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Carranza Kaujasi už 
* 

Savo Gyvybę 
Washingtonas kol-kas Negali 

Pripažinti Naujos Valdžios 
CARRANZA VIS DAR SKAI 

TOSI P R E Z I D E N T U . 

CARRANZA ATSIDŪRĖ PA 
SKUTINĖN P 0 Z I C I J 0 N . 

Meksikoje patvarkoma nauja 
valdžia. 

Washington, geg. 13. — IJ 

Seka desperatinis mušis 
už gyvybę. 

NEDUOS PINIGŲ NEREI-
KALINGOMS IŠDIR-

BYSTĖMS. v 

Tuo t ikslu YVashingtone Įvyks 
konferencija. 

PASKIRTA, K I E K IMTI 
PELNO PARDUODANT 

CUKRŲ. 

Vera Cruz. ae*. 13.- -Prezi-
dento Carranzos armija iš 4,-

O v O' 

Mexieo City pareina ofįeijalin oOo.vyrų, visais šonais apsup-
žinių, jog buvęs , prezidentas 
Carranza su savo ministeriais 
ir 4,(KX) kariuomenės netoliau 
sia nuo Puebla revoiiucijo
nierių apsuptas ir kas valanda 
laukiama žinių.apie jo pasida
vimą. 

Savo Įveliu naujoji revoliuci-

ta revoiiucijonierių, kuriems 
vadovauja generolu Hill ir 
Trevino, desperatiniai gina sa
vo paskutinę poziciją su tik- Žmonos dideles 
siu apsaugoti savo viršininką 
Carranza. 

Carranzos kariuomene pozi-

Washington, geg. 13.—Fede-
ralių atsargos banku taryba 
ateinančią savaitę čia turės 
konferenciją su pinigyno sek
retorium Houston. Konferen
cijoje dalyvaus ir pašaliniu 
žymesniųjų banku prezidentai. 

Konferenei jos tikslas—ban-
kos neturi duoti paskolos ne
reikalingu daiktu išdirby-
stėms. Bei visus kapitalus nu
kreipti ton pusėn, kuri yra 
tampriai surišta su reikalin
gais pragyvenimui daiktais. 

Šalies veikėjai ir finansistai 
po ilgo teiriavimosi ir tyrinėji
mu Įsitikino, kad šiandie žmo
nės daug pinigų išleidžia viso
kiems nereikalingiems, per
tekliaus daiktams, be kuriu 
visuomet butų galima apsieiti. 

sumas iš 
leidžia pertekjiams, nes per
teklių, daiktai plačiai gamina
mi ir išdirbėjai kraują dide
lius tur tus . Tuo tarpu varg
dieniu darbininku sluoi?snvs 

Bet žmonės iš to neturės jo
kios naudos. 

ŠĮMET ĮVYKS TAUTŲ SĄ 
JUNGOS KONFEREN- -

\ CIJA. 

eijas pasitaisiusi tarpe San 
jonieriu valdžia kuoveikiau- Mąrcos, Puebla ir miestelio 
šiai patvarkoma. Naujos vai- Huamantla, valstijoje Tlaxca- | vos-ne-vos atkelia pragyveni-
džios provizijonaliu prezidentu la 
skaitosi Sonora gubernatorius 
la Huerta. kurs pirmutinis lm 

Revoliucijonieriams eina 
pagelba. 

vo pakeles revoliucija prieš nelieka kitokio išėjimo,, kaip 
Carranza, l ™ ^ | r * a k a I ! $ * *\Tįr* sustabdyti arba susiaurin 

Bet gildančioji" valdžia* yra n * s S u 5 W ! w m l r h - 1 v a k n r ti gaminimą pertekliaus daik 
vakaro carranzistai dar nebu-rankose gen. Obregono ir kitu 

*• • * • «; ,. ,.«i;™;;, «;« v o išmušti ll savo pozicijų, art i ,}0 stovinčių revohucijonie- ' .<'\. 
\ T Kevoliucijonieriams siunčia-
nų vadų. . . '' „ f_ 

Cia painformuota, jog Car- ™ f j f " I " * * * Nenorima 
i pasiėmęs $ i : V l ^ s t l ( a r r a n z a i p a b , . g t i . 

žentas su uošviu. 

mo brangenybės naštą. 
Kad sulaikyti vidurinį luo

mą nuo tų nepaprastų orgijų, 
nelieka kitokio išėjimo,, kaip 

rauza su savimi 
500,000 viešpatijos pinigii. 

Carranza vis dar prezidentas. 

Naujos l-e voliuc i jonieriu val
džios agentai čia darbuojasi, 
kad YVashingtono vyriausybė 
kuoveikiaus ją pripažintų. 

B.et iš valstybės depar ta 
mento nieksikonai painformuo
ti, kari šiandie negalima to pa
daryt i . 

Kol Carransa bus laisvėje ir 
bus Meksikoje, visas laikas jis 
skaitysis tos šalies prezidentu. 
Bet ka ip veik jis bus paimta-
nelaisvėn arba apleis Meksiką, 
tuomet bus jau visai kitoks 
reikalus. į,-

J o žentas gen. Aguilar, bu
vęs Vera Cruz gubernatorius, 
apie kuri yra buvę žinių, kad 
jis užmuštas, gavęs revoiiuci
jonierių leidimą susijungti su 
savo uošviu ir su tuo bendrai 
dalinties likimu. J i s praleistas 
per revoiiucijonierių* linijas į 
San Marcos. J a m draugavo 
t iktai vienas jo štabo viršinin
kas. 

Carranza ir jo kariuomenė 
turi keletą traukinių. Vienuo
se traukiniuose y ra ginklai, 
kituose amunicija, dar kituose 
valdžios arebivai, paimti iš so
stinės. 

Pasiunt iniai gelbėti Carranza. 

(ien. Obregon paskelbė aštru 
įsakymą revol iucionier iams, 
kad suimto Carranzos ne tik 
nežudyti, bet su juo kuoge-
riausiai apsieit i . 

Kadangi revoiiucijonierių 
kova su Carranzos kariuome
ne pašėlusiai vedama, gen. 
Obregon labai abejoja, kad 
Car ranz i išliktų gyvas pa
puolęs revoliuei jonieriu ran-
kosna. 

Tad iŠ Mexico City į mušiu 
vietą kuoveikytusia pasiųstas 
gen. Jac in to Travino su savo SS 
štabu. J a m duota į-akymų dė
ti visas pastangas išgelbėti 
buvusiam prezidentui gyvybę, 
jei butų pavojaus. 

Pienuojama kontrrevoliucija. 

Iš San Antonio, Tex., pra
nešama, kad Carranzos šalinin
kai, keliu Meksikos valstijų 
gubernator iai , pienuoja kontr
revoliucija. 
Kontrrevoliucija, sakoma, pa

tų. Tas atsiekti galima ban 
koms uždarius savo duris 
prieš tu daiktu, išdirbystes. 

Neskolinti toms išdirby-
stėms pinigų ir tuo keliu pri
pratinti žmones prie ekono-
mingesnio gyvenimo. 

Bet podraug nekuomet nesi
gailėti duoti paskolų reikalin
goms išdirbystėms, katros ga
mina reikalinguosius žmonėm^ 
daiktus. 

Boston, Mass., geg. 14. — 
Vietos federaliam prokurorui 
iŠ YVashingtono pranešta, jog 
generalis. prokuroras Palmei 
paskyręs kraštutini pelną, ko
ks turi but imamas parduo
dant cukrų. 

Abelnąjam (\vhelesale) par
davime galima imti pelno tik 
vieną centą svarui. Parduo
dant iš krautuvių suvartoto-
jams galima imti nedaugiau 
dviejų centų svarui. 

Su tuo čia prokurorui pra
nešta visus asmenis; nepildan
čius to parėdymo, patraukt i 
teisman. 

Bet visas vargas tanus kad 
generalis prokurorai nepaski-
ria standarinės kainos cuk
raus pirkliams ir krautuvinin
kams. I r . todėl iš to žmonėms 
maža naudai 

Nes kainose visur didelė įvai
rybe. Vieni krautuvininkai 
priversti mokėti už cukrų brnn 
giąu, kiti pigiau. Siaučiant to
kiai kainų Įvairybei nelengvi 
susekti prasižengusias. 

Tas klausimas galutinai bus 
aptartas Ryme. 

Washington, g^g. 14. —-Pir
moji "talitų sąjungos konferen
cija, matyt, bus sušaukta šį
met. Tą atliks prezidentas 
W ii šonas. 

rljii konferencijai visi pienai 
bus pagaminti šį mėnesį mies
te Ryme tautu sąjungos- tarv-
bos suvažiavime. 

Kalbama, kad tarpe sušau
kimo konferencijos ir pačios 
konferencijos susirinkimo bus 
paskir tas mažiausia keturių 
mėnesių laikotarpis. 

Toks laikotarpis būtinai 
reikalingas viešpatijoms pa
rinkti t inkamus atstovus ir 
tiems atstovams duoti progos 
apgalvoti savo uždavinius. 

Pirmoje tautų sąjungos kon
ferencijoje, sakoma, dalyvaus 
35' atskiriu tautų (viešpatijų) 
atstovai. Pati konferencija ar 
tik neturės įvvkti AVasliingto-
ne. 

Iš Turkijos. 
K E M A L PRAMATĖ TALKI

NINKŲ ŽYGIUS. 

J i s nepaklausė kviečiamas 
Konstantinopoliu. 

SU DARBININKAIS DALIN 
SIS PELNU. 

V O K I E T I J A ATŠAUKIA 
KARIUOMENĘ. 

