorium. Praneša Iji 
Pre.-se iš .Montreal’io Kana
doje 26 luti. 1920 m.

kius su Liotuviir atafipvylie prie nyčia)j Jos vi išmirkus, arhn

BONUS- f

li

V'

Amerikos vnldžios. Toksai Lie 
tuvos ir Amerikos lietia’ių kn- 
loiiijos ankštus givunimas ne
tik ktvl nekenks Lietuvos vai 
Ntvliei, lx*t miiiiiitoli atneš 
daug nutulos pojitikinianie, 
ekonominiame, i "cijaiiame ir

ganytoja*, turi būti viena*. 
To«le1 klystu, kurie *uiko, buk 
Kristus pri|nižim> visus fik««- 
jiniiL*. Ne, ji. pripažino tik 
vienų Dievų ir vienų tikiiMuų-- 
jų- draugijų, -kurių jis porų 
kaitų pu vadino Bažnyčia. *

|7"w7rutkauŠkas
ADVOKATAS

OflMMr Mlmlcrtyj:
: 29 South La Šalie Street 
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CLEVELAND. OHIO. ~ 1 lietuviškų kunigų. Buvusieji 
—:------ Į susirinkime ūkininkai pradžiai

Atsišaukimas į Clevelando lie- visi aukojo pu $25.00, kitf net 
EĮ tuves katalikes moteris. po $50.00. Taippat nutarė mo 

------------ Į kėli numesi nes į savu iždų, 
Ketvirtasis Moterį) Sajun- 'taip-iri'tr i»*d\*nes Isikvti įirm 

gus tMŪnms Baltiiuorėjv, Mtl. miglus kol savo neturim, 
pmlnrė mituriinų, ktul lueltvie Aitas garbingas durims turi 
imis luotai.- gražiausiiuuc laike, būti greit varomas, kad nureik- 

'no Motinu Dieno*, rengti M o- I tu svetimtaučiams mokėti.

re^rfcėy.Tietuvuu mėsiniu- lu> Suv.'Vaklyų Muilo Kouii- 
: tf-gi žada panašiai pa.iielg-

U. - - ' ■
Broliai. virtn-bėi»!

Streikieria.
-T........  ......   -

CICERO, ILL.
- - -

Patrikau Povilo Kupčiūno paeina 
i* Kauno Hotlvbo* Pa»*vUio pampi- 
Joa Turtu svarbų imlu i* Llatuvoa 
AtattaukiU Uuo adresų: "

ZIkuuhiI Mlkit-ttk-*. 
1414 Wmit»vrth Are. 
Chlcngo, Hi-Utu*.. III.

terų Sujungęs Saviiit*.-. Gn-itas darbo varymas daug
l’raritais metais, kiek teko prigulės nuo komiteto, kuria 

patirti, pijr Moterų Sųjungos tHmo susirinkimt' tnjKi išrink- 
Samių* mus organizacija daug ina. Komitstan išėjo šitie as- 
graiaus ir prakilnaus darnu Į menys; pirm.—P. Brazauskas, 
nuveikė: netik pati organinei- rašt.—K. Daunoras, ižd.—F.

Gcndridis. Nariai J. Vasiliaus
kas ir St. Dieringis. Manome, 
kad komitetas uoliai darbuosis. 

Patariamo tautiečiams, ku
rie manote važiuoti į Lietuvy, 
šin vasary utvažiuotį pas muš. 
Čia gausite Amerikos ženidir- 
hvstės patyrimų-kuris nėra np- 

I au4-nw"<i V1MI*' Sritys nnlvri.
nuu reikalingas liems, kurie 
Lietuvoje žada ūkininkauti. 
Kreipkitės laišku arba atva
žiuokit tiesiai į Custor, Mich., 
o šv. Antanu draugijų suteiks 
geriausius ištarimus. Be to 
už tiurltų gausit gerų muk-stj, 
nes lietuviams ūkininkams la- 

. bai trūksta darbininku 1 Jotu- 
viai, iitsišaukit, kol turim vie
tos.

ja žytuiai pamigo narių skai- 
liet savų aukomis, su- 

■B rinktomis per tų Savuitę. dide- 
. lę imgellių suteikė Li«4uvos 
R fausvės ir nepriklausomybės 

raikalams.
PfĮmer Moterų Sujungus Sa- 

raitę npvaikščiojn ir Mot. $ųj. 
•st hvint Ton tikėta TO
tMvuų uouui ivh nvetaunyv ren
gia Ugitatyvj vakarų. Vokam 
programa bus įvairi ir turtin
ga, kurion Clevelnndo moterys 
sųjįnųrivtės ža<la įtKdi visus 
savo gabumus. Vakaras prasi- 
dčf. 7 vai. vakari-.

Čhvelando m^terys-aesc-rys! 
Pvnnažos musų 26 k tnųm.- jie-
gos, kad }>as kipkvicnų galėtu
me atsilankyti ir išpasakoti 
jums, kokia nauda yra mote
rims priklauryti pri? Mot. Sų- 

1 jungtos. Tat-gi lai šitas nUišau* 
1 kimiu- j jtuų lai šitas kriealye 
■ bukviečin visas gegužio 10 «i.

vakaran, kuriami' ta pi įklausy- 
S tuo nauda bus išaiškiiita.

Mot«iry*l Atėjo lfika.% kutiu 
visos mes turimo mi8ispicstit 
susirišti vienon Moterų Sųjnn- 

i gon! Nesusiorgmiizavtįsios lie- 
suilarysim mes ]iajieg<is, atry
mančios bedievybę; nesutlary- 

į siin stiprios užtvaros visokiam 
blogui; neatiiksim tiek darbo 

A Bažnyčiai ir nesuU-ikoiui mate- 
• rijai*- parass??

Kaz. Daunoras,
Box 7, 

Custor, Mieli.

WATERBURY. CONN.
. - * "1 f -

Streikas. .

Balandžio’^2 d. čia sustrei- 
kuvu 7 tūkstančiai darbiuHt&ų, 
reikalaudami 8 valandų darbo 
dienoje ią 75c j valandų.

Ant • rytojaus streikininkų 
skaičius padidėjo vienu tūk
stančiu. Trinių dienų dar dau
giau sustreikavo. Dalia r strri 
kuoja jau virš 15 t ūks tau či ų

Pranešimas Cicero namų 
nnink..-.-.h.• r

Lietuvių Namų Savininkų 
Sujungus mėnesinis susirinki
mai įvyks gegužiu 5 tl, 8 vii. 
vakare. J. Nippo svetainėj. 
1500 S<>. 491 h Ave.,

Kviečiamas atsilankyti kiek
vienas nnmo savininkas. Bus 
svarstoma laimi svarbus rei
kalai.

sa

A. Balčiūnas.

REKONSTRUKCIJOS DAR- 
BO SUTRAUKA.

nivbėu žengiančiai musų'tėvy
nei, Lietuvai.

Priešingai, mes lų galime nt- 
\ Įjkti, tiktai reikia noru, paai- 
M’entimu. '',

Karta nuo karto tai viėnamę, 
j kitame Amerikos lietinių 

laikraštyje telpa balsai Lietu- 
vits.moterų. prašančių mus ma- 
tnrijaiea paramos sunkiose gy
venimo apliitkyyėse. Ar galimi- 
mes joms tų paramų suteikti! 
(ialtiiM.-, tiktai ne pavienio* bu 
damos. Tatįti sjiii'skimės kru-. 
von! Vienybėje galybė.

