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METAI-VOLV. No. 112 

Pavyko Revoliucija Meksikoje 
Carranzos Vietą Užima 

Obr egon 
Carranza Suimtas ir bus 

Teisiamas 
GEN. 0 B R E G 0 N MEKSIKOS 

SOSTINĖJE. 

Atnaujintas susisiekimas su 
Mexico City. 

Washington, geg. 10. — Va
kar čia iš Suv. Valstija am
basados Mexico City apturėta, 
oficijalių žinių, jog tą miestą 
užėmė revoliucijanieriai gegu
žės 7 d. pabėgus iš ,ten Car-
ranzai. 

Pranešime pasakyta, kad 
mieste nebuvus įvykus )netvar
kė. Svetimšaliams nebuvę i r 
nesama jokio pavojaus. 

Washingtono susisiekimas 
telegrafu* su Meksikos sostine 
per porą dienų buvo pertrauk
tas. Bet šiandie ir vėl atnau
j intas. 

Carranza suimtas. 

PAIMTA MEKSIKOS 
SOSTINĖ. 

Nežinia kur apsiverčia 
Carranza. 

Washington, geg. 9. — Iš 
Juarez pranešta, kad revoliu-
cijonieriai paėmė MVksikos 
sostinę Mexico City. 

Sostinės inėjo su savo ka
riuomenėmis gen. Aivaro Ob-
regon ir gen. P a b l 0 Clonzales. 
Abudu yra kandidatu į šalies 
prezidentus. 

Per t rauk tas susisiekimas. 

Iš Meksikos sostinės prane
šama, jog ten vakar oficijaliai 
buvo paskelbta, kad bėgąs Ca
rranza suimtas mieste Apisaco. 

Taįppat pranešta, kad šian
die sostinėn iškilmingai ineis 
gen. Obregon. J i s paskelbė, 
jog suimtam Carranzai gyvybė 
apdraudžiama. 

Villa pasiduoda. 

Iš Juarez depešoje sakoma, 
jog žinomas meksikonų plėši
kų vadas Villa savo būrius ka
reivių ir visus ginklus pavedęs 
generolui Enricpiez, revoliuci-
jonierių vadui Cbiluiahua ap-
skri tyj . 

Sakoma, kad Villa šiandie 
atšal inamas iš šalies politikos 
i r reikalų. Taippat , sakoma, 
kad jis buvęs priverstas tą pa
daryt i , nes revoliucijinė val
džia neprisiėmė jo siūlomų pa
tarnavimų i r j am butų buvę 
.labjaus blogiau. 

Vera Cruz revoliucijoje. 

Ligi vakar dienos 'žinomas 
miestas ir uostas laikėsi nuo
šaliai revoliucijos. Bet kuomet 
gauta žinių apie Carranzos pa-

* bėgimą, to miesto earranzistų 
įgula, apie 500 kareivių, perėjo 
ė j 0 revoliucionierių kariuome-
revoliucijon. 

I r tuojaus po to miestan iu-
nė. 

Nuiudė 15 generolų. 

P i n u pabėgsiant iš sostinės 
Carranza įsakė sostinės ko
mendantui, generolui Francis-
co Marguia, paskui save pa
likti skaudžią atmintį. 

Pastarojo gi įsakymu mili-
tar iniam kalėjime a t l ik ta tik
ros skerdynės.Xužudyta kelios 
dešimtys karės kalinių, kali
namų už nusižengimus Carran
zos valdžiai. 

Tarpe nužudytų yra ir 15 ge-

' T a r p e Wasliingtono ir Me-
xico City .pertrauktas telegra
fu susinėsimas. Tas reiškia, 
kad t ena i turėjo įvykti kokie 
nepaprasti nuotikiai . 

č'ia nuomoniaujama, kad tai 
bus padaręs patsa i Carranza, 
pabėgdamas iš sostinės, kad 
sunkiau butų susekti, kur jis 
apsiverčia. Apie Carranzos pa
bėgimą nėra žinių. Taippat 
čia nežinoma, ka t ran šonan jis 
turėtų bėgti. 

,Padėt is apsiniaukusi. 

Xeaiškios žinios čia apturi
mos apie padėtį Meksikoje. 
Nieko t ikra negalima pasaky-
t i, kaip viskas ten klojasi. 

Tad mušu vvriausvbė vra 
nusprendusi i Meksikos pa
kraščius pasiųsti dar daugiau 
karės laivų su tikslu paimti 
globon savuosius piliečius, 
ka t r iems grūmotų pavojus. 

ŠEIMYNAI IŠ PENKIŲ REI
KIA $2,500 PER METUS. 

Washington, geg. 10.—(Gele
žinkelių darbo tarybai liudijo 
ekspertas ekonomistas Lanck. 
J i s pasakojo, jog po ilgo stu
dijavimo apsekė, jog šiandie 
darbininko šeimynai iš penkių 
žmonių būtinai reikalinga per 
metus mažiausia uždirbti $2,-
500. Su mažiau uždarbio nega
lima pragyventi . 

nerolų. 
Po to sostinę apleidęs ir ko

mendantas. 

Carranza bus teisiamas. 

Iš Agua Prieta , Sonora, de-
pešuojama, kad suimtas buvęs 
Meksikos prezidentas Carran
za bus teisiamas civiliuose tei
smuose už įvairius kriminalius 
prasižengimus jam preziden
taujant. 

Sostinėn su kariuomene 
praeitą penktadienį pirmiausia 
inėjo gen. Gonzales. 

(len. Obregono namai sosti
nėje papuošti naci jonai ėmis 
Meksikos vėliavomis. 

SULTANO VALDŽIA NORI 
TAIKINTIES SU NACI 

JONALISTAIS. 

Turkų atstovai nepasirašys po 
sutartimi. 

BERLYNE BUS (STEIGTA 
ARKIVYSKUPIJA. 

Konstantinopolis, geg. 10. — 
Sultano vvriausvbė vra suma-

• * * 

niusi ir jau darbuojasi susitai
kinti su turkais nacijonalistaN 
Anatolijoj įr Trakijoj . 

Je igu pavyktų tas padaryt i , 
tuomet turkai sujungtomis 
spėkomis atsikreiptų prieš tal
kininkų spaudimą. 

Sultanas įsakė vietos turkų 
laikraščiuose paskelbti tele
gramas, kokias jis gavo iš 
Anatolijos kaipo pasveikini
mus s avo gimimo dienoje. 

Čia pasakojama, jog turkų 
atstovai atsisakysią pasirašyti 
po taikos sutart imi, katrą 
jiems šiandie a r t ry to j induosią 
talkininkai. 

Milanas, geg. 10. — Kuomet 
Vokietijos vyriausybė sutiko 
Berlyne įsteigti Šventojo Tėvo 
minei j a tu ra (pasiuntinybę), 
popežius Benediktas Penkio
liktasis nusprendė Vokietijos 
sostinėje įsteigti arkivyskupi
j a . 

Kalbama, jog pirmuoju ten 
arkivyskupu Imsiąs paskir tas 
gerb. kun. Dr. Kaas iš Treves, 
garsus filosofas, buvęs vokie
čių armijoje kapelionas, šian
die Vokietijos steigiamajam 
susirinkime atstovas. 

BOLŠEVIKAI PRIPAŽINO 
GEORGIA RESPUBLI

KĄ. 

Bet uždėjo ir aštr ias sąlygas. 

VOKIEČIAI NENORI KON 
PERUOTI SU TALKI

NINKAIS. 

Bet bus priversti tą padaryti. 

KRUPPO ĮSTAIGOSE DIR
BAMOS ARMOTOS. 

Paryžius, geg. 10. -— Visas 
laikas buvo skelbiama, jog 
Kruppo įstaigose dirbamos 
žemdirbystės mašinos ir kito
kie reikalingi ukėnis įrankiai. 

Dabar pat i r ta , kad tenai po-_ 
senovei dirbamos armotos ir 
tai naujausiojo išradimo. 

Berlynas, geg. 10.—Vokieti
jos atstovai S p̂a konferencijon 
greičiausia neis,- jei talkinin
kai neintikins jų, jog jie bus 
įpjlnai išklausyti , pasakė fi
nansų ministeris Dr. Wir tb , 
kalbėdamas Drezdene vienam 
susirinkime. 

Vokiečių delegatai pasiruoš 
paduoti ta lkininkams kuotei-
singiausių žinių apie Vokieti
jos padėtį. I r jie pasakys, kad 
visos Europos padėtis ateityj 
prigulės nuo Vokietijos ekono
minės padėties. Nuo Vokieti
jos markės priguli prancūzų 
franko likimas. 

" M e s keliausime į S p a , " sa
kė ministeris, " i r tenai paduo
sime talkininkams kuoteisin-
giausių išaiškinimų. Mes netu
rime reikalo ką nors slėpti. 
Bet jei ta lkininkai turės pasi-
ketinimą toje konferencijoje 
padiktu6ti mums tik savo no
rus, nenorėdami išklausyti mū
sų paaiškinimų, tuomet mes 
neturime reikalo ten keliauti . 
Nes talkininkai tą gali at l ikti 
ir be konferencijos." 

KAIKURE ATSTOVAI 
STEIGIAMOJO LIE

TUVOS SEIMO. 

Londonas, geg. 11. — Iš Ma
skvos pranešama, kad sovieti
nė Rusija pripažinusi (Jeorgia 
respubliką, Kaukaze ir su ana 
padar ius i taiką. 