New York, geg. 13. — čia 
\Vestern Union Telegrapli Co. 
prezidentas Carlton paskelbė, 
kad kompanija yra padariusi 
pienus su darbininkais dalin
ties pe lnu 
Kiekvienų metų pabaigoje iš 

pelno bus paimta reikalingos 
generalės išlaidos kompanijos 
įstaigoms, (ii likusieji pinigai 
bus skiriami pusiau — darbi
ninkams ir kompanijai. 

Berlynas, geg. 14. — Vokie-
tijo> vyriausybė jau atšaukia 
^avo kariuomenę iš i.outralio 
ruožo Vokietijoje. Bus ruože 
palikta kareivių tik tiek, kiek 
leidžiama taikos sutarties są
lygomis. 

Po šito Vokietija taojaus 
pareikalaus, kad prancūzai c-
vakuotų Frankfortą ir kitu* 
miestus. 

Angora, ^^ 8 (suvėlinta). 
— Dar praeitą vasarą Musta,-
pha Kernai paša, turkų n a c i o 
nalistų vadas, neturėjo pasiti
kėjimo talkininkais. J i s gerai 
nujautė, ką talkininkai žada 
Turkijai , kokią jie pagamins 
jai taiką. 

Jis tuomet mėgino intikinti 
turkus valdininkus Konstanti-
nopolyj, jog okupavimas Smir
nos ir Adanos yra kuoaiškiau-
sias nurodymas, ką talkinin
kai turi pagaminę turkams. 

Tad jisai tęsė savo veikimą 
su tikslu vis daugiaus ir lab-
jaus sustiprinti Anatolijos 
turkų tautinę dvasią, neat
kreipdamas net domos į tele
gramą iš Konstantinopolio, 
kurioj buvo sakoma: "Ta lk i 
ninkų komisijonieriai reika
lauja, kad tu kuoveikiaus s u ^ gamina 
gryžtum Konstantinopoliu." 

Nacijonalistų vadas apie vi
sa tai pasakojo čia turkų sei
mui praeita, šeštadienį. Tarp 
kitako jis pažymėjo, jog An
glija mėginusi sukelti kurdus 
prieš nacijonalistus ir norėju
si, kad kurdai užpultų Krze 

Toliaus sultanas nepritarė, 
Komarui grvžti i Kons tante 
nopolį sakydamas, jog jis te
nai žiauriai bus sutikta.- sve
timšalių. 

Paskui • sultano valdininkai 
išnaujo jam patarę paliauti su 
savo veikimu Anatolijoj. 

Bet Kernai paša visas laikai 
laikėsi savo paprastojo darba
vimosi prie sužadinimo savo 
tautiečių. 

Pagalinus paskutiniu kartu 
karės ministeri> iš Konstanti
nopolio ji paragino gryžti, sos
tinėm pasimatyti su talkinin
kų komisijonieriais, gi tie nuo
lankiai jį priimsią. 

Mustaphos atsakymas. 

Mustaplia į paskutinį para
ginimą gryžti Konstantinopo-
lin tarp kitako taip a tsakęs: 

"Užėmimas Smirnos ir Ada
nos mūsų priešininkų ir Šna
rus jų pasielgimas su V 
žmonėmis, kuoaiškiausiai 
rodo, ka talkininkai nr , . 

Jei toksai likimas 
ruošiamas mūsų vilajetams, as 
patariu mūsų valdininkams 
prisidėti prie patrijotinio ap-
ginimo mušu tautos. 

"Anglų armijos majoras 
Neville atsidūrė kurdu tarpan 
ir šituos kurstė u ža t akuoti 
mus, pasakodamas jiems, buk^ 

P R E Z I D E N T A S PRIĖMĖ 
DIPLOMATUS. 

Washington, geg. 13.—Va
kar prezidentas Wilsonas Bal
tuose Rūmuose priėmė du 
nauju svetimų viešpatijų am
basadorių. UTž kelių dienų, sa
koma, busiąs pri imtas ir na u 
jas Anglijos ambasadorius. 

P I R K I T E K A R Ė S TAUPY
MO Ž E N K L E L I U S (VV.S.S.) 

Londonas, geg. 13. — Karės 
valdymas paskelbtas mieste 
Linz, ties Dunojumi, Augštu-
tinėj Austrijoj, kur buvo paki
lusios riaušės ir plėšimai. 

rūmą lygiai tno metu, kuomet! mes esame kalifato priešinin 
čia prasidės seimas. 

Sultano telegrama. 

J i s pasakojo apie telegra
mą, kokią jam prisiuntė sulta-

kai. J o pastangos neturėjo pa
sisekimų. J i s be nieko turėjo" 
kuoveikiaus apleisti kurdus. 

"Mes priešinamės, kad sve
timšaliai turėtu maišvties į 

nas praeitą liepos mėnesį. Sul- jmusų vidujinius reikalus. Bet 
tanas telegramoje sakė, kad j mes nesipriošinsime,"jei kas iš-
anglai pradėjo spausti vyriau- lauko mėgins nuims draugiu* 
sytbe gai pagelbėti ? * 

BOLŠEVIKAI NORI BRIAU 
T I E S P E R ARMĖNIJĄ. 

J ų tikslas susijungti su tur
kais nacijonalistais. 

N A U J A S S T R E I K A S ANT 
GELEŽINKELIŲ. 

Pi t tsburgh, Pa., geg. 13. — 
Vaka r pat i r ta , jog čia tomis 
dienomis turėjo slaptą susirin
kimą 1,000 traukinių inžinie
rių ir pečkerių. Nu ta r t a kaip 
šiandie čia pakelti streiką. 

Streikas paliestų 3,000 inži
nierių ir pečkurių ant geležin
kelių: Pennsyjvania, Baltimore 
and Obio ir Pi t t sburgh and 
Lake Erie . 

BOLŠEVIKAI NUŽUDC 18 
VYRŲ IR 7 MOTERIS. 

kilsianti ir turėsianti pasise
kimų tik tuomet, kuomet Car-
ranzai pavyksią kaikuriam 
laikui pasprųsti iš revoiiucijo
nierių ranki}. 

Tas gali įvykti". Nes Carran
za su palydovais gali pabėgti į 
didelius kalnus Puebla apylin
kėse. Tenai nors t rumpam lai
kui j is butų apdraustas . Ir 
tuo metu butų gera proga pa
kilti naujai vėsulai Meksikoje. 

Varsa va, geg. lo. — Lenkai 
nuo bolševikų paėmė miestą 
Mogilevą. Pirm apleisiant tą 
miestą bolševikai nugalabino 
18 vyrų ir 7 moteris, intaria-
mus suokalbiavime prieš bol
ševikus. -

Konstantinopolis, geg. 14.— 
Rusų bolševikų kariuomenė 
Azerbaijane pagaliaus parei-

| kalavo, kad Armėnijos respub
likos valdžia atiduotų jai Ka-
rabagb ir leistų jai liuosai per 

ku spaudimą. Bet neilgai taip 
bus. Trumpu laiku turės pa
r d u o t i , kuomet ten pasibaigs 
žibalo išteklius. Gi žibalą (ie-
orgia šiandie gali gauti išim
tinai tik nuo vienų bolševikų. 

Turkijos laikraščiai čia 
skelbia žinių, kad daugybė 
rusų bolševikų agitatorių 
smarkiai veikia Musrapho Kė
niai pašos kareivių eilėse. Visa 
Anatolija užlieta tais agitato
riais. 

Patvirtinamas Odessos Puolimas 
UKRAINAI PAĖMĖ 

ODESSĄ. 

Londonas, geg. 13. Iš 
Ukrainos gauta oficijalių ži
nių, kad miestą Odessą nuo 
bolševikų atsiėmę ukrainai . 

Apie tai gauta pa tv i r tkan
čių tą^faktą žinių ir Paryžiuje. 

PRADĖTA KOVA P R I E Š 
SVAIGALUS JAMAI

KA SALOJE. 

Kingston, Jamaika , geg. 14. 
— Čia pradėta probibicijinė 
kampanija su tiksJu panai
kinti svaigalus visoje saloje. 
Darbuojasi amerikoniški pro-
liibicijonistai. 

Konstantinopolis, geg. 13. — 
Čia atkeliavo 56 Suv. /Valstijų 
piliečiai, vyrai ir moterys, ka
trie vedė pa«elpinį darbą I\au-
kazo kraštuose ir turėjo bėgti 
nuo bolševikų. 

Armėniją pereiti Turkljon. 
Tenai bolševikai nori susijung- NacijonaHstai eina ant Darda 
ti su turkų nacijonalistų spė- neliu 
k i 

onus. 
To susijungimo tikslas ga

na aiškus. Tuomet bendromis 
jėgomis butų pradėtas veiki
mas prieš talkininkus. 

Priešinasi prezidentas. 
Tą bolševikų reikalavimą 

atmetė Armėnijos' prezidentas 
Kbatit ian. Bet sovietų komi
tetai Erivaniųje pakeilia pro
testus prieš prezidentą ir dar
buojasi sugriauti jo valdžią. 

Azerbaijane rusų bolševikų 
neperdaugiausia. Bet jie suda
rė organizaci ja kuri gyven
tojuose galės paskleisti daug 
savo intakos. 

Georgia turės pasiduoti. 

Georgia visas laikas sti]>-
riai laikosi prieš rusų bolševi-

Turkų nacijonalistų kariuo
menė arti Lsmid sutraškino sul 
tano kariuomenę ir pažangiuo
ju ant Dardanelių. 

Nacijonalistai paliuosavo vi
sus karės nelaisvius, buvusius 
sultano kareivius, išgavus nuo 
jų pasižadėjimą įstoti Kernai 
pašos annijon. 

,Tie karės nelaisviai buvo 
palaikomi Brassoj ir Adabaza-
re. — 

Iš Anatolijos čia parvyko 
kaikurie sultano kariuomenės 
vadai. J ie čia tarsis apsigini-
mo kampanijos reikale. 

