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Nauja Meksikos Valdžia
APSAUGOTI AMERIKO

NUS! ŠAUKIAMA SE
NATE.

METAI-VOL. V. No. 113

Nori Prezidento
amL q Uauauuv y ua a u omu u

Kariuomene
‘in

CARRANZA MĖGINA GIN , Meksikos padėties klausimas. 
TIES. RevoliucijonkJrių valdžios

, Vera Cruz, Meksika, geg. 12. 
— Ligšiol paduotos įvairios 
žinios apie buvusį Meksikos 
Carranzų pasirodė netikros.

Nes buvęs prezidentas dar 
nėra suimtas revolincijonicrių.

Jis ym miestelyj San Mar
ėm, už 27 mylių j šinurntus 
nuo miesto Pnebla. Pastarasis 
miestas valdomas ravoliucijo- 
niorių.

Carranza ten vrn savo mili- 
tariniain traukinyj, apsistatę* 
sau ištikimąja kariuomene.

Jis buvo manęs pasiekti Ve
ra Cruz arba Puebla. Bet va
žiuojant j>at irta, kad tuodu 
miestu yra revotiucijonierių Į 
rankose.

Datar prieš jį eina n*voliu- 
v’jonirrią kariuirtneta. Bū.- p«- 

•; reikalauta, kad jis pasiduotų, 
Kad išvengti kraujo pralieji
mo.

‘5 
agentas Kogatero, Einiliano 
Tomez, sakoma, busiąs inga- 
liotas atkeliauti AVasIiingto- 
nan ir čia tarties šu musų vy
riausybe.

Iš Torreono pranešamą, jog 
ravoliucijonierių valdžia, re
gis, užtrauksianti vidujinę pa
skolą—3TMMHM) pesų, apmokėti 
revoliucijas kareivius. •

Carranza apsuptas.

Vera Cruz pareina žinių, 
buvę* prezidentą* Car-

Reikalaujama pasiųsti karės 
laivą į Juodąsias jūres.

Washington. geg. 12.—Aną 
• dieną iš Konstantinopolio bn

vo pranešta, kad Batumo pa
kraščiuose, Juodose jūrėse, jū
rių plėšikai, užpuolę pmmiuų 
garlaivi sn keliauninkais. Tar
iu* anų buvę ir amerikoną.

Per dvi valandi plėšikai te
rorizavo keliauninkus. Išver
stas visas laivas. Paskui tą 
garlaivi ir keliauninkus išgel
bėjo vienas prancūzų karės 
laivas.

Kadangi vietos vyriausybė 
nieko ligšiol neveikė su tikslu 
apsaugoti savo piliečius, tad 
vakar senate pakelta* balsas.

Užrubežinių reikalų senate 
komitetas padavė senatui re
zoliuciją. kad prezidentas V ii- 
sonus į Batumo pakraščius 
kuoveikiaus pasiųstų karės 
laivą su tikslu upsuugotįumo- 
rikonus.

Dar apie Rinkimus 
Lietuvoje.
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PLĖŠIKŲ ISGUDRĖJIMAS.

f
Atė;o šlubuodamas, išėjo kaip 

pakaustytas.

Turkija GavoTaikos Sutartį
f -

MEKSIKOS REVOLIUCUO- 
NIERIAI REIKALAUS 

PRIPAŽINIMO.

Vadai pasirengę tarties
Washingtonu.

su

Washington, geg. 12.—Re
voliucijom erių valdžia Meksi
koje greitu laiku čia ims dar
buotiem ją pripažinti. Nes Car- 
rnnzo* valdžia jau nėhrg?’''UO- 
ja. Be pripužiniino nelengva 
tokiai jiakirstai šalini vekikiai 
pakilti iš griuvėsių ir kaip 
reikiant pasitvarkyti.

Veikimas už pripažinimą 
pradėtas Souora valstijoj, kur 
bnvo duota pradžia revoliuci
jai ir kur yra ligšiol vyriau- 
šioji rovoliucijonierių stovvk- 
Ja.

riauduoju n*voliucijoniorių 
vadu. Tuo va<lu yrn Sunum 
gubernatorius la Jluerta. 8i*i 
yrn s kai t omus ir provizijona- 
liu Meksikos j»rezidentu. Gen. į 
Obregon yra prisiekę* |msilik-1 
ti la Hnertos vadovavime.

čia kalbama, jog prprnrtnm 1 
prezidento M’ilsono kabineto l 
šilsi rink iuie bus aptariamas

GERAS ŽMOGUS TAS 
BUTLER.

SUGRIAUTA ITALIJOS MI 
NISTERIU KABINETAS.

f I

Rymas, geg. 12. — Atsieta- 
iiunisienų Ka

binetas. kuriam nirminml-nm 
Nitti. Kabinetas atsistatydino, 
kuomet parlamentus atsisakė 
išreikšti juo pasitikėjimą.

Miuisterių pirmininko* Nitti 
perdaug nnolaukiavo socijAlis- 
taius. Ku<l tuo tarpu jmtys *o- 
rijalistai po juo duobę iškasė.

f r-. Už

Kova prieš Prancūzų Darbo 
Federaciją

(Kablegrama “Draugo” re
daktoriui knn. Prof. I’.

Bučiui)
Kaunas,*geg. 11. Kun. Bu

čiui, 1800 W. 4G st.. Chicngo.
Krrw*’,,i<d- 9 iflilMiU*

Krikščionių-demokratų pen
kiasdešimts devyni; valstiečių 
sąjunga dvidešimts; socijalde- 
mokratų trylika; socialistų 
liaudininkų devyni; žydų še
ši; lenkų trys; vokiečių vienas; 
socijalistų revoliucijonistų 
liaudininkų vienas. Kaupas 
išrinktas.

Krupavyčius, krikščionių 
demokratų prezidentas.

Vailokaitis. Katalikų Vie- 
nyliės Centrrt pinu.

----------
Drauge paduodame ir ang

liškų originnlą >u klaidomis, 
padarytomis priėmimo vietoje: 

Kou’no May 11. Kerei ved 
May 11-20 8:20 A. M.

Bucvs 1800 \Vest 40 st Chgo. 
Coiistiluenl Asscmblv com- 

poBOtl Chrfetnindemocrats fi- 
ftynine Valstiečiu sąjungą 
tiventv Soejiddemocrate thir- 
teen Socialist. populists ninc 
Jeivs xix PoL-- three Gcrman* 
on Socialist* revolutionists 
populists nnc Kaupa* eleeted.

K nipnxirj<s Prvsident 
Cliristiundemoerats

Vailokaitis President 
Catliolie Activitv Center.

Philadelphia. Pa.Tgeg. 12.— 
Policija paieško gudraus pfėši- 
ko-*nkėiaus. kur* pagroliė 
$25.(NX> vertės įvairių jubilic- 
rinių daiktų ir pražuvo.

Aną dieną vivėinttm Beik*- 
vue Stratford buvo atėjęs nnt 
dviejų krukių pasiremdamas 
kažkoks sergantis. Užsisakė 
jis kambarį. Viešbučio knygo
je įrašė jis: ‘‘C’ltaries Du Bai
se ir moteris, Brlditeton, X. 
J.” Pareiškė, kad jo moteris 
atkeliaujanti pirmuoju trau
kiniu.

Keli viešbučio tarnai jam 
pagelbėjo nueiti paskirtai) 
kambariu.
Kiek palankus mieste paskly

do žinia, kad Bailey. Ranka & 
Biddlc firma pasigenda savo 
ištikimo pasinntėjo. Tasai išė
jo su $2T>,(MX) vertės įvairių 
brangių daiktų į iJollevite 
Stratford viešbutį ir pragaišo.

imtu t<*iniutics viešbuty). 
Pagalinus šlttbuočio “Du Boi- 
se“ kambaryj įdrąsins prie 
krv.*ės pribrnktintas finuos pa- 
siuntėjas. Pat.* “Du Boise” 
tuo metu su brangiai.- daiktais 
kažkur buvo ntsiiluręs.

Pasiuntė jas paaisk im>, kud 
kuomet ji*'inėję* kambarin, 
tuojau* j jo kratinę buvo at
remta.* r<*volveris. Turėjęs |>a- 
si<laoti.

PRANCŪZIJA PAKELIA 
K0V4 PRIEŠ RADI, 

KALUS.

Įsakyta panaikinti Generalę 
Darbo Federaciją.

TALKININKŲ KARIUOME- 
NE PASILIKS KON- ._ , 
STANTINOPOLYJ.

Trakija pavedama Graikijai.

Washmgton, geg. 12.—Tur
kijos taiko- atstovams vakar 
Versaillese indunta talkininkų 
jiadarvta taikos sutartis.

Apie tni čia gauta kaiktirių 
smulkmenų.

.Sulig sutartie*, Konstanti- 
nopolis )uiliekamns sultono 
valdžiai. Bet jame nuolatos 
-tovės talkininkų kariuomnės 
įgula.

Dardaneliai visoms pasaulio 
viešpatijoms bus liuosT. Juos 
apsaugos talkininką militarrnė 
sargyjai.

Nors sultanas Konstantino
polį valdys, tat turkų sostinė 
pa. iliks nuolatinėj kontrobj 
talkininkų komisijos, kuriai 
bus pavesta prižiūrėti, kad 
taikos sąlygos pilnai butų pil- 
•Ittino.-.

Trakija Graikijai.

Paryžius, geg. 12. — čia ir 
visoj Prancūzijoj laukiama ko 
tai nejiaprasto.

Vakar Prancūzijos vvrimi- 
sybč puškeliu jiarėdyiuą. su
lig kurio turi būt panaikinta 
(sugriauta) Generolo Darbo 
Federacija, kurioje vadovauja 
radikaliai gaivalai ir kuri sti
priai rėmė ir palaikė generalį 
iarbininkų streiką Prancūzi

joje. prasidėjusį tuojau.* po 
socijalistų šventė*, gegužės 1.

VjTiausylH* pinu paskelbimo 
to nepnpmsto Įsakymo pir
miau* gerai apsidraudė prięš 
gulima.* socijalistų radikalų 
riaušes arba ką nors aršesnio.*

Sutraukta kariuomenė.

Kūrė* ministerio parėdymu 
čia ir kitur įvairiose strategi
nėse po»eijwe pastatyta žan 
darniai ir kariuomenė.

Iš priemiesčių pašaukta 
skaitlingi būriai raitarijus.

Visur sustatyta eilės armi
jos automobilių, katrais kas

Pažada viską, ko tik kas nori.

New York, geg. ll. — Dr. 
Nicliolas Murray Butler, Co- 
lumhia universiteto preziden
tas, ir vienas iš norinčių hnt 
kandidatu į Suv. Valstijų pre
zidentus iš republikonų parti
jos, paskelta savo principus, 
už katruos jisai stipriai stovė
tų, jei butų paskirtus kandida
tu ir paskui išrinktas prezi
dentu.

Jis savo principus sutraukia 
į keliolikų posmų. Alai jie;

Bemini i vi'ikti su kongre
su svartasniaisiais šalie* ir 
nacijos klausimais.

Vietoje apgalvojamų naujų 
mokesčių gyventojams pačios 

( vyriausybės stiprus ekonomi- 
I ni* ]ia*i lai k ynms.