Tarpe k i (ako nu ta r ty je , pa
sakyta, jog Rusija atsisako 
maišyties į vidujinius (leorgia 
respublikos reikalus. 

Reipublikon ineina. Tifliso, 
Kutaiso ir Batumo valdžiom. 
Taippat apskričiai Seakataly 
i r Suchum ir dalis Juodųjų 
jūrių pakraščių. 
• Bet vietoję to ( leorgia/res
publika priversta nuginkluoti 
ir bolševikams išduoti visus 
žmones, pricšginiaujančius so
vietinei. Rusijai. 'Tų žmonių 
gyvastis, ąakoma, busianti- ap
drausta , bet visos jų nuosavy
bės konfiskuotos. 

Bolševikų kariuomene Įsi-
briovusi (ieorgion. Ve kodėl 
sovietinė Rusija yra padikta
vusi aštrias sąlygas. 

\ 

PASIKĖSINTA PRIEŠ TUR 
K Ų MINISTRŲ PIR

MININKĄ. 

Lenkai su Ukrainais Kijevi 
Gal Rumunija bus Intraukta 

Karen 
Varsa va, geg. 8 (suvėlinta). 

.— Šiandie lenkų raitarija in
ėjo Kijevan, iš ten pasi traukus 
bolševikų kariuomenei. 

Paskui raitarija1 dviem šo
nais miestan pūškuoja pulkai 
pėstininkų. . 

Bolševikų kariuomenė eva-
kuavo miestą be didelių pasi
priešinimų. 

GAL RUMUNIJA STOS KA-
RĖN PRIEŠ BOLŠEVI

KUS. 

Copenhagen, geg. TO. — Po-
litiken paskelbė depešą iš Bu
karešto, jog Rumunijos vy
riausybė su paskuba ruošiasi 
karėn. 

Berlyno laikraščiai pažymi, 
jog Rumunijos premjeras įš-
keliavo Varsavon. 

Tas reiškia, kad Rumunija, 
turbūt , nori prisidėti prie len
kų karėn prieš sovietinę Rusi-

LENKAI SU UKRAINAIS 
PAĖMĖ KIJEVĄ. 

Tai patvirtina ir patys 
bolševikai. 

DARBO PARTIJA NETU 
RĖS PASISEKIMO. 

Washington, geg. 10.—Amer. 
Darbo Federacijos bepartijinis 
politikinės kampanijos komi
tetas paskelbė, kad ateinan
čiais r inkimais nauja darbo 
part i ja neturės pasisekimo. 

SOCIJALISTAI DEBSĄ SKI
RIA KANDIDATU. 

New York, geg. 11. — Ame
rikos soeijalrstų part i ja čia 
tu r i nacijonale konvenciją. 
Kandidatu į prezidentus pas
kyrė žinomą Debsą, kurs šian
die uždarytas dešimčiai metų 
kalėjiman. 

Debsas per visą eilf metų 
buvo socijalistų kandidatas į 
šalies prezidentus. 

Liet uvos .Atstovvbė Ameri 
koje gavo sekančią kablegra-
mą iš Kauno nuo vald. agen
tūros E l t a : 

"Žinomesnieji a ts tovai : Mi
nisteris Draugelis, Stulginskis. 
Juozas Vailokaitis, Kazys Gri
nius, Bortkevičienė, Rozenbau-
mas, Pasiuntinys Purickis, Vi-
ce-Ministeris Stankus, Genero
lą* Galvidis, Bizauskas, Kru
pavičius, Raclimilevičius, Mi
nisteris Čarneckis, Kairys , IVp-
nisteris Soloveičikas, Pozhela, 
Rimka, Šleževičius, Vytautas 
Račkauskas, profesorius Jur 
gutis B a l y s . " 

Konstantinopolis, geg. 11.— 
Naktį prieš gegužės 8 dieną 
čia* pasikėsinta prieš Tu iki jos 
ministrų pirmininką (didįjį 
vezirą) Damad Ferid paša jo 
namuose. 

Trys šūviai buvo paleisti į 
jį. Bet nei vienu nepataikinta. 

SUGADINTAS VOKIŠKAS 
KARĖS LAIVAS. 

Cherbourg". Prancūzija, geg. 
11. — Prancūzijai paskir tam 
vokiškam karės laive Tliurin-
gen susektas prakiurimas. 
Kalt inama to laivo vokiečių į-
gula. - ' 

UŽ TRUKUMĄ CUKRAUS 
KALTA VYRIAUSYBĖ. 

Taip tvirtina buvęs šalies 
maisto diktatorius. 

Washington, geg. 10.—Her-
bert Hoover, buvęs maisto dik 
tatorius, savo telegramoje se
natoriui Capper iš Ivansas val
stijos pareiškė, jog už šiandie
ninį trukumą cukraus niekas 
kitas nekaltas, kaip tik šalies 
administracija, ty. pati vv
riausvbė. 

Sako, jei administracija bu
tų buvus priėmusi cukraus iš
lyginimui tarybos pasiųlymą 
praeitą rugsėjį, tuomet butų 
buvę nupirkta žalio .Kubo< 
cukraus po 6V2C. svarui. Nu
pirktas cukrus butų buvęs ne
brangiai nubaigtas ir suvarto-
tojams butų pardavinėjamas 
nedaugiau kaip po 12 centų 
svarui. 

Nesama pagelbos. 

Hoover toliaus tvir t ina, kad 
šiandie papiginti cukrų jokiuo 
būdu negalima. I r todėl gene-

"alio prokuroro vikimas prieš 
didžpelnius nedugs jokių pa
sekmių. Tegu jis kelis žmones 
uždarys kalėjiman, bet cuk
rus neatpigs. 

Perdid^lis peln 0 noras ir pel 
nijimąsis gyvuoja visose vieš-
pa I i jose, visam pasaulyj. 

Bet yra priemonių, sako Hoo
ver papiginti cukrų. Tik r.'i-
kia tas priemones tuojaus pa
vartoti . 

Priemonės. 

Priemonių prieš pabraukimą 
cukraus vra dvi : 

Vyriausybė kuoveikiaus turi 
pradėti tarybas sū kitomis ša
limis ' ir padaryti sutarimą, 
kui's panaikintų Amerikos ir 
Europos lenktyniavimą kėli
me cukrui kainos. 

Antra , mūsų vyriausybė tuo
jaus privalo suvaržyti vartoti 
cukrų saldumynų ir saldžių 
gėrynių dirbtuvėms. Toms 
dirbtuvėms turi but duodama 
nuskirta kiekvbė cukraus. 
J^es šiandie tos dirbtuvės su
vartoja vieną trečdalį cukraus. 

Londonas, geg. 10.—Praeitą 
penktadienį bolševikų valdžia 
oficijaliai paskelbė, kad naktį 
prieš tą penktadienį bolševikų 
kariuomenė neįstengė atsilai
kyti prieš skaitlingesnį prieši
ninką ir turėjo pasi t raukt i iš 
miesto. Miestą užėmė lenkai su 
ukrainais. 

Bolševikų ofičijaliam prane
šime sakoma: 

4 'Kijevo apylinkėse naktį, 
gegužės 6—7, mūsų kariuome
nė buvo susirėmusi su skait
lį ilgesniuoju priešininku šiaur-
vakaruose įr pietvakaruose 
nuo Kijevo. 

' * Pavakar iop priešininke 
įsilaužė į priemiesčius, tėčiai 
buvo sulaikytas kiek laiko mū
sų kontratakomis. Paskui mū
sų kariuomenė, pagal viršinin
kų įsakymų, ėmė tvarkingai 
atsimesti kairijin upės Du 
ro Šonan^ 

"Py ta lovo šone mūsų 
riuomenė atmušė priešinir 
už 28 mylių pietuose nuo| 
Krasny. 

"Ugumen šone (rytuose nuol 
Mins/ko) priešininkas mėgino 
pereiti Berezino upę šalimais] 
miesto Berezina, Bet buvo at
blokštas a t g a l . " 

Ką sako lenkai. 

Lenkai iš Varsa vos gegxx \ 
8 depešoje praneša, kad lenkųj 
laikraščiai .paskelbę iš Mask
vos kibirkštinę depešą apie] 
puolimą Kijevo. 

Bet lenkų štabas ligi 
dienos apie tą faktą nebuvo 
paskelbęs oficijaliai. Tik tuo 
metu buvo pranešta, kad len-| 
kai paėmę miestą Vasilkovą, 
20 mylių pietuose nuo Kijevo. , 
T—* " - -

Paskui buvo pranešta, kad 
lenkai užėmę palei miestą Kai~j 
vas, nuo kurių bolševikai orynė 
miestą. I r tuojaus nuo ten len
kai savo anuotas atsukę ant] 
Kijevo. 

Trukdomas bolševikams 
atsimetimas. 

Mėtos ukrainų žinių rašti
nėj gauta kablegrama, kad j 
lenkai su ukrainais perkirte, 
vieną geležinkelį, einantį iš j 
Kijevo, kuriuo turėjo atsime
sti svarbiausios bolševikų spė
kos. 

Tas reikštų, jog bolševikams 
atsimetimas iš Kijevo atsidu
ria pavojum 

C H I C A G O J E , 
PUIKIOS PRAKALBOS; 

GRAŽUS KALBĖTO
JO PRIĖMIMAS. 

