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Carranza Sako Nepasiduosiąs Steigiamasis Lietuvos Seimas Susirinks Gegužes 15 Dieną
Revoliucijonieriams TAUTŲ SĄJUNGA Į 

BOLŠEVIKUS.
MEKSIKOS SOSTINĖJE OR 

GANIZUOJAMA CI
VILĖ GVARDIJA.

Carranza paskelbė manifestą; 
sako jis esąs prezidentas.

Washington, gi»g. 7. — Vn- 
kar buvo gautn žinių iš Meksi
kos, kad Carranza jau apleidę* 
sostinę ir, ištikimos kariuo
menės lydimas, iškelihvęs į Ve
ra Cruz.

Paskui gi iš Juarezo, Mek
sikos miesto, toji žinių užgin
ta. Pasaky’ta, kad Carranza 
kol-kas pasiliekąs sostinėje.

Organizuojama gvardija.

Carranza vakar paskelbi* ma- 
nifestą i Meksikos gyventojus. 
Manifeste pareiškia, jog jis e- 
sąs įteisotas prezidentas ir nc- 
pasitraiikKiąu iš .užimamos įmi- 
ziėijos.
Nežiūrint to (’nrrnnzo> smar

kavimo, sostinėje Mezieo City 
organizuojama civilė gvardija 
palaikyti tvarkų mieste, kuo
met Carnuua su savo kariuo
mene ių»leis miestą.

-Nereikia manyti, kad tas bu
tų daromi*, be Uarranzos žinios. 
Gi jei taip, tui išeina tas. kad 
Carranza vienai]* kaliui, kitaip 
veikia.

Apsistato kareiviais.

. Kuomet Carranzos kariuo
menė kuone visur pereina re- 
volipcijon ir kuomet visais šo
nai* revoliucijonieriai pažan- 
giuoja, yra daliu kariuomenės, 
katra pasirodo jam ištikima. 

Tą ištikimų kariuomenę <’a- 
rranzn šiandie sutraukia uos
tinėti ir mano už jos pastalėpti. 
Žinovai tvirtina, kad Carrnn- 

zit su tu kariuomene įmuk j so
stinės apylinkes, kuomet jm- 
sidarys karšta, ir mėgins gin
ties. Bet jo spėkos bus pi*rma- 
žom tą padaryti. x

Mėgino stoti tarybosna.

Iš EI Paso pranešama, jog 
Carranza prieš pat paskelbimų 
savo manifesto mėgino kai]> 

k «mra tailrintioa Mt rovnlinriyu 
nieriais.

Jis tuo tikslu turėjo ilgų 
konferenciją su opozicijos ly
deriu Iloblre Dominguez. Ža
dėjo jis pripažinti kaikuriuos 
rvvolittcijonierių reikalavimus 
ir pačiam tolesnini pasilikti 
“.KORfp**.

Bet tasai , žygis nepavyko. 
RevdiucijonieriHi nenori tu
rėti sn juo kompromiso.

Nenori Vilios patarnavimo

Paskelbta, kml Sonoros rr- 
voliucijonivriai griežtai atsisa
ko priimti kokį nor.* žinomo 
plėšikų vado Vilios patarnavi
mą šitoje revoliucijoje. Taip- 
fml m »Jl« Itin »Urul„
stoti konferencijom

Ttevoliueijonieriai tvirtina, 
kad dabartinė kampanija prieš 
Carrunzą yra jmrcmtn nngšto- 
mis idėjomis, bet ne kokiais 
piktai* rinrhnis. Tiro tarpu Vi
lią toli labai atsilikęs rtuo tų|

idėjų ir tos klejos jam yra sve
timos.

Ka sako Carranza?

Uarnuuta vakar paskelbtam 
savo manifeste tvirtinu, knd 
ji.* esąs teisotus šalies prezi
dentas ir kaipo toksai priva
ląs žiūrėti to, kad šalyj hutų 
palaikoma tvarka. •

Ir kaipo konstitucijonalės 
partijos viršininkas, sako, jis 
turįs stovėti stipriai už įgy
vendinimą šalyj principų, dvi 
kurių, per praeitus dešimtį 
metų kovojama.

Tad jis pasitikįs knd šalis 
nepateksianti rankosna milita- 
rinių vadų, kntrie išalkę žmo
nių kraujo dėl aavo tuščios 
ambicijos valdyti šalį.

Atsiliepia jis j visus valdi
ninkus ir gyventoju* stovėti 

l jo pusčjė. Ir iis pasitikįs tuo
budu sutniškinti jxikili»iii' 
priešininkus.

Obregono manifestas.

Gen. Obregnn irgi paskelbė 
manifestų į Meksikos gjven- 
tojus. Pareiškia, kati jis prisi- 
tleslųr prie rrraKcdjos Sonnro 
valstijoje ir užgina, buk jis 
tuo keliu mėgina atsiekti pre
zidento vųdų.

Sakosi jis esiis Meksikos pi
lieti* ir knijsi toksai pasiduo
dą- kom>titueijonalvi Sonoros 
valdžiai,

Obregon savo kariuomenę 
tnijiput pavedęs Sonoros val
džios žinybon.

MUSTAPHA KEMAL Iš- 
RINKTAS PREZIDENTU. ’

Nacijonalistų susirinkimo 
atsiliepimas.

Angora, geg 4 (suvėlinta). 
—Čia susirinkęs turkų nncijo- 
nalistų seimas (parlamentas) 
provizijonalės turkų nacijona- 
listų valdžios prezidentu išrin
ko .Mnstaphn Kėniai paša. * Iš 
124 atstovų už Kėniai balsavo 
11<>.

Pirmuoju viro-prezidentu iš
rinkta* .lala Lud Dnarif bey. 
buvęs ]iiniiininkas Konstanti- 
no|M*lio (Hirlamente. Aut moju 
viee-prezidentuĄ-Chaiabi LTb- 
dul Dalim Effondi. Molai orde- 
no vadas.

Po rinkimų naujai išrinkta 
valdžia liendrni su seimu jut- 
skelbė j turkus gyventojus tokį 
atsiliepimą:

“Mes, jūsų išrinkti atstovai. 
Dievo ir pranašo vardu prisie
kiame. jog mes nesam sukilė
liai prieš sultaną kalifą ir |>n- 
rakome, jog mes sukilėliais vrf^ 
dinami tik su tuo tikslu, kad 
sudruiusti viešąją opiniją.

“Jei jus norite apsaugoti 
savo šalį ntio likimd Indijos ir
—r*T*
skleidžinmoin* anglų agentų. 
Neklnusykite patarimų visų tų. 
katrie mėgina palties prieš ap- 
gi nėjus Smirna. Adana, Ma- 
rzšh ir L’rfa, kurio lieja saro , • _ - _ . . —,

kiminus.

*•«*•-••• • v-

Klausia, ar bus įleista Rusijon 
komisija.

Paryžius, geg. 7.—Tautų Są
jungos generalis sekretorius 
Sir Eric Dmmmmid pasiuntė 
.Maskvon telegramų. Klausia 
jis sovietų valdžios duoti galu
tinį savo atsakymų apie atsi- 
nešiinų j tautų sąjungos suma
nymų pasiųsti Rusijon komisi
jų. Ta komisija nori patirti vie
tojo visų Rusijos padėtį ir nuo 
to prigulės pripažinimas lami
no ir Trockio valdžios.

Tautų sąjunga jau senai yra 
paskyrusi komisijų tam tikslui. 
Apie tai buvo pranešta Imlševi- 
kn valdžiai. Ta valdžia buvo 
klausiama duoti atsakymų. Bet 
ligšiol bolševikai nedavė galu
tino (definitirio) savo žodžio.

Tad tautų sąjungos sekreto
rius Sir Erie nori žinoti ofici- 
jalį bolševikų atsi nešimų į pa
minėtų sumanymų.

Tas Imtinai reikalinga, nes 
tautų sąjungos vykinančioji 
valdi bu turės susirinkimų Ry
me gegužės 14.

Paskirta komisija.
Iš tautų sujungęs raštinės 

kovo 17 buvo pasiųsta tokia to- 
legrnmn Maskvon:

“Tautų sąjungos vykinan
čioji (pildomoji) valdyta bnvo 
pakviesta pasiųsti komisijąftu 
sijoti. Tų komisijų paskyrė su 
tikslfi keliauti Rusijon ir lenai 
hepartiviai ištirti šalies pa
dėtį.

Pareikalauta pilnos laisvės.
“Tuntų sąjungos sek rota ri- 

jutas yra įgaliotas paklausti 
sovietų valdžios, nr ji sutinka 
tų komisiją liuesai įsileisti Ru
sijon ; ar sutinka komisijai 
duoti visišką laisvę daryti kur 
patinkama savo tyrinėjimus; 
ar sutinka apdrausti komisijai 
ir jos susisieki manu su užru- 
bežiais pikių nepaliečiamybę.

4‘Komisija pradės savo der
lių taip graįyn, kaip greitai so- 
vietų valdžia sutiks su čia j»a- 
minėtais reikalavimais.”

Bet j tų paklausimą negauta 
...i.,, t—»»>»., .i, —

kartų klausiama bolševikų val
džia.

NAUJA KAMPANIJA AIRI
JOS KLAUSIME.

Washingtonr geg. 7. — Kon
gresą n paduota rezoliucija, 
knd prezidentą* Wilsona« Bal
tuose II ūmuose Anglijoj am- 
bazadoriens Sir Gerido* nepri
imtų kai|K» Airijos atstovo, 
brt tik vienon Anglijo. Airi* 
jo.< atstovas turėtų būt pritin
tas prezidento aiškiriai. M’as 
atstovas yra I*. Mct'arton.

“Priešininkas ofi ei j aliai pu.
-lji-—r---  ********** ** ** K•*«£*••«*••*» ja* *<-<* 
mus. kuomet mes busimi' susi
jungę.

“ Dievo prakrik-sinas kris ant 
tų, katrie golhi'*s'pricšimnkui.- 
Dievas laimina tuos, katrie ko-

tos laisvę. ”

KABLEGRAMA Iš KAUNO. GERA™^CVS° “LEI
------ I ___  '

Per “Darbininkų” gavome 
kahhtrmmą mm p. .Jono Ro- 
mnno ’ le*4rin Profcvb n.>n 
drovūs prezidento, kurs šian
die yra Kaune,

Ka-hlegrainoje sakoma:

“Kaiman atkeliavau gegu
žės 3. Darbuojuos bendrovės 
reikalais. Pramat-omas gražus 
pasisekimas.

“Visi siuntiniai jau Čia. 
o 

šiandie imuosi prie išdalinimo.
“STEIGIAMASIS SEIMAS 

SUSIRINKS GEGUŽĖS 15 D.

NELEIDŽIAMI ANGLIJON. 
KELIAUJA AMERI

KON.

Beirutas, geg. 7. — Praeita 
mėnesį apie 200 -irijonų nu
rojo iškoiiųa:; Anglijo;,. Pa
reikalavo pas Iširtų.

Bet anglų valdžia jiems n< 
davė pasportų. Pasakė, kud 
jie yra negeistini Anglijai.

Šiandie fie žmonės iškeliau
ja j Ameriką. Airferikoniškas 
konsulis sutiky vizuoti' jiems
pnspm-tuš. ’

— X. - .

Paryžius, geg. 7. — Geneni- 
lis dariu įlinkų streikus čia ir 
visoj Prancuz.ijoj tęsiasi !><• žy 
mių atmainų. Kaliai padėtis 
arsėja.

Londonas, geg. 7. — Aną 
dienų Anglijos jui .-lamente bu
vo var-^onin* upu* p<»r 
.*i;d:yrimus poror-e. BiHuje pa
sakyta. jog gana .tvariu prie
žastis pačiai gauti p< r.-iskyri- 
nių su vyru, jei vyra* paskirtu 
laikotarpiu jų pametęs arlm 
\ ra nopntni*omns girtuokli*.

Parlamento atstovė Ja.ly As- 
tor aštriai kritikavo bilių. Ji 
pasakė, kati kur gyvuoja įs
tatymai lengvai pc:>:skirti, te
nai moterys atsitolinusios uuo 
jMižangiuno. Pavyzdžiui miro; 
dc Ameriką.

Po šito savaitraštis “Jolin 
Bali” atstovę pavadino liyjHi- 
krite ir pnskcllx\ kad juil: In
dy Astor yra pendskyruM su 

•pirmuoju savo vyru. Ir jinai 
I šiandie dar duoda paini :..iiį.