Įvesti biudžeto įstatymų, 
; sulig kurio įvairių dbparta- 
I mentų viršininkai turėtų duo- 
i t i atsakymus j kongreso pa- 
' klausimus.

Panaikinti 
no|xdijas ir 
mosi.

Atnaujinti 
žinkelinm*.

Didesnė dnlininky*<«> durta 
visokiam pelne.

Neleisti publikai vargti dėl 
nesutikimų industrijose. Stei
gti visur industrijiniu* teis
mus.

Apsaugoti įvairias 
veršine.*; palaikyti 
jaunus vyrus.

Svarbios reformos 
kvti žmonių sveikatų, įingyti 
pagyvenimus ir jauniems žmo
nėms mokslą.

Neatgmvinti galiūnų, tat 
žmonėms sugrąžinti alų ir vy
nų, kaip jie to reikalauja.

Padėti ntsakomybėn JokOlos 
valdžios, kur įvyksta linčai 
arija govčdos Guldymas.

Tklotnrfi t nlnmnAt iarmli 4n» 
sytas teismą.

Yra dar ir daugiau tų pos
mų. Bet gana čia to, kas jau 
pasakyta, kad butų galima įsi
vaizdinti, kold&a tai “ malo
nės” žadamo* šalie* gyvento-

Iš 
kad 
rnnza nesuimtas. Bo< jis Vera 
Cruz valstijoje apsuptus su jo 
kariuomene.

Sakoma, jis savimi turįs 4,- 
000 kareivių. Esąs už 20 my
lių nuo miesto Verti Cruz. Jį 
važiuojantį traukiniu revoliu- 
cijonieriai mėginę suntabdyt'. 
Bet kokiuo lai budu jo trau
kinis prasimušęs per revolinci- 
jonierių linijas ir pagalinus 
turėjęs sustoti netoliausia Ve- 
ra Cruz.

Kitose žiniose pažymima, 
jog Carranza esąs netoliem 
Pliekia. Prieš jį siunčiamu re- 
voliueijouierių kariuomenė.

Carranza nežinojęs padėties.

Pranešama, kad kuomet Car-
rnnza buvęs priverstas bėgti iš I 
sostinės, jfem nebuvę žinoma, 
apie pakilusių revoliuciją Ve-1 
ra Cruz valstijoje. Jis buvęs ! 
manęs su sau ištikimąja ku- 
riuornene ten nukeliauti, susi- 
stiprinti ir pasilaikyti valdžio
je. nežiūrint sostinės puolimo.

Bet kelionėje įsitikino jis 
apie tikrąją padėtį. Patyrė, 
kad visi jo šalininkai vadai jį 
apleidę.

Carranzai bus duota progos.

Iš Merien Pitv denešiinin.• a •»
ma, kad vienam pokvlvj gen. 
Obregon pareiškęs, jog buvu
siam prezidentui bns duota 
progos oficijalini raštu atsi
statydinti ir pasiduoti revoliu- 
cijonieriams, jei ligšiol jis to 
nepadaręs.

Obregon sako, knd tuo budu 
bus išvengtu nereikalingo 
kraujo praliejimo ir puta Car
ranza laimės daug susimylė- 
jimo nuo revoliucijos.

Trūksta pinigų apyvartai , 
Meksikoj**. Visą iždą ąu savimi 
pasiėmė Carranza militariniu 
traukiniu. Revoliurijonicrini 
tikisi paimti savo rankosna ta 
traukinį. Tuomet šaliai butų 
datiff nalenrvintn. I

- visokias mo- 
perdidj pelniji-

kreditą gele-

gamtos 
fanuose

palai-

ANGLIJOS DIPLOMATINĖ 
KOMISIJA RUSIJON.

Bolševikai tikisi greitos taikos

Maskva, geg. 12. — Angli
ju Rusijon pasiunčiu diploma
tinę komisiją, kurini pirmi
ninkauja g<*n. Gough.

Tad <’ia džiaugiamasi. kad 
trumpoj ateityj įvyksianti An
glijos MU bolševikine Rusija 
taika.

IR VĖL APIE TAIKOS 
ZOLIUCIJĄ.

RE

Washmgton, geg. 12. — Čia 
išnaujo knlbainn. kad šią sa
vaitę kongivsas bile dienų ga
lutinai balsuos klausime tai
ko.- rezoliucijos. Sulig tos re- 

! žolinei jo. turėtų Imt paskelbta 
• taika su Vokietija ir Austrija, 
nežiūrint nepilt virtinius taikos 
sutarties.i

Pranešama, Bolševikai Praginti 
iš Odessos

LENKAI SU UKRAINAIS 
PAĖMĘ ODESSĄ.

Konstantinopolis, geg. 12. — 
Vietos rusų ambasadoje aptu
rėtu žinių, kad lenkui -ii Uk
rainai* atėmę Ode—ą nuo Imi- 
sevikų.

Odessa yra svarbus Ukrai
nai prigulintis miestas lie
ju <x lomi* jūrėmis. Tenai len
kai nori, I tu •ti išėjimą j •hm- 
dusins jūres.

) niam upė* šone. Ir iš t«*nni di
džiulėmis anuotomis griuujN 
Kijevą ir lenkų su Ukrainai* 
IMizicijas.

Keliose vietose lenkai Ih? pu
ikinių mėgina persime*!1 
skersai U|m*s. Tuo tarpu taiso- 
vikų kariuomenė stiprinama 
naujomis kareivių eilėmis.

Bolševikai apleidę Kijevą 
railinnmitavo rfti p»*r Dnieprą 
tiltu. Tik vienas tiltu- paliktas 
sveiką?.

BOLŠEVIKAI LAIKOSI 
PRIEŠ LENKUS.

Sudmamituoti tiltai Kijeve.

IEKSPLIOZIJOS MASKVOJE 
I

7 I

Londonas, geg. II.—Angli
jos užrubežinių reikalų ofisas 
sutiko duoti pasjmrtus dviem 
soeijalistAin, socijalistų parti
joj. nuskirtiem keliauti Rusi
jon ir tonai ištirti padėtį.

t\jT-.a~ - t..?
biSKM J*L•< v' 2Jh.•££’ * - r. .V --

jam*.

V aria va, geg. 12.—Pradėjus 
Polraia ir baigų* tolokai už. 
Kijevo karė- frontu* drieltied 
visu Dniepro paupin; Ryti
niam upės Jone stovi talševi- 
kai. Vakariniam šone—lenkai 
sn Ukrainai*.

Miestas Kijevą* stovi vaka
riniam šone. Bolševikai, aploi 
•lę minsią, dabar apeikeee ryu-

• I

Maskva, geg. *» (suvėlinta). 
— ftinndie vakare šalimais 
Maskvos ištiko viso eilė baisuj 
eksplivzijų. Paskui eksplior* 
jos atsikartojo naktį. Pakilo
nerimavimai, liolševikų val
džia paskelbė, knd ekspliozijo* 
įvykusios miestelyj ChoroKevo, 
karė* sandeliuose.

Įsakyta pravesti tardymus. 
Intariamn.- lenkų agentų vei- 
it mas.

Jkituomot pn-zitlentas 1Vib<^“ 
na- buvo išreiškę* nuomonę, 
idant dalį Trakijos )rt)vcsrti 
Bulgarijai.

Tasai prezidento WiU j
V; -• 1 • *• 

Trakija pavesta Graikijai.
Smirna su apylinkėmis pa

vesta irgi Graikijai. Bet tas 
padanmia aprobuotam laikui.

Prancūzija .-u Italija savo 
glolmn paimu provincijas Cili- 
ciją ir Adaliją.

M«-o|H>tamija ir Pale.-tiua 
bus glolmjaniįi Anglijos, gi 
Sirija—Prancūzijos. Toms ša
lims rubežiu* nustatys ypptir.- 
go,ii talkininkų komisija

Armėnijos klausima* palik
tas atviras tolinu* svarstyti.

Taiko.- sutarties sąlygas np- 
tarti Turkijai duota ,’10 dienų.

momentas galimu paimti rei-į P:,sn.,J.v,l,HS atmestas.
kalingas skaitlius žandarmų 
arta kareivių ir pristatyti nu- 
nalytosna vietosnn.

Darbininkų yadai radikalai 
tvirtina jie pasitikį, jog ka
riuomenė nekovosianti prieš 
darbininkus, 4a*t |M*reiamnti 
streikininkų pusini.

Policija aplankė Daria* Fe
deracijos raštines ir sukonfis- 
kavo daugelį laiškų ir kitokių 
dokumentų.

Gali būt neatiaidi kova.

Ta-ai vyriausybės žygi- prieš 
įkirta Federaciją pakeltas po 
nuodugnaus miuisterių klibi
nėto np-vnrstymo.

.Uini.-ierių pirmininko Mil- 
Jeramlo ištarimu, teisybė* mi- 
nistrris po sugriovimo feilera- ■ 
rijo* tuojau* patrauks tii-on . darbininkų mi vyrinu*y>**. Ir 
jo- viršininku*. Sakoma, šitie' nežinia kaip gali )>asilmigti (1 
jiejžengė įstatymu* iš IK84 me- kova.

tų orgunizncijos vonių indon 
sumlami ir autorizuodami strei 
kn.-, ypiič nnt geležinkelių.

Tas reiškia nent laidžią kovą

šitiaj nežinia kuip gali pit-i Įmigti ti

BARAMAS GENERALIS 
PROKURORAS.

Washington. geg. 12.—Kar
čiais žodžiai* nubartas kongre
se generalis prokuroras už ju 
vdiiiiut* kampanijas prieš 
*vetimšalht* radikalus.

Prokuroro departamentas 
reikalavo paskirti daugiau 
$.*>Gh,OOU kovai prieš m n don tin
siu*. Bet kongre.-a* nepaskyrė 
reikalingų pinigų.

NĖRA ŽINIŲ Iš MASKVOS.

Paryžius, geg. 12. — Trečia 
diegą Eiffclio bokšte nepagau
nama jokių kihirkštinių žinių 
iš Maskvos. Kas-nor* turi ->ut 
Madtvoje.

vV

NUŽUDYTAS TURTINGAS 
ITALAS CHICAGOJE.

Vakar Chicagoje nežinoma* 
/.mogžmli* nušovė “Big Jim” 
Uolosimo, žinomos Colosimo 
kavinė* savininka*. Policija 
Visaip nuomoniaiija apie tą 
žmogžudystę. Gal tai bus dar- 
bas juodrankių ar gal tas bus 
surišta su unijų vadų galva- 
žudystėnus. Colosiino turęjo 
laimi trukšmingą rekordą.

ORAS
Gegužės 12. 1920.

Chicago. — šiandie nepasto
vu* oras; šalta; rytoj prnma- 
tomas gražus oras. I»ct irgi Aat 
tas.

\- v
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Prancūzų - Lenkų 
Žabangai.

Abelnai imant, musą spauda 
labai mažai paduoda žinią n- 
pie prancūzu* ir lankus, kairio 
taikosi praryti Lietuvą. Ir kad 
ligšiol Lietuva išliko *avistovi. 
tai reikia fuulėkoti Anglijai, 
kuri smarkiai prieštariauja 
prancūzą politikai.