Vakar Bridgeportiečiai tu
rėjo progos išgirsti prakalbų 
gerb. kun. L. Mirono. Nors 
į'žanga buvo apmokama, bet
gi didelėj parap . svetainėj su
sirinko geras būrys žmonių. 

Pirmoj kalboj kun. Mironas 
išaiškino vidujinę Lietuvos pa
dėtį, jos reikalus, i r ka ip A-
merikiečiai ' tuo žvilgsniu ga
lėtų Lietuvai pagelbėti pat įs 
grįždami į savo kraštą. Po 
trumpos (pertraukos sekė antra 
kalba apie užsienio Lietuvos 
politiką, jos kaimynus ir san
tykius su jais. 

Žinių apie Lietuvą gerb. 
Svečias tu r i labai daug, ne 
vien dėlto, kad pats nesenai iš 
ten atvyko, bet dėlto ypač, kad 
jis prigulėjo pr ie L. Valst. Ta
rybos, t. y. ikišiol esamo Lie
tuvos parlamento. Todėl ir 
prakalbos buvo indomios, tu
riu ingos, r imtos; klausytojai 
tiesiog gaudyte gaudė kiek

vieną kalbėtojo sakin ir išsi
tarimą, kartais per t raukdami 
kalbą gardžiu, sveiku juoku. 
Po trijų su viršum valandų 
nesinorėjo eiti namo; norėjosi 
dar daugiau klausyti. 

Visą iškilme padailino vie
tinis choras p. Janušausko ve
damas ir keletas daklemacijų: 

Rep. 

LAIKRAŠTIS " LIETUVA 
JAU NEIŠEINA. 

Žinomas Cbicagoje dieni, 
tis " L i e t u v a " , kurs pastarai
siais laikais iš " taut i škojo- : 

buvo pakrypęs jau radikalų 
pusėn ir mėgino žengti dar 
toliaus, sustojo ėjęs su gegužės 
9 diena. 

UŽPULTAS EGIPTO MINIS 
TRAS. 

Cairo, geg. 11. — Po važiuo
jančio ministro Hussien Dar-
Wi«che bey karieta pamesta 
bomba. 

Jo vežėjas su'žeistas ir šali
niais vienas studentas užm 
tas. 
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"Lietuvos" Atsisvei
kinimas. 

Subatoje. gegužės 8 d. dien
raštis "L i e tuva" savo redakci
jos straipsnius pradėjo žodžiu 
"Sudiev . " P-as Juoz. Gedmi

n a s rašo: 

"Gal .kiekvienas, perskai
tęs augšeiau padėtie autgalvį, 
supras, kad "Lie tuvos" re
daktorius atsisveikina su 
dienraščio skaitytojais. . . I r 
tokis supratimas bus teisin
gas, tik, ant nelaimės, nepil
nas. Nepilnas todėl, kad šiuo-
mi " sud iev" atsisveikina su 
"Lietuvos ' skaitytojais 
kaip to dienraščio redakto
rius, tai j) ir patsai dienraštis 
"Lie tuva ." 

"Lietuvos" Bendrovės di 
rektoriai tame pačiame nume
ryje praneša jos šėrininkams 
ir dienraščio skaitytojams: 

i 

"Niekam dienraščio liki
mu neužsiinteresavuB "Lie
tuva" atsisveikina su vi
sais. 
Tame pačiame pranešime pa

sakyta: "Šis yra gal but pa
skutinis numeris ." 

Nei mes neturime viltvaa dau-
^lau už *'Lietuvos" redi ktorių 

; bei jos bendrovės direktorius. 
Nelabai tikimės sulaukti t r e š 
nių jos numerių ypač, kad gir
dėjome, jog skolininkai padav; 
dienraščio bendrovę valstijos 
atstovui, arba resyveriui, kav̂  
varu išieškotų jų paskolą. 

Nors laisvamaniu tautininku 
laikraštis nekuomet neturėjo 
gero žodžio "Draugu i , " nors 
inųs dienraštis turėjo daug ne
malonumu, iš redakcijos buvu
sios prie Morgan st., tečiaus 
mes buvome jam paskolinę po-
peros ir nesikreipėme prie re-
syverio pagelbos. Keli dideli 
laikraštinės poperos ritiniai te
bėra negrąžinti mums. 

Negalime pagirti buvusio 
dienraščio pažiūrų, ypač mate-
rijalizmo, kurį parodė straip
sniuose apie dusią 1919 metais. 
Negalime pagirti nei taktikos, 
kurios "L ie tuva" laikėsi apsi
eidama su manys, bet nesi
džiaugiame jos nelaime. 

Atmetusi tikėjimą ir Bažny
čią "L ie tuva" neatmetė tėvy-
nės. Net paskutiniame savo nu
meryje ji rašė: "Nesigailėk 
pinigu paskolos bonams." Dau
gelis lietuvių atsižadėjusių ti
kėjimo, o neatsižadėjusių tėvy
nės, netekę savo dvasios dien
raščio, ims skaityti tą, kuris 
netik Dievo užsigynė, bet ir tė
vynės sustiprėjimo darbą tru
kdo. Beskaitydami tą dienraštį 
buvusieji "Lie tuvos" ėmėjai 
nesijuzdami neteks savo lietu
vystės. Tėvynei tai bus tikras 
nuostolis. 

Kunigai Vagiliai. 
g 

"Apvogė kliožtorių. , , Tuo 
vardu "Nauj ienos" subatinia-
me savo numeryje patalpino ši
tokią telegramą, iš Florencijos 
gegužės 7 d.: 

Valdžios įsakymu čia suar
eštuota du kunigai. Kaltina* 
mi del vagystės. Jiedu esą 
pavogę iš arcevijos kliosto-
riaus brangi) biustą, altorių 
ir kitų senovės dailės reteny
bių. Vagiliai pagauta tuo
met, kai jiedu bandė parduo
ti savo grobį. Gaus pasėdėti 
šaltajam 

Socijalistų laikraščiai dar 
vis neužmiršta bostoniškės ne
laimės, kad "Kele iv i s" tapo 
sugautas nemalonioje elektros 
istorijoje. Dabar bandoma ati
taisyti įspūdį 'žmonėse apvagi
nant kunigus. 

Jeigu du kunigai butu vo#ę, 
tai lengva butų buvę pridėti jų
dviejų pavardes. Bet to nepa
daryta, kad kartais iš oficijalio 
kunigų sąrašo nepasirodytų, 
jog tokių kunigų visai nėra. 
Negalima buvo paimti dvi pa
vardes tikrai esančių kunigų, 
nes juodu butų galėję per teis
mą pareikalauti pasiaiškinimų. 
Bevardžiai šmeižtai gerai ap
dumia akis mažai išmanan
tiems skaitytojams, o nedaro 
nei kokio pavojaus šmeižikams. 

Rimtieji laikraščiai nepada
vė telegramos, atsiradusios 
"Naujienose." Ją pagarsino 
tik bigotai, t. y. aklieji katali
kystės priešai. Jos proga galė
jo būti šitokia. Italijos valdžia 
neteisėtai užėmusi svetimas že
mes tarp 1861 m. ir l$t() m. iš
veržė taip-gi i r vienuolynų tur
tus. Dėlto garsusis astronomas 
A. Seeehi tapo išmestas iš sa
vo Observatorijos ir turėjo ieš
kotis prieglaudos Paryž. ob
servatorijoje. Kada įvyko tas 
žiaurusis vienuolynų apiplėši
mo įstatymas, tada tapo išleis
tas įsakymas, kad visi gražus 
dalykai, esantieji bažnyčiose 
priklauso viešpatijai ir yra 
dailės ministerio žinioje. Sulig 
to įstatymo Italijoje nevalia 
kunigams perkelti dailės daly
kų bažnyčioje iš vietos į vieta. 
Biustas yra žmogaus paveik
slas nulietas, iškaltas, arba iš
drožtas, parodantis galvą ir 
krutinės viršų. Toki biustai, 
nors Italijos valdžiai nepri
klauso, bet valdžia savinasi tei
sę juos prižiūrėti, kuomet jie 
yra labai gražiai padaryti. 

Jeigu kunigas nepripažinda 
mas valdžiai tos teisės perkėlė 
altoriii iš vietos į vietą, arba 
biustą pastatė ne ten, kur pir
ma jo stovėta, tai autiklerika-
las vakliniukas galėjo kunigą 
pasodinti kalėjiman. Tokių at
sitikimų daug buvo Rusijoje po 
carais ir Italijoje po karaliais. 
Tokio nuotikio užteko "Naujie
noms," kad kunigus apvagintų. 
Tai jųjų amatas. 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

(Pabaiga) 

Balandžio 10,1920 m. 
J o Malonybei Valstybės Sek

retoriui Bainbridge Colby, 
Washington, D. C. 

Gerbiamasai: 
Šio balandžio 3 d., aš, kaipo 

Lietuvos Atstovas Amerikoje, 
turėjau garbės ypatiškai išreik
šti Tamistai savo pagarbos 
ženklus ir esmu apturėjęs nuo 
Tamistos užtikrinimą, jog neto
limoj ateityje nuo Amerikos 
valdžios Lietuva susilauksian
ti to, ko ji nori. Turėdamas tat 
omenyje, aš norėčiau išreikšti 
tuos Lietuvos troškimus kiek 
pilniau ir aiškiau, negu tat bu
vo galima padaryti prie trum
po pasimatymo. 