Parlamento susirinkiman In
dy Astor ateina vis nuraudu
si. •

ATIDARYTA PIRMOJI PO- 
KARINĖ KASYKLA.

Paryžius, geg. 7. — Anciere 
atidarytu pirmutinė karės lup
tu buvus sunaikintu ir už
griauta anglių kasykla. Kn- 
syklnn įvesti naujausieji pa
taisymai.

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

Lenkų Koja Nepastovėsianti 
Ukrainoje

70.000 UK RAINŲ EINA 
ANT KUEVO.

Petlura už dabartinę padėti 
kaltina talkininkus.

Berlynas, geg. 7.—Ukrainos 
vablžia. kurios galva skaitosi 
Mlurn. turi <’ia savo atstovų. 

Tasai atstovus tvirtina, kad 
M^ševikni Ukrainoj ntms sau, 
tik kapus, štai jo žodžiai:

Septynios dešimtys tūkstan
čių uk rainų kareivių, kuriems 
vadovauja gen. Petlura, su pa
gelta lenku, lygiai dalies pran
cūzų ir.anglų, pakilo liuosuoti 
savo šalį nuo bolševikų. Ukrai
na senai Imtą buvus laisva, jei 
talkininkai nebūtų padarę jroli- 
tikintų klaidų, paremdami Ih*- 
viltj rusų munarebistų troški- , 
mų.

Ukramn nusprendė imt lais
va ir nepriklausoma viešpatį-1 
ja nei Rusijai, nei Jjcnkijai. nei 
kitai kokiai šulini.

Lenkai su uknunsis Manelio 
pažangiuoju visu Ukrainos! 
frontu. Bolševikai niekur stijs- i 
risi neatsilaiko, nes, imant ’ 
abelnai, jie jau netekę savo j 
stiprumo. Daug bolševikų pai
mama nelaisvėn.

Airijps Klausimas Anglijos 
Parlamente

PADUOTA VI§A EILĖ 
KLAUSIMŲ PARLA

MENTE.

Ne į visus atsakė vyriausybės 
atstovas.

Londonas, geg. 7. — Vakar 
Anglijus parlamnete pakeltas 
Airijos klausimas, surištas su 
airių veikimu Suv. Valstijose 
Airijos respublikos naudai.

Nebuvo jokių trūkimų. Bet 
vyriausyliei paduota visa eilė 
rimtu klausimų.

Klausta vyriausybės apie! 
Airijos respublikos hondsus, 
|mrdavinėj;i«im.* Suv. Valsti
jose. kiek surinkta pinigų, ar Į 
‘<ir- yra drauginga iš Su*. \ ai- ; 
stiju pusės, jei leidžiama ten 
<le Valerui, tariamą j am Airi
jos respublikos prezidentui, 
veikti prieš Angliju ir tt.

Vyriausybės atstoviu* j kai-

' kuriuo* klausiniu* nieko ne- 
• atsakė. J kitus jmreiškė, kud 
; prie t<» airių veikimo Aniori- 
koje nrpriridedn Amerikos vv- 

| riausybė ir tolei tas visus vei- 
i kimus yra privatinio pobūdžio 
Gi kaipo į tokiu- vyriausybė

i neatkreipia dotuos.
Vyriaiisybė> atstovas nieko 

neatsakė į jtitkluiisiiiią, ar An- 
j glijos vyrinusrbė nemano im
ties kokių nors priemonių 
prieš tą airių veikimą Suv. 
Valstijose.

Iš kitų vyriausybės atstovo' 
ntaakymų paaiškėjo las. kad 
lokiu- Amerikoje įvykstančiu* 
niiotikin.* verčiau.* ignoruoti, 
kaip didinti nesutikimus.

Pnmešia. kad premjeras 
Lloyd George gavęs iš Suv. 
Valstijų protestų prieš kalini
mą be teismo .*iun-feinerių. 
Sakonm. premjera.* ignoruojąs 
lą protestą.

KITI KITIEMS TRUKDO 
VEIKIMĄ PRIEŠ RA 

DIKALUS.

TARTASI PREMJERAI..., 
PIRM SUVAŽIUOSIANT

Varžomas radikalu deportavi
mas.

Susiejimas su vokiečiais - 
bai svarbus daiktas.

Londonas, geg. 7. — Gegu
žė* 25 d. mieste Spa Anglijos 
ir Praneuzijoti premjeru suva
žiuos *u Vokietijos atstovais. 
Toje konferencijoje bus riša
mus klausimas, kaip daug Vo- 
kietiąii guli duoti karė* atlygi
nimo tiilkininknins.

Talkininkui buvo nuspren
dę, kad iš Vokietijos reiklu iš* 
gaut i milžiniška simui. t y. arti 
šimtu.* milijardų dolirrių.

Tasai atlyginimas paskui 
: atrastas pernuirštns ir reika
laujamoji suma sumažinta

Km įaugi Vokietijos finansi
nė padėtis tulkininkams ir 
ligšiol tikrai nepažįstnnut. tr.d 
buvusioje talkininkų konfer.*uę 
vijoje mieste N,m Reino nutar
ta tuo reikalu bendrui pasiinr- 
ti -u puriai- vokiečiai*. Kon
ferencijai vieta paskirtu mies
tas S|ia.

Kud konferencijų duotų vni-

Washington, geg. 7. — Dar
bo departatiieutu sekretorius 
\Vil.*onns paskelln*. jog prigu
lėjimą* komunistų ar kilų ra
dikalų pnrtijoMui nėra joks 
piiiimta*, kml tuo reniinntie* 
svetimšaliai radikalai turėtų 
liui dejMirtimjami. Sekretorius 
Wilsonas išreiškia, jog negali 
būt ateityje dejairtUotus nei 
vienas žmogus, katram nebus 
aiškiai prirodyta jo norėjimas 
prievarta -ugriauti šalies vy- 
riausvlM*.• • I

Tekino budu subraklinamas į 
dabar generalio prokuroro' 
Palmerio veikimas prieš ImjIšc- 
likus.

Seninu tits pnt wkretoriu* 
buvo skelbę.* kaip tik priešin
gai. Šiandie komunistų jairli- 
joje jau nejmnto jokio veikimo 
pri(*> ša lie.* vyriausybę.

Ta* sekretoriau* j»«niškiiii- 
mns, matyt, bus arti surištas 
>u jo asistento Posto reikalu. 
Kongrese Post kaltinamas už šių ir neįvyktų kokių nors m* 
varžymą radikalų depurlavi- į susipratimų tarp talkininkų, 
mų. pinu tos konferencijų? prancu-

i luros sjiėkos buvo įveikto* tų 
i jiačių h*nkų. liolševikų ir deni- 
. kini«M*ių.

J’crėjusi I>en i kino pum-n bri
gada buvo ktiogeriausiai iš
rengta ir visakuoiii npnipiiita. 

1 Kuomet Denikinns laivo įveik- 
tas, brigada nuo bolševikų iš
siderėjo pasilikti toje ridoje, 
kur ji buvo n]>sistiijiisi.

Dalmr kuomet lenkai su Uk
rainai* (uikiln prieš bolševikus, 
prie lenkų.ir ukrainų prisidėjo 

į ir ta brigada, katra tuojau* 
puolėsi pirmyn.

Lenkai turės pasitraukti.

Ukrainos valdžios atstovais 
sako, kt.d lenkai gelbėsiu ukrai- 
mims paliuosnoti nuo bolševikų 
visą žemę. Ir bolševikai dnu 
aiau tuo keliu jnu nebegryšią 
atgal Ukrainon. Nako ji.*, jei 
jie norėsią gryžti, lai jiems 
prisieisią veikti iš šiaurių šono, 
kndir j»cr Kauno tvirtovę ar ki
tokiu!* kelinis (Malvt. Ukrai
nos ntstovns labjaus yra igno- 
rantas, kaip tanisuoli*. jei ji.* 
nejmreiškin. kur yra Kaunas ir 
kam tas miestus priguli).

Ix*nkų kariuomenė* veikimą* 
Ukrainoj liaudie* sutiktas su 

-:*:u• n. ... t untrdu nt*mfjuiiti. 
tad Isilšcvikiis lenkai turės i.* 
ten pasitraukti, sakė atstovas, 
nes jei jie to nenorėtų padary
ti, jiems išeitų bloginu. l*krai- 
nos liaudis įveikė Denikino ar 
nujos, jvcikč tmlšenkuK. Tas 
pat butų atlikta ir sn lenkais.

• •

Sulaužytas raudonųjų frontas.
Taip vadinamoji Galicijos 

brigada sulaužė bolšeyikų fron
to centrą. Ta brigada kitunmd 1 
buvo perėjusi Denikino pusėn. ( 
kuomet pastarasis iinro jsign : 
įėjęs Ukrainoj ir kuomet l’et-1

TĖVĄ APKALTINO, MOTI 
NĄ IŠTEISIMO.

Ncw York, geg. 7. — Prisie
kusių teisėjų teismu.* apkalti
no žmogžudystėj** Andrev 
AValker, kurio 9 metų duktė 
mirė Ih* gydytojo putarnnvi- 
mo. TVnlker .«nsirgu«ini mer
gaitei nešaukė gydytojo, ln*t 
•..a.MM'r-, VaSokiu pnttll Ulių S**K- 
tos Christian Scioncc “gydy
tojų.”

Teisman buvo patraukta ir 
motina. Bet teismas ją išteisi
no pHreik&Uuiins. jog nnmuo- 
rr galva yra vyras ir jog mis
teria yra vyno valdžioje.

pirm tos konferencijų* prancū
zų ir anglų premjeru atliks sa
vo suvažiavimų ir suderins 
nuomone*, jei tos yra piuds- 
kirsčiusios. Ne. konferuojant 
*n vokiečiais talkininkam.* yra 
reikalinga vienybė.

Premjerų suvažiavimui lai
ka? dar nepaskirtas. Sjiėjnnia, 
kad jvvks lx»ndone ir netinka* 
cinu, kaip gegužės 23.

ORAS
GEGUŽĖS 7, 1920.

Chicngo. — šiandie ir rytoj
išdalit-s H|h-iniuiikv; maža a*- 
nuunn temperatūroje.
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PHENCMERAAOfJ KUINAI 
CUll AGOJ IK CiSBENSVE:

>lcl*ni» 36.041
NIcll] • • • • • .JUL< .. . > < 3.&0 

8W. VALST.
McLams ..............................  <3.00
Pu-cl McIų .............. S.00

Prenumerata moka*! Ukalno. Lai
ka* akaltoal nuo utelralymo dieno* 
no nuo Naujų Motų. Norint permai
nyti adroM viaada reikia pri«lų*tl ir 
•ana* adreaa*. Pinigai KeriauUa alų- 
etl ikperkant krušoje ar eapreso "Mo- 
ne? Order" arba Įdedant plnlgnu I 
rašictruoia laiMc*.

“Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, m.

Telefonas McKtnley 0114

Pinigai

i vyskupai išvaryti iš Čekijos. 
Išvarytųjų vardai: grafas Vi
lemas Battyanyi ir Parkas 
Radnni. Juodu tapk) pakviesti 
dalyvauti Vengrijos vyskupų 
susirinkime dėlto, kad išvary
ti iš Čekijos rado prieglaudų 
Vengrijoje.

Tame vyskupų susirinkime 
pirmininkavo kardinolas Jonas 
Czernocb.

Vyskupas Prohaszka tapo 
i išrinktas į Vengrijos pnrla- 
I iiientą. J vietą hl. asio vysku
po dijecezijai Vncs Šv. Tėvas 
paskyrė kun. Steponų llanau- 
er. Tas jau dalyvavo minėta
me susirinkime.

Susirinkusieji vyskiųmi pa 
žymėjo snvo gerus santikius 
• " Vengrija* valdžia Prie iir»- 
sioginių bažnytinių <lajykų.ku- 
riuos Furinkinms aptari*, tapo 
taip-gi sustatytas planas dar
buotis, kdd ]Kdengvinns da
bartinį Vengrijos vargų. Jos 
vyskupai nori dažniau ir lu
binu susižinoti su kitą šulių 
katalikais.

Lietuvos Raudonasis Kryžius. MUZIKANTAS-PHEZ. ABBA PADEREVSKIS RYME.