Daugelis kareivių dezertuo-
j a iš sultano kariuomenės. At
rodo, kad grius visas sultano 
valdžios darbas, vedamas prieš 
nacijonalistus. 

BOLŠEVIKAI NEMANO PA
SIDUOTI. 

Pašėlusiai veikia artilerija. 

NAUJA LENKŲ OFENSYVA 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 

Sunaikinta 2 bolševikų pulku. 

Varsa va, geg. 13. — Lenkai 
su ukrainais vakar pakėlė 
naują ofensyvą prieš bolševi
kus išilgai upės Bereziha ir 
toliaus Minsko šone. 

Šita ofensyvą pakelta lab-
jaus išlyginti frontą, kad bu
tų daugiaus patogumo. Šian
die lenkų bolševikų frontas 
tęsiasi per 420 mylių. 

Lenkai keliose vietose persi
metę per Bereziną ir paėmę 
keletą sodžių. Generalis. šta-
bas^skelbia, kad šitam puoli: 
nie sunaikinta du bolševikų 
pulku. 

Pačiam Kijeve lenkai su uk
rainais a tradę tik vienus mū
rinius namus. Mediniai namai 
sunaudoti kurui praeitą'žiemą. 

Varšava, geg. 13. — Kaip 
Kijevo šone, ta ip visu rytiniu 
Padnieprių bolševikai stiprina 
savo pozicijas. Aiškus daiktas, 
kad jie nemano pasiduoti len
kams ir ukrainams. 

Ypač Kijevo šone pašėlusiai 
veikia bolševikų artilerija 
prieš lenkų ir ukniinų pozici
jas. 

Odessos šone, anot praneši
mų, ukrainai varosi toliaus ir 
paėmę Kniaziopolį. Berlynas, geg. 14. — i 

rastis Norddeutscbe Allger. 
ne Zeitung praneša, kad talki
ninkai su vokiečių atstovais 

New York, geg. 13. č i a [galutinai nutarę atidėti ligi 

ATIDEDAMA K O N F E R E N 
CIJA. 

MIRĖ NOVELISTAS. 

sirgdamas influenza mirė Wil-
liam Dean Howells, garsus A-
merikos novelistas ir kompozi
torius. £ j o 83 metus. 

birželio pabaigos konferenciją, 
kokia turėjo įvykti mieste Spa 
gegužės 25 d. finansinio atly
ginimo klausime. 

file:///vhelesale
file:///Vestern
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyrus nedėldlenius. 

P R E X C M O L \ T O S K A I N A : 
GHICAGOJT IR U Ž S I K N Y / E : 

Metams . . . • • $6.00 
Puse i Mitu . . . . . . . . . •_»•• . • • • . • 8 « 5 0 

6UV. VALST. 
Metams - $5.00 
Puse i Meti) S.00 

Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigrat geriausia s ių
sti išperkant krasoje ar expreąe "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
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Amerikietis apie 
Lietuvą. 

v 

Paskut iniame rimto mėnesi-
nio laikraščio The Catholic 
AVorld numarije, išėjusiame iš 
Xew Yorko gegužio mėnesije 
1020 m. tarp kitko yra straip
snis Reoonstrtfetion in Lith-
uania (Lietuvos Atstatymo 
Darbas) . Tą straipsnį parašė 
Thomas YValsh, kuris 1911) im
tų nulenije buvo Lietuvoje, 
kaipo Amerikos kataliku įga
liotinis. 

Pradžioje autorius sako, kaip* 
vokiečiai išgabendami Lietu
vos turtus tepatiko tik lukštus 
to kas buvę, paskui primena 
mus iškentėtas skriaudas • po 
rusais, toliau pažymi, kad mųs 
ponija pasidarė svetima savo 
tėvynei, kad keletas pasauliui 
žinomu asmeny, paprastai pri-
skaitomu lenkams, ištiesi) bu
vo lietuviai. 

P-nas Th. YValsli giria lietu
vių kalbą ir paminėjęs E. 
Kanto žodžius išaukštinančius 
ją, sako, kad neperdėta. Au
torius pagiria penkias Ameri
kos spaustuves, kurios leido 
lietuviškas knygas ir laikraš
čius t a ip 1SS(> ir 190."i metų, t. 
y. kuomet mus spauda Lietu
voje buvo draudžiama. To pa
tarnavimo lietuviai neužmiršta 
Amerikai . **bet iš kitos pusės 
nei Amerika negali užmiršti. 

Įklius į savo kavaleriją, išga
beno galvijus pal ikdami tik 
sėklai siek tiek, bet jau dabar 
Lietuvos laukuose ganosi bu
vusių kaiminių likučiai. J i e di
dėja ir y ra vilties, kad Lietu
va vėl taps kaip buvusi tur
t inga maisto gaminimo šalis. 

Bernukai ir merginos renka 
ąžuolų giles i r iš jų moka pa
daryt i gėralą panašų j kaya, 
nes tikrosios kavos nėra. Ki
tados lietuviai buvo pr ip ra tę 
prie arbatos. Dabar jos neteko. 
Bet moterys moka iš joms ži
nomų žolelių padaryt i tokios 
arbatos, kad ir kynietis, švie
žiai pasiskynęs iš savo da r /o 
arbatlapių, galėtų pagir t i . Lie
tuvės moka virti įvairių sky
stėsimi i r t irštesnių gėrimų. 

Amerikietis labiausiai gėrė
josi Lietuvos staltiesėmis ir 
kitomis namie austonus dro
bėmis. J i s giria jų artist išką 
raštą, nors nežino astuonvčiu 
vardo. P . VYalsb tik pastebėjo, 
kad karui at idal inus Lietuvą 
nuo pasaulio verpėjos ir audė
jos iš linų bei vilnų, sugebėjo 
pagaminti įvairiausios rųšie?, 
audeklų, ta ip kad kiekvienas 
ar t i s tas galėtų pasidžiaugti 
jų gamtiniu gražumu. Net ir 
ministrai Lietuvoje, kuriuos 
YYalsh pavadino komisijonie-
riais, didžiuojasi dėvėdami na
mų apgins rūbus. 

Lietuviai mokėjo aprūpinti 
ir avalynės trukumą pasida
rydami kurpių, kurios y ra 
nevien patogios, bet ir gražios. 

Kei dailidės netinginiavo, 
kada prisėjo a ts ta tyt i su
griauta J ė v v n e . Vietoje išvež-
tų į Vokietiją rakandų atsi
rado tiesioginių nepainiai su
statytų, bet gražesnių už turw, 
kokius išdirba pirklybai fab
rikai neturintieji artist iškos 
skoni e-. 

**An ar t is t and eraftsman 
can bu t deligbt in this Liti: • 
aanian spirit oi selt'-hel} t'nl-
nes s , " rašo YValsh'as netoli pa-' 
baigos. Tat reiškia: " I r ar t is
tas ir meebanikas gali tik 
džiaugtis tą lietuvių dvasia 
ta ip mokančia susigelKti rei
ka l e . " 

Mes gailimės neišvedė 
viso straipsnio žo'įjs į žodį. 
Kas sakinys tai džiaugsmai 
lietuviui tą Btrmipsnj skaitant. 

Lietuvos Laisves Paskola. 
ATSILIEPIMAS Į DRAUGI 

JAS. 

J a u dabar aiškiai matyt i , 
kad Amerikos lietuviai tur i 
dėt i visas pastangas , kad ne
turėjus sarmatos prieš ameri
kiečius ir apries Lietuvos lie
tuvius, jeigu kar ta i s nenusise
ktų pašivola taip, kaip buvo 
nuo Amerikos lietuvių lau- j a n t , lengvai galėdamos, o ne

yra susiprantamesnės, kurios 
apreiškia gyvumą; ifesidėkime 
prie mirštančiųjų ir numiru
siųjų." 

Iš Lietuvos nevažiuos jau 
tiek daug lietuvių, kiek važia
vo, bet kurie atvažiuok sakys: 
"nesidėkime prie tokių drau
gijų, kurios kariaujant , mums 
liejant kraują, mums badau 

kiama. 
Iš stočių surašo matome, 

kad pavieniai bonų jau gero
kai išpirko. Reikia, kad pirktų 
visi. Reikia, kad nė vieno lie
tuvio nebūtų, kurs pasiliktų 
be bono. Tai y ra kiekvieno iš 
mūsų priedermė. Tik Įvisi do

norė jo mųs sušelpti, nenorėjo 
mums padėti , nenorėjo mųs 
aprengti ir papenė t i . " , * 

Lietuvių Amerikos draugi
jos, a tmykite šitą! Lietuvių 
Valstija ii- lietuviai vardus 
draugijų, ėmusių bonų, taipgi 
neprisidėjusiu prie paskolos. 

darni, sudėsime daugelį. Pr«-i ž i n o s > m s k u p o n a i i m s m o k a -
žiurėkime vienas kitą ir ukva- j m j p e r p e n k i o l i k q m e h } > 

Draugijos, pakelkite šį klau-

Lenkija ir Ukraina. 
Xebo reikalo lenkai pamylo 

i p s u n k a u s reikalo valandcv n ™ ^ < & ****** J * • * « * « 
•*• I I " . " 1 • t i / / a • 

JQ Lietuva suteikė didi Kos
ciušką," rašo Th. \Valsb. 

J i s l iudi ja^kad karės metu 
kovojančios armijos lyg tyčia 
naikino Lietuvoje >tiprias ir 
pastovias triobas, kurių griuvė 
šiai dabar stugso tarpe mažų, 
silpnų medinių bakužių. Šitų 
priešai negriovė. Nors dabai 
t rūks ta sienojų Lietuvoje, bet 
jos gyventojai i r griuvėsių 
medžiaga moka pasinaudoti 
naujoms trioboms statyt i . 