Pasaulinio karo vilnis Euro
poj jau pradeda aptilti. Suvie
nytų Valstijų valdžia jau ruo
šiasi paskelbti taikos padėtį su 
Vokietija. Šio karo tikslai jau 
yra pasiekti. Kariškoji Vokie
tijos hegamonija Europoj jau 
yra sutruškinta. Belgijos val
stybė yra jau atstatyta ir nau
ja tvarka užvedama tarp Bal 
kanų valstybių. Visa eilė nau
jų valstybių—Suomija, Lenki
ja, Čekoslovakai, Jugoslavai ir 

klausomybę vasario 16 d., 1918 
metais. Nuo to laiko Laikinoji 
Lietuvoj vyriausybė ne tik pa 
sėkmingai yra išgynus užpuo
likus, būtent bolševikų įsiver
žusią Lietuvon armiją ir vokie
čių kariuomenę, kuri 1919 me
tais buvo mėginusi išnaujo už
imti visą Lietuvą, iš kurios ji 
pirmiau jau buvo pasitraukusi, 
ir išlaikiusi visą kraštą tinka
moj tvarkoj, bet išleidus pama
tines teises tokiai tvarkai iš
laikyti. Buvo sumanyti ir išlei
sti laikinieji Lietuvos Konsti
tucijos dėsniai, buvo pagaminti 
įs tatai dėlei mokesnių rinkimų, 
dėlei krašto valdymo, dėlei sa
vivaldybės įstaigų suorganiza
vimo ir pagaliau dėlei sušauki
mo iš visos Lietuvos Steigia
mojo Lietuvos Seimo. Dėlei vi
są šią darbą laikinoji vyriau
sybė mokėjo apsieiti su krašto 
ineigomis, nepadarydama dide
snių paskolų ir tuomi priparo-
dydama, jog visas kraštas tu r 
ganėtinai ineigų dėlei savo val
stybės išlaikymo ir ūkio žvilg
sniu. 

Visi šię priparodymai jau 
buvo plačiau išdėstyti mano 
raštuose, rašytuose prie Val-

Armenija, kurių gyventojai stybės Departamento sausio 17 
yra kentėję svetimą jungą, iš-1 dieną ir kovo 24 d., kad pripa-

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA. 

Geležinkelių komisija. , 

Pranešė, jog paskirta prezi
dento \Vilso<b Geležinkelių 
Darbo Komisija laikė savo pir
mą susirinkimą Washingtone, 
balandžio 16 di, ir septyni iš 
devynių narių pribuvo. Komi
sija tuoj ėmė žygius sutvarkyt 
2,000,000 geležinkelio darbinin
kų algų reikalavimus. 

Komercijos departamentas. 

Cenzo biuras praneša, jog 
575,704 pundai lininės vatos 
buvo suvartota Suv. Valstijose, 
kovo mėn. sulyginant su 516,-
594 pundais vasario mėn. ir 
433,486 pundais kovo mėn. 
1919 m. 

ėjo priešaky n ir užima savo vie
tą tarp liuosų ir neprigulmingų 
respublikų. Greta šių naujų 
valstybių ir vaduojantis ta pa
čia apsisprendimo teise yra pa
siskelbusios nepriklausomomis 
ir Pabaltiko valstybės. Tarp 
šių valstybių Lietuva užima 
plačiausią teritoriją, yra skait
lingiausia gyventojais ir rasit 
nė viena iš jų negali priparody 
ti daugiau teisės ir tinkamų 
pamatų savo nepriklausomy
bės pripažinimui, kaip Lietuva. 

Šie priparodymai yra tokie: 
a) Lietuviai, kaipo skirtina 

gentis ir tauta, gyvena ant šios 
savo teritorijos jau nuo žilos 
•senovės, nuo nepamenamų lai
kų. Tas lietuvių apgyventas že
mės plotas buvo apgyventas ir 
Vytauto laikais iiradžipj XIV 
šimtmečio, jis atatinka ir tam 
plotui, kurį Kusija buvo pasi
savinusi prie paskutinio Lietu
vos padalinimo 1795 metais. 
Pagaliau jis maždaug atatinka 
ir tai ieritorijai,kurią bu«'o US-
ėmę laike šio karo vokiečiai ir 
nuo kurios Rusijos sovie4-j val
džia, darydalna santaiką su vo
kiečiais Lietuvos Brastoj, yra 
išsižadėjusį savo suverenią 
teisių. 

b) Lietuviai, gyvenantieji 
ant šios teritorijos, vartoja sa
vo skirtiną ir ypatingą kalbą, 
seniausią vįsoj Busijbj kalbą, 
jie tur savo skirtiną tikybą, 
skirtiną nuo Kusi jos gyventojų 
ir jie yra užlaikę savo ypatin
gus tautos papročius ir savo 
skirtiną supratimą apie visuo
menės tvarką. Pavyzdžiui, Lie
tuvoj užsiliko ypatingas su
pratimas apie žemės nuomoj i-
mą ir nuosavybę i r tasai supra
timas buvo didžia atspara 
prieš .j^ivyravimąlvusijos bolše 
vizmo, kurio pamate yra komu
nai k žemės valdymo būdas. 

c) Lietuviai niekados nėra 
užmiršę ginti savo nepriklau
somybės, neveizdint į aštriau
sius persekiojimus, kuriuos jie 
turėjo iškentėti, patekus jieiris 
po Rusijos valdžia, dėlei savo 
skirtinos tikybos ir kalbos, ir 

• 

jie neperstoja kovoję už savo 
politinę laisvę. Šios kovos įžy
miausiais momentaisbuvo suki 
limai 1831 ir 1861—63 metais 
ir Lietuvos Seimo nutarimai 
1905 metais. 

d) Lietuvos Valstybės Tary 
ba, kaipo atstovybė viso krašto 

rodžius pamatus Lietuvos val
stybės nepriklausomybei pri
pažinti. Vienok kaip kada sa
koma, jog Lietuva negali būti 
kaipo valstybė pripažinta, nes 
ji yr Rusijos valstybės dalimi, 
o kadangi dabartinė Rusijos 
valdžia—būtent Sovietų Res
publika nėra šiandie kitų val
stybių pripažinta, tai negali bū
ti kalbos apie Lietuvos pripaži
nimą iki nebus Rusijoj susitvė
rusi atatinkama nauja valdžia, 
kuri ir bus teisėta išsitarti do-
lei Lietuvos nepriklausomybės. 
Jeigu šiokia pažiūra ištikro bu
tų palaikoma, tai nebūtų buvę 
galima pripažinti nepriklauso
momis valstybėmis Suomijos, 
Lenkijo>, Armėnijos, kn-

kad ji visuomet galės lošti įžy
mią rolę tarptautiniuose santi-
kiuose. Kuomet buvo šaukia
mas visos Rusijos Steigiamasis 
Seimas dar Kerenskio valdy
mo laikais, tai atstovai šian 
Seiman nebuvo šaukiami iš Lie
tuvos, kaip lygiai iš Suomijos 
ir Lenkijos, iš ko galima daryti 
išvadas, kad jau tuomet Ke
renskio valdžia buvo kaip ir at
sisakiusi nuo šių šalių. Paskui, 
kuomet įsigalėjo Rusijos Sovie
tų valdžia, ji aiškiai atsisakė 
nuo savo suverenių teisių ant 
Lietuvos, darydama santaiką 
Lietuvos Brastoj su vokiečiais. 
Tiesa, Vokietija buvo priversta 
atsižadėti visų gerumų, kurie 
buvo 'šgauti jos naudo.i. per 
šią sutartį, bet nustojus vertės 
pačiai sutarčiai nebuvo panai
kinamos tos teisės, kurios buvo 
padarytos Lietuvos naudon, 
būtent Vokietijos pripažinimas 
Lietuvos, kaipo nepriklauso
mos valstybės. Ir iki šio laiko 
nei viena Rusijos valdžia, kokį 
jį vardą nenešiotų, nėra išnešu
si protesto prieš tdkį atsiskyri
mą Lietuvos nuo Rusijos. Prie
šingai esamoji dabar Rusijos 
valdžia keliais aktais v ra ua-
tvirtinusi tą'Lietuvos atsidali-
nimą. Taip Rusijos Sovietų 
valdžia yra dariusi tarybas su 
Lietuva dėlei apsikeitimo be
laisviais ir pagaliau Lietuvai 
pasiniusi įneiti į santaiką >u 
jąja. Tokiu būdu išsižadėjimas 
nuo savo suverenių teisių iš 
pusės Sovietų valdžios šiandie 
yra jau aiškiausiu taktu. 

Kaip kada Amerika prisime
na apie gautą iš Rusijos pagel-
bą praeityje, kuomet ji vedė ko
vą už savo laisvę, bet dėlei šios 
priežasties rods ji neturėtų rei
kalauti, kad Rusijos valdžia 
pasiliktų tuose kraštuose, kurie 
patys yra nuo Rusijos atsisky
rę ir prie kurių pati Rusija per 
savo dabartinę valdžią nekelia 
jokios pretenzijos. Lietuvių 
tautos įsipykimas butų daugiau 
reiškesniu, negu dėkingumas 
visų tų, kurie laukia paguodos 
už darbus, kurie buvo padaryti 
pusantro šimto metų atgal. Ma
no giliausiu įsitikinimu yra ta 

LIETUVIAI, AMERIKOJE. 
DETROIT. MICH. 