Vokiet’ių iiuiikė.- nuolatai 
kyla augštvn. Panviiėlije 3 
gegužio 1<NI vokišku markių 
ar lietuviškų auksinų buvo 
$1,82; 4 gegužio jau buvo 
$1-83. Lenkijos pinigui dnr 
vis smunku žemyn: |x’reitų 
savaitę šimtas jų murkiu lai
vo-70 centu; šią savaitę pa- 
ned liję' ir utnrainke buvo tik 
6<J centų.

Prancūzų pinigų už Ameri
kos dolierį 3 ir 4 gegužio da
vė 1G frankų ir pusę. Tie pi
nigui truputį pabrango, nes 
pirm savaitės už tą patį do- 
•Jierį davė 16 fr. U2 santimu. 
Italijos pinigui stovi labui 
blogai, liet imu taisytis. 27 lai- 
landžio už dolierį davė 22 ly- 
iu> 73 centezimus; 3 gegužio 
jau tedavė tik 21 lyrų 85 ceri- 
tez., o 4 gegužio tik 21 lyrų 
GUc. lot reiškia, kad italams 
Amerikos dolieris per savaitę 
atpigo 1 lyra 13 ccntezimų. 
Suomių arba Finluudijos mar
kės cinu brungyn. Pereitoje 
suvaitoję 100 jų murkiu buvo 
$3.3.3 o šioje savaitėje $5.44. 
JSuomių markės vadinasi vo
kišku vardu, liet turi prancū
zišką didumų. — Šveicarijos 
frankai taip-gi eina brangyn: 
27 balandžio už dolierį davė 
3 f r. (18 3 gegužio tc<|nvė
tik 5 fr. GI g., o 4 gegužio tik 
3 ir. 39 s. Tai-gi Amerikos 
dolieris jmt savaitę šveica- 
rain- atpigo 9 santimais.

Anglijo.- pinigai truputį 
banguoju, liet nedaug. Ster
lingų svaras 27 balandžio bu
vo $3.84c.; jut savaitę puki- 
Jo pusantro cento, pusk ui 4 
gegužio pusę cento nusmuko.

\ i>i»s šitos /.linus tvisiiigua 
nmimint 25JMMI dolierių. Ma
žesni* suui.is mainant (tankai 
daru sau jatogesnių sąlygų.

l’vieit(in -avnitės žymė yra 
Amerikos jiinigų atpigimus be
veik visur. Sunku sužinoti ti- 
•ktų to priežastį. Imt greičiuu- 
MIU tų jmdurė politikų suva
žiavimus *>an Rėmo. Anglijo* 
politika ten laimėjo. Amerikos 
politika pralošė, arlm nors fi- 
nansistuins taip pa-irmlė, knd 
pralošė. Todėl Amerikos do- 
liris nusilpnėjo, ne- paprasiui 
poperiniai phugai pralošian- 
ei<» šalies eina pigyn. Mes ti
kimės. knd San Hemo atva
žiavimo pasekmės pa.-irodys 
ne taip gerus anglams kaip jie 
miuLija.

I

I

Vengrijos Vyskupai
Vengrijos -«>*1inėjc Bmbųies. 

te 20 balandžio šių metų už
baigė susirinkimų Vcnrnjos 
vy hupai ir ariūvyakupa^ Su

nkime dalyvavo tnųi/; dn

• •

Iš Katalikiškų 
Mokyklų.

v

Mnrvl&nd'o Valstijoje yra 
kntidikiška mokykla vadinamu 
St. MaryIndustrini Scliooi 
(t. y. šv. Marijos Pramonės 
Mokyklų). Jus direktorius yra 
vienuolis ne kunigas brolis 
Povylus. -Joje auklėju bernni- 
vi»jw (s iki 21 metų. Mokykla 
yra žymini padidėjus, nes pa- 
-isekė surinkti jai aukų pus- 
tn-ėio milijono dolierių. Bet 
vaikinų j ją siūlosi tokiu dnu- 
gybė. knd nno naujų metų iki 
pi riliui gegužio dienai atmesta 
tūkstantis prašymų. Bepig, 
kad mes lietuviai turėtume 
nors viena tokių mokyklų!

vadinamoje Pa

Bov Seoutiim- buvo užduotu 
.-(įstatyti planą tilto per Bull 
Hun vietoje 
tap-co Statė Forest Reserve.
Trys įpratę inžinieriai buvo 
įgalioti, kud peržiūrėtų skau
tų priaugtuosius plunu* ir i» 
rinktų geriausių. Tie inžinie
riai savo uždavinį atliko ir 
geriausiu pripažino Boy Scou- 
t’ų planų jirisiųstą iš kuopos 
N. 74. Ta kuopa susideda iš 
vaikų katalikiškos fev. Marty
no mokyklos Baltiinore, Md. 
l'liuių jiudnrė du broliai doru
me ir llicliurd Prodoehl, mi
nėtosios inukyklos auklėtiniai. 
Kaip tik orus taps putOguSį 
74-to.- kuopus .-kuiliai puduiyr 
minėtąjį tiltą. Bet juos pri- 
žiūru- tum tikras valstijos į- 
galiotits inžinierius. Kuupos 
vedėjai yni kun. Bernard J. 
Mi Niunnru ir vienuolis lieku- 
nigus bruks Anioi-.

Nesenai vyriiUHyln* buvo aj»- 
giirJnusi lenktynes tarp mo
kinių, ka* geriausia parašys 
straipsnį “Kokiu yra naudu 
įstoti j Suvienytų Valstijų 
Armijų.” Trinia Dulturiutv 
laimėjo tų kun t estą. Ji buvo 
6v. Putrick’o parapijinė* mo
kykit* auklėtinė Eliznbelh’e, 
Ih-1 apsirgus tėvui turėjo per
sikelti į kitų kraštų miesto, 
kur pradėjo vaikščioti j viešų
jų mokyklų. Garbė pripažinta 
ftv. 'Patriko mokyklai, kadan
gi viešoji mokykla nebūtų ga
lėjusi suskubti jų tunu laiku 
išnokinti tiek, kiek reikėju 
tam straipsniui. — Pirmų do
vanų' Nė< Jerscy valstijoje 
už tų pučių temų gavo Williaru 
J. \Valdron. SL Mary’s lligli 
School mokinys Trentone. — 
Pirmųjų dovaną Ne vark ’o 
mieste ir apielinkėse gavo l\'i| 
liatu Bratlv, fiv. JuuzajK) mo
kykla* mokinys.

Amerikoje yra 7‘» tukatan-

Mes amerikiečiai lietuviai 
Inbia didžiu daigtu skaitom 
Raudonąjį Kryžių dėlto, kad 
Amerikoje jis yra labai nau
dingas. Apie Raudonojo Kry
žiaus gerumus taip-gi skaitė
me ir kitų tautų istorijoje. Su
lig tų svetimų pavyzdžių įsi
vaizdiname ir savąjį Raudo
nąjį Kryžių.

Lietuvos atstovai Šveicari
joje bandę sudaryti, kad Lie
tuvos Raudonasis Kryžius ta
ptų inkorporuotas į tarptau
tinę Raudonojo Kryžiaus or
ganizacijų. Teeimis centralė 
valdylia esanti Genevoje mus 
utstovų noro neišpildė, pa.-i- 
teisilidmnu luotai, kad Lietu
vos nepriklausomybė dar ne- 
Impri pažintu.

Atvažiavus kun. Mironui iš 
Lietuvos į Cliicagų mes pnno- 
rėjmne patirti, kaip yra Rau
donojo Kryžiaus dalykai Lie
tuvoje. Ką patyrėme iš ger
biamo svečio, tą ir sakome.

Lietuvoje Raudonasis Krv- 
žius n th valstybė* įstaiga ir 
p. Suk tona nėra jo preziden
tus. Tai ne taip kaip Ameri
koje nr Šveicarijoje, kur res
publikos prezidentas yra vien 
kurt ir Raudonojo Kryžiaus 
prezidentu. Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus pirmininkas v- 
ra daktarus Aleknų.

Čia J ir i c kun. Mirono žodžių 
turime pridėti, kad musų re
dakcijoje yra pora lujškų. 
gautų iš Amerikos lietuviškų 
kolonijų, kuriuose sakoma, 
kud dr-as Alekna yra pasižy
mėjęs savo prieškrikščioniš- 
kuinu.

Kun. Mironus patvirtino, 
kud d i -u.* Aleknų yra partijos 
žmogus, ir kud Raudonasis 
Kryžius Lietuvoje yra v<«du- 
mas jairlijots vadinamos San
tara. Prie valdybos priklauso 
kanauninkas Kazimieras šiau- 
lys, bet jo bulso neklauso sau- 
lariečių didžiuma. Su ja einu 
ir ji. Makauskas, vaistininkus 
socijalista.

Lietuvės socijalistės, jr 
šiaip nuo tikėjimo nutolusios 
turi savo organizacijų Lietu
vių Moterų Draugijų, priešin
gą Lietuvių Katalikių Moterų 
Sąjungai. Tu nekatalikiškoji 
moterų ilruugijn prie Micke- 
vyčiaus gatvės Kaune įkūrė 
prieglaudų vaikams. Prieglau
dos vedėjos yra socijalistės 
liaudininkės ]>p. Šleževyčienė 
ir Ikirtkevyėienė. Tą prieglau
dą lėšomis aprūpina Lietuvos 
Raudonasis Kryžius.

l’-nu Sleževyčiaus kabintde 
buvo Socijalės Apsaugos mi
nisterija. ’l’a ministerija įkūrė 
prieglaudų vaikams prie <>r- 
zeszkienės gatvės Kaune. Tų 
priegluudą iluhur vedu Rau- 
duna-i." Kryžius. Prioglaudus 
dvasią purodu šitė du atsiti
kimai.

{ prieglaudų tupu atnešta

čiui vaikiną kariškai urgani- 
zuotų ir vudninmų Buv Scouts. 
Penki šimtui kuopų dar ne
įtaigia organizuoti. Tame dar
be dalyvauja ir katalikai. Na- 
tionul (’ouncil for Boy ScouU* 
of America nesenai pertaisė 
savo konstitucijų ir kaipo kn- 
tulikų autuvų priėmė Mielinei 
J. Slattery. Jnu du tuksiančiu 
kuopų iš katalikų vaikų yra 
organizuota vadovaujant Ka
talikų Gerovės Tarybai (Nai
lonai Catbolic M’elfare Coun 
cil). .Jų vedėjas yra Francis A. 
Metanu, skautų raštinės sek
retorius. Yra buvę atsitikimų, 
kud vaikinai atsisakė iš neka- 
tniikiškų kuopų ir netingėjo 
vykti penkta maita, kad pri
sirašytų prie katalikiškų.

motinos |iumasta nesenai gi
mę* kūdikis. Jis buvo taip 
silpnas, kad buvo aiškiai nin- 
lyt» jog veikiai mirs. Tarnaitė 
pasakė prieglaudų- vedėjai, 
knd kūdikis reikėtų pakrikš
tyti. Vedėja neleido to <laryti, 
sakydama, kad nežinia kenu 
tas kudikūs esųs.

Nuo savęs pridėsime, kad 
krikščiun’iSkoje Lietuvoje ku- 
ilikį gulima palikti nekrikšty- 
jus tik tada, kada žinia, jog 
jo tėvai nebuvo krikščionvs. 
Demokratiškoje šalyse sulig 
įlemokralijoH principu nežino
jimui priskuitomi prie daugu
mus.

Kilus dulyka* dar yra aiš
kesnis. Minėtoje prieglaudoje 
prie Orz4>szkivntt> gatvės vai
kai bandė melstis. Prieglau
dos vedėja juos pajuokė už ta
tai. šitą atsitikimą mes žino
jome iš krikščioniškų Kauno 
laikraščių, bet mnlrįsome jam 
tikėti kol kunigas Mironas ne
imi virtino.