PrunciĮzijos vyriausybė kaip 
seniau, taip šiandie -stovi už
tai. kad Lietuvą jnivesti Len
kijai, Tą Lietuvon pavergimą* 
pnuicuzui mandagiai pavadina 
“sufederatirinimu”.

Anglija tani sumanymui 
griežlei priešinami. Anglijus nu 

.ras — Lietuvą, Litviją ir Es- 
tvinją palikti bavistuViuftiL 

K ricšpntijomis, užmezgu.-ipųiii- 
stiprią sąjungą.

Suprantamu,'Anglija tą da
ro ne iš meilės Lietuvai. Bet 
iš to mato sau didelę naudą 
ateityje. Su tu jos nauda tam
priai surištus ir jHilsai musi.i 
retipuljlikoH likimas.

Reiškiu, tarpe Angliju^ ir 
Prancūzijos pakilę dideli nesti- 
t-jpratimui dd Lietuvos iy kitą j 
Paimi t i jos šalią. Iš tą nesuti
kimą dauginusiu jielnys musą 
tauta.

I’aršnvos imperijalistai len- > 
kai nepaliauju veikti, kml pn- j 
vergtą Lietuvą. Per prancūzą| 
spaudą puolimus varomus vi
somis gulimomis lenkų jėgo
mis.
Prancūzą dienraštis* * Temps' * 

turi \ aršuvoje savo koresjjun- 
dentą, kažkokį Cli. Rivet. Ta
sai, lenką im|H‘rijulistą in-jū- 
ruojamus, raginu prancūzų vy- 
riausylię jjainesti svyravimą. 
Ragina jis neatkreipti domus į 
Angliją, bet tuojnu.s paskelbti 
Uetuvą susiliejusią su Linki- 
jif ir autorizuoti lenkus užim
ti Lietuvą. Suku, dabar |mtu- 
giausins luikHs veikti.Ne> kiek 
paluukub guli Imt jnu jiervėlu.

Tušai koreNjumdentiv- Rivet 
savo korespondencijose jai- 
reiškia, kud ir Gabrys, žinu- 
urns lietuvių veikėjas, tuippat 
“Tempso” korespondentas, 
nieko m*lurįš prieš sujungimą 
IJetuvus su Lenkija. Gabrys 
sakąs, jug lietuviai principiju- 
iiai nesą priešingi sasijtmgli 
su lenkais. Ir jei ligšiol tas 
neįvykę, tam yra kalti šovinis
tiniai sluoksniui.

Kadangi Anglija skubiai 
limituojąs! pravesti savo suma 
nymus Pnbnltijojr, Prancūzija 
Lietuvos klausimu neturi gui- 
šjuoti, sako Rivet. Praneuzija 
neturi pamiršti, ku*l ’ Lenkija 
ciiunti ištikimiausiu jai sąjun- 
gininkė. Tad dabar yra j*rogon 
Prancūzijai padaryti Lenkiją

-t.
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plačią jos rubežiuusc ir stip
rią jos intakoje.

Vadinasi, kaip Varšuvoje, 
taip Paryžiuje prieš Lietuvą 
pakyla juodžiausios ir kenks
mingiausios galybė.*.

Jei taip, tad ir mums, lietu
viams, reikia smarkiau ištem
pti savo jiajėgas. Kuomet ge
gužės 13 d. susirinks Kuriama
sis Lietuvos Seimas, nesigai
lėti energijos nei Wa.-liingtonv 
nei Londone, kad kimveikians 
išgauti pripažinimą Lietuvai 
nepri klauso mybės.

Tik tomis priemonėmis bus 
prašalinti nuo Lietuvos jai tai
somi prancuzų-lonkų žabangai.

Kur yra musų “veikėjas” 
Gabrys?

Mnm< nfmdn. kad rmnenra 
laikraščio “Temps” korespon
dentu. pp. Rivet ir Gabrys, ar 
tik nebus vienius žmogus — 
taigi Gabrys. Jei -taip, lai jis 
yrn lnlmi arti lietuviško apos
tato Pilsudskio, dabartinio 
Lenkijos valdytojo.

Liūdnas Daigtas.
Oregono valstijos tcisduvylri 

priėmė ir patvirtino p. Nord- 
hltul sumanytą teisę, reikalau
jančią. kad toje valstijoje 
spaudžiami nrlm skleidžiami 
laikraščiui butą utapausdinti 
dviem kalbom, t. v. angliška 
ir svetima, arba tik angliška 
kalba. Tečiutis ta teisė kol ka • 
nėra pildoma, nes Oregono
Pasieti tą įstatą padavė j aps
kričiu teismą, Galutinas nuo
sprendis Ims Audriausiame 
Suvienytą Valstiją Teisme.

Teisėjai Wolverton ir Gi!- 
beri iš Portland, taip pat Ne- 
terer iš įSeattk* vienbalsiui 
-utnrė -ustataliuti minėtoje 
Oregoniškio įstatu pildymą.

Taip praneša France* A. Kel- 
ler, Amerikos svetimkalbią 
laikraščių Susivienijimo Pir
mininkė.

Mes stebimės, knip galėjo 
Oregono valstijos t.*..-davvbė 
išleisti tokį stebėtiną įstatą. 
Jug ji jutimi uždraudžia savo 
gyventojams naudoti < visais 
urangliškuis' pasaulio ! .ikras- 
vinis, kuriuose dnžniau-iui lm- 
va greit pranešami paskuti
niai mokslo išradimai. Ore- 

mu valstijoje negalės Imli ti
kri; mokslininką, jei šitas įsta
tas bu> pildomas kuda nors.

OVERALLS.

Tuo vardu 'vadinasi marško
niai apvnlkai, kuriuos darbi
ninkai dėvi ant rūbą, kad nesu- 
siterštą Įierdaug. Nesenai pa
kilo mada visiems nešioti tuos 
marškonius npvnlkus vietoje 
Įinjiriistą rubu. Mada greit Įsi
galėjo, nes buvo sakdmu, knd 
jos tikslus yru sumažinti rūbų 
kainą. Ji jau ]M>rdaug pakilusi.

Tam gražiniu tikslui jiegos 
pridėjo šitie smulkus daiktai. 
Amerikos kariuomenė. Imdama 
Europoje turėjo knsti upkasus 
ir dėlto lmvo įtairiuri savo ka
reiviams užtektinai marškonių 
npvidku. Karei ihlmįmigus mi
lijoną lų apvalką valdžia par
davė suiiuuiiugiems usinenims 
jm 16 centų už eilę. Pirkliai 
gražiai išplovę ir sumangaha- 
vę tuos apvnlkus ėmė pardavi
nėti |k> dolierį ir net po tris.

Prasidėjus overalfų madai 
smarkiai pnsi|>t«lnė tie, kurie 
L’U'.’o juos pirkę iš ksriuyimjftės 
po 1G centų. Kitą rūbą kaina 
neatpigo nei kiek. Taip lient 
tvirtina p. F. Ward, New Yor- 
ke. Tas vyras susekė ir pirki
mą }>o 16 centų ir pardavinėji
mą po 3 dolierių* “su tikslu at
piginti rulms.” Pasirodo, kad 
gražus žodžiai guli turėti neti-

< ketos reikšmėj.
.1

Žuvusiam už Lietuvos Laisvę.
Gegutes 1 dieną, š. m., Wa- 

shingtone ant garsiųjų Arling 
ton kapinių tapo palaidotas 
žuvęs Lietuvoje vyresnysis lei 
temintas Samuelis Harris. Tas 
Amerikos pilietis, paeinąs ii 
vienos garsingos ieimynos (jo 
pirmtakuno vardu yra ir mies 
tas Harrisburg), buvo įstojęs 
karininku į Lietuvos kariuo 
menę. Įstojo jon ir tarnavo ne 
delei kokio pelno, bet norėda 
mas ginti mažųjų tautų nepri
klausomybę. Jis ir faktinai bu
vo tokiu.

Kuomet Kaune, vasario 23 
dienų, š. m., sukurstytos iš sve
tur sukilo maža aviacijos da
li s ir buvo navoians, fog šie 
sukilėliai galį S'iuaiKinti tur
tingus Aleksoto sandelius, Sa 
muelis Harris pasisiūlė patsai 
stoti pagelbon, kad tą valsty
bės turtą apgynus, tą turtą. 
kursai buvo taip svarbus mu 
sų kariuomenei.

Nuvyko Aleksot&n už Nemu
no pas pačius sukilėlius, kad į 
patirti, koksai jų ūpas, ko jie 
nori ir kaip juos nuo to darbo 
sulaikius ir su gautomis žinio
mis mėgino jau grįžti, bet su
kilėliai, pajutę, kad jis juos 
gali išduoti, paleido į jį 15 šo
rių ir ant rytojaus Samuelis 
Harris pasimirė nuo gautųjų 
žaizdų. Tiesa, pasimirė ne ka
rės lauke, bet atlikdamas už 
duotę liuosu noru ir daug pa 
vujmgeauę ir svarbesnę, negu 
kokį išpuola ir karės lauke. 
Sandeliai liko išgelbėti ir pat
sai sukilėlių maištas lengvai 
užgniaužtas, bet Samuelio Har 
nso. šio geriausiojo Amenkie 
čių karininko, netekome.

Jo kūnas tapo atvežtas Wa- 
shingtonan ir palaidotas Ar-

i Imgione. kur ihusi daug ger- 
bingu vyrų, žuvusių už laisvę, 
tiese laidotuvėse dalyvavo ne 
tik jo motina, brolis, taip pat 
Amerikos karininkas, sesuo ir 
kiti giminės, bet ir Lietuvos 
Misijos nariai; Pov. žadeikis, 
Jonas žilius ir J. Vileikis; Lie
tuvos Atstovybės darbuotojai: 
M. Vinikas, M. šlikas, R. De 
Wolfas, E. Feleckiutė ir L. 
ftalteniutė ir gražus lietuvių 
Bidtunoriečių būrelis, kurie 
specijaliai aat pakasynų buvo 
atvykę. Ant duobės kranto 
šiam, už Lietuvos laisvę ko 
votojam, kun. J. žilius pasakė 
gražią, vardan Lietuvos Res 
nnhHkn* tr Uttuvoji Afitfnvv 
bes, prakalbelę. Kareivių bū
rys atidavė paskutinę pagar- 
bą. o vienas dudorius patriu- 
bijo dar paskutinį kartą ant 
jau įdėto į duobę karsto ir vi
sos pakasynų oerenionijos tapo 
užbaigtos. Liko supiltas ma
žas kalnelis, ant kurio tapo 
sudėti dar iž Lietuvos atvežti 
vainikai, keletas vainikų nuo 
giminių ir draugų ir vienas 
gražių kvietkų dabar sudėtas 
nuo Lietuvos valstybės.

šio gražinus kapelio ant Ar- 
lingtono kapinių neturėtų už 
miršti Lietuviai Amerikiečiai 
ir rasit butų geriausia tuoj 
pastatyti kokią nors atmintiną 
granito plytą, kurį liudytų, jog1 
čion ilsisi karininkas, kursai1 * • • • * I
savu gyvybę yra padėjęs už 
Lietuvos gerovę. Aukos šiam 
reikalui prieinamos yra Lietu 
vos Atstovybės Washingtone, 
o reikia tikėtis, kad ir Lietu 
voje Aleksoto kalnai paminės 
kuomet nors Samuel Harrisą.