Priaugamųjų vyčių vakaras. 

Nedėlioję, balandžio 25 d. Šv. 
Jurgio parap. svetainėje buvo 
jaunųjų vyčių 79-tos kuopos 
vakaras. Pirmiausia atvaidinta 
smagi dviejų aktų komedija 
"Mokykla." Iš jaunųjų artistų 
geriausiai pasižymėjo: S. Buk-
šaitė, J . Gustaitis, Juodsnukiu-
tė ir J . Kasevičius. Kiti ir-gi 
neblogai savo roles atliko. Po 
vaidinimo puikiai padainavo 
sesutės Bukšaitės. Vėliaus 
jautriai padeklemavo Zaikaus
kaitė, Statkiutė, Gustaitė ir 
J augutė. Paskui šauniai pa
skambino pijanu J. Jaugutė ir 
J . Kasevičius. Programui bai
giant jaunuolių choras skam
biai užtraukė kelias gražias 
tautiškas daineles. Paskui link
smai vingiuota įvairus lietuviš
ki žaidimai. Žmonių buvo gana 
daug. Pusė pelno paskirta nau
jai statomos parap. mokyklos 
naudai. Jaunųjų vyčių skyriui 
vadovauja bei dailės srityje la
vina muzikas A. Aleksis. 

Vulkanas. 

5TB1 

Vyrų ir Moterų Robų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs i s tema Ir m o k y m o būdu Jų* 
trumpu laiku i š m o k s i u viso ama

to. 
Mes tur ime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, des igning ir s iuvimo 
skyrius, kur k iekvieuas gauna gero* 
praktikos bes imokindamas . 

Visuose s iuvimo skyriuose masinos 
varomos e lektros j iega. 

Kvieč iame kiekvieną ateiti bile ko* 
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais , pa-
sižiurėU ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sul ig mieros, vi
sokio sti l iaus ir dydžio iŠ bet kuriod 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCH00L. 

J. F . Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE S T R E E T , CHICAGO. 

Kampas Lake S t , ant 4 tų lubų 

\ 

DR, G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 28 meta i 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Cbicago, IU. 

S P E C I J A U S T A S 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 va lan
da vakare. 

Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 6 87 

ROCKFOįtD, ILL. Dr. M. St u pnicki 

rios pilnai arba dalinai pride-
r i jo prie .sonosio.s Rusijos, "uomonė, kurio* prisilaiko dou-
Principas apie Kusi jos nedalu-
111$ nepasiliks labiau paniekin
tu, j t i g i bus Lietuva pripažin
ta, negu kaip jis jau tapo pa
niekintu, pripžįstant šias minė
tas valstybes. Be jokios abejo
nės Lietuvos kova už laisve ir 
visos sukrautos aukos dėlei už-

s 

laikymo savo kalbos, savo įsta
tų ir nepriklausomybės visai 
nebuvo mažesnės, negu anų vai-
stybių. Mažai1 to, ar-gi galį bū
ti kalbos apie užlaikymo, prie 
Rusijos tos tautos, kuri tur vi
sai skirtinus nuo jos praeitį, 
kalbų, tikybą ir tautinius troš
kimus. Ar galima prileisti, jog 
Lietuva sutiks susivienyti by 
su kokia Rusijos valdžia, nors 
ji butų ir teisėta ir ganėtinai 
demokratinga! Lietuva šiandie 
yra sutvėrusi armija, kuri su 
laisvanoriais siekia 75,000 žmo
nių. J i tvirtai yra pasiryžusi 
ginti iki paskutiniosios savo ne
priklausomybę ir jeigu Rusija 
pabandytų įsiveržti Lietuvon, 
ji susilauktų iš lietuvių daug 
stipresnio ir karštesnio atrėmi-
uio, negu koksai buvo padary
tas 1919 metais, kuomet bolše
vikai buvo sumanę užimti ta 
Lietuvos kraštą. Rusijos val
džios įsikišimas į Lietuvos rei
kalus butų pasikėsinimu ant 
Lietuvos laisvės i r aš negaliu 
tikėti, kad pasaulyje butų nors 
viena valdžia, kuriai patiklų 
toksarįsiveržimas. 

Be to šiandie nėra jau visai 
ir pamato manyti, kad Rusija 
panorės gražinti savo žinion 
Lietuvos žemę. Rusija tur ga
nėtinai savo žemės plotų ir tiek 

,'iima lietuvių, o tarp jų daug 
Amerikos piliečkj, jog didžiau
sioji demokratijos šalis, kurios 
demokratybės principai buvo 
taip reiškiai skelbiami Wash-
ingtono, Jet'ersono ir Lincolno, 
šių vyrų, kurie yra turėję daug 
įtakos į nius prie mūsų kovos už 
savo laisvę ir neprigulmybę, 
nebe0ali ilgiau beatilelioti 
Lietuvos kaip de facto, taip ir 
de jure pripažinimo. Juo grei
čiau įvyks tas pripažinimas, 
juo daugiau suras meilės ir pa
garbos, kuriuos tur širdyje mū
sų tauta prie Amerikos. 

Dėlei šių priežasčių turiu 
garbės prašyti, idant Lietuvos 
valdžia butų Suvienytų Valsti
jų pripažinta. 

Užtikrindamas augštos pa
garbos ženklus, pasilieku, 

Tamistos nuolankiu, 
(Pasirašęs) J. Vileišis-, 

Lietuvos Atstovas 
Amerikoje*. 

Rockfordiedių žiniai. 

Jvairųs skelbimai ir didelė 
jų kiekybė privertė mane pa
reikšti tę, ką patsai patyriau. 

Balandžio 28 d. buvau Chica-
goje pas Cunard, \Vhite Star, 
North German Lloyd ir New 
York-Libau Co. pasiteirauti, 
kaipo senas tų linijų agentas, 
kokiu bodu galima parsitraukti 
iš Lietuvos pačią-vaikus bei gi
mines. (Javau atsakymą, kad 
šiuo metu visai neparduoda lai 
vakorčių parsiųsti i Lietuvą. 

(Tąsa ant 3 pusi.) 

3107 So. Morghii Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Tardą GOSI 
Valandos: — 8 Iki 11 Ii ryto; 
5 po pietų lkl 8 vak. Nedėl io
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

i • • — 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

D Y K A I . 

Baltie Gonsultation Bureau, Inc. 
35 So. Dcarborn St. Chicago. 

R o o m 206 

Telephone: Yards 6492 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių l igose; rū
pestingai prižiū
riu l igonę ir kudi-
kj laike ligos. 

3255 So. Halsted St., Chicago, IU. 

J0SEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

St SO. LA 8 A L L E S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 87 

Vakarais 8911 W. 88-nd Btreet 
Tel. Ro<*weU f 8+t 

CHICAGO, ILL. 
M — — x — » — o « • • • • • • > « 

S. D. LACHAWICZ 
Lletuvys Graborlus patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PI. Chicago. IU. 
• TeL Ganai S 1 M . 

—K 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgas 

s Itmelande: 19909 8*. Mtehl*a* Are. 
Telefonas Pallman 341 Ir Pallman SIS* 
Ghicago j : 4515 So. W o o d Str. 

Tik Ketverto rakate nuo 5:30 Iki 7:00 
- Telefeaaa Yards 7U. 

Ė « « s » < a ^ m m m » • • • • • • • • • • Į 

FEDERAL TRADE KOMISI 
JA. 

yra paskelbusi Lietuvos nepri- daug savo turtų ir gyventoja, 

Praneša, jog T. M. Robert-
son, ekonomistas, balandžio 15 
d., pasakė Senato Išdirbėjii 
Komisijai, jog čeverykų bran
genybė tai kaltė mažų pardavi
nėtojų. Darbininkai ir išdirbė
jai ima daugiau pelno negu 
vertėtų, bet mažieji pardavinė
tojai uždėjo didesnę sunkenybę 
ant publikos negu kiti. 

e Javų korporacija praneša, 
j()g šia savaitę nupirko apie 8,-
000 bačkų kvietinių/miltų mo
kėdami $10,69 už bačką.Balti-
rnorėje ir $9-90 už bačka/ vaka
ruose. 

Dr. M. T. STRIKOL'B " 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
or i sas : 1757 W. 47th St., 

(47 ir Wood gat . ) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėl iomis 
9 iki 12 rytaįs. 

Tol. Botilerard 160 
Ros. 2014 W. 4»rd Street. 

Tel. McKinley 263 

—9 

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

Kanip. 49 Court 
Res . 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 26 St 
Ofiso Cicero 4 t 

g Ą | R A \ m LIETUVIŠKAI 

Dr. P. P. ZALL YS 
Lietuvi* Dentistas 

10967 So. Michlgan, A v e n u e 
B—ei—d. 11L 

» VALANDOSl t Iki 9 rakare, 

OR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
Ofisas ir Gyvenimo vtet» 

S 2 5 2 S o . H a l s t e d S tr . 
A n t V i r š a u s l n i v e r s a l S t a t e B a n k 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 2. i 
Telefonas Tardą SM4 

*į« m m m m i 

* J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUYIB ADVOKATAS 
4548 S. \VOOD STKKKT 

726 W. įmit STKKKT 
CHICAGO. 

McKinley 4320 
H«. » » • < • » » » » » » » • • • » » • M 1 » » » » j 

Tel. Drover 7041 

Dr.C. Z. V eželi* 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Scredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. ASRLAND A V E N U E \ 
. arti 47-toe Gatves 

i • • • ' » ! • • • • » i » « i i m • r TI T r »i •. u » » « j ) 

-K 

I DR, CHARLES SEGAL 
Perkė lė savo of isą po niiin. 