Cldoagoje pp. Raėkus ir 
Stulpinas agituoja tarp vyčių 
ir kitų veikėjų rinkdami pa
rašus ant reaoHucijos reikn-* 
Inujančios tarp kitko, kud A- 
merikoje katalikų sudedamieji 
pinigai butų siunčiami ka> 
mėnesį Raudonųjam Kryžiui 
j Kauną, “Draugo” Redakto
rius sakė p. Itaėkui ir p. Stul
pinui, kad jųdviejų sumany
tasis reik H iavimns įteiks kata
likų pinigu^ įataigiHiiji vengiau 
ėiiiitb: krikšto, pajuokiančioms 
maldų.
“Draugo” redaktorius sa

kė, kad rviknluujaut katali
kiškų pinigų nuolatiniu siunti
mo į Kunsų •*t* • iš pa rei Ra
inuti g^arant i jų. kad .tie pini
gai netarnaus tikėjimo prie- 
šams ir jų tikslams. I’-iih- 
Raėkus neprijmžino, kad los 
gvnrnntijos linkėtų. “Drau
gu” redaktoriaus minėtuosius 
faktus jis atsisakė imti du
rnom Redaktorius siūlė peržiū
rėti atėjusius iš Kauno laik
raščius, kuriuose buvo minė
tas maldos išjuokimą.-, liet p. 
R. ir Š. nenorėjo to daryti, nes 
tų laikraščių yra gana didelė 
krūva.

Mes galime pridėti dar vie
nų daigių. Raudonasis Krv. 
žius Kaune, gaudamas daug 
pinigų iš Amerikos lietuvių 
katalikų, laiko moterų nuriju- 
lisėių prieglaudų prie Micke- 
ryčiaus gatvės. Tame pačiame! 
Kaune yra ditietių IhImLlir.gų 
įstaigų, kurine volu Lietuvių 
Katalikių Motpiv Draugija, 
šitos pricglniiiioK iš Raudono
jo Kryžiaus nieko negauna.

Taip dalykam* esant Ameri
kos Lietuviai Katalikai turi 
apsižiūrėti k<yu duodu savo 
pinigus.

P. (lučkaus reikalavimas, 
k:id Lietuvių llaiulonoju Kry
žiaus Valdyba visada turėtų 
apyskaitų- tvarkoje yru ge
rus. bet reikalavimas teikti 
katulikų pinigus įstaigoms pa- 
jiiokiunčioins maldą yra blo 
gus. Todėl visuomenė turėtų 
iie-ikaršėiiioti matydama p. 
Riiėkuii- m-iitikiiną *u valdy
ba Lietuvių Raudonojo Kry
žiau- Rėmėjų Draugijos, e.-un- 
čiu- Aiiiejikojc. Raudonojo 
K yžiuus dulykai yra painesni 
mgu kaikuriums Mudentuųi- 
r>«i|n-i

SPALIS.

Pavedama visiem* Lietuvoje 
muzikos mylėtojam*, t

(Versta iš italų kalbos, iš 
dienraščio “11 Tempo" Imlan- 
džio 5 d., 1920 m.).

Užsuko į Rymų, pakeliui mat 
buvo, garsusis Paderevskis 
buvęs kokį laiko tarpų tyriau
siu žmogum lenką respubliko
je. -

Garsųjį pijanistų Rymas 
tuoj atsiminė, nes čia kitąsyk iš 
proto eita dėlei jo puikios mu
zikos. Paderevskio koncertai 
paliko gilų brūkšnį muzikai 
jautriose širdyse, tai ką-gi 
veiksi nenuėjęs |ias jį pašinui • 
ly u, negi slurzjcviu pasiliktu.

— Ekscelencija, maestro, to- 
čiaus... maestro |uir CKccllen- 
ce, męs tamstų labai gražini ]>a- 
iįstame ir puikiai atsimename, 
kaip savo mikliais piršteliais 
lypstei fortepijono kaulelius, 
ir kaip iš |»u tų kaulelių ^cįlu 
svaiginančios roeliodijoa^

— Dievuliau, kas per poezi
ja. koki gražus žmleJiai ir koks 
malonus atsiminimas.

— Tamstos koncertą mes 
niekad neužmiršime. Tamstų 
juiskui pasileidai į politiką ir 
ėmei tautų akordus tvarkyti...

— Žinotumėte, kur kas sun
kiau suderint tautų koncertas!

— Kaip Lenkijoje eina!
— Vos, vos preliudija ligšiol 

užtraukt pasisekė.
■ — Duvauotumei, kad atėjau 

stačiai, l»e įžangos, arba intro
dukcijos, bilietėlio.

— Vistiek, introdukcijų tu
riu prisirašęs daugiau kaip 
reikia.

— Vyruti, čia muzikantas,
i čia jmt prezidentas!..

— Buvo jiakankamai vilko
neštu ir pamestu, gavusių ir 
davusių, dabar bus ]>asaulyje 
bent vienas muzikantas-prezi- 
dentas,—pratarė pranašo atsa
komybe Paderevskis, kratyda
mas kaip levas savo garbinių 
kuodų, lygiai taip, kaip kraty
davo atsisėdęs prie fortepijonu • 
Cbopinų ir Beethovrną zuisli. j 
Ir ūkis į dangų įsmeigė tartum: 
užžavėtas. Norėdamas prizu-1 ...
dinti užsižavėjusį (baugu buvo,) yun^ov'U- trumpų ir siaurą si- 
kad neapulplų) paklausiau:

— Kaip eina naujoje respub-» 
likoje!

— Eina piano, bent išpra- 
džių, turimo keletą atvirų ir 
slaptą priešų, bet nteė jiems iš
rėkime fugą, Iri'gs ir rėks a p- i 
passionato, išgirsite sonatą.

— .Sveikiems pasisektų, visa l sekėjų protingai ir naudingai
šitdžia noriu. i reformai. Neprotingoms ma-

— Reik nesiskubini—adugio, \ douis pm-ekėjų būva daug.

matysime, kas bus valstyhių 
koncertu, kuomet iš Sau Renio 
ir iš Paryžiaus paduos mums 
“Z.4."

— Vita tantos to laukiame.
— Bus ištikrųjų graudioao, 

maestoso. Juk, italai, gardus: 
iSaipainiojota iš trilypės šau
ta nūs; tai buvo nesuderintas 
tercetas. Ypač Anglija nepa
kenčiamai darkė; tapigu su 
Praucuzija. su jos tyru ir mulo- 
11 i u. kaip kirmėtos, lialsu...

— Ar daug nemalonumų tve
riant valstybę!

— Kur-gi nebus, bot musų vi
suomet majorinis ūpas. Kai
mynams delei jų nepamatuotų 
nrrtonriilt ilMcsinie ferJinn.' 
Musų kariuomenė ne iš pupą 
varoma, mokės išvest triumfalį 
maršą “od n:orša d o morįa.**

— Lenkams, Im abejojimo, 
priemonių neit skolintis.

— Žinoma. Mes paimsime 
priešus aut /is, jiems atsieis 
nuleist nosis ant kvintos, tai 
bus kitaip sakant sustruuto. 
Paskui, Ka<l priešų kimštis pra
nyktų, padarysime jiems siaor- 
zando. Lenkijai vienatine šito- 
kia politika ir taktika mano 
forte ir piuNO. Lenkija kils 
augštai.

— Kad tik kojomis žemę sie
ktų, maniau sau kildamas eiti.

burtas buvo baigtas su aiš
kiu, kaip matote, bravissimo, 
maestrui, kurs niekad nedarė: 
fiuseo.

MOTERIMS IR MERGI
NOMS.

Mažai žinomame 1 Ilinojaus 
miestelije Tentopoiis praside
da geras daigias. Tenykščio* 
mot<‘rys ima pačios prisilaiky
ti protihgų taisyklių rūbuose 
ir kitas kviečia daryti taip 
pat.

Jos garsina šita keturias 
taisykles:

1- rna Visai nenešioti dokai t ė, 
t. y. rūbų be upikaklių. Atme- 
tumi rūbai, kurių viršus eina 
žemiau negu duobutė po ka
klu.

2- ra Sutarė nederėti tnunpų

( jonų.
3- čia Nunešioti permatomų 

' rūbų, jei po jais nėra kitų ne-
|K*nnutouių.

4- ta Dėvėti tikrai kuuų ap 
rėdančiu* rubns, kud nebūtų 
kerei k alingo nuogumo.

Kas žin ar daug alsints pa-

■ 
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"“DRAUGIJA”
(Javome 4 “Draugijų*“ numeriu* jai 2 uum. vienoje kuygvjc 

Kaina vienos knygos $1.00.
“Draugiją” guinduu ir idiuu. Kun norite, galite pu* aiua 
ui*ipn‘iniiitcruoti.

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime.

i■
i

Kožnas miesteli* turėtų rva 
lizuoti svarbą raedikahško por 
žiu rijimo niiikyžclų.

Kotas timkiuyu priverstinai 
turi būt egzaminuota.

Mokyklų mędtali&as pei 
žiurėjiuuu ruiaiko ligar.

Dvasiikljai skiriamas mėnesinis laikraštis 

“GANYTOJAS” 
radaguujanuu prelato A. Itambraimko*. padcdnut kun M Vait
kui. Laikrašti* didiuuu 32 puid. Ji* talpiu* Btraipuiiy iš pln- 
čMMiu* dvimiškąjų nuliūdo sritie*. Mcnipu* iufunuuoti skaityto- 
jus upie bažuytiuį-rdigijin] gyvrtitaą apskritai parauiyj ir y- 
paė LHtuvujt. kėlu ir įvairiitn gĮ iuuaiua tmwą dvuaH-
kijo* K.' vciiiuM kUiuniuiu*. lankraiėio kainu: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 šilingui
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■ 
I 
E 
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B 
B I 
B 
B 
B

i-
Eina sykį į mėnesi. Kaune. B

K $ia lailudilis *lririnimui katalikų dv cutnikienia reikalam* apru- & 
I pinti: J* paduoių nurodymų, kn* bu* jniac ranutiui malrti, kad E 
I Ima luini įvnirinu* turinio ir pilnu- malonių posinknitynių. Ue- g 

Įdukterių* kun. M. Vaitkui. ‘ ■
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 tilingii I

. Visus galite užsiprenumeruoti “DRAUGE”. !

“ŽVAIGŽDE”
Eina šylą į mėnesi. Kaune.

f Kak iMinte tk«icg yu tų Uukrūėią AdmuiMrarija nuvintMi tat 
■ tevartuja ij ad"mq-.' • -
Į KAUNAS. DIDt VILNIAUS G. N. 34 UTHUAMA.

••••..•■•••■•■•••••■■■■■•■■■■M

PenkUtUėois, geguže? 1 1020
■===================== 

r»5ra>®5 Y5TEH 

Vyrų ir Moterą Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Muaųa lauma tr mokymo bu<!u Jų* 
trumpu laiku ilmokalto rlao uo»- 

to.
Mr» turimo .KdtUuaiua tr r«rl»u- 

•lua kirpimo, doadgntnf ir alovimo 
akyriua. kur klokriotuu gauna sero* 
praktiko* boMmoklndaih**.

VUuom «luvtino akyrtuo** tuakloo* 
varomo* elektros Jlnga.

Ktlefhtraa kiekviena etatu blla ko- 
k tuo laiku, dieną Ir ar vakarai*. P*- 
atitartu tr paatkalMU dėl aąlrcv.

puteliu daromo* aullr mlaro*. vi
sokio stiliau* Ir dydilo i* bot kūriau 
madų karšo*.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J. F. KaMicka. Vedljaa
l»0 N. STATK 8TKKKT. CfflCAOO. 

Kampa* Lake St, ar.t 4-tų lubų'

I
T*L £*rvva* 1841

Dr. C. Z. Vezelis 
ltetivib dentihtas 

Valandos: šuo » ryto Ud * rak.

SercdomU nuo 4 lyf > vakare 
4719 KO. ASHLANO AVENIU 

arti 47-to. Gatvė*
■ ............... ----.nK-—     ---------------------X

Dr. M. Stupnidd 
3107 So. Morgui otreet 

CHICAGO, n.UHOIS 
Tclvlonss Tarife MM

Valandos. — 3 Iki 11 13 ryto: 
4 Po ploto Utį » rak. NedAlIo- 
mta nuo 3 Iki B vaL vakare.

*.......................................—

X ■X

Cidratjo. I1Llirrtė h-r<> Skt
8PECIJALISTAJI

Moteriškų. VyrUkų, taipgi chrp- 
nlAkų ligą-

OHW) VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pistų, nuo • Ik! 3 valan
da vakare.

5fod*ll»mia nuo * Iki I, po plot 
Telefouu* lurd* *47

* ::

■■

to

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

Kamp. 43 Cburt
Re*. 1293 W. 4* Atvnoc 

Telefoną* Cicero 1433 
Oflao Cicero 41 

KALBAME LIETUVUULAl

I
Dr. P. P. ZALLYS | 

Lietuvi* Dentiita*

40*31 So. M4dU«aa, A*«nw. L

TALUMMMi * iU » raKarv.