Gegužio 10 iL vakari* bus pri
imamos naujus narės Mok. Sųj. 
2<i kufiĮKin. Motery a, laukiiunc 
jusų skakliugo atsilankymo!

M. Bučienė, 
KiHnisijo* narė.

k

B

CUSTER, MICH.

IVr Velykių lietuviai ūkinin
kai turvjo Mihtvnžinviinų Cn»- 
l*rlyj, Mirliignn. Ii-iii t«rė*i 
4H>iv imnų>ij<hi rt-ikuluM.lki šiol 
iiiph viirgoiu In* lietuviško Utini- 
pi. N’or» P* r b. -vokiečių kun. 
Wiil Hiinon kiele galčdninnh 
tniTMujn lit)tuviB!ii», liet-gi 
įneš jau pavulguni savo imitoy 
kunigu.
r Du metu juu kaip gerb. kuu. 
Kelmelis apleido mus ir nuo to 
laiko varg^lmiH- bp bei u vijiku 
(ivajiiw reikalų aprūpintojo.

Tai-jęi uūnčUtoi cmtirinkinre 
vilti ūkininkai virnlmlsiai uutu 
rė visa* jiiutaiigus dėti, statyti 
Imžnyčių ir šauk ties prie gerb.

•____ . ____ ' \___

darbininkų.
Balandžiu 26 d. buvo sušauk

tus milžiniškas nuiss-mitiiign-s 
kuriamo dalyvavo virš 20 tūk
stančių durbininkų. Miesto val
džia norėjo lauiiatyti, kiek vrn 
si reikuojančių darbininkų, nes 
kompanijos nesakė.

Kitas streiką* gali būti laimi 
upins tie* kaip kutnpnnijtm. 
taip ir darbininkai pasiryię 
laikyties. (birbi ninku unija 
tvirta. Narių turi apie 15 tūk
stančių ir tas skaičius dar vii) 
auga. Streikas eina ramiai, 
nors jau? yienaa kitas ir tapo 
apmuštas. Miesto valdžia atsi
sako duoti daugiau sargybos 
*4 re i k laužius ginti. Lietu- 
viains darbininkams patartina 
vimiylk-je laikytics ir nebūti 
streiklaužiais. Kai-kurie saku: 
•’Kų valgysi, jei neisi dirlrti.’’ 
Kiti-gi sako: “Aš nepaisau, 
įminu visi dirba ir aš dirbsiu.** 
Ne. brolau. dm*bininkė. (lin. ko
va eina už |>agorinimų būvio vi
siems darbininkams. įvaiky da
inius vienybės, be abejonės, ik 
unijos gnukhne paMpnr. • Gi 

l strriklnužimijiint gali; kartais, 
j ir nelaimė atsitikti, gali svei
ku t ua netekti. Kas tada? Kur 
]Mita tada dingsi ir kur <|č»i sa
vo faiuiyn*! Dauguma eina 
dirbti dėlto, kml didelj nioke«- 
tj gaunu, liet tai uiakus vieny- 
Ikt ardymas ir kenksmas 
darbininkams laimėti streikų.

Rusų ir lenkų įiM-sininkai ir 
groarrninluu sutarė streiko 
mėlti valgio produktus |>arduo-

. GALVOS SKAUDĖJIMO 
l(X: 30o 60o Buteluu ar Proikel

Kongresas.
Balandžio 15 d. Senatas pa

tvirtino iProzidorfto nnskyrimy 
**f»r1n* i ? 'tbor TTonrd

Balandžio.15 <L Senato Dar 
bo Komitetą.*- prituri* biliui 
įsteigimo Moterių Biuro prie 
Darlw Departamento, panušii j 
dnlmrtinį Vaikų Biurų.

Balandžio 16 d. Senatoriai 
\\ adsworth (B) Frelinginiysen 
(R) ir kiti išreiškė priešingu- 
mų numažinimo amiijos žemiau 
280,(XX) prisirašiusių kareivių 
ir 18,000 oficit-rių. perstatytu 
Senato M iii t arės Komisijos.

Senatorius Freliiighuyson 
įnešė bilių, Imlnnd. 16 <1.. pa
rūpinant 7 ir 8 ceiitii.

Balandžio 16 d. Butas užtvir
tino ir prisiuntė Senato Armi
jos Paskyrimo Skyr„ bilių dėl 
$377.000,000 ateinantimns me
tams. užlaikymui arinijns iš 
175,000 vyrų.

Balandžio 10 d. bVderah'- Ko
misija <lel mokinimo užsiėmimų 
prašė Kongresti jm kirt <lat' 
$98,303,0U0 varymui tolimesniu 
darbo tarp buvus iii kareivių 
Reprezeniantas Kogers (R), 
Užsienių Reikalų Komiteto na
rys, remia- įkūrimų mokyklos 
|>o priežiūra Suv. \’nlstijų<nl 
džius (panašių į Anna|M>1is ir, 
\Vcst l’oint) dėl mokinimo dip- 
huną tiškus ir konsulinės tamy- 
*tt*s jauniems vyrams, kaipo 
dalis plataus prugrm*i<» pcrtlir- 
biiue Valstijos Dopiirtameiito.

Kasos Departamentas.
Balandžio 15 d. Kaus Fi

nansų Korjiornvijti pranešė 
mokėjimų išauksto $1,843,(XX* 
bankavimo korporacijai dėl ap
mokėjimu siuntinio vatos į 6r- 
ko-SInvakijų. Taippat pranešu, 
jog ta šalis nesenai pirko 3(X),- 
(IX) pundų vatos Biiv. Valstijo
se.

Piuigyiio valdytojo ofisus 
išdavė pranešimų delei išdavi 
mo aplikacijų dėl savaitės, bai
giant balandžio 16 <!., <iuo<lant 
jmivelijimų organizuoti Natiou- 
ai įmokas ir fiennainyt Valsti
jų liaukas į Nntionul bankas.

Darbo Departamentas.
Imigroi < |i- ilitii iL- praneša, 

jog ]»ako! kongresas arba Ditri 
Im> Sekretorius neišduos kiti) 
įstatymų kasliuk įleidimo r>i 
kalingų agrikultūrai darbiniu^ 
kų. agrikultūros tiarbiiiiiikai 
bus įleidžiami (laikinai) iš 
Mexico ir Kanndo-i eulcruu*-' ee 
zonų (192l>) į Culoriulu, Wyo- 
ining, l'tah, lou'n ir Nebraska. 
Dol įleidimo ir sugrįžimu tų 
darbininkų. Biuras užlaikys n 
gulincija.*: Sekretoriaus kilio 
iš vasario 12d., 1920.

Wnll Street žurnalas, Įmirki 
tjžio 16 dl. pranešė, jog į Heleri
ui nkų Unijos sutikti su fabri
kantų (msiųlijiiuu dcl 20%' al- 
gus padidinimo, bet nebus per
matau darbu valamluM*. sutar-1 
ti» dėl vienų metų.* **

sijos, sako, jog-fubriko gpvm 
tojai Jnponijtij pksidaugitto 
praeitais 50 m.* irau 100.000 Iki 
L400.DM); daugiausia kaimie
čių ir žuvininkų Per prat ilus 
I *• n kis metus dhižmusi fabrikų 
miesteliai pasniidiiio dauginu 
negu vigg šalis.