Lietuvos Atstovybė

—
Amerikoje.

■ i fl n w*xi ta. ‘

Lietuvos Laisves Paskola.
VISOMS KOLONIJOMS 

ŽINOTINA.
t ' -------------

Indotnu, Kuri Kolonija B 
Darbščiausia.

Koloniją Darbuotojai Kebus 
Pamirksti.

Lietuvoj Laisvės lkmų ]Mtr- 
duvinėjimui L-liku nevisai du 
mėnesiu laiko. Kolonijos dar
buojasi m-t jyu prakailiu

Beveik kiekvienoje koloni
joje randasi nenuilstančią dar
buotoją, kurie netik visą nuo 
durim likusį laiką lamus užra
šinėja, lxit dnr ir nuo savo dar
bu kiek laiko nutraukę Lietu
vos reikalams praleidžia. Lie
tuva nepamirš savu darbuotų
jų-

Yra rengiiunn* tam tikras 
sąrašus visą koloniją, kuriose 
daugiausia Lietuvos Laisvė# 
Būną Ims išplatinta. Tos koto- 
uijuH bus pirmoje eilėje 
Išstatytos. Kolonijos bus sąra 
šuo statomos ne palei gyven
toją skaičių ir ne palei didu
mą. bet pairi darbštumą. Visui 
mnžutė kolonija guli ]xHckti 
gretų didžiulės, jei tik ]xiro- 
dvs savu darbštumą- jei tik 
jmdurye -viską, ku- tik yra gu
lima. knd k uodu ugia ilsia Lie
tuvos lAiisvės Bonų pas save 
išplatinti. I>ar bnvrik du nu
neriu įniko, dių- X“ii |>asivyi'* 
ir tos kolonijų*, kurios lmvo 
kiek atsilikusios.

Bonai jun gatavi ir jau įtei
kiama pilnai užrimokėjuriems. 
Dalimis j mokėjusiems jmtnr- 
tuuic iki lic|>os tuėn«‘sio pir
mos dienon imbrigti mokėti, 
ne* nuo lic|Kt- prasideda nuo
šimčiai eiti.

Kuriose kakm'ijoee dar 
nėra bn\ę prakalbų paskolos

reikale, patartina tuoj sureng
ti, iš Misijos bus pagelbėta 
kalbėtojus gauti. Kalbėtojas 
utvažiiKMlamns ir Bonus galės 
atvežti. Tik rašykite tuojaus, 
nes laikui baigianti.- bus daug 
sunkinus ir su kalbėtojais.

Visų kolonijų darbuotojai 
dar tul*i piogoM. Lietuvai duu- 
giuus puturminti. dar turi g» 
rą progą kitų koloniją dar
buotoju- pralenkti ir atsistoti 
pirmoje vietoje su daugiausia 

i pasidarbnvusiaia.
Kaip koloniją, organizacij i 

taip (uit ir jtavienią ypatų, 
piisiitariinvimua nebun praleis
tas ta* |ju-telrijimo. Kaip čin 
Amerikoje, taip ir Lietuvoje 
bus pri piiži ntii jiem- stot i n kū
mas nuiąielniifi, Ifks jie priim
ti Lietuvos Valstybės Kūrėjų 
s., tu:

Lietuvos Misijos
Informacijos Skyrius.

PRAKALBOS LIETUVOS

i

PRAKALBOS LIETUVOS 
PASKOLOS REIKALE.PASKOLOS REIKALE.

Lietuvos Misijos nariai arba 
įgaliotinHi važiuoja sn pmknl- 
bonds į žeminu* nurodytas ko
lonijas. Kalbėtojai atsiveža ir 
Irietuvos lurisvės Bonus, taip 
knd viri užsirakanti ir pilnai 
užMiiiokanti galės tuojau- ir 
Boną gauti, ’A

Gegužė- ll d. Eliuibeth, N. 
J.

Gegužės 12 d. lxmg lsland, 
N. Y., ir Hazelton. Pa.

Gegužė* t.’! d. Krečiami. Pa.
Gegužės *14 d. Brooklyn, N. 

V.
Gegužes 16 *.i. Bronx, N. Y., 

ir (’lucago. ( Couti of l^ake p<» 
pidą, <> Bridgeporl vakare j, 
ir Nea Ik v n, Cuuu.

Gi'gimes 17 d. tUiavgo 
(Brightuu Park ir Apv. Diw. 
parap.)

■n

Iš PRŪSŲ LIETUVOS.
(Iš “l’i ūsą Lietuvių Baiso "į

Klaipėdoje iki šiol buvo vo
kiška mokintojų Muniunrija. 
Dabar žadama atidaryti ir lie
tuvišką klesą joje; lik reikia, 
kad butų daugiau lietuvių kan 
dilintų. “Prūsų lrietuvių Bal 
sui” patalpinus paraginimų, 
daugelis vaikinų lietuvių į tą 
seminariją įstojo, liet dar rei
kėtų daugiau.* e

“Prusą Lietuvių Baisas 
t. y. dienraštis spnusdimuna4 
vokiškomis raidėmis lietuviš
kai, kitąsyk išeidavo iš Til
žės; dabar jis eina iš Klaipė
dos.

Prūsų Lietuvoje apie Klai- 
iriąją plmta ruilpii'v. La Inu U 
šiai kenčia šitie kaimai: Liep- 
kieuiis (Lindeuhof), Kiokiui. 
Patrajevai, Anduliai ir Kutai
čiai. Susirgusieji vežami į Klai 
(ridą į ligunbucius. kad neuž
krėstą kitą.

Atskirtąją nuo Vokietijos 
Prūsų artai Mažąją Lietuvę 
valdo talkininką pastatytas 
guvernorius. Dabar jum ta
po paskirtas jmgclbininkas 
prefektas Pvtisnne. Guvumo- 
riu# yra generolas, o prefektas 
yra civilis vnldininkns. P-nas 
Petisnne yra gimęs ir augęs 
Prancūzijos mieste Bordeauz.

Klaipėdoje buvo duodamos 
duonos korčiukė’ taq» 9 ir J4 
balandžio.

Ttiiin- pal mie?(e nuo 31 ge
gužio iki G birželio bux dide
lis mi tturgis. Kas nori turėti 
vietos prekėms tame met- 
turgijc, tas turėjo jos ppriru- 
pinti miesto vaidyboje pirm 15 
hulundžio.

Apie Išlūžę yra plačių pie
vų, kuriose šlapiai* metais šie
nas supūdavo dėlto, kad ne
gulima buvo žolės nušienauti, 
arba nušienautos išvežti. Prieš 
kurą lšiužėje susidarė nusausi
nimo bendrovė, Pusę lėšų gra- 
bėtns kasti ir kitiems nusausi- 
ninio darbams atlikti davė 
valdžia, kitą pusę turėjo su
dėti patys gyventojai. Karei 
užėjus valdžia pristatė lietai- 
svius rusus prie durlio ir tie 
iškasė visus reikalingus jier- 
kusus už pusdykiai. Didumoje 
pievos pagerėjo, bet vietouus 
(mblugėjo, nes pasidarė per
daug sause* ir prisėjo jus 
versti tlirvemis. Tų vietų 
vininkai dabar reikalauju 
lyginimo. Užėjo tvaną-, 
vietomis perplešė tvenkinius 
kitur išgriovė net stiprius ce-

pempiauti į lanką ir rtulo ke
purę. Namiškiai pažino, kad 
ta kepurė bnvo Pleikio. Rere- 
doye Kiškių Mikčios su Sar- 
f nor t u ir Ogalią Molinius išėjo 
žvejoti. Jie pamatė vnndvnij“ 
žmogų įKUnirkstant. Tai buvo 
Pleikio lavonas. Jo skruostą* 
buvo kniujais ]in&ruvę« ir pa
žaliavęs ir poakė sužeista. 
Prie jo buvo 26 markiai pini
gų. Matoinui žmogžudžiui jį 
nugalabijo ir didumą pinigų 
atėmė.

Sausiu 31 d. Paperiuose su
sipyko ūkininkas Kristupas 
Hlepas su savo posūniu Rikar
du Rudakiu, sugrįžusiu iš ka
riuomenės. Juodu smarkiai 
apsidaužė lazdonds ir dar gavo 
užmokėti po 20 markią baus- 
ftA.- m-t p<.5»nw»i.’

Grėž|M*lkiuose netoli Tilžės 
subatoje. kovo 27 d. ūkininkas 
Rėžys nusileido į naujai iškastą 
šulinį, kuris buvo 12 ineterių, 
beveik 6 sieksnių, gilmės. Rė
žys norėjo išimti pliauskas iš 
rentinio apačios. Jam tą (Ni
da rant visas rentinys suiro ir 
nelaimingą žmogų užgriuvo. 
Namiškiai tų |iarnatė tik ant 
rytojaus. Iš kaimynų subėgo 
npie 30 vyrų, jie kasė iki vaka
rui, liet nieko nepadarė, nes že
mė tojėk griuvo. Tada jie davė 
žinią vyriaueybei. Ta (Mikvietė 
iš Tilžės šulinių kasėją speci- 
jalistus Keiler. V tariu u ko va
kare jau tiek prisikasė, kad bu
vo girdėti Rėžio dejuvinms. 
Bet negalėjo nelaimingojo iš- 
Iruttkii. nes visaip sustkinipę 
rentinio medžiai Iruktlė. Tik
tai |>ėtnyėioje jjosisekė prieiti 
prie dugno, bet Rėžys jau buvo 
negyvas. Jis buvo 26 metų vy
ras, pereitą rudenį pačią vedęs.

l'rečią dieną velytą tarnaitė 
Oiui Kibelkiutė nakties metu 
ėjo pas savo seserį, kuri tarna
vo pas ūkininką S.... Ragai
šių kaime. Priėjusi prie lango 
mergina pabrazdino. Ūkinin
kas, matydamas, kml vagis, šo
vė ir padėjo merginą negyvą 
ant vietos. •

Klaipėdoje vienas asmuo pa
vogė iš kurpiaus daigtų už 10 
tuksiančią markių, bet puliri- 
jautas Spierlingis jį sugavo ir 
daiktus atėmęs atidavė savi
ninkui. Dabar vagilius sėdi ka
lėjime apkaltas.

Viešbutyje Viktorija Klaipė
doje kovo 31 d. buvo posėdis 
bendrovė* “l*aimn.” Ji savu 
šėrininkams išdalino jk> 20 nuo
šimčių pelno, kelis tuksiančiais 
markių paskyrė inokrieivių 
fondui ir šiaip lnlriarybė* tik
slams. Į (jotiėdžio pabaigij atėjo

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpt* 
mo ir Designing Mokykla.
M
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mentiiuus tiltelius ir taukus
sugadino ypač ties Bundnlnis.
D d t o žmonės žiobi rūpintis,
kad buvusioji Aimausinimo
■bendrovė neišnyktų, o veiktų
tolinus, ypač kad ji neapgarsi-
no apyskaitų už pinigus, ku
riuos buvo gavusi ar turėjo
gauti iš valdžios.

lAimjtsuirią ūkininkas Pli
kis vasario puIndgoję vieną 
dieną ajiyvakarinis išjoji iš 
numų >u pinigais. Ji* ją turė
jo apie 3,LM< murkiu. Tą patį 
vakarą ji* eu draugais girtavo 
•Sakučių karvtamoje. Arklys 
vienas sušilęs |wbėgo namo. 
Nežinia kur dingo pat* ūki
ninkas. U tn mink e 6 lialandžio 
Raudžių kaimo vaikai išėjo

Jg J---------- -JLL.LL - f------ 'JJLJ” - JS^B

1S <1. Uhirago 
(North Šule), ir Cicero.