:'”w?rut'Eas •
ADVOKATAS
on*aa Didnlcstrl:

! 29 South'La Šalie Street | 
Kambarį* 334 P

TcL Centrai *SMĮ----------------------------------- I
■ Vakarais, 812 W. 33 SL j

»c». įaroa «mi



fanktadien!*, gegutes * 1920 DRAUGAS 3

Į LIETUVIAI AMERIKOJE Į
SPRIN^FIELD, ILL.

ftv. Vincento de Paui’o baž
nyčioj nuo Imlandžio 22 <i. iki 
30 d. kun. F. B. Sendinąs, M. 
L C. laikė misijas, šimtai žmo
nių pasinaudojo tomia misijo
mis ir susti pri no savo dvasios 
nukalus. Ko nuo senai jau gei
dė, to ir susilaukė, (t rėžiais pa
mokslais ir pamokinimai^ kur
sto ir uolaus Kristaus tarno 
sotinos visa žindžiau atsilankę 
bažnyčion žmonės. Galėtum at
siminti Sv. Paulinus žodžius, 
matant gen} piemenį dabojant 
«wn hnndn • “ \r«>»drvV *riHI. 
ju-pahauk laiku ir nuliuku, 
bark, maldauk, grasyk su yjuju 
kantrumu ir pamokinimu.”

Vietinis klebonas ir visi 
Springfield ’<> lietuviui tarin 
širdingų ačių!

Kun. I. Kershevich.

paskolų ir imkite 5 nuošimti- 
Po to stoties raštininkas S, 

Godeikis pranešė,kml negalįs ii 
giauliktis savo vietoje ir dirbti 
prakilnų darbų, nes išvažiuoja 
Lietuvon su Lietuvos laisvės 
Sargais. (Jis pasakė trumpų 
prakalbėlę* apie savo pasiauko
jimų tėvynei, Lietuvai.Taip-gi 
karštai rūgino pasilikusius 
čionai darbuotis tėvynės labui. 
Stoties komitetas nutarė iš sa
vo kišenės sumesti aukų ir su
teikti jam dovanų.

Luimingos kelionės didžiom 
tėvynės mylėtojui. Kad tie sar- 
mi, nnvvfę T.inGivrvn, 
lenkus iš musų sostinės Vil
niaus. J. Trakželis.

LIEPOS.

Kūdikiu Sveikata

Tankiai sverk kūdikį.
Kūdikiui reikia daug šviežio 

oro.
Gydytojas turi prižiūrėti 

akis kūdikio, tas sergėjinuis 
nuo aklumo.

Jeigu kūdikio akys nesvei
kos, neatidėliojęs m. kit pas 
gydytojų.

Kožnų dienų prnurk kūdikį 
ir apmainyk drapanas.

REIKALAUJA.

HE5rK\!.!XGl.
Truekeriai ir IMbcrtuI vyrui dirbti 

viduj usrshcbSSJ Pastovus darbas ir 
garu mokėsiu. AtaUuulųto Supt. 
Euurth.

Gumbtii-k, liro^ 
c-«» įtikai A l.onitN-r M r-. '

I
AJCT PA1UJAVI.MO.

lai nauji namai lantanu npgyvan- 
tuj vlaiuj Hautli VVuahtrnau Ir tl-čio» 
Uutvaa. Vienu uugailo luodiui* iuiuu 
(U krautuve lt |>rletakl<> ui PėOO.OO 
Ir vtonua dviejų pagyvenimu muri
nta narna* »u krautuvą* ul *11.600.00 
Šiandiena verti *30.000 00. I'aral- 
<luu* |*o Mena arlm abudu kartu U* 
llk.000. Ataiiauklta l*a* aavininka.

IjOUIS Ebrl.
SOJ» W. 4* Street.

I
= =

=

WORCESTER, MASS.

Alus lietuviai, praleidę guvė- 
nę ir sulaukę šilto ]mvasario, 
taip suskubo rengti visokius 
vakarus, vakarėlius, kad nei 
nueiti j visus negalima. Netik 
nedėlioniis, bet rengia ir kitais 
vakarais. Mat visos draugijos 
viena jier kitų skubinus, kad 
surengti,nors po vienų vakarų 
pakol užstos vasaros karščiai 
ir prasidės visokie išvažiavi
mai.

lailslnringos draugijos nei 
naktimis nemiega; galvoja, 
kaip čia surinkus danginus pi
nigų, žinoma, m* savo naudai.

Bažnytinė merginų draugija 
—Marijus Vaikelių—rengia 
gražų vakarų, kuriame vaidins 
“Deaonzano Mergelė.” Šita
drama yra vjctui iš gra^am>ių 
scenos veikalų. Vaidintojos mo
kinasi roles ir žada nustebinti
Worwstvrio publikų.

Šita draugija pirmiau buvo 
klupi r apsnūdus, žinoma, nega
lima už tai ir kaitinti, nes jos 
narės durbuvusi kitose draugi
jose. Bet dalmr žada juu labui 
smarkiui veikti.

Laimingu pasisekimo.
Parašiau Ai.

CICERO. ILL.
• •

Pasidžiaugti reikia, kml šio
je šalyj augusias musų mergai
tės rišusi j draugija^ ir liur
lino jus i kaip savo, taip ir lietu
vių visuomenės tarpe. Bet mi
nėtos mergaitės pirm pratie
siant kokį veikimų turėtų ru- 
pestingai apsvarstyti, ar bus 
koks lietuviams pajuukiniluas 
iš jų nuoveikalų.

štai, Nekalto Prasidėjimo P. 
švenčiausias dr-ja. gegužės 2 
<L, 1920 im, surengė vakarų pa
rapijos svetainėj su vaidinimu 
ir šokiais. Prasidėjo 6 vai. va
kare.

Žinodama*, kad minėtoj dr- 
joj randasi gabių vaidintojų, 
indomnvau pamatyti. Bet vai
dino visai netikusias komedijų 
les. būtent: “Sulig naujausios 
mados” ir “The Rainl»ow Ki- 
luuna.” Kad ir geriuusios vai
dintojos, nieko tokio ypatingo 
nv|»urodė. Publika taip-gi ne
ramiai užsilaikė.

Pastebėjau, kad kelios mer
gaitės pirmų sykį pasirodė sce
noje. kurios turi reikiamus vai
dinimui gabumus. Reikia tikė- 
ties! kad ateityj jos surengs kų 
nors goresnio visiems lietu-; 
vi mus suprantamoj kaliioj. 
Tuomet ir pagyrimo susilauks. 

Jonas.

RUGPJŪTIS.

Prižiūrėjimas savo sveikatos.

Svarumas pusė sveikatos.
Nesveiki dantys, ženklas 

menkos sveikatos.
Cyoljk savu duulia—pu lam 

čeve rykus.
Valgyk iš lengvo, pasirink 

tinkamų valgį, o gamta atliks 
visų kilų. t

RUGSĖJIS.

Pienas.

1 ’iouatųgeriausias maistas.
ftiltas pienas, greičiausia ga

dinami.
Neprileisk prie pieno musių, 
švarus tvartai, švarios kar

vės ir švarios rankos reiškia 
gerų, vystų pienų.

Nugraibytas pienas geras.

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pittsburgh, Pa.

Valdybos Antrašai:
J. P. Petraitis—pirmininkas.
J. Janauakas—vice-pi rin i nin kita.
J. XV. Patckcvich, nutarimų raš

tininkas.
J. Daukšys—finansų raštininkas. 
B. XV. VoahncT—iždininkas.
Direktoria: i—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnio. kp. Liutiimkas, F. 
Venclovas. J. Karčiuke v ieh, P. 
Bardailauekaa.

Ligonių direktoriai f— J. Kybar
tas, P. Marmukaa.

STEGER. ILL.
*

KENOSHA, WIS.

Gegužės 1 d., š. m., L. K Pa
skolos stoties buvo posėdis. 
Peržiurėjus lxmų pardavinėto
jų knygutes pasirodė, kad per 
ftiinkuim koncertų, ląj.
landžiu 25 d., š. m., bonų par
duota už 2,000 dol. Pasekmės 
gražios. Tai gi nemaža pageliai 
.Lietuvai iš Šimkaus ataieveiki- 
niino koncerto. Imimiiigus jam 
keliones.

Musų stotis kirk galėdama 
darbuojas; galvoja budus, kad 
daugiau parduoti paskolos bu
lių. šiame jiosėdyj nutarė nn 
tru sykiu chi per namus, laidu 
bus prisiųsti gatavi bonni ir iš
dalinti tiems, kurie skolino Lie
tuviu pinigus. Bus raginami 
pirkti tie, kurio dar nepirko ir, 
sulig Misijos skelbimo, surašy
ti lie, kurie nepirks.

Prašomi yra Vi|U tie, kurie 
pirko lamų ant išmokėjimo, kftd 
pasistengtų išmokėti, nes jun 
trumpa* laikas.

išrinktu komisija j raugti iš
kilmingų upvaikųčiojunų už
baigiant L. Imisvės paskolų. 
Didis tižinngsinns tada bus 
tiems, kurie bus pirkę tos ]mi- 
skobu* bonų, nes jausis atlikę 
dideli darbų. Apvaiksriojimus 
pienuojamas laržebu mėnesio 
pabaigoj. *•

lietuviais ir norite jmgvIlMrti 
aavu močiutei Lietuvai, ueat 
meskit- juu loaidjL iw». duokite

Nesenai “Drauge” laivo mi
nėta, kati gražiai čia gyvuojan
ti ftv.'Jurgio dr-ju imi skolino 
Lietuvai $100.00. Tu paties bu
vo tikėtasi ir iš gyvuojančios 
čia tautiškos Dr. Vinco Kudir
kos draugijos, kuriai, ir-gi, ro
dosi, turėjo rūpėti tas reikalas. 
Kas t i kūjus i, kad ta dr-ju pirks 
Lu’L Laisvės hunų, labai ap- 
ai vilė.

Nedėlioję, gegužės 2 <1. minė
ta draugija laikė susirinkimų. 
Ajisvaračius savo reikalus iii- 
ešta.kuii dr-ju,sulig išgalės, iš
ėmus iš iždo pinigų jiukolintų 
Uolu vai nupirk danui bonų. Bet 
kas tau! Tuojau atsistojo vie
nas raudonukas ir ėmė šnekė
ti buk “Lietuvoje dur nėra 
valdžius, nes nėra pripažinta, 
(odei nė pinigų negalima sko
linti, nes nežinių kam gali jie 
tekti.** Sakėsi girdėjęs, buk 
Lietuvos preiidenlas jau kur 
tai “iiarunijęs.” tai-gi ir lo
dei negalima duoti jokios pa- 
skolos.

Bet vietoj to, vietoj,keletu■» 
dol. pankoli n tf tautos reika
lams, mmsų kaimynė draugija 
paskolino “Keleiviui,“ n u pirk
dama šėrų. kuris yra vienas iš 
didžiausių doros ir kataliky
stės niekintojų.

Goresniems tos draugijos 
nariams senai jau reikėjo susi
prasti ir nesiduoti vieuuui ar 
keliems “ciuiiikučiams” save 
už nosių vedžioti.

Lietuvos Artojas

SV. KAZIMIERO DR-TĖ. 
Sheboygan, Wis. 
Valdybos Adresai:

T. Grigaliūnas, pirui., 143" So 
llth St.,

Jurgis Balaitig, -riev-pirm., 1428 
So. llth St.. -

Aug. Jukuialis. fin. rnšt., 1626 
Ncw Jcracy avė..

Prot. aekr. Kazimieras Smai- 
diiunas, 1017 Sftifta Avė.

Ižd. Antanas Cižaudum, 1318 
New York Avė.

Kasos glob. Kazimierus Lukais 
ir Jonas Jočis.

Maršalka Pranas Daugirdu.
Susirinkimai atsibūva kas mitrų 

ncdėldienj mėnesio.