Čia autor ius , aprašo, kaip 
Lietuvoje vyrai dieles pjauja. 
Amerikietis buvo nematę? to
kio darbo, todėl ir stebėjosi 
juomi. Tik jis pagiria, kad lie
tuviai pasistato geras grinčia.> 
iš storų rąstų sumaningai su
vesdami kerčias, papuošdami 
čyta>, p a d a n d a m i pringį pa« 
duris. 

"P jūk lų ir kūjų balsas gir
dėti našiuose laukuose, ant 
kalvų ir klonyse nepaprastai 
vaisinguose ir graž iuose ," rašo 
p . VYalsb. k iTen maža yra tvo
rų, bet daug kryžių pakelėse 
ir kaimietiškų koplytėlių. Nors 
ta šalis paskiausiai atsižadėjo 
savo girinių bei vandeninių 
dievaičių pri imdama Kryžiaus 
tikėjimą, bet jos virŠujiniai į-
prociai yra labai mald ingi . " 

Vokiečiai atėmė lietuvių ar-

Ii lieti kraujo, kad "pal iuosuo-
t i " tą šalį iš po Rusijos bolše
vikų juiiico. Lenkai pakėlė di
delį žygį. 

Iš Varšavos pranešama, kad 
*lenkai su Ukrainos provizijo-
nale Petltfroe valdžia padarę 
santarvę. Sulig tos saiUarvės, 
lenkai duoda Pet luros valdžiai 
reikalingos pagelbos paliuosuo-
ti Ukraina nuo bolševikų 'ir 
pripažinti fo nepriklausomą 
nno^Rusijos. 

LTž tą lenkai štai ką gauna : 
Lenkijai išėjimą į Juodąs ias 

jūres, lygiai tokias duris, ko
kias lenkai jau gavo Pavisliu 
per rytinę Prūsiją j Pabalti jos 
jūres mies4e Danzige. 

Tasai ruožas į Juodąsias jū
res, regis, į Odessą, turi eiti 
per derlingiausius L k rainos 
žemės plotus, kuriais naudosis 
lenkai. 

Lenkai turi kontroliuoti vi
sus Ukrainos geležinkelius tuo
se visuose šalies plotuose, iš 
kurių bus išmušti bolševikai. 

Lenkai Ukrainos ministerių 
kabinete turės nuosavą vice-
ministerį. Šitas pagelbėsiąs uk-
raįnų valdžiai patvarkyti šalį 
ir susistiprinti visais parube-
žiais. ' 

Rytuose išilgai upės Dniepro 
lenkai turės plačių koncesijų 
geležinės r rudo* kasyklose. 

tykime prie darbo ir prisidėji
mo prie paskolos vienas kitą ir 
visi visus. 

Bet reikia kreipti ypatingą 
domę į draugijas . Draugijų pi
nigai stovi bankose " e a s b " . 
J i e gali bnti lengvai įvesti į 
bonus. 

Apie " s e c u r i t y " yra t a ip : 
jeigu lietuviška draugija užti
ki vietiniai savo miestelio 
bankai , argi negeriau ir netik
rinu užsitikėti Lietuvos vals
t i ja?. 

O čia prisideda da p a t r i o 
t iškumas. Prisideda tas, kad 
mes statome pamatas savai 
valstijai, savai ateičiai, savo 
gerovei'. NVsusiprasime, ne-
remsime, nieko nesutversime. 

Daugelis draugijų yra jau 
pirkę Lietuvos bonų už kelis, 
UŽ keletą ir už keliolika šim
tų dolierių. 

P i rko bonų tos d r a u g i j o j 
kurios yra labiau susipratu
sios; pirko tos, kuriose randa
si daugiau darbštesnių narių, 
k u r i e m s r u p i n e v i e n d a b a r t i e , 

bet ir ateitis. 
Alės manome, kad visos A-

merikos lietuvių d^H ugi jos 
stos šiton susipratu>\ųjų eilėn. 
Uei-biąunosios lietuvių draugi
jos, malonėkite i>oržiurėti sa
vo konstitucijas, tėmykite, 
kad ten, apar t pašelpos na
riams, vra da ir abelnos tėvv-
niškos priedermės, d eigų ir 
nėra, tai reikia, kad bntu. 

Mes manome, kad kiekvie
noje draugijoje ' rasis keletas 
ar keli nariai , kurie, kaipo a-
paštalai, išaiškins teisybę, 
reikalą, priderystę ir naudą 
abelnų reikalų kitiems savo 
draugams. 

Mes manome, kad nebu> nė 
vienos lietuvių draugijos A-
merikoje. kuri neprisidės prie 
Lietuvos Laisvės Paskolos. 

Atsimykite, praeis dešim
ts, praeis dvylika metų. Lie
tuvių susipratimas ir p a t r i o 
t iškumas vis kils, naujai pri
auganti sakys: "ge r i au dėki-
mės prie tų draugijų, kurios 

simą sekančiame savo susi
rinkime. Perskai tvki te .susirin
kimui šį mūsų atsišaukimą. 

Nebūkime sušalusiais, tik 
bukime karštaisINeprisipažin-
k,ime prie pamirimo, tik rody
kime gyvybę! OJeri pavieniai 
nkėsai neša naudą Valstijai, 
didesnę naudą gali atnešti ge
ros draugijos. 

Kaip pavieniai, ta ip ir drau
gijos stcVkime visi aktyviai už 
laisvą, už geresnę ateitį, už 
Lietuvos nerYrigulmybę! 

L. L. Pastt reikale vi
suomet re ik ia^ idresuot i : 

Li thuanian Mission, 
257 W. 71st St.. 

New York, N. Y. 
Lietuvos Misijos 

Informacijos Skyrius. 

SMULKMENOS. 

Maurai užkariavę Ispaniją 
pasistatė* joje nuošalią vietą, 
k i r r u i v i e t i n i a i ž m o n ė s v a r l i n o 

La Rabida (t. y. padūkusi), 
1200 metais ispanų karinė ir 
tikėjiminė organizacija atmu
šė tą vietą nuo maurų. L2Q1 
metais joje įsikūrė pranciško
nų vienuolynas. 1484 į tą vie 
nuolyną atėjo Kris tupas Ko
lumbas, nes tarp vienuolių bu
vo labai mokintas astnuo An-
touio de Marebena, kurio pa
tarmes Kolumbas labai brangi
no. Vienuolyno viršininkas Jo
ną^ Perės suramino nuliūdusį 
Kolumbą, išgavo jam tris lai
vus, su kuriais Kolumbas iš
važiavo į vakarus iš miesto 
Palos, esančio netoli vienuo
lyno La Rabida. Laisvama
niams įsigalėjus Ispanijoje 
1835 m. vienuolynas tapo at
imtas nuo vienuolių. Dvide
šimt metų jis išstovėjo tuščias. 
1855 valdžia jame įkūrė rnuzė-
jų, senų retenybių sankrovą. 
Dabar Ispanijos valdžia sutarė 
atiduoti tą triobą jos savinin
kams vienuoliams pranciško
nams. 

PLUOŠTAS žINIįJ-žiNE-
LIŲ Iš LIETUVOS. 

(Tąsa) . 
Naudodamiesi ta proga len

kininkai ėmė kurstyt i visuome
nę ir kelti joje neapykantą ne
tik pr ieš kan. Grigaitį, bet ir 
bendrai prieš lietuvius, skleiz-
dami žodžiu ir raštu (laikraš
čiuose) visokių prasimanymų 
bei šmeižtų, sakysim, kad kan. 
Grigaitis turėjęs santikius su 
rusų bolševikais, pranešinėjęs 
jiems lenkų karo paslaptis, pla
tinęs bolševikų proklemacijas 
prieš lenkus ir tt. Norima kuo-
labiausia jis diskredituoti ir ki
ti likusieji lietuviai kunigai iš 
Seinų išgraužti. 

Užėmę Lietuvos žemes, lenkai 
visokiais budais stengiasi su
st iprinti savo pozicijas -Lietu
voje. Nepersenai pat i r ta , kad 
lenkai perša Vii niaus vyskupo 
padėjėju-sut'raganu žinomą 
lenkų karštą patrijotą kun. 
Liubianiec'ą, kurs netik nemo
ka lietuvių kalbos, bet ir pasi
žymi savo antilietuviška akcija. 
Savo pastangoms ieško net 
Pilsudskio pagelbos. Iš Varša
vos siunčiamas dabar Romon 
arciv. Koppas drauge su kun. 
Zongolavičium kaipo Vilniau* 
ir Kauno vyskupijų padėties 
žinovu, tikslu atskirti Gardino 
apygardą iš Vilniaus vyskupi
jos ir sudaryt i naują vyskupi
ją, o Kauno vyskupijos dalį 
priskifti prie Vilniaus vysku
pijos. 

Šiomis dienomis atvvko 
Kaunan Lietuvos Pasiuntiny
bės prie Vatikano sekretorius 
p. Mačiulis ir parvežė iš &v. 
Sosto sekretoriaus J . Km. Kar
dinolo Gasparr i laišką, rašytą 
š. m. vasario 23 d. ir adresuotą 
l 'žsienio Reikalų ministeriui p. 
Voldemarui. Kardinolas dėko
ja už paskyrimą kan. .Jurgio 
Narjausko Lietuvos a t s to tu 
prie Šv. Sosto ir pareiškia su 
dideliu džiaugsmu, kad kan. 
Narjauskas " ing i ja geriausių 
simpatijų ii- atlieka savo už
duotį su dideliu taktu ir pasi
žymėjimu." Kardinolas yra 
įsitikinęs, kad keliamieji dar 
del Lietuvos svarbus klausimai 
greitu laiku laimingai Lietuvos 
naudai išsiris ir kilnoji lietu
vių tauta , pagalios, galės 
džiaugtis taika ir žengti į žy-v 
dinčią a te i t į . " 

Kontroliuos jie geležies rudos 
laukus.-

Po patvarkymo Ukrainos, 
bet neanksčiau kaip už dešim
ties metų, lenkai pasižada pasi-
t raukti iš tos šalies. Bet išėji
mo į Juodąsias jūres ruožas 
pasiliks lenkams.* 

Tai visa paslaptis, kodėl len
kai šiandie ta ip daug yra nu
mylėję Ukraina. 