Gecnžės 19 d. Chicago 
Heighta, lll.

Gegužėj ^l) d. Chicago (6v. 
Petro ir Povilo parap.)

Gegužės 23 d. IVorceeler, 
Mi.s*.

Geguži * 30 d. PitUton, l’a. 
ir Bri-tęJiConn. iri.’

Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrių*.

I

drovės vardu.

ir Klaipėdoa.
Po Yčui kaitri jo šliupus, 

jis sakė, kad lietuviai turi 
labinu užsiimti prckylin.

RED. ATSAKYMAI.

Ir
vis

RED. ATSAKYMAI.

Moksleiviui- Kol kas nėra 
imvojaus, kad kas surengtų 
lietuvišką kolegiją Amerikoje. 
Ijaikrnščtai rašo ir veikėjai 
dirbu, 
kolegijų Ryme. Tas jaits žodis 
“kolegija” virai kitką reiškin 
Amerikoje ir Italijoje.

P-nams J. tVojmskiui, d. 
Rimkui, A. Petkui Chicagoje 
Tami.-tų klausinius pasiuntėme 
į LietuMisiją.

kr<! įsikurtų limuvių

■ KARĖS TAUPY. 
___ ALELIUS (WEA).

nu iiieitjitmttmtttH

ir inokynM budo jus 
trumpu laiku limo kalia viso ama

to.
Mm turime dldUaualus ir gsrtsu- 

MiM kirpimo, dsMgntng tr siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos bosi mokdamas

Visuose siuvimo skyriuoM malino* 
varomos eloktroe Jiega.

Kviadiatu klekviSM »talU Ule ko- 
ktuo laiku, diena ir ar vakaram, po- 
MJlurMl Ir pasikalbėti dėl Mlygtl-

Pattarne daromos sulig mieto*. vi
sokio stiliaus ir dydllo I* bet kurta* 
madų knnoa

MASTER DESlhNING
SCHOOL

J. F. Kasnkka. Ved C Jas
1»« N. STATĖ HTREET. CHICAGO.

Kampas Lake Bt.. ant 4 tų lubų

DR. G. M. GLASER
Prakukuoja 2M melai 

ori-»» «l<» So. Momait Kt- 
Ktttc MS-ro Kt-. Ctilcoso, III.

KPECIJALLSTAS 
MoteriSky. VyrlSkų. taipgi chro

nišku urų.
OFMKJ VAlAPiUVa: Nuo 1h ryto 
Iki S po plotu, nuo « Iki • valan
da x-akare.

Nedėllomia nno 9 iki 3 po piet.
Telefono* Yard* 08T

k.......................... -«

a......... ........ -- ..................—:

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgsa Street 

CBICiGO, tUUOB 
Mr/nui Tv* MM 

TiUMcn: — a iki U U ryu; 
t po plotu 11d I »<k Madttlo- 
mlo ouo 1 Uu I rot vakaro.

K---------------- ----------- ,HI

»

JOSEPH C WOLON 
Jetuvis Advokatas

W KO. LA SAIJ.E bTRKET 
Oyrcnltno T«l. Hemboiac *f 

TakanUa X»U W. 3f-uJ SUMl 
TM. Hockvel! <*»> 

CS1CAOO. ILL.

S. D. LACHAWICZ
LJ.f.ry, Gralreriua t»tara*«Ju. 1*14*. 

lerta kO f-oiamu* NaMuU* «m>M1b *1- 
■Mik!!. O tnonn o*rtre Moti. <d*«M4lail 

2314 W. 23 PL Chicago, Di.
tu. ommi aiaa.

Dr. L E MAKARAS 
Lk-Uivia GjdrtojM tr CblrurjpM 
HMrillhi IMM Ha. MlnhlcM *r 

t«mmm nuiaMM MS Ir fif «■ ai 
ChlcMoj: **»» So. Woo4 SCr.

TU B**nra* rUU. » IDI Ud tl

*■ ■u

I ► Dr. P. P. ZALLYS

nMMKMl f M ■
2

d-ras J. Ali ūpas ir p. M. Yčas.
Juodu pasveikino p. Bruks ben

P-as Yčas sakė, knd Lietuvos
prekyba gerėja, nes pamaži 
iiuosuojasi iš svetimų rankų.
kad derama pirkti Anglijoje
keletą laivų, knd jie sudarytų
pastovę liniją tarp New Yorko

Lietuvi* Dentistai 
IMAT «o. AUoMcm. Amm

i

>>
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LIETUVIAI AMERIKOJE į 

nutarta pasiųsti 8. L. R.-K. A. 
Centro valdytais nariams ir 
lietuvių katalikų laikraščiams 
einantiems Amerikoje.

S. L. R.-K. A. konstitucijos 
5-to straipsnio, 4-tame punkte 
yra aiškiai pasakyta: “Visi 
Seimo nutarimai yra galutini 
ir juos gali atmainyti tiktai 
seimas.” S. L. R.-K. A. Centro 
valdyta be seimo nutarimo 
Įiarduodanui dabartinį Susivie- 
nijimn namų, kurį pirkti buvo 
išrinkta seime komisija ir pirk
dama kitų, kurio pirkimui sei
mas jokių įgaliojimų datarti- 
nei Centro valdytai nėra sutei- 
F, ‘ .lf‘ - <’ ♦ T*
K. A. konstitucijų, nes Centro 
valdyba tam aktui atlikti netu
rėjo juridinės teisės—seimo 
įgaliojimo.

8. L. R.-K. A. konstitucijoj" 
tai|egi suprantamai yra pažy
mėta, kur kųltama apie Centro 
valdybos .narių priedermes ir 
S-mo turtų, kad Centro valdy
ta pildo tiktai seimu nutari
mus. o jokios teisės neturi da
ryti pamatinių Susivienijimą 
permainų, prie kurių reikia 
priskirti namų pirkimų ir par
davimų.

Perkant Susivienijimui na
mų, Susivienijimo narių ir ap
skritai visos katalikų visuome 
nės Amerikoje buvo giliausiu 
troškiniu ir vyriausiu tikslu

CLEVELAND OHIO.

Tik maža pastabėlė.

Šios kolonijos lietuviai turė
ję progos išgirsti Lietuvos at
stovu gerb. J. VOeulo prakal- 
baa, kurios įvyko gegužio 3 die
nų, pirmadienio vakare. Gi 
“Dirvos* 19 numoryj vietinėse 
žiniose skaitome: “Tik uedėl- 
dienyje tesuspėta padafuiti la
pelius su pranešimu apie atvn- 
žiavimų gerb. Vileišio.’* Čia 
reikėtų laisvamanių “Dirvos**' 
rcdaktorėlio jiaklausti: ar jis 
bent žino, kad Clevelando ran- 

čia ' Manding, jeigu jos nebūtų, 
tai kaip, kur ir kam galėjo tuos 
lapelius padalinti f Jis tur būt 
visai nežinojo, kad ir Imžnyčio- 
je buvo garsinama. Matomai, 
atsišalinęs, visai nelanko baž
nyčios, tai ir negirdejo. Bet gi 
laisvamanių “Dirvos” redak- 
torėlis priklauso prie L. L. P. 
bonų stoties komiteto, tik jis 
vienas tėra Clevelande dėl ga
lingesnės vienybės ir pasiseki
mo, o tas komitetas, turime 
sąžiningai pasakyti, tai tikrai 
žinojo ir gerai žino, kad bažny
čioje daugiausia visuomet yra 
kviečiami jiarapijonys dalyvau 
ti panašiose prakalbose ir pri
sidėti prie Ii. Ii. P. Imnų pirki
mo. Turbut, laisvamanių “Dir- 
rez” rcdaklonlis visai užsi
miršo. Tas nejstabu, mat jis 
pats net rašo, kad bažnyčioje 
ąe vieta politikai varyti.

Tarnas.

1 gatves biznio sekcijoje raci 
naliai savo vertėje kils, gi Cen
tro namas nupirktus prie 

. bouib 9*los gatvės rezidencijų 
apylinkėje gali gymiai po kiek 
laiko kaina ir verte nupulti.

Dabartinis S-uio namas, pri
dėjus prie jo pataisymo ir 
įrengimo moderniškos s|wuatu- 
vės du arba tris tuksiančius 
dolierių, kelių motų laike liktų 
S-niui uždykų* priskaičius prie 
ineigų 9 šeimynų nuomas ir už
darbius iš spaustuves atlieka
mų darbų. Centro valdybos nu
pirktas 3-jų šeimynų linams sa 
ga radžiui ui. pritaikant j| prie 
didesnio šeimynų skaičiaus li
menant jo nesani tariame dal
imi skl<ų>e įrengti moderniška 
spaustuvę, ištrauks iš S-nio iž 
rlr» f* tt‘! |U (|)V
siunčiu dolierių. t) kur <lai per
sikraustymo kaštai ir agentų 
koniišinaif

Atsižvelgiant į lai. kad Cen
tro valdyba nelegaliai elgiasi 
su S. L. R.-K. A. turtu ir <luro 
tuomi musų organizacijai ir vi 
sai lietuvių katalikų visuome
nei Amerikoje moralę ir niate- 
rijalę skriaudas, prie pirmiau 
išneštų S. L. R.-K. A. Xew 
Yorko ir New Jcrsey apskričio 
ir kuopų protestų, tilpusių tik 
"Drauge.” šiuomi dar kartų 
griežtai protestuojame prieš 
Centro valdybos neapgalvotus 
žingsnius ir reikalaujame. I.ad 
namų pirkimo ir pardavimo ak
lai tuojau butų sulaikyti.

•S. i*. R.-K. A. 42-ros ir 135-

DEf BOIT, ŠĮICH.

Pastaruoju metu Lietuvos 
Laisvės paakd<*> darbuotė pa< 
ičufe tnrro knipir afėuinis. Tas 
buvo dėl apsi reiškusio geležin
keliečių darbininkų streiko, nes 
tos priežasties dėlei daugelis 
dirbtuvių buvo sumažinusios 
darbo dienas. Buvo pramato
mą koks tai neaiškumas, u sy
kiu daugeliui ir bedariiė, liet 
praslinkus vienai, kitai savai
tei viskas persimainė, viskas 
pakripo gerųjų u pusėu. .

Dabar dirbtuvės vėl poseno- 
vei dirta. Mažuma gal ir šian
die ncdirlia, liet norintieji dir
bti visados dariu} gali gauti, 
nes čia jų netrūksta.