Hiuummiimmmiiiiiiiiiiiiiiiitiiimiiiii 
NAUJAS BUSINESS IR TEI 
aPOlAC DUTADVAinUAC *b « aataagAJ

Su šiuumi pra
nešu Mino visiems 
pažįstu Ulėms kad 
už užsidėjau ofisą 
imiuu pnrdaviaė* 
jioio ir Furmu. 
Taipgi skolinu pi 
uingiis aut uujnu 
ir fnnnu nž maža 
nuiAimti ir apsau 
gojų namus ra

kandus ir automobilius nuu ugnies 
gcMnusioue kompUDijunc. Aš turiu 
aut pardavimu daug tumiu naujų 
ir senu brangiu ir pygių mūriniu 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu 
farniu ant paiduvimD ir ant ramiai 
au gyvuliais ir mi visais įtaisiniaib 
kas tik yni reikalingu prie gyve
ninio. To« fannn» yra Valstijose 
Virtcoimiii ir Michignu. Indei’ ne- 
praleiskite tos geru* progos kad 
vdiau nesigailėtumėte, bet ateiki
te i mano ofiso ir truksite rauti «li 
deMtrs informacijos apie namus ir 
formas. »

GEORGE PETKUS.

Real EstaVc, Loans & Fire 
Insurancc, Foreign Exchange 

ana Bitam aiup Ticketx;

3402 S. Halsted St. Chicago.
TeL Yards 5378

mtmtmummutHtumtmmttsmiuum:

REIKALINGOS MERGAI- 
TĘS.

Hi metų iv Mivirš. Prityri- 
nia.- nrrrikaiingns. ftvicsn.<, 
švaruti fiibrikn.-. Gera alga iš- 
pradžių. Graitii.- pukelinat-.

Rand McNalley & Co.
536 S. Clark Str.

REIKALINGOS.
Moteris, .dėl It-ngvuns sva

rinus durbo. $16 savaitėj. Dur
ims fMIbtUVUS.

Atsišaukite.
Pepsodent Co.

6th Floor 1104 S. Wabash Avė.

Vuiknl — Wc«f — Katalikai dvi 
Fvncrallp urmu, ir i>a>.iuni>'nistva ge
ru ateitis. AUStai ūkite.

Tli<- liAprtu,. Kunuary Co.
7S0 VVot lilnnis Street.

Vyrai dirbti i>.4>vrn» slocko kam- 
lwirlj. (l«ras durl«> tupyitu*. A talku u- 
Ule.

tn»vri<-an C’«l«>r T>|ie Co.
11 & I Homim- Slrvct.

REIKALINGI LEIBERIAI.
•Dėl fnhrĮkn dariai. Pasduvor 

darbas.
Link Beit Co.

39-th & Stewart.

REIKALINGI.
Senyvi vyrai dol fabriko 

datbo.
At.-išaukite:

700 West 22 nd Str.o

REIKALINGI ŠIANDIENA

Vyrai ir Moteris prie viso
kio darbo pirmos klnsos Hote- 
lij. Clubs Sumater Re.-mrta: 
Restaurunose jr institucijose, 
Taippat Mašinistai Engi neriai 
Fireniunni ir Vyrai mokintis 
visokių amatų.

Madison Employment Agency 
105 W. Madison St. arti Clark

GERA VIETA LIETUVIUI.

Daktarui, Dentistui.

108th Gatve ir Michigan Avė.

Rcisel&nde.

Atsišaukite į Kimbark Statė 
Bnnka arlm S. A. Nova k*. Real 
Kstatc 1(»81 Ii ir Micliigan Avė.

REIKALINGI.

Hog Butcheriai

Dirbti {mckiiig Iioum*.

Hetzel & Co. 
1743 Larrabee Str.

PAIEŠKO
PultAkau savo brolio Stuntalova 

Mikniau.- Kaunu Gub. Itancinių «|MA 
Adakavo parai*. kMlotua KuicraulMitai 
nplo 1C nirtv M> vena Amerikoje. 
nu*u cyteno <'lii<u*nje.

K a* api,' jj onata artai jai pal* 
tegul niMkaukiM u«m> ndraau:

|*nuiH4.ii< VUkulu..
Uttg 3I« Hrmntui. H ta

P'tužk — Mt-
tu^ *al k*u> itaMliiudu buraduakutykla. 
ItrUNlg kiov.nluj vtaluj a neturi 
Itaiuviu tan>u4»<Su Ncidtlu |»ra- 
arMI J<itWQ.

pnarfųi Įfarfu.
stouk LUJ,*11 Cuth-fii tu-

Pirmosios Komunijos, Dirmavonės 
ir Šliubo Dienos

I'uraidūada dkdr'll* «u vlnai* liūtai- 
| mala dvi dveja Beltiiinu pagyvenimu 

nitma* tu krimtai e. Kaina temų Ir 
Hiatą* IncAimn*. l’rii-taalta |>uniavtrno 
yru Ilga Nnri'-danil dnuguu* autlnoic. 
mvldktu kreipto* vekanCly untruAu.

Jotui KhimU',
703 Uacota Ate. Kmkronl. III.

Teli-r. .Mala 3009

Pur*i<li«»tu du totai ant Tupi* Avė. 
40x125 ta-duA. vandnrv Ir talignlvr* 
utmokėta. Viena* bloku* nuo Arrhrr 
Avė. nrtl C ra n c Plantn* Kaina *359 
ui viena, verti po *900. Parviduo* 
t*a viena aH*n nbndu

Sol intaku*
3?I4 Imltaiui Avė.
-L-■ - J

ANT PARDAVIMO
2 augščių lutoms pu l ir j knm- 

Imriuk, cemento bcMliiriitaM, elek
tra garas šilta* ir šaltu* vanduo 
4 metų M-muiin, ir 2 lutai. Kreipki- 
les šiuo adresų:

Bargenai lllinojaus Fannų.
40 akrų farrna unt pardavimo 

arba mainymo mienio lotus. Kaina 
šios fanuos $2.000.00.

Ant pardavimo ar mainymo.
2 pagyvenimų mūrinis namus 

ant 60 akrų lllinojaus funiHis, gra
žus 8 kuinlmrių muiiclis. žeme labai 
gera parsiduun arba niainysi* ant 
miesto prupertes.

116 akrų farrna su jotais ir nin- 
šinerijom. 40 akrų lllinojuuN tur
tuos. stoek ir niušiiicriju,

šitos viiHM fanuos yra laimi gi
roj vietoj. Norint dauginu infor- 
inucijų ktvipkifcit pas

P. Borneika
840 W. 33rd St. Chicago' Dl. 

TeL Boulevard 2437

ANT PARDAVIMO.
Negirdėta progų gauti gružų 

dviem pagyvenirnuū* tuurinj tumių 
ir taippat gerai išdirbtų bizuj. Pir
mus kimu* knygyno* ir Cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi juu- 
synuit, kaip tu: vnuimc muuc ga
uni, geriausi elektros įvedimui, 
muudynt-M ubejuose pug? veniniuo
se. baseniciilas, uknien* piuuataa 2 
pėdų ir 48 colių Mturuo. Grindį* 
busemeiitc cementinės. Guru šildo- 
luuu visa* namus. Suros luiujauuiu 
įluisymu l inas pagt veninių — pir
mos klesos knygynės ir cigarų 
kruutuve įtampa* 47-to* ir Woud 
gatvės Grindį* niuro, durį* ir lan
gui ąžuoliniai. 2-uic pagy vciiimc 
duiįa ii luugui taippui ažuuliuiai.

1'uDkiduuMU nuinų ir biznį vidu
tine kuinu dėlto kud išvažiuoju į 
Europi/. Alsišuukilc iuojmis į

P. MAKARE WWZ, 
1757 W. 47 gatve Chicago III.

_
ATYDA BARGENU IEŠKO

TOJAMS.
Pamatyk m-kum m* uutuui pinu i*u- 

kiuiu hitu ni« IK yra tuusu duUluu- 
•cj barneliui
* Paraiduuda B.ju tabu uucSCio mū
riai* UUUta* U POMJV. |nj i Ir i Italu- 
burta* Ir : Murai «u iuuud> uciu* ir 
įleklro knui|ilnts 1*K«* MHtzC ran
dus ik*- i;<i>o | imt u* i*rehv llu.vov 
narnu* run<lu»i aut htucrald Avė. Ir 
i;-tu* gatve*.

ParuKluvilu 3-ju lubų uuiMm'Iu mu- 
rims namu*. I Mūru* ir 4 |M*yy. pu 4 
U t kaliibariiu, tuvetk u*uja* *u *i- 
) e kiru inuuuk ntadaai pils 33ZI Ko. 
Murjiun Ht. liidUau*!* būtum..* ant 
Undj|c|<c>rlu, preks tik I.506.0U

Par*idui*du pikniku darau* su »tauta 
Intataj umta Katu*** <tvl luuuliM. Mla 
4ar*u suluuu, nupirkti pigai uos ■*- 
vinlk.i* turi ajilctetl lulitatu 

pumduuda j-ju lubu auuitain tau
riai* uum*» ; pajtyv. pu t, kaiubu- 
riu* namas yra k«tuj tvarkoj tai yra 
taksi dioslt* barsmu* preke tik *S.- 
ū»0 tv |mukvu *1.00 00 lihuMu* kaip 
cvnda

Psnddund* S-jii lubu uuskCiu mu
rmi* n*mu* 3 paajv. ■ ir s kaiutairtj 
•u tnaudynsma, Im įeik nauja* rundaot 
aki lllldirelM.tt,, Preke *«**9.O0

T*l|> mr* parduodam lartuo* ir 
ninUloti. ubl nii<r*U> namu, u.tiau for
ma • randa*. Wi*x>n*K>n ValvUjoi 
no myliu n ui. ębu «s<>*. .iul-«tato>- 
alų tutaikkiniinv Vrcipkitc* im* 
MILDA REAL ESTĄ TE CO.

751 W. Slst SL

=

jrn Miųo* iš >>me*uluJu Ir atniliilimij />ii<>gau« 
gyvitiimi- tilcnų. TihIvI neviena* nori turėti uj dienu niiulnimul 
koki mm, iriikli>.

M<-> tame įlaljkc |wiMuk.nic grailu* |wvi<k*lu*.

15x9 colių po 10c. 
14x8 colių po 10c. 

17x13 colių po 20c.

Pirmosios Komunijos 
Dirmavonės..............
Šliubo.......................

Tokia kninn juo* |>ar.liušiam.', ka* Inui iicniaiiau Iii epu, o ka* tik 
vlvtui. tai turi |*ri»lŲ>li Sv. virinus J 'r ...m .—til.

Ant lilntiaimir* itaieik-lo iirvikMa iIm» sakrani.ntn l»li-nini<w,-<. 
UtoriJo.

Ik- to ant |<aM-lk<-lu apa.4<»« yni at*pau*ulinU tam tikri i.Hlrial Ir 
lialikta Ium-mv- Meto*, kur ttnUni* iiirn-MI innla*. |>a»*nlė. Meta tr 
laika*. Iteikalniulnnii kn-ipklt,-*:

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

aliilliilliiliiiiiiiiiiiiilliiillliiiliiiilililliiiiiiiiiliiiiiliiitiiilfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnintfi

H
PASPORTC BLANKAS

PII.DOMK

DR. CHARLES SEGAL
perkėlė oitan |M> utun.

4729 S. Ashland
Kur irydi* hcn« vyru 

valku

DYKAI.

Avenue
tiiutctitj tr

X

llaltk- ('ouKultatlon Bun-au, Ine.
33 So. Denrliom St. Clitaocii. 

Room 308

Valundo* mm 10 iki 12 
S iki $ i*.. i*l«'tij: nu*, 
vakare. Ne<l«l.uml* 10 Iki t.

Telilomi* llrvvel 3SHII

taryto: nm>
7 iki 9:36

X

URA!!
Visi ant Šviežio Medaus!! 

W. STRYGAS 
Kų tik jiarvežė iš Micliignno. 
$1^)5 už 5 svarų victlruku. l‘ri- 
stnlnu į mimu.-.

3022 W. 40th Street.
Chicago. UL

Kaino* kurio* pritinka kiekMs- 
tuitn kišenių!. Gvaraotuojam* kad 
»utaupltuilme Jums 10% Iki 00% 
ant kiekvieno pirkinio: nekuria 
dalykai maliau nėra sholeoal* 
kainus.

i

Vyru tr Jaunu vMkynu gatavi 
drabužiai padubti ant utaukymo 
bet ncatMšuukll siutai ir overko- 
tai *u dirieliala ir be. for (illms 
Ir kitokio Mylia u* **:.J0 iki **0 
Pamatykite tu u* u *t>ecltala elta

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
KOLONIJA.