Tokią santarvę su lenkais 
y ra padaręs Pet lura , ukrainų 
kariuomenės vadas. J e i Petlu
ra sužiniai atliko tokį darbą, 
reiškia jis Ukrainą padavė len
kams. I r jei lenkams pavyks 
kiek s t ipr iau padėti savo koją 
Ukrainoj, gražiuoju jie nekuo-
met nepasi t rauks iš tos Šalies. 

Lenkai tad mėgina įgyven
dinti savo senąsias svajones ir 
troškinius "Lenki ja nuo jūrių 
Ugi jūr ių . ' ' 

Bet lenkai pakildami tan žy
giu, deja, nepasiklausė Ukraį-
nos liaudies, tautos branduolio, ' jos Užsienio Reikalų Ministe 

Lietuvos pasiuntinys prie 
ftr. Sosto praneša š. m. 22-11, 
kaip jis pateko į Kvirinalo po
litiką. Atvykęs pas jį Italijos 
Kolonijai paskir tas "x\gente 
poli t ico" cav. Depretis paaiš
kino, jog, kad " s t a t i baltici ' 
yra Italijos valdžios pripažinti 
nepriklausomais de faeto ir 
kad I>atvijai ir Lietuvai startu 
siunčiamas yra vienas taippat 
" agen t e poli t ico" p . Maccbio-
ro-Vivalda, kurs apsigyvens 
Rygoje. Susirūpinės, .kad Lie
tuva negauna atskiro, atstovo 
kun. Narjauskas parašė Itali-

besnieji argumentai šie: 1) I t a 
Ii ja dabar y ra viena iš trijų di
džiųjų valstybių, kurios spren
džia pasaulio likimą, 2) Itali ja, 
net Lietuvai nežinant, jos rei
kalus remia , 3) nors su Vatika
nu Italijos geriausi santikiai, 
bet ligšiol nebuvo atsitikimo, 
kad abiem valstybėm ot'icijaliai 
atstovautų vienas asmuo. Rei
kia būtinai Kvirinalui atskiro 
pasiuntinio ir tai greitai . 

Kun. Narjauskas turėjo įspū
džio, k a d Itali jai , pašlijusiai 
Anglijos pusėn, paranki y ra 
Lietuvos politika. Vykstančiam 
Lietuvon Pasiuntinybės Sekre
toriui p. Mačiuliui be kliūčių 
gauta paso diplomatinė viza. 

(Pabaiga bus) . 
Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrius. 

Y5TH1 

STARS AND STRIPES . 

a r j i sutinka su tuo žygiu. Tas 
ir y ra svarbiausias daiktas. 

Tie patys lenkai mėgina my-
lauties ir su Lietuva. Praš
matnesni Varšavos ponai Lie 
u m j visuomet-vadina "na jn . i l , ' P"Pažinimo. Užsiemo Beik. 

sza siostrzvczka Po l sk i " (mvfi-
•minusia Lenkijos sesytė). 

Bet Lietuva nemyli koketuo
ti su Varšava. Lietuva gerai 
pažįsta tuos ponu*. Nuo jų mū
sų liaudis perdaug nukentėju
si. Lietuva pa t i viena sumanin
gai pasitvaij<ė,% plačiau pasiro
dė pasaulio aikštėn. Todėl i r 
Vnršavai neprieinama. 

Kas kita pasirodė lenkams 
Ukraina. 

liet nereikia laukti, kad Lk-
raina vergautų Lenkijai. 

rįui pareiškimą, kuriame išdė
stė reikalingumą Lietuvai at
skiro Italijos a ts tovo; kitu-gi 
raštu klausė paaiškinimų del 
Lietuvos nepriklausoinyl>ės 

ve
dėjas Comre de Lago pareiš
kė žodžiu: 1. Lietuvą Ital i ja 
pripažįstanti juo lengviau, kad 
tos šalies reikalu Italijai netik 
nekenkia, bet dar padėti gali. 
2. Atskiro atstovo tuotarpu ne
siunčia, bet p . Maccbioro turi 
atskirus "e redenž ia l i " į Lietu
vą i r - a t s k i r u s ' į Latvi ją; gal 
Imt greitu Maiku pasiųs sav.o 
agentą^ Kauną. 

Jaunesnieji valdininkai išro-
dirfėjo kuii. NarjauskuK kad 
Lietuva turi pasiųsti atskirą 
atstovą prie Kvirinalo. Svar-

Ką Amerikos kareiviai vei
kė Europoje didžiosios karės 
metu, tas aprašyta didžioje ap
taisytoje knygoje vadinamoje 
Stars and Stripes. Ta istorija 
yra parašyta pačių kareivių. 
J i susideda iš jų įspūdžių, kuo
met tie tebebuvo neatauše. J ie 

/ f; 

akyva paskaityti visiems ir 
naudinga žinoti ramiems isto
rijos tyrinėtojams. 

Stars and Strips buvo ofici-
jalis Amerikos Kariuonmės 
laikraštis Prancūzijoje. J o iš
ėjo 71 numeris. Dabar jie tapo 
išnaujo perspausdinti visai be 
permainų. Nėra kitos taip pa
rašytos istorijos apie karę. 
Niekada nėra buvę kaip šiuo 
kartu, kad karės istoriją rašė 
patys kareiviai bekariaudami. 

Viena to laikraščio laida ke
liavo laivu į Ameriką. Nar
dančioji laivė nuskandino lai
vą ir visą laikraščio laidą; 
tai-gi ^labar ta laida pirmu kai
tų pasirodys Amerikoje. Ir 
š i a i } ) p a s a u l i j e t e l i k o t i k t a i 

apie tuzinas to laikraščio pil
nų kopijų. Pirmutinis jo nu-
niaris išėjo 8 vasario 1918 m. 
paskutinis 13 birželio 1919 m. 

Dabar išleistoji knyga žodis 
į žodį raidė į raidę a tkar toja 
aną laikraštį, spausdintą Pran 
euzijoje. I r didumas ir raidžių 
išvaizda ir popera tokios jau. 
Lapo plotis yra 18 ir pusė co
lio o augštis 24 ir pu.*ė. Viena
me pusla/pije yra 7 skiltys, 
kiekviename numarije yra 8 
puslapiai. 

Kadangi visi svarbieji atsi
tikimai, su kuriais susidūrė A-
merikos kariuomenė yra pami
nėti tame laikraštije, tai su
prantama yra jo svarba istori
jai, į . ' 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs i s tema ir m o k y m o būdu jus 
trumpu laiku ižmoksite viso ama

to. 
Mea tur ime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, des ign'ng ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos bes imokindamas . 

Visuose s iuvimo skyriuose mašinos 
varomos e lektros j iega. 

Kvieč iame kiekviena ateiti bile ko« 
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sul ig mieros, vi
sokio sti l iaus ir dydžio iš bet kuria i 
madų knygos. 

MASTER DESIGNINd 
1 SCHOOL. 

J. P . Kasnicka, Vedfejas 
190 N. STATE STRHET, CHICAGO. 

Kampas Lako St., ant '. tų lubų 

* OR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 28 meta i 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, DL 

SPECIJALISTAS 
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. i 

Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

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

CHICAGO, n j u n o i s 
Telefonas Yards GQS9 

Valandos: — 8 iki 11 16 ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 6 iki 8 vai. vakarą. 
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J0SEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

St KO. LA KALLK S T R K R 1 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. Z2-nd 6trs«t 
Tel. Rockwel l «S»6 

CHICAGO, ILL. 
8 — i # i 1 s i mm *m • 
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NAUJAS BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS 

Su šiuomi pra
nešu savo visiems 
pažįstamėnis kad 
a& užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Famm. 
Taipgi skolinu pi 
ningus aut namu 
ir farniu už maža 
nuošimti ir apsau 
gojų namus ra

kandus ir automobilius nuo ugnies 
geriausiose kompanijose. Aš turiu 
ant pardavimo daug namu nauju 
ir senu brangiu ir pvgių mūriniu 
ir mediniu. Taipgij turiu ir gražiu 
farmu ant pardavimo ff ant raudos 
su gyvuliais ir su visais įtaisimais 
kas tik yra reikalinga prie gyve
ninio. Tos farmos yra Valstijose 
\Yisconsin ir Michigan. Todėl ne
praleiskite tos geros progos kad 
vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki-
1e į mano ofiso ir galėsite gauti di

desnes informacijos apie namus ir 
farrnas. 

GEORGE P E T K U S . 

&eal Estate , Loans & Fire 
Insurance, Foreign Exchange 

and Steam Ship Tickets. 

3402 S. Halsted St. Chicago. 
Tel. Yards 5379 

S. D. LACHAWICZ 
Liettfvya Grfcfoorius patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti 
2314 W. 23 PL Chicago, IU. 

Tel. Crnaal t ! 9 1 . 

Dr. L L MAKARAS 
iJetuvifi Gydytojas ir Chirurgas 
Koflelsnde: lS90t h: MBSSJgSSl A*e. 

TelefMUMt l'allnuui Sis ir FaUmsn S1M 
ChicagoJ: 4515 Bo. Wood 8tr. 

Tik R r t m s o rakote nuo 5:30 Iki 7:00 
I Telefonas Tante 7tX. 