Todėl ir vėl Lietuvos Lais
vės paskolos darbuotę* reiktų 
atnaujinti ir jfardaviitati bo
nus. Pirmiau. būdavo, pakal
bink žmogų pirkti L. L. pasko
los tanių. tai tuojau ‘atsaku: 
“Halai, kad nedirbu ir dar ne
žinau kada pradėsiu, tai iš ko- 
gi pirksiu.** Vieno, kitu toks 
niuudtvinaM mritiMvinšloinm* 
nuleido rankas ir ant toliau ati
dėjo darbų.

Gana jau butų to. Vira ueb- 
viltia,*visi taubui jau praėjo. 
Šiandie dariai negauna tik tas, 
kas dirbti nenori.

Tat-gi gerb. L. L. |m*k. ko
mitetai, sukruskite. Kabu mes
kite nerangumų, silpnumų ir j 
lUirbų, j darbų, kurs vaduoja 
uiųs tėvynę nuo jiriešų.

Vargo žiedelis.
I
t BROOKLYN N. Y.

Vieša* protestas

& L. R.-K. A. 42 ir 135 kuo
pų- bendrame susirinkime., lai* 
kyttune gnguzės 3 dienų. Ip20 
iil, Karalienės Aidulę parapi
joje, Brooklyn. N. Y^ apavint 
ėius plačiai, rimtai ir nuodug
niai S. L. R -K. A. Centro Val- 
įlytafs žingsnį, parduodant Su- 
si vieni j i <uo dal tortinį uamų ir 
perkant kitų namų, išnešta še-

I

3

A. f A
K. MAKARAS

PRANEŠIMAS.REIKALAUJA.

am r.utn.n imu. 
l'iimilure* ui nruuglta kalnu.

l«3« \V. 17 Ftact*

Valkai — U'oat — KaUd!Ju»J 
STOrrallo oftlau Ir paaluut) nitOn 
ra U Kilu* .\Uu*MUklK.

Tlu llsprulu Maluar* Cu. 
766 U .-.4 Adau>« Mro L

I

ilcl
KC-

S100.00 GAUS.
Ktu prituri. kur nuiou tnotnna llu- 

rijom* rtiiukklmr (p«* tSvala Įtaru u*- 
kluU » Ir 3 valkui: Mikuti* 17 metij., 
Jonuką* lt tu.. Ir l-vutr tn. Juu 
13 fintų kali* jlo pnuUKiIltin nuo ma
nę* Ku* tinote u|*lo juo« prunoAklIo 
man arfai Jlo |*at|* Iccul autkatilcla.

A* latrinu |y Traku apak. Ilulri-
I luonlų vulkč. Dabartini* uiIivmui:

Mfketaa Plnv-JcB.
2»<H Marulm- Ate. Smilios. Pcnna.

jkurli stiprų ir pastovų Ame- Utt5 kuopŲ įgaliotiniai:

J. Mačiulaitu.
0. Paulonienė, 
V. Dautara
K. Dumblis.

Talpindama tų raštų “ Drau
gas” neapsiimu aleąkyti už ju 
turinį. Ilvd.

rikos lietuvių katalikų centrų 
žymioje Amerikob lietuvių ko
lonijoje. Namo pirkimu komi
sija Susivienijimui namų ap- i 
rinko Brooidyne prie G rami 
gatvės, paėjome vietos ir apy
linkių lietuvių biznio ir vimuo 
meninio judėjimo centre, kui 
įvairiais Susivienijimu ir ka
talikų' visuomenės reikalais 
paranku atsikreipti visiems lie
tuviams katalikams. Centro 
vaidyba, pirkdama Susivieniji 
mui namų atatukiai nuo Brook 
lyno lietuvių judėjimo ir per
keldama Susivienijimo Centrų 
ir spaustuvę į užkampį, užlei
do induvių katalikų idėjinieius 
priešams geriausias pozicijas 
New Yorko apylinkėje ir tuomi 
pintarė didelę moralę skriaudų 
visai lietuvių katalikų visuome
nei Amerikoje. Jei S-uio Cen
tro valdyba butų nupirkusi 
S-iuui namų patogioje ir pa
rankioje vietos ir apylinkės lie
tuviams vietoje, kur buriasi 
krūvon lietuvių veikimas; Cen
tro valdybos Žingsnį butų su
pratę visi ir tinkamai apkuina- 
vę, gi dabar Centro valdybos 
uubihlMtymas bailio reikalu la
bai neaiškus.

S. L. R.-K. A. Centro valdy 
bs dabartinį S-s&
namų už 42 tūkstančiu dolierių 
ir pirkdama kitų už 40 tukstan 
čių. matrrjjoUai S-mui nieku 
itelaūnėju, o dar guiųmi priro
dyti faktais, kad šita bizniuką 
transakcija pačiam S-mui atei 
<vje padarys netikėtų ir stam
bių nuostolių ir rxtr« mokes
nių. B-mo namas prie Grand

Pirklybiniai santikiai.

Pirki y ta uis žurnalas iš 
landžiu 15 d. praneša, jog Pirk- 
lykinis Sekretorius iš Tokyo, 
Jajx»nijoj, pranešu Britų Dcpt. 
of Ovcrseas Trade, jog nuo 
karės laiku buvo organizuota 
suvirš 20,000 kompanijų Japo
nijoj su sukrautu kapitalu 4,- 
000,000,000 yen. Pranešimas 
skaito, jog daugelis tų kampa
nijų netvirtos ir valdžia ren
giasi sulaikyt pardavinėjimų 
netvirtų akeijų.

Imi

Shipping Board.

K murinkime, balandžio 15 d., 
pirmiau buvę viršininkai komi
sijos, ir pramonininkai paskir
ti Chairman Bonsu n užtarė 
greitų ]iardavinėjimų laivų 
(dabar prigulinčių Shipping 
Board’ui) privatinėms omeri- 
b™ {ffy.™.... *— —ii-—- i:
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taippat j>ritarė valdiškos pini- 
giškos jMgelbos kampanijoms, 
kurios pirks laivus. Tas pagel 
būtų joms j Ausekli ii ligai vemt 
lenktynes su pašalinėms lini
joms.

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.SS).

DETROIT, MICH.

16 dieuuj gegužiu ftv. Jurgio Lietuvių imžnyėioj staibiu 
iškilminga primicijų, Gerb. Kun. Ignuctaua F. Burrištaus, 
nedėlioj 10:30 išrytu Primicijantai* vra Kunigų du menėaiai 
taiko, ta«f iš priežasties sunko,, ligos Jo pramicija dn-itie*ė 
lyg viršunnėtus dienot.

Taipgi toj pačioj bažnyčioj unt rytojaus 17 g«*g. atsibus 
iškilmingos metų sukaktuvės A. A Kun. Pranciškaus Rūsio. 
Fouuduos firaamšu am o ir ię»*is iyg ii. Privaliojo bun jo 
metų sukaktuves 1 gcg. nes tų dienu Jis atsisveikino su 
šiumi pasaulių. Bet iš priežauties ju milimdjo draugu Kun. 
Boreišluus Ilgus liku atidėta, ftinliugui kviečiamu visu# gi- 
uiiues draugus ir pažįstamus dalyvauti šiom* ubiejose iškil
mėse. Meldžiame nepraleisti pragos. nt% retai teatartinkn 
tokios iškilmės. VUiem* kurta dalyvaus tos? iškiluta>*' ta
riam** šinliugni ačių iškulno. 
£į& Bengi*jiai tu ižkilmų,

Juozapas ir Phdomena Permeoai.ta*--. **j. - ... •• ’

K. BARŪAUSKIS
Mirė nedehoj gegulės 

9 d. 1920, 10:40 vtd. vaka
re, 44 metų amžiaus. Pa 
ėjo iš Kauno Red. Rasei
nių Apsk. Kražių parap. 
Amerikoj išgyveno 17 me
tų. paliko nuliudime 3 se 
seris ir švogerius.

Laidotuves bus serėdoj, 
gegužės 12 d. 1920 8:30 
vai. ryte iš sv. Kryžiaus 
bažnyčios į šv. Kazimiero 
kapines.

Kviečiai r. e visus gimi
nes ir pažįstamus dalyvau 
ti laidotuvėse po num. 
4537 So. Hermitage Avė.

Nubudę
Ona ir Stanislovas 

Brazauskiai.

Mirė sekmadienyje, ge
gužės 9 d. 44 metų am
žiaus.

Lietuvoje paė^įo iš Šiau
lėnų parapijos Šiaulių ap
skričio, Kauno rėdybos.

Amerikoje išgyveno 18 
metų.

Laidotuvės buvo trečia 
dienyje, gegužio 12 d., ry
te iš šv. Antano bažnyčios 
Cicero, HI. į šv. Kazimie
ro kapines.

Nuliuduac palikusi mo 
toris Magdaleik. Makarie
nė ir giminės.

Vyrai dirbti poptirua aUK-ko Luni- 
imrlj. Verai darbo aąlyroa. A t nl .au
kite.

Amt rl. aa Cobir T;|h- Co.
1131 Ko»w Movi.

REIKALINGI LEIBERIAI.
I)el fabriko darbo. Pastovus 

darbas.
Link Beit Co.

39-th & 8tewart.

REIKALINGI ŠEFŲ 
DIRBEJIAI.

ŠĮVAKAR! -atnešk
\

savo taupinimus į šią stiprią 
Valstijinę Banką. ' Jų gar
gus vedimas užtikrina Jums 
tikrą apsaugą.

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas
• y

dalis pasaulio, ^itkartes par
duodamos ant visų linijp.

Centrai Manufacturing District Bank
1112 West 35th Street

Perviršius suvirs $6,000,000.00

| ______

Visiems Lietuvių Prekybos 
Bendrovėy št'i ininknuiA ir prie- 
teliuius šiuomi pranešame kud 
p. A. J. Sutkus, iš Waukegan, 
Dlinois. iš niu-ų agentu skni- 
činus yra išbrauktas, bet dur 
įgaliojimu musų la-ndroves 
duota niuuis ueprisiuntė, to- 
tlelei kas per jj yu Lietuviu 
Prekylfos Bendrove darote ko
kius reikalus nudouėbitc grei
čiau.- užbaigti ir sutvarkyti. 
Kol dar bendroves su jtiomi 
ut.-kuito.- galutinai nėra už
baigtus.

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE.

Aritmetika Parodo Jums Kodėl 
Jus Turite Nešioti Hi-Press

PIGUS maniški debatai galo visados būna 
brangus. Hi Press nekainuoja daugiau kaip 
paprasti debatai, bet ilginus negu kiti ir tokių pasi

darė pigesniais už kilus.

Hi Press Lehighs yra padirbti iš VIENO ŠMOTO, 
gumas juose geresnis. Hi Press kaip tik tinkami mai- 
noms. jie smagus nešioti ir ilgiau laiko negu kiti. 
50.000 krautuvininkų juos parduoda.

THZ
K

J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LJCTC’VIS ADVOKATAS 
fM4* « «*rw*9. «***•«***

W. IMI* WTt!K*T 
am tui.

-a
COMPANY

Akron, Ohio.
KEATTUC fUCAMCH: 113 MIKO nTUI.I.T

d? C O vi- F''
Hi-Press

Rubber Footwear
Behnke & Pink Mfg. Co.