Atvažiuok j Vila* Countv, 
Wi-<-uii>in, ir nu.'-ipirk ūkę luit 
It-ngATj išmokesčių; klimatas 
ideališkas, kėliai g»-ri, iurgu 
užtektinai; Ežerai. Upės, .Sul
tiniui, Gera žeme aut kurios 
galima užaugyti iki 250 buše
lių bulvių pnidedunt >n mažų 
kapitulų. Didžiausia Lietuvių 
Kolonįja Ainerike. Dėl pilnes
nių inftinnueijų ir uplnikynio 
kningutt^ dykai adresuokite:

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai

53 Sanborn Building 
EagTe River, Wisc.

JAU GALIMA VAŽIUOTI 
TIESIOKILIEPOJŲ.

Vužiuojaiitit-ma į Lietuva, paru- 
piiinmc paspurtilk, pagrlbntim ut- 
aitcifcti su t aktini*. Ptit-dumliunv 
luišaauilr* Miii skiriu linijų. SiUll 
ėinme pinigu* pago! dic-uinio kur- 

• OŠ.***** *• •
ir Amcrtkin 
ImiHmmc |o»r-

su. Padaromi' ’ 
kiiiiiciituK Liftuvus 
reikaluose. Taipgi 
duodame num u h Inlus ir firmas.
Turim* ant pardavus? daugy 

mūrinių namų gružioM- upi- 
ganiui ir ant Icngvių ižlyip;. Taip 
kad su mažai pinigų galeli lupti 
*u vi nikų muitą.

Visai* nikuiuiM kreipkite* pus 
John J. Zolp A. M. Barčus

COMMERCIAL REALTY
BUREAU

4547 S. Hermitage Av. Chicago
Tel. Yards 145

uuiiiiuiiiuiiiiiiimuiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii

ERNEST WE1NER
DRY 000DS

1800 W. 47th kamp. Wood SU
Mma AhMlHta

Krtver**!* ir Bubstotntn.
ledaliama paairtnkimo ftuun.1 

Ttaukl* i&ktartjolat. valkam* arabu 
tikt Mabė* tr jakuita

Mutt^ ir overkotu po tifi, 17.6a. 
*:o. »:r.to. *:*. ir nu. juodi 
Siutui po *46 Iki (4*. Melisos vil
nų* Hutai po *16 iki *4Q. Valku 
•lutai Ir orcrkotal IC.60 Ir aug*- 
,'mu Vyru kelines *4. Ir a ugi*-tau 
M eime* punvllne* keline* *6.60 Iki 
(17.50. Ppocljali* nuoMmlia 6% ant 
Kiekviena pirkinio Blunėmmo J 
Kurofuo.

Atdara kiekviena diena iki 9 
vol. laihiuv Kuuuiomi* i* vai. No- 
dėtloinl* Iki C vai. vakare.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street

x

FARMOS" ŪKĖS.
— z

Jau dtdtlumna net nuatojo viltie* 
kud neitu* atpiginta* prajryvcnitnn* 
Ir bevelk tle*n. tie* net pati •vyriau. 
*yl>e nuatojo durluivuai negalėdami 
•uratai budo. Kų galima daryti kad 
to tavcnjOM yra daug Dnuniy kad 
to nokcaėia ka*.gi ugi rarmerial 
nes furmertal neperka maudo bot 
du pnriluoda ul k* raunarn gera 
kaina Ir miuij turto* auga kaadlan 
Ir tuea turim linksma gyvenimą ne* 
nctagirdl uimuiMVimai tulgi U ur
bi u m Ir Jie tautiečiai Jri kurie norite 
rantau* gyvenimo tai iu*>gikil asu 
(urmą bet kur gulimu aurastl gera 
vieta no* reikia furtua taip rinkti* 
patinkama kaip kad vaikinui renf- 
.Mtnaiii* vu»tl n renka,! mergina Jei
gu tamsta nuMpirkM kur forma o 
polam >ubu»l tiJganrdltita* tai yra pa 
lyginlina* gyvenimo kad upolvedus 
bluga paitu taigi mea patarta m kur 
galimu auruntt tinkama vieta ug' Mi- 
ehigunu lietuviu ūkininku tarpe inoa 
ėl.irml fitri*. *...!• *• *.|tie ... |r dratl- 
..i., i :*..i.<xu—* •’ ‘i*“*kiua paat- 

linksminimu* m u* u kolonijoj jau y- 
ra ir ganu turtingu lietuvių ūkinin
ku m,*a *»vu tarpe turim riaukiu 
miiMnrrlJu kaip tni iemdtrbyrtėa 
nutilau, injituj mnltiau automotariu 
t? **•**» t*****tu.
kreiptu prie *vntlintnu£li| reikale 
kad 6o kam pritrukta* tnc* paal- 
gnlbatun virtis kitam niš avetuntau- 
ėlai stebi *1 matidaml lloturlų darbš
tumu ukininkuMmo luidu lietuvi* nu- 
atperka forma tai I pora metų Jnu 
ta* uunia* atrodo dtiug kitoks rusa 
|*igolduujaiiio knd ko daurininu* du
rų Ir dnrltaėių Įmonių atvoiluotų Ir 

I ėia apalgyvi ntu p.«» mus Gerbia- 
ink kas nuridntul pirkti ūke kreip
kime pri* dorų Iriekaingu Įmonių o 
ne prie linuudotnju arentų kūne no 
puėjMbu Dievo nu evlctu lik dorai! 
taigi krupkitlna prie mr. Antanu 
iHaugyat.a. Cuater Mn-fatgan kur 
visi dori Ir trinimri ūkininkai pri- 
klauso rara turim taui tikslu nus
iirtu komisija kuri Jum* luitaraaua 
Ir pu laiku noMskysl. kad nger.’a* 
apgavo unt *600 ar daugiau kur 
tankiausiu taip n tai tinka. *u daugiau 
iatorumciju kreipkitės 4uo adrenu;

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Custcr, Michigan. 

c-o Kaz. Daunoras

a. revanvis •! 9iaa*uc<H*a

A. PETRAT1S & C0.
Mortgagc Bank 

RtAL CSTATC-lMA’JRAMCg 

fiROFHI AmHUCW BdFFAV

e PLUNKSNOS .

NOTARUCNAt*

124* t« Kilvlst cn>««k n*MJ
TtlleAO.r Bouucvaso g”
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Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės nepraleiskiat šios progas 

nes gal paskutini atsisveikinimas su sąvo Broliais Chi ’ '

i 2ras Milžiniškas
■
I _____ ___ ____ ____ __________
■ MM HM ■■ B9IMI

CHICAGOJE
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS I

»j
DALYMPLE YRA PAPRAS , 

TAS PILIETIS.

RENGIA 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmiimiiiiuDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 

Susivienijimo Am. Liet. Kareiviai 
mimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiimmimiiimmiimimmimmmiiimi

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

■.......................— 1 — ------------------------------------------------------

■■■■■aiaaiaHHMttaaim
GERIAUSIA MUZIKA S. A. L K. BENAS.

Susideda iš Gabiausių Chicagos Muzikališku Spieku.

nes gal paskutini atsisveikinimas su sąvo broliais Lhicagieciais 
kurie nesigaiiia net brangiausią žiedą savo jaunistės už levynia 
ir josios garbia,

Kviečia Visus.

Pengtadienis, gegužės 7 d., 
šv. Stanislovas, vysk. kank.

šeštadienis, gegužės 8 d., 
šv. Mykolo, ark. apsireiškimas

Jo agentai nėra federaliai 
agentai.

ŠĮMET PAVASARIS SUSI
VĖLINO.

Vasarą bus vėsios naktys 
Chicagoje.

S. A. L KAREIVIAI.

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

Buvę Suv. Vai. Kareiviai 
Kviečiami Uniformose

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

PASKUTINIS PAVASARIO
KONCERTAS.

šos. Žodžiu sakant, kas atsilan
kys tau vakarėliu, liūs paten
kintas. Iš savo pusės aliumini 
stengsis, knd vakarėlis tikrai 
Imtu įspūdingas.

T*rorrmriw5e d'dvvntta ’Mnm-
mu. lankantieji niigšįvsnvs mo 
kyklas.

Vakarėlis liūs bažnytinėje 
svetainėje nedėliojo, gegužės 
9 <1. Pradžia 7 vnl. vakare, 
įžanga pigi. a

JOSEPH C WOLON 
Lietuvis Advokatas 

H HO. LA KAULE RTKKFT 
Oyvanlne Tai. Humboldt 07 

▼•Karkia 1011 W. 11-nd Btraat 
Tai. Rrekw»!l <••• 

CHICAGO, na.

DRAUGYSTES ŠV. ALFONSO I 

Nedėlioję, Gegužio-May 9 d., 1920 |
ŠV. JURGIO PAR. SVET. 32 PL. IR AUBURN AVĖ. |

Pradžia 7:00 vai vakare Įžanga 30c. ypatai. =

Pastaruoju metu didelė Chi- 
ragos lietuvių kolonija taip 
augštai pnkylo dailėje, kad di
dieji jos chorai (Liet. Vyčiu 
Chicagos Apskričio ir “Biru
tės’’) bei artistų-mėgėjų gin- 
|m'*s koncertus, vakarus rengia 
jau ne mažose parapijinėse 
svetainėse, liet vidurmiesčio 
teatruose, kuriuos pilnai užpil
do lietuvių publika.

Praeitas ruduo, žiema ir 
šių metu pa vasaris ypač buvo 
gausus dideliais koncertas, ku
riuos rengė L. Vyčių Chicagos 
Apskričio choras, su p. A. Po
cium priekyje ir “Birutės’’ 
choras, su p. ftimkum.

Pirm negii Chicagos lietuviai 
pasileis j laukus, 
visokiais piknikais, 
jomis, 
tyro 
mišku 
kvinisnio, dar ture 
taukyti vieną didelį koncertą ir 
sielą pasotinti lietuvištomis 
ilninelėmis.

Paskutinis pavasario koncer
tas bus gegužio 30 d. Pilsen 
Auditorium svetainėje. Jį ren
gia U Vyčių ChicngOH Apskri
tis išleistuvėms dainininko p. 
Justino Kudirkos, kuris aplei- 
<l/.ip (’hiragų ir važiuoja Itali
jon. Progrnmon bus įtrauktos 
didžiausios Chicagos lietuvių 
dninininkų spėkos.

Iš anksto galima sakyti, kad 
! up visuose koncertuose, taip 
ir 'itnme Chicagos publika ne
ims apvilta. Sėdynės rezervuo
tos ir įžangos ženklai pardavi
nėjami. A.

Majoras Dalrymple, prohibi- 
eij<>- pru ve* line • viršininkas 
lllinois ir kitose aplinkinėse 
valstijose, taippat jo visi vy
rai. katrie yra žinomi kaipo 
prohibioijiniai agentai, nėra 
vidujinių mokesčių agentai, 
liet ])apra-ti piliečiai.

Apie tą vakar pranešta iš 
\Vusliingtono. Pranešė raštu 
pinigyno departnmeiito kontro 
lieriu.- \Vnlter W. Warwiek.

Pranešime pasakyta, knd jei 
proliibicijos pravedimo virši
ninkas arini jo agentai nori 
areštuoti kokį nors intariamą 
ar prasižengusį prie prohibici- 
jos įstatymą žmogų, tam tiks
lui turi įsigyti teismo Garan
tą. Bet knd wurantą gauti, pir- 
miausia jiems reikalinga tu
rėti leidimą ajn-kričio proku
roro arba jo asistento arba vie
tos niokest-ių rinkimų raštinės 
viršininko.

Pagaliau# tiems prohibiciji- 
niam- agentams yra uždraus
ta su savimi nešiotie# kokius 
nors ginklus.'

Tasai parėdymą- įmskelbtus 
is Washingt«mo. kuomet ten 
apturėta daugybė nusiskundi- ' 
mų prieš tų agentų sauvalių- ' 
vimą.

Ir Chicagoje jie ru žmo-i' 
i nėnii> elgėsi žiauriau už pa-' 
' ėius nuožmiausius kazokus.

Pats majoras Dalrymple va- 
i knr klatisiaiim.- atsisakė apie 
1 tai duoti kokių nor# paniški- 
I nimų.

Iš šiaurinės ir vidurinės da
lių lllinois valstijos prun«*ša- 
ma, knd su sėjimais taukuose 
ir daržais šįmet visai ne\yk- 
sta. Perdaug šaltas pnvnsa- 
” . 1 

Taip sako fedoralis meteoro 
logislas Chicagoje. prof. Cox.