\ Taletoaas Pallnuui S0S< 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentbtas 

10A57 Bo. Michigan, A v en u e 
lUMiaad, tu. 

VAt-AMK>8: 9 iki V Tsksrs. 

DR. S. NAIKELIS 
LIKTU VIS 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
• Ofisas Ir Gyvenimo Ttot» 
8252 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus V'nivcrsal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietŲ: nuo 7 iki 9 vak. 

N e d ė l i o m i s . n u o 10 iki 2. 
Telefonas Yards 2544 

K* 
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! DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po mini. 

4729 S. Ashland Avenue 
Kur gydo ligas vyrų moterių ir 

vaikų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedal iomis 10 iki 1. 

Te lc fouss Drcxel 2880 

- S 
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Resld . 988 So. Ashland Iii v. Chicago. 
Telefonas Haymarket 8544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Specljattstas Moteriškų, Vyrišku 
Valkų Ir Tisų chroniškų Ilgų 

Ofisą. : 8854 So. Hals ted St.. Chicago 
Tele foaas Drover M » 8 j 

VALANDAS; 10—11 ryto t 1 po 
pietų 7—8 vak. VadėUoasis 10—11 d. 
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Penktadienis, gegužės 14 19*20 

Į LIETUVIAI AMERIKOJE 
MICHIGANO VALSTIJOS Lietuvos pavargėliams ir su-

UKĖS. 

Važinėdamas su dvasine pa-
gelba pas lietuvius ūkininkus 
(taimerius), daug pastebėjau 
jų gerovės ir vargų. Dvasios 
reikalai svetimtaučių kunigų 
mažai aprūpinami. Bet dėlei 
stokos lietuvių kunigų, negali
ma to viso pataisyti. Materija-
lė ūkininkų padėtis tai taip-gi 
dvejopa: v'wų\ prasigyvenę ir 
visko turi, kiti nusigyvenę ir 
skursta. Ypatingai skursta tie, 
kurie pirko ukes nuo visokių 
agentų ir labiau i šiaurius, kur 
prasideda plotai miškų, kelmų, 
kelmelių ir kerplėšų. Kas ten 
nusipirko sau pigios žemės, tas 
nusipirko sau ant visados skur
dų. , Bet yra kolonija, tankiai* 
apgyventa lietuviais, t. y. apie 
Seottville ir Custer, Mieli., kur 
žemė derlinga ir ukes parduo
du lietuvių ūkininkų d r-ja 
vardu šv. Antano, Custer, 
Mieli. Kas nori prisižiūrėti A-
meiikos lietuvių žemdirbystei 
bei kas nori Įsigyti sau teisingu 

būdu ukę ir tapti laimingu, pa
tai ėia tiktai ten ir kreipties. j tą vakarą neišgirdė taip svar-
Kiti agentai "biznį" daro im
dami didelius nuošinu-ius. 

Šv. Antano dr-ja susideda iš 
vienų ūkininkų, turi apie šimtų 
narių ir gerokai ižde pinigų. 
Ji nereikalauja nuošimėių ir* 
sųžiningai patarnauja broliams 
lietuviams. 

Agentas pardavęs ukę ir pa
ėmęs pinigus daugiau nieku ne
sirūpina. Šv. Antano dr-ja par
davus ukę Įmdeda naujam ūki
ninkui prasigyventa taip grū
dais, sėkla, kaip gyvuliais bei 
žemės dirbimo įrankiais. 

Už tat, kiek aš patyriau, kad 
lietuviai, norintieji pirkti ukes, 
drąsiai gali kreipties j Šv. An
tano dr-ja šiuo adresu: M r. Y. 
K. Daunoras, Box 7, Custer, 

žeistiems kareiviams teikti ma-
terijalę pagelba. O tų, galime 
atsiekti jstojant į L. E. Kr. rė
mėjų dr-ja ir užsimokant $1.00, 
jeigu gyvenimo sąjygos nelei-

[džia daugiaus. # 
Kadangi gegužės 14 d. Tau

tos Fondo reikalais bus svar
bios prakalbos, o remti tas abi 
organizaciji pareiga yra kiek
vieno lietuvio, todėl, mielas 
brolau ir sesuo, eidamas, į tas 
prakalbas, neužmiršk pasižadė
ti palikti nariu ir L. R. K. rė
mėjų dr-jos. 

L. R. Kr. Rėmėjų Centras 
tankiai per spaudų paduoda in-
domių žinių, todėl visiems pa
tariu jas sekti. Niekas negalės 
tada mūsų suvedžioti. 

Kadangi mes, eicerieeiai, 
(nors nevisi), gegužės 9 d., Šv. 
Antano parapijos beno koncer
te jau girdėjome keletą žodžiu 
iŠ kari. i i . Mirono, todėl iškal 
no galiu sakyti, kad tokio pra-
kalbininko ir taip nuosekliai 
iš dėstančio šiandieninę tė
vynės padėtį mes dar ne-
girdėjome. Todėl nepraleiskit 

= 
D R R U G A S 

Ant pijano paskambino Fred 
Į J. Wehy f svetimtautis), ant 
smuikos—J. Mockus, solo pa
dainavo "Plaukė sau laivelis': 

ir "Saulelė raudona"—P. Mt 
teikaitė, kuopos talentinga na-
jrė. 

Išvažiuojančiam L. Vyčių 
kuopa įteikė laikrodėliui len
ciūgėlį kaipo atmintį. Kleofas 
Mikalauskas gražia kalbele at
sisveikino su kuopa. 

Vakaras užsibaigė su Vyčių 
ir tautos himnais, kuriems p. J. 
Kudirka paskambino ant pija 
no. 

Taip tai L. Vyčių 14 kp. at
sisveikino su Kl. Mikalausku, 
organizatoriumi ir pirmuoju 
pirmininku. Linki jam laimin
gos kelionės ir pasekmingai 
darbuoties savame krašte del 
savo tėvynės, kurių karštai 
mvli. 

Pr. 

Mes-gi kiekgnlėdami pagelbėsi 
me ir darbuosimės išvien. Gi p. 
Balsini 35 kuopa linki naujoj 
vietoj darbuoties taip, kaip 
darbavos AVest Pullmane. 

Lietuvos Pilietis. 

CICERO, ILL. 

Cieeros Lietuvių Pašelpoa Kliu-
bas laikys paprast?] susirinkimą 14 
d. šio mėnesio, 7:30 vai. vakare, O. 
Tamaliunienės svetainėje, 447 So. 
49th Ave. 

Susirinkite visi nariai ir ateive 
skite naujų narių. 

Korespondentas. 

DAILĖS MYLĖTOJAMS 
PRANEŠIMAS. 

bių prakalbų. Įžanga veltui. 
JuL Šliogeris, 

L. Ii. K. K. 39 sk. rast. 

DUQUESNE, PA. 

Dabar ypatingai svetimtau-
ėiai paveda parduoti minėtai 
draugijai daug ir gerų ūkių su 
gerais budinkais ir netoli mie
sto. Lietuviai, nepraleiskite ge
ros progos. 

Ilašvdainas tuos žodžius ne-
turiu kito tikslo kaip tiktai, kad į 
apsaugoti brolius lietuvius nuo 
nesųžiningų agentų ir kad ku
rie nori apsigyventi ant ūkės, 
butų patenkinti. 

(j raud Kapids'o, Mieli, kle
bonas 

Kun. A. Dexnis. 

CICERO. ILL. 

L. Raud. Kryžiaus Rėmįų 
reikale. 

Pėtnyėioje, gegužės 14 d., 
1920 m., šv. Antano parap. sve
tainėje, 8 vai.- vakare rengia
ma labai svarbios prakalbos. 
Buvo manyta, kad j šias pra
kalbas atvažiuos L. Raud. Kry
žiaus Rėmėju reikalais abu sve
čiu: gerb. kun. dž. Mironas ir 
kun. Petraitis. Teėiau, svarbių 
priežasėių dėlei, maršrutas li
ko permainytas. Todėl Cieero-
je prakalbos įvyks ne gegužės 
16 d., kaip buvo skelbta spau
doje, bet gegužės 14 d. Ir kal
bės ne abu sveėiu, bet vienas 
kun. dž. Mironas. Jis kalbės 
Tautos Komio reikale. 

Kun. Petraitis L. Uaud. Kry
žiaus rėmėjų reikalais Cieero-
je atsilankys apie rugpjuėio 
mėnesį. 

Nors \j. Raud. Kryžiaus rė-
•mėjų 59 skyrio reikalais pra
kalbos atidėtos iki rugpjūčio 
mėnesio, vienok visiems mums, 
cicerieėiams, reikia Įsirašyti i 
L. Raud. Kryžiaus rėmėjus. 

L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 
95 skyrio šių metų nariai įsira
šę ir užsimokėję, kurių žemiau 
paduodu vardus ir pavardes: 

Po ."> dol. aukojo: K. Balčiū
nas, A'. Klimavieia. 

Po 2 dol.: A. Adomaitis, A. 
Virginis. 