Pinuus nuarti.' mus gelvun- |
kelio streiko ptkiln balandžiu tnrut auuMuki* aiuo nUreaut 
16 tl.. kuomet 5t><i Peunsvlvimi 
jus ugnvpndų if l<>komoty\iirių 
-im iiiiiiuky r*ailnii'iioje itaisa- 
vu grįžt j darlių.

Dr. Kova) M i'ker, Durim 
statistikos un'dninkiH. l’leve- 
Inndn Kliubo prukullto.-e. Im- 
tnndžio 10 <1., sakė, “jog dideli 
užsiėmimai viršiju Inrių ir tik 
kun|H'titrijH gerinusias gyni 
mus amrštų prekių.”

Valstijos Departamentas.
Sekretorius Ci'lbv. hulantiziu

16 <1.. paskyrė M . -I. Cnrr di
rektorium konsulinės tarny
stės, Valstijos sekretoriaus 
RNiKtenln

Depurtainenta.' i.-duve pra
nešimų kasi ii ik giiritiiiH* pinigų 
į Kumuuijų ir paspirto regu- 
I inci jus.

Finansų Komisija.
Iš Pnryžinihi p::n-itin žinia, 

jog nauja prancūzų paskolų 
pftwkmingai nurimto 15.736,- 
tsNi.iNiti trankų, iš kur ų 
(tOO.OOO frankai Imvo naujais 
pinigais.

Balandžio 13 tl. pirklybų ra- 
Imitas aprašo britu kasos pie
nus dėl sutikimo anglų-pruneu- 
zų paskolos.

Imigracijos Biuras.
|{ontil«l Tnylor. pirmininkus 

Xe\v Yorko Statymo Darbinin
kų orgnuizut :.ios. balandžio 16 

pasakė Koiig •<•.-<• lmigrcci- 
j josKomi-ijai. prie.-iiignin sulai 
kvį ynigracijų biliui. jog 4(Eį 
Htuk.li darbininkų New Yorko 
namų statymui,, nepaisant. j.*g 
paprasti darbini akai tiždirim 
$ti-lKJ j dienų (8 vidaudos) su- 
lygrimn! r*.ti’« ralaaias
prieš karę.

Pirklybos Santikiai.
1. Iš Koprtilingrit, balandžiu 

Iii d.. praneša, jog Britų Dele- 
K&eijn užbaigt* tarybas su Ru
sijos sovietų atstovais knslirk 
santikių tarp Anglijos ir Jtiifi- 
jos.

2. Ii Monterey, Mexii u. pra
nešta. jog Mūrio ir vasario mė- 
t,*enj buvo įvežtu j Suv. Vulsti- 
ja* kavos už suvirs$!,-X’O,<Xjn.

G r ai n Corporation.
K.<jr|x>racijn praneša, jog 

kviečių ir miltų nuo liepos 1 d.. 
1919 m., iki luilnndžio 2<l., 1920 
m., išvežta 9I.559,(XM» bušelių 
kviečių ir 13.249.OUO burkų mil
tų; iš viso 151.181,000 bušelių 
kviečių.

Pereitais įlietai* iki bainie 
džio 2 (L liuvo išvežtu 131.249,- 
(MM) bušelių kviečių ir 19,862,- 
(MM) bačkų miltų.

REIKALAUJA

lU-lkalInga- Rulm- vargonininką* 
<»«-m mokc«n-. Te al*4ūuul>la prie: 

Kliu. I. Kt-r-bcvlm.
MM K. 3-01 M. Mpriiutflclil. IU.

Mentalia IS motų ar daugiau pri* 
pildyti ir uitu utį druska* nudku* 45 
valandų* aavail*-) 15-44r. | valanda 
Puatovua darbo* Alanflaukito.

Murinu -all Co.
Kani|M* Patai boutli t^alrr blrcct.

—.............* ■ — ■ ■ ....
IttJh M.1M.I VYRAI.

l*Vle caahltiE. rrindlns ir fabriko 
darbo.

Alltaiųtli nuvcrCo.
9100 Marxl.nU BJ»d-

IILIKAIINUL
TriMkcrtal Ir hll-criui vyrui* dirbti 

vldn) »arrhouMj l .urtovu* dsrtm* ir 
ram mokesti* AtalAauklta MU|rt- 
« ». .• »■* *«•«

CJumtoii-ky Dm-, 
c-o t'Mou a l.umbrr Mr*.

PAIEŠKO

Pirmosios Komunijos, Dirmavdnės 
ir Šliubo Dienos
U lymeMihpų Ir atmintimi) imogau- 
Todcl nei lemu, nori turėti tų «Uruų atminimui

=
|

l'aiedtau aavo brolio Htantolovo 
Mikniau* Koainu ilub. ItuMlnlu *p*k. 
Adakavo parap. kaimo* Snlr*oni*klnJ 
opi* '.I malu gyvena Amerikoj*. ae- 
alau menu Chlcagujr.

Ka* npl<< 1| tinote arba J t* puta

l-nnu'l-ku* Miknių*.
Uos 240 Kmėrlui. XVI*.

AM rūtini IMU.
Du nauji namui Ueluvlų apmvr-n- 

to) vietoj South W*ahtenaw* Ir 41-ėiiui 
(latve*. Vieno augučio medini* na n m* 

’*u krautuve M priešakio u4 kl.'.OO 00 
ir alma* dviejų pagyvenimų muri
nta narna* au krautuve* ut (14.000.00 
Aiandlenn verti 120.000 00. Parai- 
dutai po vienu arba abudu kartu ui 
*13.000 A laiku ūkite pu* vnvinlnka.

lxMiia. 4.brl.
265B XV. 43 Sirvrl.

AKT PARDAVIMO.d *
lAvaliuoJv. uitai turtų parduoti an

uo iiiodernOkn 2 Halų murini nninn 
pu l Ir • knuibariu* 2 funireal Kai
na IS.000 iilulon likite ncdrldlcnlat* 
ant ,1-luo fląto.

5AI2 ųb. IVinelie-lcr Ave.

att rimi.vvnto.
Kalu prncratoa puriluuU i tuičiua 

lotu* unt 70-tua ir Tatman Avo. la*ln- 
v/-» i'uakolo* priimam kaipo pirmu* 
mokesčiu*. Maldaukite:

J. U. SVRFACE
1450 W. 73 suvrt

PARNIDtODA.
Buėerne ir grucarne Ir kartų nu- 

nu* 2 uugAčių 3 pagyvenimų po 4 
•mmiur.u.1 klokviimAm. i—t-.d,,,—iu 
prleAastcs mirties tinime* Kaina 
700.00.

Jo-cpli ZakoH-kl 
4022 S. Wood Str.

n

Parsiduoda dideli* *u vlaal* jtalat- 
mala dvi dvejų Avlimnų pagyvenimo 
narna* au kruutuvo. Kaina icirni Ir 
įimta* Inektuiaa PrioJUmtl* pardavimo 
> ra Ilga. Norėdami dauguua auginate, 
lueldtlu kreipti-* ar kančių ant taku.

Uoliu hniu*.,
Liiiiviln Ave. Rockfonl, >11.

Trlr-f. Malu 3U4d>
703

FAItMA.
b160 ukvrtų, puse dirbama*, dobilų 

feiue. geri budinkal. vim>* naujos m*. 
Alno*.- Savininku* ChlcagoJ, mainu 
n r bu parduodu ut 45.000.