1107 MaxweU Str.

Rakandų fabrike. Pastovus
«Im^I..». — -t 1

Atsišaukite:

11

AMT r.lKDAVlMO
Rurcrnc ir inuc«rt*f turi būti |.«r- 

it-unu-u Ulini o*. tanniata* 
tunu J kiu. I1M Mielai

KUMMJKUi VAIKU.
t',irVli |.</|*rrtalų d«<tu S'abr.kr 

l*rit>rinwu> n>-z«ik»llti(ta* litrv al« 
(O*. na Uartuia. AlaUauktta

H<-|| UhMiim t,Urnai t o.
*37 K lUtool. M. &IK f liw

f KMKAUKGI.
GmIhi* tyrai t*rl» Visokio durta* — 

Gama alr*-- imatovua durta** tt>i*«*i. 
kita *aU**i prie tiarai*

Nt-M LorUu Caram Cu.
437 E. lllia.H- M. &ih l'lunr

■ Saietonn* c«*r«J prilalkiotl akmuo 
' t*ua paltuicvlolmu d«H Ju«u akly. 
( Kutirarrt tu kenti nuo galvos akau- 
‘ dėjimo, kuomet raiste Uc>*M I kr u 

kuouet akaitai ar «luv< ar i»- 
tai. tai luomo! rr» kuklu, kad 
reikia Jutai akiniu- Mano lt metu 
palypima* prlduoa Jum* geriausi* 

/ palarnavirau ui prieinam* kaina 
net taip šamai net tai •«.ee.

JOHN SMETANA 
Akių SpedjalistM 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egsamtaaa eotetkiama* dykai. 

Kampa* ii i™ gairta.
3-kSos lubos viri Plati "o apUefcoa. 

Kuunbart* lt. tt, tt. 17 Ir U 
TZ-myldle j nuuin parei*.

Valandos: nuo 7 vai. Itryte IM t 
vai vakare. (‘anediUsia. berado- 

į «ie ir PetnydlosU

IIAI.TI 
'HI-PKESS** 

lAlIUGI!

UI (KAUKUOS.
Uiundrry tnarguui* prie plovimo 

Indų. AMAnuktlu
9*&o liuaard Aimiir 

ll«*r.-r» Parį ISt

į
! t
i
>

I



I

------------- -w.

DRAUGAS

•*

i

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

Trečiadienis, gegužės 12 d., 
šv. Epifanijus.

Ketvirtadienis, geg. 13 d., 
šv. DANGUN ŽENGIMAS.

PERDAUG "TAGAVIMŲ” 
CHICAGOJE

Miesto taryba pati sau prieš- 
gi niauja.

1 <1., mieste
51 “tagnvimo“ diena, 

nmeifni. motai* jw»r 51 
miesto gatvė.-e buvo

Pračjnsiais Chicago* miesto 
tarybos metai.*, katrie pasibai
gė su šio geguži' 
j vyko 
TnM 
dienų
renkamos aukos kokiems-nors 
viešiesiems tikslinus. Tų nukt, 
rinkinių buvo autorizavusi pa
ti taryba. Tmi nėra ką kitą 
ir kaltinti. a

Vienus aliiiTiimnas. pa reiškė, 
k:nl jei ir tolvsniai tęsis tokio 
lsdvarkė, tuomet kasdien iš
puls kokio-nor.s “lagavimni.” 

Tuo tanm pati miesto tary
ta sau pricštarinuja.jei leidžiu 
bile kam ir bile kada turėti 
“taguvimus.”

Pirm poros metų miesto ta
ryta buvo priėmusi parčdv- 
mą. jog mie.Mo vieneriais me
tais turi Imt leidžiama tik dvi 
“tagavimo” dieni labdarybės 
tikslais. Gali Imt leidžiami ir 
s|ieeijnliiii “ Ingai imat ”, ’ln-l 
(ik jk> nuodugnaus ištyrimo.

Ir visas laikas lorylm ne
prisilaikė to savo parėdymo. 
Jb>t kas pirmutinis į savo pll- 
ž'stnmn aldernumn kreipilnvo- 
si. tam ir buvo leidžiama “ta-1 
gnoti.”
Praeitai* motais buvo 51 “ta 

'gavimas.“ 
nežino, kiek ir kam aukų su-j 
rinkti ir nr tos aukos pasie
kė savo tik-lus.

X

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

PATRAUKIAMAS TEIS
MAN SPEKULIANTAS.

Pareikalauta $2.000,000 atly
ginimo.

•• tVImlr-Milv’’ kompanija 
Hadesman Bro>. ir Mittelmnn 
Bros., katra turi visų eilę 
krautuvių su vnlg...u..is pro
duktui*. patraukė teisman spe
kuliantų George II. Holt, tur
tingų medžių pirklį ir nejudo- 
mų nuoMivyhių operatorių. Pa
reikalauta $2.(HMi.fMM) atlygini
mo.

C’in paminima^ s]iekulianta.< 
bnvo padaręs kont ra riktas sn 
anom kom|Mmijinn, šitom pri- 
statyti cukraus jmt gegužį ir 
bieželį. Smlen-ta po 11’5c. sva
rui.

Andai Ildlt vienoj dirbtuvėj 
buvo nupirkęs cukraus net 11 
milijonų svarų ir jvireiktdavęs 
po 141 įc. svnrui. Kuomet kom
panijų* nesutiko, Holt kitur 
pardavė tų cukrų, paimdamas 
milžiniškų pelnų.

Dėl to ir skundas.

DUONA JAU PABRANGO.

Srhnlze Bnking Co. vakar 
paskelbė, jog <luono> kepalu 
kam s kompanija inm 11 ir 
15’įr. Tad krautuvėse kejm- 
lukni parduodami jau po 12 
ir 18 rentų. Reiškia, svariu
duonos 12 centų, gi pusantro 
svaro — 18c.

Tų patį padarys ir kitos 
kompanijos.

Pirm |wiros savaičių kompa
nijos buvo pranokusios jog 
neužilgo busianti pabranginta 
duona.

Tuomet Lslernlis apskričio 
lfc‘l miesto valdyba i prokuroras pagrūmojo komnn 

n i joms.
Kų-gi šiandie snko prokuro

ras?

IŠ TOWN OF LAKE.

Gegužės 2 d. Elins svetainė
je įvyko v akarns, kurį rengė 
fiv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjos.

Visųpirma gerb. kun. N. Pa
kalnis pasakė praknllui. Jis 
kalbėjo trumpai, liet palietė 
daug naudingi, dalykų kalbėjo 
ir apie mokytojas, knip .m še
rys Kazimiorietės ir nazarie- 
tietės nugštai išlavintos moki
na musų jaunuomenę, iš kurios 
tikimės dnug naudos. Knlbėjo 
ir apie Akademijos Rėmėjų 
draugijų, kuri rūpinasi, kad pa
gelbėti -irkti nugšte«nj mok- 

Į *lų nnrfn"toms, brf nepjŲtc-1 
ginnčioms. Jo kalba daug pri
davė u|>o veikti ir šelpti tų 
draugijų.

Po kalima vaidinta “Smilčių 
laikrodis.“ Tų dalykų atliko 
ftv. Kazimiero Akademijos 
auklėtinės. Išminčiaus rolėje 
buvo O. Vilkinto, jo žmonos— 
B. l’rbiutė, jo mergaičių: F. 
Nausėdaitė ir S. Kiriutė. Kvai
lio—J. Vrbiutė, Angelo—A. 
Freitiknitė. Mokinių: O. Kar
pavičiūtė, J. Budreckiutč, L. 
Valeniutė, J. Brnžinskiutė, K*. 
Gasilioniutė ir A. Jovaišaitė. 

Rezisorium buvo sesuo M. 
Scholastika, kuriai didelė gar
bė priklauso už tokį išlavinimą 
artisčių. Publika, kurios buvo 

i daug, ramiai užsilaikė, nes la
ba; buvo patenkinta.

Iš gražaus vakaro buvo gra
žios ir pasekmės, nes pelno liko 
$100.00. Tiek pelno mažai čia 
kas padaro. Mat ne bile kas su
gelia tokius veikalus atvaidinu.

Fermoje, Imlandžm 28 d., 192C 
m., S vai. vakare. Dievo Ap- 
veizdos parapijos svetainėje, 
prie (’nion avn. ir 1^-tns gat
vės, ( lurago. JB.

Susirinkimų atidarė pirm. A. 
Nnusėda su malda.

1) Protokolas iš praeito su
sirinkimo perskaitytas ir prl- 
imtas.

i 2) Raportas komisijos nuo 
Kapinių Dienos. Susirinkime

J pranešta, kad valdžios ]iav<*liji- 
mas yra gautas dėl dviejų (2) 
vietų prie Kv. Kazimiero kapi
nių, Kapinių dienni. dėl pardu 
vinėjltno lengvų valgomų ir ge
riamų daiktų.

Kapinių dienoje tas vietas 
pasižadėjo užimti Antra ir 
Penkta kuopos, taip-gi ]tasiža- 
dėjo prisidėti ir Aštunta kuopa 
i* Rrirhton Pnrb’n.

J) i ikivlua, kurie buvo jmr- 
davinčjami po vienų dol. Igilv 
daryhčs laimi, toliau juos pasi
žadėjo kontroliuoti Bemanius 
Nenartonis, atstovas S kuopos.

4) Raportas nuo rengiamo 
koncertu L*1mL Sų-gos Centro. 
Manyta jiniinti orkestrą po va
dovyste p. Roman B. (širviu, 
profesoriaus iš Americau C’on- 
servat«iry of Musie. Klausimas 
neišrištas ir atidėtas ant tole
snio laiko.

Knrnisijon ineina gerb. kun. 
Ig. AlliHviėius ir Jonas Petrai
tis.

5) Raportas orgnnizatoiiauL 
St. Jucevičius pranešė- kad or- 
ganizatyvis darbas pasekmin
gai eina. Sutverta 19-ta kuopa 
Detroit. Mieli, ir pradžia ganA 
jiasekminga, nes pirmų dienų 
kuofsin i n plaukt viršaus dvie
jų šimtų dol.
• 6) St. Jucevičius, 726 W. 
IRtli St., tapo įgaliotas važinė*-

iri

i

•int lOKiiib vriKKiu* ui vilionių. a
mv. Kazimiero Akademijos |su prakalbomis (Kithicugos

ŪKININKŲ SUVAŽIAVI. 
MAS.

150 atstovų reprezentuoja 
milijonu ūkininku.

2

Chicagoje ym yjudingus 
kių (formų) savininkų atsto
vų stivnžinvimas. Yra siivn- i 
žinvę atstovų iš 38 valsti-l 
jų. Tie atstovai jmoina iš 15- 
os ūkininką organizacijų. Jie. 
roprozentuoja 2,(HMi.0(M) ūkinin
kų — ukių -avininkų.

Svarbiausias klausima^ su
važiavime tas aptariamas pa
naikinti tnrpininkus-ngcntus. 
katrie tarpininkauja tarpe ilki 
ninku ir suvartotojų. Norimo 
įsteigti kooperativj veikimų j 
tarp ūkininkų ir produktų su- į 
vartotojų. Tuomet imtys ūki-Į 
ninkai turėtų dauginu sau pe! 
no iy dauginus Įielnytų poty.-1 
«u vartotojai.

Pngidiuus ūkininkai karštai: 
b.'s raginami (msilikti ukėse ir 
ftaip-norn padiilinti pnulukci-, 
jn.