Po 1 dol.: 1). Karpavieia, O. 
Brazauskienė, Y. (freičienė, S. 
Stulginskas, V. Venckus, O. 
Bernotas, K. Adomaitienė, 1\ 
Stulginskas, V, (Jedminas, O. 
(odminienė, S. Kanišauskienė, 
A. Medelis, M. (Irublis, J. Me
delis, A. Minikas, R Kušleika, 
S. Alinskas, J. Raudonis, M. 
Tamošaitis, J. Bernotas, L. 
Baekienė, O, Visbarienė, L. 
Katiiius, (J. Galiais, B. Šešto
kienė, M. Pangonienė, M. Jo
naitienė, M. Vilčauskienė, O. 

j Petrilienė, V. Kitavičia, T. 
Petkauskienė, O. Virginienė, 
M. Kelmeekaitė, T. (ludmanas, 
A. Greičienė, A. Buitkus, O. 
Buitkienė, S. Norvilas, L. Nor
vilienė, B. Jakubauskas, A. Ba-
liutavičia, J. Bernotienė, M. 
Petraitis, J. Pankauskas, K. 
Mikalauskas, P. Sargiunienė, 
E. Bugailienė, M. Gedminaitė, 
A. Lekavičius, J. Žalis, J. Ža
lis, 1). Žalienė, O. Zaliutė, A. 
/aliute, K. Kristapaitis, O. 
Kristapaitieuė, A. Musneekie-
nė, K. Bernotas, K. Radzevi
čienė, M. Libikienė, A. Leščin
skas, A. Stulpinas, K. Vaitkus, 
J. šūkis. 

Kiti po 50e, 
Viso surinkta $82.00. 
Visiems aukotojams širdin

gas ačiū. Xeliaukime darbuo
ties Lietuvos laisvės ir nepri-
klaiisouiyl>ės reikalais. 

Korespondentas. 

WEST PULLMAN, ILL. 
_ _ 

P-lė Elzbieta (I. Makaraitė, Pia
nistė, gyvenanti To\vn of Lake. 
4515 S. \VOCK1 Str.. rengia savo 
metini koncertą pirma nedėlia bir
želio 6, 1920, Sriumi liuli 48th ir 
Uonore St. Koncerte dalyvauja 
jos mokiniai. Apart viriminėtos 
rengėjos dalyvauja dar P-lės M. 
Norkaitė ir Ona Ruda u skaitė, dai
nininkės, p. K. Sarpalius, barito
nas, J. J. Zolp. tenoris, ir kiti. 

Programas susidės iš Įvairiu 
šmoteliu, solu ir duetu, pianą solu 
kuriuos atliks P-lės Makaraitės mo
kiniai. Tyi#i kviečiame publika at
silankyti nes programas bus labai 
gra/.us ir visi busite užganėdinti. 
Po programui šokiai. 

Komitetas. 

Beskaitant laikraščius nepa
stebi nė jokios žinutės iš \Yest 
Pullniano. Kodos, kad nieko ėia 
neveikiama, viskas apmirė. Jš-
tikruJŲ visai kitaip yra. Kiek
vienuose namuose ėia pastebi 
katalikiškus laikraščius, kai}) 
"Dranga," "Vytį" ir kitus.. 
Daug yra draugijų pačelpiniu 
ir idėjiniu. Yra L Vyčiu 35 kp., 
kuri nemažai veikia.'Vyčiai yra 
beveik darbščiausias jaunimas, 
visur jie priklauso: prie Liet. 
Raudonojo Kryžio Rėmėjų Dr-
jos, giesmininku ir tt. 

L. Vyčiu 35kuopos pirminin
ku buvo darbštus jaunuolis J. 
Horokas. paskui vietinis vargo 
nininkas J. Balsis. Jnnf pirmi-

|uinkaujant buvo surengia daug 
\akaiu su progrnn>ouus. Kuo-
;.a Žymiai sustip vjo. Kuri" na
riai buvo atsisakę, sugrįžo at
gal ir daug naujų įsirašė*. 

J. I>aisis buvo kuopos reži
sierius. Jo pastangomis nuo 
Nauju Metų kuopa įrengi apie 
penkis perstatymus ir keturis j ^ n a i t u r u a S l i ; i l v i e n i j i m u s i r d r t t U . 
koncertus. UŽ tai (lėkittgi TOlĮ'***** i r Parapijas ir visokius pasi

linksminimus mušu kolonijoj jau y-
va ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, infanų tnatunų automobilių 
ir taip toliau. Jau mos neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kąra pritrūksta mes pasi-
gclb.stim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai J pora mptų 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 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie šv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
kilta 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: 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del fabriko darbo. Pastovus 

darbas. 
Link Beit Co. 

394h & Stewart. 

REIKALINGOS. 
Laundrey merginos prie plovimo 

indy. Atsišaukite 
2450 Howard Avcuuc 

Rogcrs Park 321 

REIKALINGI. 
Gabus vyrai prie visokio darbo — 

Geros algos pastovus darbas* Atsišau
kite gatavi prie darbo. 

Self I.ockiiig Carton Co. 
437 E. Illinois St. , ,r»th Floor 

REIKALINGI VAIKAI. 
Dirbti poperinių dėžių Fabrike. 

Prityrimas nereikalingas. Geras al
gos, pastovus darbas. Atsišaukite. 

SeK Iiocking Carton Co. 
437 E. Illinois St. 5tii Floor 

i 
REIKALINGI. 

Salesmanal. jauni, gabus vyrai. 
Mokame aukščiausia mokesti. Atsi
šaukite nedeldieniais nuo 10 ryto iki 
6:30 vai. vakare. 
4»80 Archer A v Kamp. Cra\vford Av. 

Apyseniai — Vyrai Du nešioti pra
nešimus. Darbas ant lauko. 

TVallnee Press 
540 W. Harrisoii St. Kamp. Clinton. 

FARMOS z ŪKĖS. 
J a u d idž iumas ne t nus to jo vi l t ies 

kad nebus atpigintas pragyvenimas j 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ką galima daryti kad 
to išvengus yrat daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ka gaunam gera 
kaina ir mūsų turtas auga kasdien 
ir mes turim linksma gyvenimų ne^ 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau 
farma bet kur gali ••u* surasti gera 
vieta nes reikia f ari., i taip rinktis 
patinkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
galima surasti linksma vieta ogi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 

REIKALINGOS. 

Moteris 
lciiii,vaus 

del 
Pri-

CICERO. ILL. 

Kl. Mikalausko išleistuvės. 

Trečiadienyje, balandžio 28 
d., vakare, Šv. Antano parap. 
svetainėje, L. Vyčiu 14 kp. su 
ren^ė išleistuvių vakarienę sa
vu nariui, darbuotojui, Kleofui 
Mikalauskui, kuris išvažiuoja 
Lietuvon. Vakaro vedėjom bu
vo Al. Zakaras, kuopos piinn-
ninkas. Jis sumaningai vedė li

esame p. ,1. Balsiui. 
Gegužės 2 ,d. kuopa buvo 

įrengus vakarą su vaidinimu, 
kuris jau antru kartu buvo 
rengiamas. Prieš pat vakar.) 
vienas vaidintojas, nežinia ko
kios priežasties dėlei, atsisakė 
eiti ant scenos. Buvo manyta, 
kad del tos priežasties ir vaka
ras nepavyks, bet kuopos ua-
r\s p. J. Kilas paėmė t<ti rolę, 
per diena, išmoko ją ir vakaras 
pavyko. 

Gegužės 9 d. įvyko piknikas, 
kuris ir-gi pavyko. 

Gegužės G d. laikytame mė 
nesiniame susirinkime p. Bal
sis'atsisakė nuo vietos, nes ap
leidžia AVest Pūliniam} ir išva
žiuoja Chieagon, Dievo Apveiz-
dos parapijon užimti vargoni
ninko vietą. 

Pirmininko vietą užėmė pa-
gelbininkė, p-lė Agota Skigai-
tė. Ji yra darbšti lietuvaitė ir 
keletą sykių pasižymėjo kaip 
vaidinime, taip ir dainose. Ti
kimės, kad ji vyėių kuopon su
trauks visą West Pullmano 
jaunimą. Jai pageibininku ta
po išrinktas p. \Į>;. Augštuolis. 

ir Mergaites 
fabriko darbo, 

tyrimas nereikalingas Hviesus, 
švilius kambarys, šilta kava 
pietums. Tinkami kambariai 
pa i Įsi u j ir gražioj vietoj. At
sišaukite. 
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A, L R. K. Moterų Sąjungos 
Agitatyvis Mėnuo. 

1 AR ESI SĄJUNGIETE? | 
Jeigu ne tai tuojaus prisirašyk. Kiekviena lietuve ka-

" talike moteris ir mergina privalo prigulėti prie Moterų 
5 Sąjungos, nes tai vienintelę -Katalikių Moterų organiza-
= ei ja. Įstojimo mokestis per Gegužės mėnesį sumažinta 

per puse. Molerų Sąjunga turį 3 skyrius, Apš vietos, Pa -
| šelpos ir Pomirtini. , * 

Prigulėdama prie Moterų Stilingos gausi kas men. 
"Moterų Dirva/' susirgus i^.usi į.̂ šeTpa, numirus po
mirtine ir gražu palaidojimą. Neatsitik nuo kitų ir tuo-

5̂  jaus prisirašyk kol įstojimo mokestis sumažinta. 
Norint daugiau informacijų kreipkis Į vietine kuopa, 

jeigu jos nerastusi tai rašyk tiesiai į Centro Raštine 
šiuos adresą: O. M. Kašėtaitė, 161 Ames Street Broekton, 
Mass. A. L. R. K. Moterų Sąjunga. . | 
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PIKNIKAS! 
Parengtas 

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

Chernaucko Darže Lyons, m. 
Pradžia 9 vai. išryto Įžanga 25c. 

Muzika Alexanders Jazz Band Prašome visus atsilankyti 

Jewel Tea Co. 

3922 So. Winchester Ave. 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Michigan. 

c-o Kaz. Daunoras 

$100.00 GAUS. 
Kas praneš kur mano moteris Ma

rijona Plauškieno (po tėvais Baraus-
kiutė) ir 3 vaikai: Mikutis 17 metų, 
Jonukas 15 m., ir Leosė 12, m. Jau 
12 metu kaip jie prasišalino nuo ma
nęs. Kas žinote apie juos praneškite 
man arba jie patįs tegul atsišaukia. 