A. F., A'onal 11- 
0033 S. Ut-millagv A»c.

PAltSUlllIIlA.
: fintu murini* namu* po 4 kuu.bu

ri u*. kaina 49*00. Alalhnukltv-
C235 S. 77.tuitiaav Ate.

• I - ■

\XT l’ARDA VI.MO.
Automobilius — ••Reo" 1 VIS nmdr. 

II*. Savininku* priguli prie AmocU- 
ll»n ir ui Aaaoclativn kaina pnrduue. 
A laika u kito:

5423 N. Hulture Str.

Anl pardavimo crocemr aorta 
11700, puralduua ut 4»0G i* prleiaa* 
tie* lyrų*. Alalkauklta. .

70h W. Stllli Street

FARMOS z ŪKĖS.
Jau dliUlama* jx-t nuirtojo viltie* 

kad ncl>u» u t pinota* |>ragyvenimaa 
ir iMivcIk t Irau, ne* net pati vyrlati- 
»yt>o nuirtojo ilart*a*ii*t nugalėdama 
■uraatl bud*. Kų galima daryti kad 
to livengua yra daug Amonių kad 
to liekančia k*»-gi ugf farrncriaJ 
ne* faruierial nejierka maloto liet 
da parduodu u\ kų gaunam gera 
kaina Ir. ma«u turtu* auga kaadlen 
ir nie* turim linksma gyienlmų ne* 
nolglrdl nlinanavlniut taigi O«r- 
luatiiiejio tautiečiui Jei kurie norite 
nuimua Ki lėtumo tui inayglkit aau 
tarinu bet kur galima nurauti gera 
vieta naa reikia forma taip rinkti* 
patinkama kaip kud vaikina* reng- 
diitnael* veatl <* renkual mergina Jei
gu tain*tn niudplrkal kur forma o 
polam nebu*l ulgomdinta* tai yru pa 
lyginimu* gyvenimo kud apotvedu* 
bloga pačia totgt urna |>atar*ltn kur 
galima surasti linksma vieta ugi Ml- 
< hlgnno lietuvių ūkininkų tarpo nied 
čionai turim auulvirnJJlniu* ir drau
gyste* Ir parupljua ir visokiu* no*l- 
linkrailnlmu* muau kolonilol lau v- 
ra ir ganu turtingu lietuvių ūkinin
kų nte* auv<> tarpe turim visokių 
maMneriJų kaip 
mahtnu. lotinų malūnu oul*>ii>i>t>illų 
ir taip toliau, 
kreipti* prie 
kad ko kam 
gvlbatim vien* 
čia i rtcbcNl maudami lietuvių d* r bi
tumo ūkininkavimo kada lietuvi* nu
siperka fanu a tai | pora motų Jau 
ta* namu* atrodo dnug kitoks me* 
pugvldaujum* kad kn daugiausia do
rų lt darbtėių Amoniu alvuAiuotų ir 
Ala apsigyventu po* mu* Uerhla- 
mto kaa norėdami pirkti uka kr*l|>- 
kttlea prie dorų Irt eisi ngu Amoniu o 
ne iirle tf-nnudctojtj agentų kurte ne 
paAjsta Dievo na svieto tik doreli 
taigi kr«spktlle« prie Av. Antano 
Draugystes. Cualer A4uhig»n kur 
vial dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikaiu nus
kirta komisija kuri Juma putar-iuiu* 
Ir po laiku mankysi, kad agrntaa 
apgavi* nnt 450A ar daugiau kitr 
tankiausia taip atsitinka. *u daugiau 
informacijų kreipkite* tuo adranu:

SV. ANTANO DRAUGIJA 
vuskcr, tnicui^ttu.

c-o Kaz. Daunoras

tol iatndtrbyMl**a

Jau maa neprivalom 
avotluitaučlij raikai* 
prilrukato a>*a raši
kliam net otetimtau-

yra vli-tim 
K) tinime dienų, 
kok) notv Amklg.

Mm lame dalyke pn-litlumi- graliu- tuitvlk-lu*.

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

Tokia kaina Juo- parduodame. La- Inta m-matlau 10 *<*., o La* lik 
tkiių. tai turi pri-lv-ti 3c. tlr-"ii- ;*; t tntimnl.

Aut lllrmaiulli'-. nati-iU-lo I4r«4k-la tivn Kakrsmi'ttlo DlrmntmnA- 
i-torijg.

Hc lo am pnti-lk-lu n|*ai'-iiK ym at-pau-ilinU tam tikri Kailini Ir 
imllktn t n Vii*, virio*, knr galima tiirn-yll tania,. |iatanlį-, t litą Ir 
talkiu*. Ili'lkal.tttilainl krrlpkttės:

“DRAUGAS” PUBL. C0.
1800 W. 46th Str. Chicago, IU.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiimiiii;
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NAUJA KNYGA

UŽmogus ir Gyvuolys”
PamV

Ix!ri>ta Katalikų 
Alai I

I. Aiih'uuu- lt II Ulė
II. Atmuilų Veislės 
114. Du-la

Kiekviena* punktą* yra i
lyta*

Xerah*me piigiriinų. ne* pat* turiny* rudo jo* dldrly vertę. 
Vortn kickvienum lalgytl. KAINA 3t»c.

“DRAUGAS" PUBL1SH1NG C0?

1800 W. 46-tli Street, Chicago, III.

J: Knn. Pr. Itnvj*
Spuudoa t>raugljoa lcJnmta 

trumpa- turini*
IV. MiHi-rii*
V. taM*u* Dino Pa įeik-In*
VI. A*. Raštą* ir Mok. apie Imagų.

nuovvklial Ik gvildenta* Ir arklai Ikdra-

Įiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiitiimimiiiiiiiiiiiniiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniit  iltini 
| NAUJA ĮDOMI KNYGA! |

| “Mano Patyrimai” Didžiojoj Karėj 1 
1918-1919 |

Paraše * E
Kun. J. F. Jonaitis

Kapelionas =

Kaina 25 Centai f
Joje telpa duug gražių ir įvairių aprašymų apie viso- = 

kilis karė.- laiku atsilikimus, kokius pntvrė put- auto- =
rius, dalyvaudamas toje karėje. g

Galiniu jn guut =
“DRAUGO” KNYGYNE |

= 1800 W. 46 Str. x Chicago. Illinois. =
miiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
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Amerikos Lietuviai!
Suteikite Musų Karžygiams Šviesos Spindulių!

Lirluvua kariuomenė, aavo Ir prieko kraujų liedama, diduaualomta 
puoUingomla Iki) vargai* IkvIJo 14 tJcluvo* bulkvvlku* Ir vokiečių l>el 
ruaų bermontininkų pkAikua

JActuvo* kariuomenė neleldtiu nnitinlcm* įgriuvo* prtokania. gob- 
Mcm* lenkam* giliau Lietuvon veriu*, kad mų* vlaal pavergtu ir 
mu*ų inionca dar labinu pirktų Ir vėl Juo* ) vcsgljo* pundu* pan- 
čletų.

Liet u vrn kariuomene apgynė Ir gina mflaų broliu* Ir Jų turtų. 
Lietuve* kariuomenė Jau Iškovojo Lietuvai garbingų vurd^ Ir viauiu 
pavouhj ganai.