4729 S. Ashland Avenue 
Kur gydo l igas vyrų moterių įr 

vaikų. 

Valandos nuo 10 iki 12 
2 iki 5 po pietų; nuo 
vakare. Nedėl iomis 10 

iSryto; n u o 
7 ik i 8 :30 

iki 1. 
T e l e f o n a s D r e x e l 2 8 8 0 I ' 

Itesld. 999 So. Ashland Blv. Ohicaifo. 
Telefoną* Haymarket 9644 

OR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas . 
Specljallstas Moterišku. Vyriškų 
Valku ir v i sa chroniška ligų 

Ofisas: 2994 So, Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9999 

VALANDAS: 10—11 ryto 9 I p o 
pisto. 7—9 vak. HedėUoaris 10—19 d. 
• * * W a % * * * « « * « * 4 a / * / V / 4 j ^ t / a / 9 / 4 4 | 
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CHICAGOJE. 
M*-— > 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES N U S T A T Y T A C U K R A U S 
SVARUI 27c. 

Antradienis, gegužės 11 d., 
Šv. Pranciškus Hieromietis. 

Trečiadienis, gegužės 12 d.. 
Šv. Epifanijus. 

GAISRAS GYVULIŲ 
SKERDYKLOSE. 

Žuvo apie 75 mulai, arkliai ir 
s*alviiai 

• 

Šitų sekmadieni u;yviHų 
>kt'nlykluse luivo Įiulrilęa gai
sras. (Jrumo.įo visai apylinkei. 
N\s pasirodė, kad gesinti liep
sna- vanduo negana smarkiai 
\ a romas. 

Visgi pasekmingai liepsnos 
sukontroliuota. 

Nuostoliu busią apie $250,-
(X)0. Sudegė apie 7.") mulai, ar
kliai ir galvijai. 

Gaisras buvo pakilęs po kro
vinio platforma United States 
Stoekvards ant Transit kom-
ponijos, tarpe 43 ir 44 gatvių. 
ties Chicago Junetion gele
žinkelio bėgiais. 

15 ten liepsnos persimetė i 
gyvulių trobesius. 

Prokuroras gaudo didžpel 
nius. 

iŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

DIDELIS LAIMĖJIMAS 
AKADEMIJOS RĖ

MĖJŲ DR JOS. 

LIETUVIAI AMERIKOJE, 

šaukės konferencijon didžiu
lius cukraus pirklius. Po ilgų 
tarymi paskelbta, kad cukraus 
svarui nustatyta 27 centai. 
Tiek mokėsiu suvartotojai. Jei 
katrie krautuvininkai imsią 
brangiau, tie negaiusia cukraus 
pardavinėti. 

Prokuroras pirkliams pa
grūmojęs kalėjimu, sakoma 
pranešime, jei tie nebūtų bu
vę sutikę papiginti.cukrų nors 
keliais centais. 

Ypač atkreipta doma Į spe
kuliantus, kad tiems nebūtų 
parduodamas cukrus iš didžiu
lių sandelių. 

• 

PAVOGTA DEGTINĖS $30, 
000 VERTĖS. 

Saliunininkas Kaufman, 3844 
Xo. Ashland ave., graudžias 
ašaras lieją>. Jo saliunas ap
kramtytas. Pavogta degtines 
vertės $30,000. 

APVOGTAS LIETUVIS. 

Peter Yarutis iš Waukeg»B 
atvažiavo Chieagon su t u k s - ^ ^ ^ ^ SOcijalistų, in 
tane i u dolierių nusipirkti viso-
kių prekių savo * valgomų 
daiktų krautuvei. 

Netoli Ashland ave. 47-oje 
gatvėje jį užpuolė trys plėšikai 
ir atėmė pinigus. 

NUBAUSTA PERKRAUS 
TYMO KOMPANIJA. 

Aną dienų perkraustymo 
kompanija Joyce I>rothers Sto 
rage and Van Co. teismo mi-
.bausta $75 pabauda už plėši
mą žmonių. 

Kaip ta, taip ir kita* tos rū
šies kompanijas teismas pa
traukė miestas. 

PRAŠĖSI PAIMTI PASITAI
SYMO ĮSTAIGON. 

Policija pasiuntė Jį- namo. 

Frank Lenciani, lo metų, 
nuėjo į West Chicago gatvės 
policijos raštinę ir ėmė pra-
šyties, kad jis butų paimtas 
pasitaisymo įstaigon. 

Vaikas sakėsi turįs gerų tė
vų. Bet jo neklausus ir einas 
nedorais keliais. Sakėsi, jis bi-
jųsis pavirsti kokiuo dideliai 
nedoru žmogum ir paskui bai
gti gyvenimų po kartuvėmis. 
Pasisakė, kad ir dabar jis tre
čia diena ir naktis nebuvęs na
mie ir jokiuo būdu negalįs sa
vęs suvaldyti 

Policija, išklausiusi tos vai
ko išpažinties, nesutiko *tt jo 
reikalavimais. Bet pasiuntė jį 
namo įsakydama klausyti tėvo 

Kiekvienas, kuris matė gavė-
nėje perstatymų "Vakariem-

Praeitų šeštadienį federalis b u t * ' " n e ^ * * i G ganėtinai atsi-
apskričio prokuroras buvo su- džiaugti Simfonijos orkestrą, 

kuri grojo po vadovyste prof. 
Roman Oirvin iš American 
Conservatory of Music. 

Akademijos Rėmėjų Bridge-
porto skyrius, norėdamas už
ganėdinti- prakilnių žmonių 
troškimų klasiškos muzikos, 
štai ir pakvietė prof. (iirvin 
duoti koncertų su visa orkestrą. 
Profesorius mielai sutiko ir 
koncertas įvyks gegužės 23 d., 
8 vai. vakare, Šv. Jurgio para
pijos salėje. 

Tai bus bene pirmutinis toks 
koncertas lietuvių tarpe. Prot*. 
Girvin rengia ypatingai puikų 
programų. Laike ' i Vakarienbu-
cio" dalyvavo suvirs trisde
šimts muzikantų, bet šiame 
koncerte bus jų suvirs penkias 
dešimts. Tai bus toki muziko-
šventė, kokios dar lietuvių au
sys nėra girdėjusios (bent ne 
visų). 

Apart koncerto, bus vaidin
tas veikalas ''Smilčių laikro-
dis."* Jį vaidins Vienuolyno 
auklėtinės. Jų nė negirsime, 
nes. kas matė "Vakarienbutj ," 
tai žino, kų Akademijos auklė
tinės gali. 

Bilietai šiai puikiai pramo
gai iskalno jau parduodami. Jų 
galima gauti " D r a u g o " redak
cijoje ir pas 2-rojo skyriaus A. 
R. Dr-jos pirmininke: A. Gilie-
nc, 33Q4 So. Morgan st. Taip-gi 
Jz. Xausėdo krautuvėje, 917 
W. 33rd st., Chicago, Iii. 

Visa bėda, kad bilietai per 
pigus. Už tokį vienų koncertų 
reikėtų mokėti mieste po $5.00, 
o čia tik tiek temokama kaip už 

GERAI PASIPELNYTA VA 
GILIŲ. 

— 

Apvogti namai A. H. Mulli-
ken, turtingo chieagiečio, 1042 
Lake Shore drive. 

Vagiliai naktį įsilaužė į na
mus per užpakalines duris. 
Paties šeimininko su šeimyna 
nebuvo namie. (Ji tarnai mie
gojo ant antrojo augšto, ir, sa
kosi, nejutę kas darėsi apačioj. 

Išnešta visokių daiktų ver
tės 10 tūkstančių dolierių. 

PRASIDĖJO BYLA SOCIJA 
LISTAMS. 

Vakar Chiagoje prasidėjo 

tariamų suokalbiavime prieš 
šalies vyriausybę. 

Kaltinamų tarpe yra ir tur
tingas socijalistas W. Bross 
Lloyd, kurs daugiausia domos 
atkreipia į save. 

sakoma ton bylon bu s pa
šaukta apie 300 liudininkų. 

Pirmininkauja teisėjas Os-
car Hebei. , 

(Tąsa nuo 2 pusi.). 

Turėjau paėmęs ant rankų 
$100.00 nuo Antano Kazoko iš 
Rocki'ord, 111., kad išpirkus 
laivakortę jo moteriai ir dukte
riai gyvenančioms Šiaulių mie
ste, Lietuvoje, bet negalėjau. 
Tatai šisai atsitikimas privedė 
mane prie tikros žinios, kuria 
ir noriu pasidalinti su visuo
mene, kad ši žinia sulaikytų 
kol-kas trokštančiųjų norus 
parsitraukti savus iš Lietuvos 
ir kad jokis agentėlis nei vieno 
nebegalėtų prigauti. 

Kaip greit bus galima trauk
ti savus iš Lietuvos, aš gausiu 
žinių iš .minėtų garlaivių kom
panijų. Tada ir pranešiu. 

Amerikos piliečiai savo pa
čias ir vaikus gali parsitraukti 
iš tėvynės per šios šalies Už
sienių Ministąrį. 

ii 

Iš Amerikos norintieji gali 
jau Lietuvon keliauti, bet vis
gi išvažiavimas nėra lengvas. 