JAUNAS SUKČIUS.

RAUPAI SIAUČIA GARY IR 
HAMM0NDE.

1 Iš Hammondo, Ind., prane
šama. jog Cnlumet apskriti;

i ėmę siausti raupai. Pneinost 
M’' miesteliuos (iary ir llainnion- 

de e~a .m 90 susirgusių.
Epidemija (Uilietusi Wlii- 

ling. l‘ia.*l Chieagn ir Imlumu 
llarbor.

LAIMĖJO $1,10 VALANDO
JE UŽ DARBA.

■I.ooo karpenterių (stnlių), 
dirluinčių įvairiose kompanijo
se langus, duris ir rakandus, 
laimėjo streikų. Jiems pripa
žinta $1.10 valandoje.

Kaip vnknr visi darbininkai 
turėjo sugrįžti į savo darbu*.

NUSKENDO KŪDROJE.

i
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Važiuokite į Lietuvą
PER

DEPOSITORS STATĖ BANK
4633-4637 South Ashland Avenue

. - 3CHICAGO, ILL.

$6,OOO,OOO.oo Milijonų Dol. Banka

Galim išpildyti jums ap
likacijas dėl paspartų, 
gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE- 
pojų, arba per DANZIG,

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai.
Mes kalbame įvairiomis kalbomis:
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa-

tian, Servian ir Jevish.
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Searo Angelo, (5752 So. Pau
lina, suareštuotas už mainy
mų kla-tuoto čekio $100 
Soutluve-t Tru.-t nnd Snvings 
banko j.

Anodo eina Ki-tn* metus.

Lincoln (Mirko kūdroje nus
kendo ('krist itin llsctig, 60 me
tų.

l*nmikojnmn. kad jin pasi
darę* gidų tyriomis. Nes buvę* 
sirguliavę*.

PARLAMENTAS ATMETĖ 
ASQUITH0 SUMANY 

MA.

A

s”w?RiTKAUSK7s
ADVOKATAS
Oflim* Dldmlratyj:

29 Sonth La Šalie Street
Kaml»rto U4

TeL (katrai 4390

■ ■ IAKUŠERKA
Telcphone: Yarda C4tl

A. SHUSHO 
. f j .\ , . >7-

Turiu . patyrtm« 
moterį ų Hcom; ra- 
p**tiu«<U prlMu- 
rio lironf tr kūdi
ki laike lipo*.

apylinkes.
7) Centro susirinkime kuopų 

atstovai vienltalsiai pasižadė
jo, kaip ir kiekvienais Lietais, 
km įauginusi n i išrinkti nukų 
rinkėjų Kapinių dienai nnt Av. 
Kazimiero kapinių.

Susirinkimą uždarė pirm. A. 
Nausėda. Maldą atkalliėjo kun. 
Ig. A Hm virius.

Jonas Purtokas,
I*. S. Centro rast-, 
4441 S. \Vashtriinw 
< ’hieago, IU.

auklėtinės nuo pat innžens yra 
pasižymėjusios .savo darbštu
mu, užtat ir žmonės nesigaili nė 
įniko, nė pinigų Akademijos 
rėmėjų vakarams. Jie noriai 
juos lanko, nes tikrai gali jais 
gerėties.

Reikia pažymėti ir ypatus, 
kurios |iasidarlmxX) tam vaka
rėliui, pp. E. Skindericnė, AI. 
Aedivnė, .M. Petruševičienė, B. 
Toleikaitė, 1). Jurgutaitė.

Vardu Sv. Knz. Ak. Rėmėjų 
Draugijos, visoms širdingus 
įčiu. Rėmėja.

I

T0WN0FLAKIECIŲ 
DOMEI.

Miuoini pranešame visiems, 
katrie jaučiatės esu lietuviais, 
knd gi‘giiži‘S 16 d., 2 vai. jx» pie
tų susi rinktumėt į School Hali 
svet., nnt 4S ir So. Honore sL, 
nes tų dienų ntvažiuoja kun. J. 
Žilius ir kitas Misijos nnr>*s 
reikale L. L. Paskolos. Taip-gi 
atsiveš ir bonus, kuriuos išda
lins pilnai užsimokėjusiems. 
Tni-gi katrie dnr nesate nžlvii 
gę mokėti, pasiskubinkite, nes 
laikas trumpas; katrie dar ne
pirkote, dnlrnr suliruNkite. Fa- 
sirtnlykimc, kad mes esame 
šimto nuošimčių lietuviai.

Kviečia Bendra Lietuvių 
Laisvės Paskolos Stotis.

LIET. LABD. SĄ GOS CEN
TRO PROTOKOLAS.

L. R.-K A. Labdaringos Są
jungos, ]m> ftv. Antano globa, 
mėnesinio susirinkimas buvo

avė.

IŠ DIEVO APVEIZD0S 
PARAPIJOS.

L. Vyrių 4 kp. mėnesinis 
nepaprastas susirinkimas 
įvyks ketverge, gegužės 13 d., 
s. nt., Dievo Apveiado* ]iarnp. 
svetainėje. Susirinkimas prasi
dės punktualiai 8 vai. vakare.

Viai nariai ir narės esate 
kviečiami atsilankyti, nes yrn 
Inbai daug dalj kų aptarti, o js> 
susirinkimo bus žaidimai.

A. C. Alaburdaitė, rašt.

ir

PRANEŠIMAS.
Knd nš Įnikau gėlės nepir

kite kvietkns pa$ svetimtau
čiu kapinės, nea me* ir užlni- 
koiur geriausia* ir gražinu
sias, žemesnes kaino.-, ir ge- 
.rinu patarnausime. Tnippiit 
užlaikome rast uuracija, ir ne- 
svuiginnnėių 
riausiu* cigaru*, patarnausi- 
me geriausia atplauk tįsiems 
Andre* Iwa-zkfarics, vienas 
blokas šio puse kapines. Nau
jame musu murinę name ant 
111 gatvės.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETI VIS AJUU SPECIALISTAS 

pMtanrvIa* via* aklu 
tououua tn yral 

akaiMU- 
Jitna Kairo,, rvaiga- 
l-.o «r-
roium, •kaiuta.n'an

karUis aid* knrtaaa aky* 
B.tikiM a*:a tat* ’-ir--. 
IrteUa uarmtaatla nva- 

•laa. ak>u><l pmaikoaii t •(•ta
ni. tan tr a4U mataaOMna lamvlkat*. Sm**- 
kite aava r«a*juuv Ir talka* riaaoMta* taa- 
kykKm. V*taa«m: «« >3 Iki * vakar*. Na- 
•HUatnlt eut> :♦ Iki i rak p® pire*

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
TrlrtaMa DratM M4*.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angllAkou ir liatur.Ako* 

kalbu, aritmetikos, knygvedyutiu. utu- 
nogrūnjou. typavritin*. plrklybo. tal- 
«lų. 8uv. Vaiat Mori/oa, abalnoa Irto- 
rljo* iro r r a. f IJ o«. politUdnte ekono
mija*. pOletyM/ia. daUiaralyaUa.

Mokinimo valandų*: nuo t ryto Iki 
4 valandoa po pic-tų; vakarai* nuo « 
Iki 10 vai.

3106 So. Halsted St., Chicago.

Clikugo. nt

f

■I
IIi«

Į Vakarais, 812 W. 33 St.
TnL Yard* 44B1 s 

S

9t

»

’ Dr. M. T. STRIKOL’IS " 
umrviK

Gydytoja* ir Ciiirunnu 
OflMi*: I7S7 W. 47lh SU 

(47 ir Wo<m1 ««i.) 
Vaiundo*: 14 ryto iki 
4:30 Iki 1:90 vakaro 
9

DR. J. SHINOLMAN
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą* 4930 W. 13 St 

fcarap. 4» Coort
Rm. 1898 W. 48 Atsbm 

Tnlefonaa Clcaro HM 
Ofiso Cicero 49

KAIRIAME UCTIVTIUU

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

>■ PASTORTV BLAKKAH v
PILDOME

D7KA1.

—............................
Tai Orovar 7#«I

Dr. C. Z. V eželis
IJETl’VIK DEJmHTAB 

Valanda*: uuo » ryto Iki » rak.
Barodomla auo 4 Ine * vakar* 

4711 80. AKMLAMD AVEML’B
aru 47-lo» Gatrte

3 po pietų. 
NodAIlomU

140
iki Ii ryt*i«.

Tfl. ItMIlIcTHnl 
lle*. 2V11 W. tini Mrrrt.

TcL McKirilc-y 203

URA!’
Visi ant šviežio Medaus!! 

W. STRYGAS 
Kų tik parvežė iŠ Michigatio. 
$1.95 už 5 svarų viedruks.’Pri- 1

garimus, ir ge-tumiau į namus.

3022 W. 40th Street
Chicago, III.

mmmmimmniinmnmimmiTnmmm

r k»tw MM W«».
r, e f**tt i Ui
•I rartaj. KfFriMr

KaitaiynRUFFLE*P Ar 
tai gyduole? Net J Ar kve
pianti vanduo? Še!! RUF- 
FLES yra ui papr»«ir*u»i* 
plauki) h odoi rotdprintojii, 

kuro priffeltn gamtai suteikt ėmogui prikišuuuti ^roiį. O ko nl 
būt rraėesnio di il<u». blieyanėru*. iv elniu* plauku*? Ka* gal put 
•magesnio ui čy*ų nenieūučig galvos odg? •

HUFFLIta
p»nlilrina pleiskana*! So jomis nereikia keliu minėsiu galvos 
trynitoo dvfefa ar trihl dieni, bėgyje RVFPLES prartH ma«ntl 
pleiskana*, o Kraut* laike jų jan nei ryroė* neble* 1 i’aafcui tik retkar- 
cui* auyiteant gth? bu* urickumi, kad plr.Ocano* ne*t»inanjint« 

NuMpirkte iignakt RL'FFLES bonkut* aptiekoje. Kaltuos tik 
65c- b*t IV* *aky*ite. kad jos verto* daug d*ugi*u. Paaiikioimsi 
priditi prie kiekvieno* bonkūlės Jei ncgauaiic ju*n aptiekoje, tai 
auiųdcitc mum* 75c. palto markini*, ar oterney order iiokiu adresu: 
—r. ad. Rictrrat o co.. na-na ro* YcA—

Londonas, geg. 12. — Bu
vęs Anglijo- ministerių pinui- 
ninku- ir daluir parlamento nn 
rvs A-nuitb bnvo sumanęs nn-• • ai
taisyti Airijo. snvyvnldo* ki
lių. Jis reikalavo tik vieno 
Airijai (mrlnmento vietoje 
dviejų. Jo sumanymas atmes- j 
tas didžiuma balsų.

PIRKITE KARĖS TAUPY-
/MO ŽENKLELIUS TC.S.S.).

k

--------------  I'art-nrtna--------------

JAUNU VYRU KLIUBO
NEDĖLIOJĘ GEGUŽĖS (MAY) 16 D., 1920 M. 

Chemaucko Darže Lyons. IU.
Pradžia 9 vai. iiryto Įžanga 25c. |

PIKNIKAS!■ ■ ■ i■

Munka Alexanders Jwz Band Prašome visus atsilankyti
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