U<t Lietuvi** karlttamcnol reikalingu ėvlv-a, rvlkullut.i, liud url 
vieun- l/k-tuvo* kareivi- neliktų ni’|utuok)la. -kaityti Ir ra-yii, knd 
ncgrJHų namo nepra*llavinr« tluna taniau* muaų brandoj Tėvynėj!

Todėl kloni* MnU* dnr gyva, kieno Alrdi dur tvuk*L tėvynė* mei
lė. padėklu- arimu mu**) Larv-ivlu-: alųvklte Jiem* knygų aiųakito 
aukų pinigai*, uč kuriuo* bu* perkama* knrt-lvlam* knyga*, nca da
lau. kurtu 
relvial. .i 
didinama

Knyga* 
“Kart dilų 
runka* kVaablngtono atokiai pukynifjua, kad Jie porutųMų “liarlft- 
klų Žodžio*' Redakcijai.

Broliai amerikiečiui, ncaigalh kito mu*u kariuomenei krleaua!

‘‘Kariškių Žodžio’' Redakcija, * Kaunas, Lithuania.

nutl'o I lotl’V.-s tK-rlU'.. r. ,. vjcstl ku-
. - >. —. t uol umus puskollu*.

Jų iaikrslti* Ir "KmlAklų Žodl^*.
ir pinigu* siųskite tiesiai J.letuion šiuo adresu Kaunas, 
/jslim*' llnlskiijs. artu utldiiokitc | musų IM-Irgacljo*

Tclephotle: Tarti* S4M

AKUŠERKA
i oimciin Aionuonu

■■
■
■■■■
a■
■■
■
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JAU GALIMA VAŽIUOTI 
TIESIOKI LIEPOJy.

t MLiuvjrtiiurnn j uit tuta, pilti* 
piname pasjKirttM, pogvlbaitM- ut- 
riteistl au takusis. I’urduoduiut: 
laivakortes unl hkyrtų linijų, Siuu 
rūtine pinigini putini dieninio kur
so. Padarome visus Ifgalisku** do
kumentus Lietuva* ir AincrikiM 
reikaluose. Taipgi pilkume pnr- 
dumlanic nniiia-* lotu* ir fnntta*.
Turimo uni pnr>lii\inu| liauoy- 

Im* mūrinių namų »ntiioi*»- npi- 
Knrdiat ir unt lengi ių išlygų. Taip 
kad su mužni pinigų galeli tapti 
aavinikų natas.

Visata reikalais kreipkite* pa* 
^John J. Zolp A. M. Barčus 

i C0MMERC1AL REALU 
BUREAU

4oif S. ucrmiiage Av. Chicago 
Tel. Yards 145

• t

3255 ho. llnl-ti-tl St.. Ctiicagri. III.

Tunu imtyrimg 
moterių llgora; ru- 
pcatmgnl p rili u-
nu ligonę ir kudi- I 
k| luik* Ilgo*.

Po valgiui ovulmirtk. kad rvrlaa- 
ala* vaistas tavo ak 11 nut yra KA TO
ŠĮ 1C. Pratalioa viau* naaruagumu* 
auviriktnUno. o tos raukta, kad ral- 
kia pamėginu viena. Parduodama 
pat. viau* aptlakonu*

i’AbFOKTV HI-VVKAb 
pilik>m£
DYKAI.

lUltk < >u*-ul talkai Ikinau, Iw. 
M M. DcarKorn M. <Tiliap>.

Kautu 204
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CHICAGOJE, Į
CHICAGOJE SUTRUKDYTA 

STATYMAS NAMŲ.

Neapsimoka; perbrangųs dar
bininkai.

a-.................... ...

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

KOLONIJŲ
KONCERTAS.

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

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

5 d.,

EINA BRANGYN MILTAI. 
DUONA CUKRUS IR 

VISKAS.

Artinasi šaliai negirdėtas kri 
zis.

Chicagoje eina brnngvn mil
tai ir pati duona.

Duonkvpyklų kuinpani 
jo.< padidino užinokcMj darbi
ninkams, katrie grūmojo strei
kuoti. šiandie duonkepiams 
savaitėje mokama $48, gi jų 
pagvlbininkatiL- $46.

Supnintamn. duona turi pa
brangti.

Cukraus svarui abelnųjain 
ĮHinlavinie mokama 31c. Sako
ma. busiu* dar brangesnis. Ne.*, 
ir už ItiiK pinigus negalima 
gauti.

.Angliški laikraščiui tuo tar
pu išradinėja faktais, kad Chi- 
aignje cukraus svarui datl- 
giausin turi Imt mokama 20 
centų.

Tad kamgi tenka ]wiiinainn 
didesnė kaina? Kam tenka tie 
visi permokanti pinigai f

J juos klausimus niekas pi*, 
atsako. Tyli ir valdžios orga
nai. Tik posenovei grūmoja 
didžjiclniams.

Žinovui tvirtina, jog Suv. 
Valstijoms artinasi krizis.

Su gegužės I dienu Chicago 
ie m*i*nn* simmžėio statymas 
namų. No su tu diena staty
mą minių dai’liininkums padi
dinta užmokestis net po du Uo
lienų dengimi dienoje.

Piriniiiu knr|H*nteriam*, mū
rininkams. * pliistcrininkatns 
(tinkuotojaias), pi umberin in
kam? ir visai eilei kitų laivo 
mokama po $1 valandoje už 
darbų, šiandie uioknmn jau 
$1.2.*i valandoje. Taigi už nš- 
tuonius Valandas dtirlx> dieno
je vietoje $S Uiirliihinkni pa
imu $10. Gi už darbo viršlai
ki iiiuitn? dviguba •.•’moke ’is 

Pernai tuo pačiu laiku dar
bininkams buvo mokama ibiu 
ginusia SOc. Taigi j dvyliką 
mėnesių darbininkams užmo
kestis padidėjo $4 dienoje.

Paprastieji (ne amatninkai) 
darbininkai pri<* staty
mo namų šiandie gauna $s’ 
dienoje už aštuonins darbo va
landas.

Taigi tik reikia pagalvoti, 
kiek tai šiandie atsieina žmo
gui, norinčiam pasistntyti na
mus.

KIŠELNINKAS SAVO GA
VO.

Neapsaugojo jo politikierių 
suktybės.

Sekmadienio vakare llnl.-ted 
gatvekarių važiavo kokia tai 
moteriškė. Viduje buvo ir poli
cijai žinomas, liet jos nepalie
čiamas garsus kišeninis vagi
liu* Jackson, žinomas vaidu 
Eihlic the linmune.

Kaip )>aprastai ši* niekšas 
mėgino moteriškei i* rankų 
išplėšti krepšiukų su pinigais. 
Tų ]>amntė keli gntveknryj vy
rai.

Kuomet moteriške pakėlė 
trukšnių. sustalslyta gatvėkn- 
ris. Vagilius puolėsi laukan. 
Paskui jį '7'rų minia. Tuojau* 
nutvėrė gatvėje. Sumušė kaip 
obuolį. Nebuvo kam ginti. Ne
buvo prielelių j »<>lit i kit-riij. 
katrie visais laikai* jį apsau
gojo nuo kalėjimo.

Jackson L* žado paimta* li
goninėn. Tenai • patilta. k:ul 
jam |ierskelta makaulė. Gydy
tojai sako, kad, rasi, ir 
vi’iksiip.. bet vargini.