R. N. Barsis, 
611 Lincoln ave., 

Rockford, III. 

DU VAIKU APDAUŽYTA 
AUTOMOBILIAUS, 

Gatvėje automobiliai^ pa
gautu du vaiku* broliuku, Al
be rt ir Philip Nenec, 13 ir 1 L 
metų. Nelaimė įvyko ties ol-ta 
ir Robev gatvių. 
Albertui įlau'žto> galvos sme

genys. J U paimtas ligoninėn. 
Philip slaugo januis namie, 
4801 AVincltester ave. 

PASMERKTI MIRIOP 3 
ŽMOGŽUDŽIAI. 

gerų "movie ." 
Pasiskubinkite iškaluo juos 

gauti, nes žmonės jau ir taip 
sparčiai perka, gali jų greit 
pristigti. Koncertas nebus at
kartotas, nes konservatorija 
užsidaro tuo jaus po koncertui. 

Visas vakaro pelnas eis Šv. 
Kazimierio Akademijos nau
dai. 

A. R. D. Narė. 

I š BRIDGEPORTO. 

Kriminaliam teisme pas
merkti miriop trys žmogžud
žiai — Frank Canipione, Tom 
Krrico ir -Niek Viana. 

Visi trys pripažinti kaltais 
už nužudymų Alberto Kuba-
lanzo praeitų rudenį. 

PADIDINTA UŽMOKESTIS 
DARBININKAMS. 

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

A . P E T R A T I S & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

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

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laiwwkort*s 

N O T A H I J t Š A S 
3249 So Hilsted Street. Cfttca&o. IMinou 

B o n u *A»*D 611 

(jazo kompanijos ir jos dar
bininkų bendras arbitras, \Vil-
liani B. Munbal, pripažino 
darbininkams 10 nuoš. dau
giau užmokesties. 

Tiek buvo sutikusi ir pati 
kompanija. Bet darbininkai 
norėjo daugiau . ir siiti 
ko jmsiduoti arbitro nuspre~m 
dimui. 

Tas pat arbitras paskelbė, 
kati unijos pripažinimų jis dar 
peržiūrėsiu.-. 

Šiandie, gegužės 11 d., Šv. 
Jurgio parap. svetainėje, 8 vai. 
vakare įvyks susirinkimas L. 
L. Paskolos bonų vietinės sto
ties. 

Visi bonų pardavinėtojai 
kviečiami atsilankyti, nes daug 
svarbių dalykų reikės aptarti. 
Jau turime prisiųstų laiškų iš 
L. Misijos, kuriame daug ko 
pasakoma, ir daug kitokių 
svarbių dalykų reikės svarsty
ti. 

S. Austynas, Stoties rast. 

L. VYČIŲ CHICAGOS AP 
SKRIČIO KUOPŲ DOMEI. 

PIRKITE KARAS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS V7.S.S.). bųs klausimai. 

L. Vyčių Chicagos Apskričio 
kuopų atstovų svarbus susiva
žiavimas bus* nedėlioj, gegužės 
16 d., Šv. Jurgio parapijos sve
tainėj, 2:30 vai. po pietų. 

Kuopų atstovai malonėkite 
skaitlingai ir laiku suvažiuoti. 

Apskričio Valdyba. 

ROCKFORD. ILL. 

Vyčių vakarienė. 
Gegužės 1 d., L. Vyčių 83 kp. 

surengė šeiminiu} vakarėlį ar
ba vakarienę. 'Jaunimo nebuvo 
tiek, kiek tikėtasi. Mat tame va
kare kita draugija ir-gi rengė 
vakarų. Nebūtų skaudu, jei va-
karų butų rengus kokia nors 
socijalistų arba kita tam pana
ši dr-ja, nes tos rųšies dr-jos 
tik ir žiuri, kad pakenkti bei 
suardyti visokį gerų darbų. 
Bet vakarų rengė viena iš mū
sų pačių. (Jai ta dr-ja ir ištik-
rųjų turėjo mintyj, kad paken-
i 

kti vyčių vakarui. 
Nežiūrint to, jaunimo susi

rinko gana gražus būrelis. Gai
la tiktai, kad kai-kurie ir iš vy
čių dalyvavo ne savo surengta
me vakare, bet kitos draugijos. 
Dideliai nesmagu, jei savųjų 
terpi vis tokie nesusipratimai 
kilsta. Laikas butų santaikoj 
gyventi ir nekenkti vieni ki
tiems. Kada išvien dirbsim ir 
meilėj, vienybėj gyvensim, ta
da galėsim daugiau nuveikti 
prakilnių darbų Bažnyčios ir 
tautos labui. | 

Užtektinai mes turim priešų, 
kurie tik ir laukia, kad kaip 
nors greičiaus nuslopinti dar
buotę katalikiško jaunimo. Bdt 
tas jaunimas nenusimena ir ne 
nuleidžia rankų. J is drųsiai 
stoja prieš savo idėjų priešus. 

Vakaras buvo gražus, gra
žesnio jau nė norėti negalima. 
Muzikantai grojo padorius šo
kius, mergaitės su dideliu mei

lumu pasitiko jaunimų, pri»eg-
damos gėles. Jaunimas didžiu
moj čia augęs, bet lietuvystės 
dvasia jame bujote bujoja. 
Būdamas tokiame būrelyje tik
rai jautiesi lig anoje vandeny
no pusėje, savo gimtiniam 
krašte. 

Šeimininkės: p-nia Krušienė 
ir p-lė Jusaitė daugiau vertos 
kaip padėkos žodžio už jų ne
nuilstantį pasidarbavimą su
rengime vakarienės. Skaniai 
sutaisyti valgiai bematant nu-
tuštėjo nuo stalų.. Kad 
ir pavalgęs žmogus buvo ir tai 
traukte traukė prie kvepinčio 
valgio. 

Vytės: p-lė O. Krušaitė, A. 
Paliuliukė ir kitos darbavosi 
nešdamos ir dedamos ant stalų 
valgius. Sukinėdamos tėmijo, 
kad visko butų užtektinai, kad 
niekur nieko nepritruktų. 

Vakaro pavykimas taip-gi 
priklauso ir p. J . Andrukaičiui, 
kurs nenuilstančiai darbuojasi 
vyčių kuopoj. J i s daugiausia 
pasidarbavo ir surengime to 
vakaro. 

Po vakarienės buvo šokiai. 
Jaunimas gražiai ir padoriai 
šoko. Buvo ir žaidimų. Rock-
fordo jaunimas labai mėgsta 
žaidimus, tik nelaimė, kad toj 
žaidimų mažai kas žino. I r taip 
smagiai laikas prabėgo iki rei
kėjo svetainę apleisti. 

Ilgai, ilgai bus man atminty j 
Rockfordo L. Vyčių vakarienė 
ir jos prakilnus jaunimas. 

Tegyvuoja Rockfordo vyčiai! 
Svečias. 

REIKALAUJA. 
K l I K A l l \ ( . I 

Truckeriai ir leiberiai vyrai dirbti 
viduj warehousej. Pastovus darbas ir 
gera mokestis. Atsišaukite S u p t 
Fourth. 

Gunibinsky Bros. 
c-o Union £• Lumber Strs. 

> 

REIKALINGOS MERGAI
TES. 

Šitame susirinkime bus pri
imami kuopon nauji nariai. 

A. Aušraitė, rast. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

L. Vyčių 3b' kuopos-mėnesi
nis susirinkimas bus gegužės 
12 d., 7:30 vai. vakare Akdvin 
ley parko svetainėje, prie \Y. 
39 ir \Vestern ave. 

Visi nariai kviečiami susi
rinkti. Reikės apkalbėti svar-

Labdaringos Sųjungos 8 kp. 
laikys mėnesinį susirinkimų 
utarninko vakare, gegužio 11 
d., pusiau devynių, bažnytinė
je svet., tuojau po pamaldų. 

Visi nariai privalo atsilan
kyti į šį susirinkiimų. Norintie
ji įsirašyti Labdaringon Sų-
jungon, kviečiami atsilankyti. 
6is susirinkimas bjfis labai 
svarbus. Valdyba. 

CHICAGOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS. 

10 metų ir suvirs. Prityri
mas nereikalingas. Šviesus, 
švarus fabrikas. Gera alga iš-
pradžių. Greitas pakėlimas. 

Rand McNalley & Co. 
536 S. Clark Str. 

ANT PARDAVIMO. 
Išvažiuoju, užtat tūrių parduoti sa

vo moderniška 2 flatų mūrinį narna 
po 5 ir 6 kambarius 2 furnecai. Kai
na |8,000 atsišaukite nedeldienials 
ant 1-ino flato. 

5612 So. \ViiKhcster Ave. 

Medžių darbininkai ir Karpente-
riai — vežimų ir automobilių darbo. 
Atsišaukite: 

Chicago Mercluiaitisc and 
Equipmcnt Co. 

828 Ezchange Ave. V. S. Vaida. 

Vaikai — VVest — Katalikai del 
generalio offiso ir pasiuntynistės ge
ra ateitis. Atsišaukite. 