Aliui jo, Šjntvl pavasaris sii- 
fdvėlinęs, ftiandie jis stovįs už- 
■jMkalyj net trimis savaitėmis. 
Dar prisieis laukti apie tris 
savaite-, kol ateis šiltesnės die
nos.

Prof. Cox pataria žmonėms 
įn-invsii jNiiaidinių ir skėčių, 
nepadėti šalin šiltesnių drabu
žių. Nes per sekančias tris sa
vaites vis dar bus šalta, ftal- 

* tas orą- dažnai, bus pamargi-j 
namas šyltu lietum.

ftjmet balandžio mėnuo bu
vo šalčiausias nno HMi“ me
tų. (ii lietaus tiek dnng ne
būta nuo 1909 metų.

Tokį orą čia padaro nepa
prasti šalčio sluogsniai paky- Į 
įimtieji šiauriuose ir per Chi- 
eagų einantieji į pietų šoną.

Anot profesoriaus, ši mot va-, 
sąrą šiluma bus vidutinė su 
vėsiomis naktimis.

lietinėse lllinojiuis valsti
jos daly.M* žmonės naudojasir 
tikriloju pnva<ariii. Tik l’lii-l 
engai ir apylinkėms prisieina I 
atjausti nesmagumų.

SUSEKTA NAUJA LIGA.

Alumnė.

Ifi BRIDGEPORTO.

DARBUOJASI SULAIKYTI 
BYLOS VEDIMI.

- Finlefafin apskričio teisman 
(*lii«»ne«»jo jw*i>kinlikn Mtigleko- 
-yklų operatorių, katrie pa 
duali teisman už suokalbiaii- 
mus, padavė peticiją, knd vy 
ruiusybės pakelta byla prieš 
juos Imtų pert raukta, nes jie 
nieku neprasižengę prieš vi
suomenę ir liverio įstatymų.

Peticijų padavudeji reika
lauja “injuiiction”, kini jie 
neturėtų būt teisiami.

NELAIMĖJO ČAZO KOM 
PANIJA.

Sveikumo departamento pa
rėdymu užslniyta dirbtuvė 
Chicago ('urled llair Co., 23111 
So. Paulina gat. Kelių mėnesių 
laikotarpiu mirė trys tos 
dirbtuvės darbininkui, įsigau
ti “imt h ra te-** limr*s lb» tn mi-* - f
vi dar kitu du žmogų, matyt, 
mm anų nžsikriviusiu.
Sveikumo dvpnrtaim'nto vir- 

šininku> Dr. Rohertaon tvirti
nu. kad. regi.-, ta liga bu- 
pargabenta iš Argentinos su 
importuojamai* iš ten gyvu
lių plaukav.
Anthras yra avių liga. Tuo 
tarpu kompanijos viršininkai 

| sakosi, jie savo dirbtuvėje ne
turėję jokių avių vilnų. Tik 

į vartoję kitų gyvulių plaukus 
Į ir kiaulių Serus.

kad
oro 

ir

miškus su 
ekskursi- 

pri kvėpuot i 
ir atsigerti 
lauku gėlių 

■s progą at-

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Gazo kompanija Chicagoje 
kaip žinoma, reikalavo Statė 
Puhlic Utilities komisijos pa
didinti jai mokestį už guzą.

Tl.,1 Irmni-iju viyn kurti! ’<*- 
metė reikalavimą ir guzo da
bartinę kuinų paliko ligi rug
sėjo mėnesio.

Ligi jo lniko komisija }>er- 
kratysianti kompanijos reika- 
tav tiltų it judirsiatili, kaip 
daug kuo jis pamatnolas.

■'St. Ai -* • -ta ‘

STREIKININKAI EISIĄ Į 
FARMAS.

Dniurolio streikU'MB!!?!!! 
“svitehmenų” nusprendė ne- 
grvžti darban ant geležinkelių. 
Nes. sako, su gaunama užnio- 
kestiini negalima pragyventi 
mieste. Jie tariasi gauti darbų 
raituose, kur lengveųjįis ir 
sveikesnis pragyvenimas.

■ ■

Tautos Fond<> 32 sk. neju)- 
prastns susirinkimas bus pėt- 
nyčioj. gegužės 7 d.. 8:15 vai.. 
vakare (tuoj po išmaldų), ftv. 
Jurgio parap. mokyklos kam
baryje.

Visi T. F. nariai bei rėmėjai 
kvieėianii susirinkti. Yrn labai 
svarbus reikalas, ypatingai fni 
čia prisirengti jiric prakalbų, 
eurios įvyks nedėlioj, gegužės 
9 <1. Gerb. kun. dek. Mironas 
yra paskelbęs, kad minėtą die
ną siirengtiunėm prakalbas. 
Bus svarstoma ir daugiau 
svarbių reikalų.

T. F. Sekr. A. B.
k -O

IŠ BRIGHTON PARK.

Svarbus pranešimas.

L. L. Bonų Stoties Komitetų 
susirinkimas bus pėtnyčios va
kare, 8 vai., Įiarapijos svet. 
(prie 44-tos ir So. Fairfield 
nve.).

Visus kviečia valilyba:
J. A. Mickeliunas. pirm. 
J. K. Eučeris, rašt.. 

44G3 So. Mozart St.

W’

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į mus balių. = 
Kviečia KOMITETAS. 
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Dr. L E. MAKARAS 
IJcturU Gydytoj*! Ir CblrarsAa 
HmHmIi; KOM H*. MlrbtcM At*. 

TtlatMM l*allm*a MS Ir ItllMM tlM 
Cbk»*t>l: «&lb Ko. Wood Btr.

TU >rtT«n» v*kaXr nn» «J1 Iki tsM
TarM TM.
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pp AUrrATTurAn

Dr.M. T.STRKOLTS
Lurrvvt.iOr-lyteji. ir l'tUrura** 

ParUate mvo crnaUno vlat* I 
nrtchtori l*»rk.rn< W. 4M Mr*M_

TOL MrKtal.y >11 
ofi—»r mi w. «tm au 

(47 tr Wo<4 OMVnlanAM? 14 ryto tiri * po protą. 4(M tkl 
4;!» rakare N'oilOliMnlo * tkl 11 rytai*. Tol. BouUnam 140

T--------------- -- -------------- ------- M i-------------------------------------------------------------- 1
AXT PARDAVIMO.

lAvafluoJu. uttnt turtu parduoti «*- ' 
vo modcmlMca 2 fintų murin) narna * 
po i Ir < knnilmrlua ! furtiocai. Kai- Į 
nn
unt

Atalbua
Xi:i>FJ.I<M. GEGI *IO. MAY • I>., 

' Uhi’mauvta* Darte Nn. S l.yntui, IIL 
1‘rndiln • vaL IS ryto.

Pirmu! dtatlnualM duInMIavaa ptk- 
nlkaa bui atldarlinav Cbvmancku 
(tarto S x 3. ir ąj. M. Kllubo nnt ai
to plkntn. o tiktai nrcalMum gauti 
tėvo ir mot.Ton o kitko tai gauni ru
ko ko tik no. •ai bua vunkiu gorimu 
Ir ufckandtlij mn kuogvrtaunl muai- 
knntnl ir arini vinadoa bMuntoJImo 
galėti dainuot, ir Aokfl nuo » vai. 
Unto lyg *.▼ vai. vnknrr prntnmr 
.UmUuuUj .i bunita viri pulinknmmlc ir 

Į ulgnni-dę.iU.

18.600 aulkaukite nodcldlonlat! 1 
1-ino finto.

5012 So. Vitv'iięMrr Are.

S. D. LACHAWICZ
Croburtua

• k« prtKMta. lUIkato auMliu *1-
•14<u(kU. • iiarSo bvtiia <Uru>«Hiiati
2314 W. 23 PL Ohicago, BI. 

ta cusmi hm.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Otl*. tr Oyvralm* tini 1 
8252 So. Halntrd . BU.

Ant Viriau* Universal Stale liauk 
Valandų! nuo 10 Iki 12 ryte: nuo 
3 iki 4 po plotu: nuo 7 Iki » vak.II 

NodtMIutnla nuo 10 tkl 2.
TrlrtKUM TvtU 1344

Tolephon*: Yardi C49I

AKUŠERIU
A. SHUSHO

Turiu 
motnriij ligoae: ru- 
pmtlncal prižiu
rta ligonę Ir kūdi
ki laiku Ilgo*.

ti3A Kn. llnlrtcd SI.. (lilcago. III.

Nedėlioj. gegužės f) d., ftv.
Jurgio parapijos svetainėje, 5 
vai. po pietų įvyk* S. L. R. K. 
A. Chicagos 1-mo Apskričio 
nepaprastas susirinkimas. Pra
eitus susirinkimas buvo gana 
MkaitlingAR. įtaikia tikėtinu, kad 
šitas posėdis bus dnr sknitliu- 
gesuis.

Kaip praeitų kartų minėjau, 
jog kai-kurių S-mo kuopų at
stovai (g&lėčia net išvardinti) 
nesilanko į Apskričio susirinki
mus. Toki žmonės maža nau
dos neša mus orgnnizncijni.

Kuopų valdybų pareiga yra 
žiūrėti, kad išrinktieji asmenys 
lankytų Apskričio susirinki
mus.

Iki Seimo liko jau vos du mė
nesiu. o mos dar neprisireugę 
prie jo. Jei norime, kad šis 
seimas atneštų naudų kaip tė
vynei, taip S-mui, visi prisidė
kime prie to darlto. Rašt.'

Pranešu visiems nariams, 
ftv. Mykolo Arkaniplo No. 

2 draugijos nuneninis susirin
kimas l»us nedėlioj, gegužės 9 
d., 1920 m., paprastoj svetainė
je, tuojaus po pamaldų.

Visus narius kviečiu susirin- 
kinian. nes reikės aptarti svar
bus reikalas, dėl kurio vra sau 
kiamas tasai susirinkimas vie
na savaite anksčiau* kaip pri
puolu. P. Bkodrius. rašt.

IŠ T0WN OF LAKE.

Alinimų 1 kuojia rengia įvai
rų vakarėlį. Programoje bus: 
juokingų perstalymėlių, mono
logų, dialogų. Dainom* ai u urnų 
choras vedamas varg. V. Dauk-

. J

NUO ADMINISTRACIJOS.!
Pabaigėme pardavinėti Lie i 

tuvos Pašto ženklus (stam 
pas) daugiau nebegalima bus 
gauti jų “Draugo’* ofise. B 
viso pardavėm ui $868.00.

Dabar kas nori kokią pašal
pą suteikti savo giminėms, tai 
geriausia tegul siunčia pini- j 
gų į Lietuvą.

AMT PARDAVIMO.
Automobiliu! — "RmT JtlC mode

li* Savininkas prirnll prie Aaaoria- 
tino tr ut Aaww,a*uni tanu parauna. 
AtMAauklte:

IŠ NORTH SIDE.

ATVYKSTA P. A. NORKŲ 
NA8.

Gegužės 9 <1. atvyksta Clii- 
cagon p. A. Norkūnas, kuris, 
sakoma, lankysis po lietuvių 
kolonijas tūlo# bendrovės rei
kalais.
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Star Kumpis SSSJ
TDASIRUPINK. kad tavo šeimyna valgytų užtektinai Armour’s 
1 Star. visiems žinoma “Ham Whal Am.“ Niekas negali apsivil- 

ii tikrų skanumu Star Kumpio, nes jo skanumas ir sultingumas pri
guli nuo gerumo rūšies mėsos, kuri tiktai randasi gerai išrūkytam 
kumpy j su Panoakiniu Viršeliu. Kuomet nusiperki kumpį, kuris tu
ri gerą sultingą skonį iki pat paskutinės riekės—tikrai pasakysi: 
“AŠ žinau, kad šis Kumpis—tai visiems žinomas Armour’s Star!

L»i rfputarija Anitnur'i Stttr Kumpio hunu 
jufiĮ vadų prie pirkimo. Reikalaukite jo— 
įiurėkilt, kad ant jo rtutųai Armour ^val Labf t.
• •••»•«••.• ft»4t*M»4 o9^0Op ooaoom• • • < . B - - .

irivuMį ir t* taupyti

ARMOUR‘>° COMPANY
CHICAGO
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