*
STREIKUOJA VIRĖJAI 

PATARNAUTOJAI.

plis-

IR

Visliu*** viešbučiuose ir di
džiuliuose restoranuose su*- 
treikuvo susiorganizavę virė
jai ir valgyklose patnraauto- 
jai.

Sakomu, streikininkų sknit 
liūs siekių* 3JM.M), Kol-kas ap- 
rielmuiut ir Jm* jų.

Susiaurinta statymas

įvykus tokiam faktui. Chica
goje ant kurt perpus sumažėjo 
statymas namų. Ir kuomet 
nauji namui nestatomi, mitute 
siuurėja visokie reikalui, eina 
brnngyn samdos, gi ir patiems 

< Iii riti n inkams vrn bloginu.
.Inu karė- metu musų mies

tas dnug kentėjo dėl stokos 
pagyvenimų. kuomet buvo su
siaurintas statymus nntnų. Te- 
ėians tikėtasi, kad su kuri- 
pnbaiga viskas pagerės, kati 
praleistas Im* nieko laikns bus 
pavytas, kad pragyvenimas 
atpigsiu*.

Po karės tuo tarpu Atui ko
kių pųsekmių sulaukta!

Ir pragyvenimas kyla ir 
paskui šitų darbininkai nenž 
sileidžia statydami ris naujus 
reikalavimus. Taip viskį* ir 
eina ratu.

Pabrangusi ir medžiaga.

Be darbininkų pabrangimo 
didžiai pabruugusi ir statymui 
namų visokia medžiaga.

Pirm trejų metų tukstan- 
ėiui plytų Imvo mokama $7; 
šiandie gi $16.

1917 metais bričkutei kalkių 
iiivo 60a.; šiandie $2. Visok* 
iinnlis tuo laikotaq>iu pabran
go dauginu kaip dvigubai.

šįmet Chicagoje buvo ma
nomu statymui j' airių namų 
ir bustų išleisti mažiausia pu- 
santro šimto milijonų dolierių. 
Dnbnr vargiai ims išleista nors 
pusė tos sumos.

Zmonėa tiesiog pakrato 
raukus. Nako, lauksią, kol nt- 
slugsinnti ta negirdėta bran- 
gvnybė.

RIEJASI DU DARBININKŲ 
VADU.

A. J»^r*AT|S B FABIJONAI

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

RCAL E5TATE- INS’JRANCE

P.rS.M. L»lr**»r1** 
NOTARlJLfiAB

JHl 1» HanttJ Si'KU Chu»<» IU<M«* 
TtL<r*»ON< Souitu.o *11 J

r-

Prneitn nedėlių. gegužio 2 d 
viiliirinivstyj—Aryan G rot to 
Toutple—teatre •‘Birutės” dr- 
ja buvo j rengus Kimkaus išlei
stuvių koncertų. Programoje, 
apart ••Birutės” choro, daly
vavo pagnrsėjusios daininin
kės: pnios O. Pocienė, .M. Ja
nušauskienė, dainininkas p J. 
Kudirka ir pijanistns Pocius, 
taip-gi M. N orka i t ė. M. Rakau
skaitė. N. Gugienė ir P. Stogis. 
Tarpuose tiainavo miš
rus ‘‘Birutės” choras.merginų 
choras, merginų kvartetas ir 
merginų duetas. Prieš 15 miliu
tų |M-rt raukai “Atsisveikini- 
nins su tėvyne”—Šimkaus 
dninnvo tercetas ir mišrus cho
ras. šilinio koncerte “BlratAs'** 
choru* dainuvu. dauginusiu* 
naujausius- Rimkaus kompozi
cijas.

Programa Imvo ilga. Kadan
gi pildyti jų pradėjo pusvalan
džiu vėliau negu buvo skelbta, 
tatai prisėjo trumpinti.,' aplei
džiant 16 numerį, nes pats kon 
certo vedėjas—p. Šimkus—tų 
pati vakarų turėjo apleisti 
Chicagų. Programa užbaigta 
“Lietuviais mes esame gimę.” 

Publikos visa teatro apačia 
(Main floor) buvo pilna, ant 
visky ir box’uose nedaug.

P-as Rimkus, kiek teko girdė- 
t i, išvažiavo j Penimy 1 vania 
valstijų, kur duos keletu kon
certų, vėliau vyks New York’ 
an.tvn surengs keletu koncertų 
ir npie šio mėnesio pabaigų iš
važiuos Lietuvon.

i ifntiniiiiAI
! PIRKUSIEMS BONŲ PER 

•DRAUGĄ.”
———-------

Greitu laikų jau pareis Bo
nai iš New Yorko. Todėl kas 
išvažiuojate šiomis dienomis j 
Lietuva makmėrite pranešti 
naujų savo adresą (Lietuvo
je), kad butų žinia kur tuos 
Bonus siųsti.

"Diaiųiu" Stoties iždininkas. 
1800 W. 46 8t.. Chicago. DI.

iiiiitiiiiitiiitiinnmiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiii

Buvęs.

IŠ CHICAGOS GYVULIŲ 
SKERDYKLŲ.

11 centu daugian* į valandą.

Gyvulių skerdyklų unija ne
nuilstančiai darbuojasi. Nors 
dnr teliėra nauja ir silpna, bet 
galima tikėties, kad ateityje 
bus viena iš stipriausių darbi
ninkų organizacijų. Ta unija 
vadinasi Amalgamated Meat 
Cutters and Butcher \Vorkmen 
■of North Americn. «A. F. of I*

Kiekvienam lietuviui gerai 
vr.t žinoma, kų per praeitus 
dviejus metus ji nuveikė, t. y. 
iškovojo tris sykius padidini
mų algų, aštuonins valandas 
darini dienoje, laikų ir pusę už 
viršlaikj, dukart tiek už šven
tes ir “bark paya.”

Mėnds baronai nusigando, 
matydami, kad nnijn taip pa
sekmingai veikia.

Jie nusprendė keletu milijo
nų dolierių išleisti tam, kad 
sugriauti darbininkų viony- 
l»ę. .Jie pasamdė daugybes viso
kios rųšies šnipų, kurie viso
kiais budais stengėsi darbinin
kų iarjH- |MteėU suirutę ir savo 
tikslų jau buvo atsiekę, su
keldami darbininkų neapykan
tą; pavyko jiems sukiršinti 
tautas ir suskaldyti pačių orga
nizacijų. Bet tas jųjų darbas 
paliko bergždžias. Darbininkai 
suprato, knd tai yra pinklės, ir 
susivienijo. Padavė vienas ki
tam broliškų rankų, sutarė iš 
vieno darbuoti™. nežiūrint tau
tos ir spalvos. Sako, juodas, 
baltas, lietuvis, lenkas, visi 
esame darbininkai.