The Daprato Slatuary Co. 
766 VVest Adams Street. 

i 

Koom ,511, 58 E. AVashing-
ton st. (tel. Randolph 7480)' 
pjrašo jam pranešti, kas žino ar 
gyvi ar mirę šie asmenys Favel 
Adier arba Favel Goldliedler. 
Žinių ieško jo brolis Motul. 
Taip-gi apie Kari Lindner. Ži
nių ieško jo motina. , y 

Vyrai dirbti poperos stocko kam-
barij. Geras darbo sąlygos. Atsišau
kite. 

American Color Type Co. 
1151 KoMooe Street. 

i - r 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del fabriko darbo. Pastovus 

darbas. 
Link Beit Co. 

39-th & Stewart. _ 

REIKALINGI. 
Senyvi vyrai del fabriko 

darbo. 
Atsišaukite: 

700 West 22 nd Str. 

REIKALINGOS. 
Laundrey merginos prie plovimo 

indų. Atsišaukite 
2450 H o u a n l ' Avenue 

Rogers P a r k 321 
* - - • • I I L 

$100.00 GAUS. 
Kas praneš kur mano moteris Ma

rijona I 'lauškienė (po tėvais Baraus
kaitė) ir 3 vaikai: Mikuti* 17 metų, 
Jonukas 15 m., ir Leosė 12 m. Jau 
12 metų kaip jię prasišalino nuo ma
nęs. Kas žinote apie juos praneškite 
man arba jie patįs tegul atsišaukia. 

jAš paeinu \š Trakų apsje., Butri
monių valšr. Dabartinis adresas: 

Mikola* Plauška, 
-'•UI Mur\vine Ave. Scranton, Penna. 

REIKALAUJA 

REIKALINGI. 

Hog Butcheriai 

Dirbti paekiag house. 

Hetzel & Co. 
1743 Larrabee Str. 

REIKALINGI ŠĖPŲ 
DIRBEJIAI. 

Rakandų fabrike. Pastovus 
darbus. C era mokestis. 

Atsišaukite: 

Behnke & Fink Mfg. Co. 
1107 Maxwell Str. 

PAIEŠKO 
Pa iešką u savo brolio Stanislovo 

Mikniaus Kauno Gub. Raseinių apsk. 
Adakavo parap. kaimas Sniegoniškiai 
apie 16 metų gyvena Amerikoje, se
niau gyveno Chicagoje. 

Kas apie jį žinote a rba jis pats 
tegul atsišaukia šiuo adresu: 

Pranciškus Miknius, 
Bo.\ 240 Kenosha. Wis. 

Paieškau savo draugo, Prano Vai-
čio, paeinančio iš Obelino Dvaro, 
Aaseinių Apskričio ir Valsčiaus, 
Kauno Radybos, jo adresas buvo toks 
prieš kare, pirmiau susirašinedavau, 
bet dabar nieko negirdžiu nuo jo. 
Kas žinote jo dabartini adresą, ma
lonėkite pranešti man. 

Jonas Kruszas, 
703 Lim-oln Ave. l tocktord, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Furni tures už neaugšta kaina. 

1036 W. 47 Place 

Parsiduoda du lotai an t Tripp Ave. 
80x125 pėdas, vanduo ir šaligatves 
užmokėta. Vienas blokas nuo Archer 
Ave. arti Crane Plantos. Kaina $350 
u/, viena, verti po $900. Parsiduos 
po viena arba abudu. 

Savininkas 
2714 Indiana Ave. 

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

John Kruszas, 
703 Lincoln Ave. Rockford, 111. 

Telef. Main 3969 

ANT PARDAVIMO. 
Bučerne ir grocerne turi būti par

duota t rumpu laiku nes savininkas 
išeina į kita bizni, parsiduos pigiai. 

« 3355 W. 381h Street 

ANT PARDAVIMO. 
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais mūrinį namą 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir
mos klesos knygynos ir Cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip Vii: vltaurifc i.u:i.\: toa-
zas, geriausi elektros įvedimai, 
maudynes abejuose pagyvenimuo
se, basementas, akmens pamatas 2 
pėdų ir 18 colių storas. Grindįs 
basemente cementinės. Garu šildo
mas visas namas. Suros naujausio 
įtaisymo 1-mas pagyvenimų — pir
mos klesos knygynes ir cigarų 
krautuve kampas 47-tos ir Wood 
gatvės Grindįs' muro, durįs ir lan
gai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai. 

Parsiduosiu namą ir biznį vidu
tine, kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europą. Atsišaukite tuojaus į 

P. MAKAREVVICZ. 
1757 W. 47 gatve Chicago, IU. 

PRANEŠIMAS. 
Kad aš laikau gėles nepir

kite kvietkas pa* svetimtau
čiu kapinės, nes mes ir užlai
kome geriausias ir gražiau
sias, žemesnes kainos, ir ge
riau patarnausime. Taippat 
užlaikome rastauracija, ir ne
svaiginančiu gėrimus, ir ge
riausius cigarus, patarnausi
me geriausia atsilankusiems 
Andrew Iwa«zkiewicz, vienas 
blokas šio puse kapines. Nau
jame mu^u murinę name ant 
111 gatvės. v 

FAAA1AO l l l / .O ARM8S ~ UKES. 
Jau didžiumas net nustojo TilttM 

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

ŠV. ANTANO DRAUGUA 
Custer, Michigan. 

c-o Kaz. Daunoras 

Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas DldmlestyJ: 

29 South La Salle Street 
Rambaris 824 

Tel. Central 6390 

Vakarais, 812 W. 33 Št. 
Tel. Tards 4681 

! • • » • • » • • • 

JAU GALIMA VAŽIUOTI 
TIESIOK | LIEPOJĮJ, 

Važiuojantiems j Lietuva, pam
piname pasportus, pagelbame at
siteisti su taksais. Parduodame 
laivakortes ant skyrtų linijų, Siun 
čianie pinigus pagal dieninio kur
so. Padarome visus legališkus do
kumentus Lietuvos ir Amerikos 
reikaluose. Taipgi perkame par
duodame namus lotus ir favmas. 
Turime ant pardavimą daugy

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

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

onMMCDOm n r i l T Y 

BUREAU 
4547 S. Heimitage Av. Chicago 

Tel. Yards 145 

iimiiiimiitiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiirm 
URA!! 

Visi ant šviežio Medaus!! 
W. STRYGAS 

Kų tik parvežė iš Michigano. 
$1.95 už 5 svarų viedruka. Pri
statau į namus. 

3022 W. 40th Street. 
Chicago, 111. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiinti 
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ERNEST WEINER 
DRY OOOD5 

1800 W. 47th kamp. Wood SU. 
M M anodams dviguba* s t i m p u 

KetTergaia Ir 8ubatomi». 
Dideliame pasirinkime fa anasai. 

Visokie matsrljolsi, Talkams 
tial, Usnės Ir Jakutss. 

PLUNKSNOS. 
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Taip tūkstančiai žmonių 
sako apie 

Ant kampo 47tos ir Ashland Ave. 

ŠITAI KAME TVIRTUMAS ŠIO BANKO RYMOJA -
Tai yra Valstijinis State Bankas po Kontrole ir Priežiūra Illinojaus Valstijos. 

Turi Turto Suvirs Penkiolika Milijonų Dolierių. • 
Jo Svarbiausiais Savininkais ir Direktoriais, kitais žodžiais sakant: "Vyrai, Ku

riais Banką Laikosi" — yra vyrai didelių turtų ir didelio patyrimo biznije. 
Sitai tūli tų vyrų vardai, kurių sujungtas turtas gerai viršija Vieną Milijoną Dolierių. 

\ 

EDWARD MORRIS President Morris & Co. 
J K SPOOR President, Chicago Junction R. R. 

and Union Stock Yards Company 
..... n«». ..»_«..„ Director First National Bank, Chicago 
NJI.0N MORRIS Chairman, Board of Directors Morris & Co., U. S. 

Yards — Director First National Bank, Chicago 
EDWARD F. SWIFT Vice-President Swift & Co., U. S. Yards 
ARTHUR MEEKER Vice-President Armour and Co. r 
H. E. OTTE ' Vice-President National City Bank of Chicago 
C. M. MACFARLANE Vice-President and Treasurer of Morris & Co. 
rHORNHILL BROOME President, Midland Warehouse & Transfer Co. 
J. OPPENHEIMER of J. Oppenheimer & Co. 47th St. and Ashland Ave. 
C. J. ATKINS of Atkins & Freund, 48th and Ashland Ave. 
WM. J. RATHJE '. President, Mid-City Trust & Savings Bank 

\ 

Prie to svarbu ir tai, jog Peoples Banko Menežementas randasi patyrusių ir atsargių Bankierių, kurie iškėlė šį 
Banką ir pastatė priekyje kitų Chicagos Sėkmingų Bankų:-

: 

-

• 

R. J. SCHLESINGER President 
H. C. LAYCOCK . i Vice-President 
FRANK J. KOHN Vice-President 
LEON DREWENSKI '. Vice-President 
NORMAN 0. GEYER Cashier 

JOSEPH C. VLASAK Assistant Cashier 
F. W. A. JOHNSON Assistant. Cashier 
JOHN DE GERALD Assistant Cashier 
CLARENCE R. WEBSTER Assistant Cashier 
E. NYLIN Secretary and Trust Officer 
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SUVIENYTU YALSTIJU VALDŽIA 
CHICAGOS MIESTAS 

COOK APSKRITIS 
Tūkstančiai Darbininkų -- Visi Laiko Savo Pinigus Šiame Banke. 
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