Ačiū centraliniani rašt.-iždi
ninkui, broliui Dennis l^ane, 
dabar tapo iškovota ketvirtas 
algos padidinimas, kuris nuste
bino visus skerdyklų darbinin
kus. nes darbininkai nieko apie 
tai nežinojo ir dabar dar 
dauguma nežino. Tai gi, aš čia

I

vusiema pakėlimo 3c. gruodžio 
mėnesyje, 1919 m., dabar yra 
pakelta 3c į valandų ir “bodt 
pav” nuo balandžio (April) 5 
d., 1920in.“Baik pay” privalo 
būt išmokėta laike 20dienų. Vi
siems žinoma $3.50 dovana 
(bonus), su gegužio (Mnv) .3 d. 
bus p nukaityta s prie regnlia- 
rės mokesties.
kiek pasidarvs reguliarės mo- 
kesUca, rt-LklU 
ant 48 valandų. Tų padarius at
randame, kad pareina |>o 7 ir 
3-10 c. į valanda. Sudėjus 3 su 
7 ir 3-10, viso bus i valandų pa
kelta 10 ir 3-10 dnlis cento. 1

Pirmiau prastam darbinin
kui buvo inokaina 42*4 <'<*>>* V i 
valandų, daliar ] nikei ta 10 ir 
3-10c., tai sudaro mažinusį mo
kestį skerdyklose 52 7-10 c. į 
valandą. Augščmus paminėtų 
algos pndidinimą privnlo gauti 
ir darbininkai, dirbantieji nuo 
štukų ir gaunantieji savaitines 
mokestis.

Tas viskns yra iškovota ačiū 
susi pra tus ienų darbi n i nkntns 
ir tarpininkaujant Suv. Valst. 
administratoriui Samuel Al- 
schuler.

Bot didžiausia padėka pri
klauso tiems darbininkams, ku
rie sunkiausioje ir pavojingiau 
šioje valandoje, turėdami prieš 
save daugybes visokių kliūčių 
ir pavojų, neatsižiurėilatni ant 
to, nešė ant savo nuvargintų 
]>eeių tų garbingą naštų, kovo- 
jo už pagerinčiau būrio savo 
neištikimiems broliams darbi
ninkams, nentriib’elgdami nnt 
to, kad kni-kurie broliai darbi
ninkai juokėsi, tyčiojosi, saky
dami: “Kvailiai* moka pinigus 
bereikalo” ir tani paiijišim.

Brolau, sesute darbininke! 
Ar ir dabar nesuprasi vienybei 
svarbumo? Ar ir dnr nnt to
linus atsisakinėsi nuo unijos? 
Nedaryk to daugiau*. Ateik 
tuoj aus, nieko nelaukdamas, 
įsirašyk, jeigu dar nepriklau
sai. A’ridamas atsivesk ir savo 
draugų. Nuo gegužės 8 <L unija 
mano pradėti didelį vajų, knd 
suorganizavus visus vyrus ir 
moteris, dirluinčius skerdyklo
se. Nelauk kol busi verčinmas 
tavo brolio darbininko, liet at
eik ir liiiosanoriai stok j eiles 
cnvotojų už pagerinimų darbi
ninkų būvio.

O kada visi, knip vienas, sto- 
vėsimo kovotojų eilėse ajisi-1 
ginklavę galingiausiu ginklu—| 
’hroiiškn darbininkiška vienybe 
—tada kovos laimėjimas visn- 
dos bus užtikrintas. Nes kur 
vicnylM*. ten galybė.

Jonas P. Parkauskas
w

Kad sužinoti,

$3JA1 išdalinu

IFARMII EXKIURSINASl
Antru rxkiur*ina* šių metų lietuviu kolonijoj. WOODB(1RO VISGONSINE. (Randui 7

B mrle* pif»t.v«1rarln<< tino Hi* pfiviCfavb tūlei to RhInflandiri-i,' luriarue yra daugybė, tiaukūj M 
m dirbtuvių — fabriku, dideliu krautuvių, tatru ir kitokiu įstaigų.)
>gį Exkiur«iii**-ih'ažiarinn« surengta* per didžuada Lietuviu žemės panlnvujitno tiendrovc g| 

ljihrrty Land k liivi'stincnt So. Zcmiu-Vkių Savininkų. H

2 iMrvrlz’*’ ■■■įTJITO VIV^UL<IVI y LyAVUCly 1 y llla

Įį Visi susirinkite j liendrOTėa afum nr vėliau k aip 2-rs vslamla po pietų, um teeinu išeina » 
S 5-t* valandų nuo North \Vr»tern stoties Mndi »on ir 1’linton cntviu. Kelione Dykai visiem* gg
■ kurie tik pirks fariua*.
F? Siknnėi* diena nutįstoj Gegužio 8 diena, bu* puiku* pavasarini.* Imliu* W<xxllx>ro viešbu* B 
p' tyj (llotclije) mi prakalbomis, tokiais ir Lietuviškom* <lainomi«. Bu* puiki muzike po vadovy- B 

ste NVissltsiro Orkestru*. |žanga ir pietus famiu pirkėjoms dykai. 4S
Lietuvių ls ndrovė fmakyri 3000 akrų geriau šio* žrmes IJetuvių kolonijoj, kuri turės b|tt iš- ■ 

parduota ant šito erkių raino už atdielina žema kaina, knd pamatęs jokiu budu neiškęsi nepir- ■ 
g kr* Preke* nūn fl&.OO ir nuR*ria.’ w£ akrri perkam nemažino 4t) akru ar daugiau, ant labai 
j'. lengvu išmokėjimu, emr prieina prie ?erų keliu vieškelių puikiu vandeni!, kuriuose vrn daug JJ
■ hivių. urti miratdio kuriame keletu jau yra !>ctnvių bizncAu ir dar yra proga daugumui ati-
■ daryti kitokiu* lūzniuK Geležinkelio stotis nnt vi»tus, pačia, mokyklos ir 1.1, žodžityviui paršu- B
■ kūmai kokie tik reikalingi- S

Pirkusiejai fanuos nuo l»cn<lrnv<« gauna dau g visokiu* pagelbos. Duoda gera stuba inicstdijc » 
gyventi per viena nivia dj kai. pakol savo pnri bndavojr ant savo žemes. Duoda "5 akrtu dirb- u 
tos gero* tome* pirma meta dol pariaėjimn ir jutrisodii imo roikalingn dalyku. Dunda arkliu* “ 
keliom.* dienotus, dd praridėjimo lauko dirbti ir daug kitu t»aeoibu. * B

~nrnt ‘ n • i;< l.iu’^’ n, • nu ’. '.(| i, . :ųi ,.nt. .uio i duur.Mnu m* luiisiic geriau- 'JB.
ti* siu proga pigiai nupirkti ir išsirinkti geriausia žeme pakai dar vm ii ko pasirinkti.

Taip-gi parmdu<Hfa daug gatavu išdirbtu furnin su bttdinkais. gyvuliu hmiitn* ir kitais ii- S 
gg taisytųsi^ Galima gauti dideliame pasirinkime. Artimoj apielinkėj. _

Kurie važiuosite nnt aito cxkiuraino. Tai malonėkite pranešti j liendrovė* ortu kelioms die- . 
noins pirmiau. Visi kurio gyvenate ne Chicagoje tai galite tiekiai važiuoti ant farmu j Wood- 3 
Iširo WL*. o tenai visi susitiksime ir-tinkamai laika praleisime. Atsišaukite pas: K 4 jj

5 Liberty Land & Investment Co. |
2 3301 S. Halsted St. Tel. Boulevard 6775 Chicago, III. S
■■■■■■■■■■■■■■■■■aiaiiHVHaiaMMMMmMnnn
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ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts.
Ma* d O oda ra a dviguba* etatnpae 

KarramU tr Sobatcmt*.
Dideliame pavirinkime retinami. 

Visokia matarljolai. valkam* flreht- 
Kai. ilsbte Ir Jakai**

Pluksnos

PLUNKSNOS.

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL'IS 
♦ ijvnnru

Ordzlodaa Ir CMrarsa* 
Nekeli ere ar •valai u rista I 

rniaMaa Faek. *•»« w. <M Ti 
Tat McKlalor ĮU

Ofleaal 1»1 W. NU
(41 ir Woed suLl 

VaiaotMi 1* ryta Ud I pa pista. «:M 
I:** rakan Nedaliomis ■ Iki 11 m

Tel neuletard
y- ■....................... ..............

Dr. L E MAKARAS
Lietini/ Gydytojas ir durw*as
ItiMiMSki įsas* *o. MMilcoa Ai 

iT-lafooaa mtteaa »U U rallaaa 1 
I Chicago}: 4A1& Bo. VTood BCr.
TU KHvor** tok*** aa* *4» t*l 1

TatitiM TarS* TO.K

M'

fr

JOSEPH C WOLON 
detuvis Advokatas 

TT HO. LA UAI.l.r HTIlUn 
Grvaultno T*L Humboldt »t 

TUinj 1»11 W. M-n4 mraat 
Tol RncktioU «»»» 

chicago. h-l

FARMU PIRKFJAI
Pirmiau orrn pirksi ta FA R MA 

plnlrnnlu* paaMlklnOnua II 
bandrvri-*, apie 1 Jot u* t u 

Wi*ron*mr, kur Jau daur 
m ena Ir dar t u ketančiai

stpjot
IO

Pastnrųjnm Chicagos Darbo 
Federacijoj, susirinkime smar
kiai susikirto du darbininkų 
vuiiu: Jobu Kikulidci ir J. W. 
Johnrione. pirmasis yra tos fe
deracijos gvneraliit orgnnizuto- 
rins. antrasis — finansinis se
kretorius.

Kits kitų apskundė viešųjų
nino-tl eit.'voiii»<*4 O « *' •

Po ilgo abiejų trukšmo su
sirinkimas nusprendė nuodug
niai -peržiūrėti abiejų ineigų irjir noriu paaiškinti, 
išlaidų vedamas knyga.-. 1 Visiems darbininkams, nega-

So

ŠV. KAZIMIERO DR-Tt 
Sheboygan, Wis. 
Valdybos Adresai:

T. Grigaliūną*, pirm., 1437 
llth St,

Jurgis Bataitia, vice-pirm., 1428 
So. llth Sl,

Aug. Juknialia, fin. rait., 162G 
New Jcraey ava.,

P rot. arkr. Kaglmiern* Smai 
džiunaa, 1017 Ssifts Are.

Ud. Antanas Cilauckia. 1318 
New York Ava.

Kasus Ruči. rūudmivr** Lukšį* 
ir Jonuk Jofis. ,

Maršalka Pranas Daugirda.

Sturirinkinuu atsibūva kas antrų 
nedėldienj mrr.rria.

traukite 
Lietuviu 
kolonija 
Lietuvio 
opaiiryvona. ne* ten lame Labai r»-
’ra ant kurio* viakaa labai gerai au
got oeputaant kokie metai nebūt u. 
Daururn* muaų pirkėju* buvo iarall- 
nėja po dauve) valalUu Uet tutka- 
niMtiM rieto* niekur neruD-jo ra»tl. 
V lotu laitai puiki tarmo* randui ap
linkui mloetell kuriama VUI bixn)»- 
rial ■ yra Lietuviai Ir dar yra pro** 
keliom* biznieriam* atidaryti kitokiu* 
blcniila, ne* trumpama laike Ima bu. 
davojitma kel*ta* dirbtuvių. Dar da
bar tania labai KlfStSant C9
kitu kompanijų prekama tai mnay 
bendrovė parduoda per pua Biriau. 
Gratloa upėa el*ral dabina *i*a a- 
plellnka vt»ur *arl keliai kad ir 
bloriaualatne or* viaur *a)lma IL 
vaiJuotl. ZoJJlu sakant riet pana- 
kūmai dėl fa m> ori u yra tnt vieton 
viaur Liet u» likai kalbama, aakoųia 
ir dainuojam*, taip tenai r>*v*tmn- 
tlejA Jaučlaal kaip kad Jauedavoal 
Ueluvoo*.

Ka* norite platesniu paalUtlnlmu. 
tat prraiuaaita savo a<troaa, • m** 
prialuaitne Jum* knygele *M plataa- 
utair paaikkinioiaia. partikalala ir 
pienu.

Liberty Land & Invcstaent Co 
3301 S Halrtcd St Chicago.

Pluksnos
79c
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STPAKHT

FLOP OE

MELBA
Cię/a r- S’uprCHre

•OTMCK

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

Paklausk aavn fenui turu tako— Ikt JH*n 
kraut u įninka* neturi—raijk memu

I. LEWI5 CIGAR MFG.CO.Ncv*rkHJ. 
Laijeat Indcpendent Cgor Facbnj «n Ihr ttril

KOŽNA MOTINA NORI KAD KŪDIKIS 
BUTU TVIRTAS IR SVEIKAS.* v

Jeigu negalit žindyti kūdikio, nebandykit su 
visokiaiB maistais, bet pradėkit išsyk gerai — 
duokit tokį maistų, kuris išaugino daugiau trir 
tų ir pilnų vyrų ir moterų, negu viri kitŲnais- 
tai sudėjus į vienų—duokit jūsų kūdikiui

EAGLE BRAND
įC0NMVS£O N/UCi

TtM maistas atiprinn koja* it* mriku palaiko kūnų, 
duoda spalvų veidam* ir linkmnunių akim*. Pagirta*
ir patariama* gydytojų dd savo genimo ir ataaksn- 
Uimn. Lcumit* pritabų mui—tik dadėk prie tinkamo 
tbitigumo Eagle Brand virinto vandens, išmaišyk, ir 
gatava* maitinimui
Jei eudikia linkt j verkia—jei nrrvuotaa ir neramiu 
-—jeigu neauga, tai greičiausia jo maisto* netinka
ma* ir negera*. Pasiųsk šiandien kuponų dėl inatruk- 
cijų maitinimui jūsų kallaijc. taivgi gsnra prnkisa- 
deėiint* keturių pudnpiu knygele anie kūdikius dy
kai. kur pasakoma kaip užlaikyti kūdikį Kvrikn ir 
tvirtu.
Deivi jo gerumo, kadangi padarytu iš gero karvės 
pieno ir malto rukmu*. yra oktmonnšk* naudoti Englc 
Brnnd namuoM* ant stalo kur tik reikia pieno ir cu
krau.*. Bandykit jj su kava ariu kokia, ir visiem* 
virimo ir kopimo reikalams. Nereiks bėdavut dd cu
krau* atokumo.
ŠH JstbrJI* ir V arti* •
yra Jum* GvanuulJ*

Parsiduoda Gerose Aptie- 
koae ir groseriu krantuv.

! * . - L‘ *
The Borden Company

108 Hudson St. New York
T• ■ ■ ’ ■

iškirpk kuponą FatjmAk no 
rita* kr»rult ir p r tai yak Ji 
mum* «IAXDIKN. •

kire .
Street
otx -
Ptate
.. ..Nurodymai apie Valglna
....Kūdikiu Gerovė
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