Aš paeinu i£ Trakų apsk., Butri
monių valšč. Dabartinis adresas: 

Mikolas Plauška, • 
2904 Marvvine Ave. Scranton,. Penna. 

Kalbėjo kuu. H. J. Vaičiūnas, 
Al. M. Raekns ir daugybė kuo 

Nes tik per tą draiigųą galima'{>os veikėjų. 

DETROIT, MICH. 

16 dienoj gegužio šv, Jurgio Lietuvių bažiiyf-ioj atsibus 
iškilminga primicija, (ierb. Kun. Ignacia^s F. Boreišiaus, 
nedėlioj 10:30 išryto Priniicijantas yra Kunigų ilu mėnesiai 
laiko, bet iš priežasties sunkos ligos Jo primieija dasitiesė 
lyg viršminėtos dienos. 

Taipgi toj pačioj bažnyčioj ant rytojaus 17 geg. atsibus 
iškilmingos metų sukaktuvės A. A. Kun. Pranciškaus Rūsio. 
Pamaldos prasidės ant 8 ir tęsis lyg 11. Privaliejo būti jo 
metų sukaktuves 1 ge$ nes tą diena Jis atsisveikino su 
šiomi pasaulių. Bet-iš priežasties jo mitimojo draugo Kun. 
Boreišiaus ligos liko atidėta. Širdingai kviečiame vįsus gi
minės, draugu 
mėse. Meldžiame 

s b pažįstamus dalyvauti šiose abiejose iškil
ime nepraleisti progos, nes retai teatsitinka 

dar gražių prakalbėle pasakė. | tokios iškilmės.* Visiems kurie dalyvaus tose iškilmėse ta
riame širdingai ačių iškalno. 

Rengėjiai tu iškilmių, 
Juozapas ir Philomena Permenai. 

Vyrai — Dirbti fabrike. Atsišau
kite gatavi j darbą. 

Charles Kronauer * Company 
X. E. Corner Peoria ir Fullon Strs. 

Mergaites — Peržiurt'-ti užsakymus 
Packing kambarij. 

Telefonas Hyde Park 2215 
laberty Clraners 

5127 Lake Park Ave. 

PaieSkau kaunbario prie mažos šei
mynos, kambaris turi l>uti švarus, su 
elektros Šviesa, su valgių arba be. 
Mokestis sulyg sutarties. Kreipkitės 
šiuo antrašų: 

!"'. J. K. 
704 W. 31-st St. Chieago. 111. 
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I DIDEUS TEATRAS 1 
| "Į LAISVĘ ŽENGIANT" | 
S R e n g i a 

E Draugystė Švento Kazimiero | 
| Nedelioj, 16 Gegužes-May 1920 1 
1 PARAPIJINĖJ SVETAINĖJ^ § 
5 Pradžia 2 vai. IK> pietų 

Įžanga Nuaugusiems 25e. Vaikams nuo 10 metų 10c. 

S šis veikalas yra labai gražus ir pirmų kartu lošiamas Sheboygane 
S: todėl visi at-silankykite. Apart teatro bus ir kitu. pamarginimų. 

Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS. 
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Parsiduoda Būeernė ir Grocerne, 
biznis labai yra gerai išdirbta, lie
tuvių apgyventoj vietoj, kas nupirks 
ta viet.'j, bus labai dėkingas. Priežas
tis pardavimo savininkas išvažuoja 
Lietuvon. Atsišaukite greitu laiku. 

Joseph Strumskis, 
Tel. HumlMddt 4699 
1835 Wabaiisia Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Buterne ir grocerne turi būti par

duota trumpu laiku nes savininkas 
išeina j kita bizni, par.siduos pigiai. 

3355 W. 38th Street 

ANT PARDAVIMO. 
Furnitures už neaugšta kaina. 

1036 W. 47 Placc 

MAGDE. "Ąk, kaip man nieitigal-
tą ! Isbandiiau ritokiut mazgojimus, 
trinkimus, muilarimus — ir vilkas las 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu plHs-
l.anu... Man ged* net darosi.'" 

MARE. "Ka, tai kam tau kęst be
reikalingai ! žiurik, kokie mano plau
kai gražus, irelnus ir Systi. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!" 

KastaiyraRUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprmtojis, 

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal bųt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

panaikina pleiskanas.! Su jomis/nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York 

STPAIGHr 
D t 

MELBA 
THe, CICCL7- Supj'eme 

K . , ^ . t > - ^aneuinantis ne-

ir 
|OTHER,' 
SIZES 

K ^ 

gū koks Havana cigaras. 
Paklausk savo krautuvninko— Bet jeiga 

krautuvninkas neluri—rašyk mums. 

{ .LEWI5CIGARMFG.C0.NĘWWKJU 
Largest Independent Ci£ar Factbrvj inthe World 

TONSILAI 
PRAŠAUNAMI 
Mano ofise — nereik 
važiuoti ligonbutin. 
Ta pačia diena po o-
peracijai galima grį
žti namon. 

Mano ištaisytuose 
kambariuose jie turi 
visus namu smagu
mus ii' pailsi ir ma-

greriausia pr ie žura . Mano 
Nauja Metodą TOIISHŲ Oydymo 
padaro op&i-^cija labai lcngvia ir šau
sią. Nelauk i Įsai, bet eik tuojaua im« 
gydytoja. Egzaminas dykai. 

DR. F. 0 : CARTER 
Akiu, Ausų. Nosies, Gerkles 

120 S. State. St. 2 lubos, ChJeago. 
Vienus duris nuo J'air 83 m. au t State St. 
V M I.imtos: 9 iki 6 NvdeUpuiis 1» iki Vi 

n o 
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J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETCV1B ADVOKATAS 
4548 S. WOOD 8TRKKT 

TB6 TT. 18tli STU«WT 
CHICAGO. 

AlcKInley 4320 
{§*»<• • » • » » • » • » • > ! 
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CHICAGOJE. 
KATAUKIŠKOS ŠVENTES NAMUKAI PO DU KAMBA

RIU. 

SUAREŠTUOTI CUKRAUS 
SPEKULIANTAI. 

Prokuroras, kaip paprastai, 
grūmoja kalėjimu. 

I'Yik'mlės valdžios agentai 
suareštavo Tlieodore \Y. B im
ti', prezidentą Bunte Bros. 
Gandy Co., 730 West Monroe 
gat., ir tos kompanijos sekre
torių Boelun. 

Jiedu kaltinamu už susikal
bėjimą peržoyrti Leverio įs
tatymą imant milžinišką pelną 
parduodant cukrų. 

Kiekvienas puliuosuotas po 
$5,000 paiankos. 

Šių metu pradžioje ta kom
panija lmvo nupirkusi kuone 
pusantro milijono svaru cuk
raus nuo Colonial Sngar Co., 
Xe\v Orleanse. Tr paskui ta 
cukrų 'pardavusi perpirkliams, 
paimdama svarui 13 centu gry 
no. pelno. 

Taigi kompanija per ne
pilnus keturis mėnesius už cu
krų gavusi daugiau $200,000 
gryniausio pelno. 

Pasakojama, kad, rasi, dar
bus suareštuoti ir tos kompa
nijos direktoriai. 

Federalis prokuroras' tiems 
(jidžpelniams grūmoja kalėji
mu. Gal kaip šiandie jie bn: 
pavesti grand jury paduot 
juos teisman. 

Penktadienis, gegužės 14 d., 
šv. Jono Nepomucenas, kank\ | Bus duodami žmonėms įšsimo 

Šeštadienis, gegužės 15 d., 
Šv. Krikštytojas iš La Salle. 

Jva iri u i vairiausiai^ budais 
buvo rišamas klausimas, kaip 
čia padauginti žmonėms pa-
u:v veninius, kuomet šitie bran-
gos ir jų trūksta ir kuomet 
dėl brangenybe* negalima sta
tydinti namų. 

Bet nieko gera nesugalvota. 
Dabar paduotas naujas su-

manvmas. Benaminėms šelmy-
nonis pastatydinti namukus, 
turinčius tik du kambariu. 
Mažesniajam kumbariukvj bu-
tų virtuvė, didesniąjam mie
got u vė. 

Namukai turėtų but didumo 
20 pėdu platus ir l>0 pėdų il
gi. Atsieitų $500. .Jie turėtų 
but statomi užpakaliniam lo
to gale. (ii pats lotas turėtų 
vertės $800. 

Vadinasi, išviso butų apie 
$.1,300. Ir tai visa butų pave
dama benamiams lengvai išsi
mokėti. 

Ir kam tai visa siūloma. Su
prantama, tik vieniems betur
čiams darbininkams. Nes tur
tingieji gyvena apartamentuo
se, turinčiuose po keliolika 
kambarių. 

Namukai po du kambariu — 
juk tai reikštų didelę "pa
žangą" ..kultūroje. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AŠTUONIOLIKIECIAMS. 

Šiomis dienomis Cbicagon 
atvažiuoja Liet. Misijos narys 
ir gegužės 17 d. Dievo Apveiz-
dos parapijos svetainėje sakys 
prakalba.Apart kun. Žilio, bus 
ir kitas iš Misijos kalbėtojas. 

Visi aštuoniolikiečiai kvie
čiami skaitlingai subrinkti: 
Tose prakalbose Bus pardavi
nėjami Lietuvos Laisvės pask. 
bonai. 

Kurie yra pirmiau pirkę bo-
nų ir pilnai už juos įmokėję, tie 
gaus jau bonus, kuriuos atsivež 
su savim kun. Žilius, tiktai 
kiekvienas turi atsinešti kvitas, 
gautas nuo pardavinėtojo, ir, 
jei turi, gautas iš Misijos atvi
rutes. Kurie pirks čia pat sve
tainėje, tie taip-gi gaus boną. 

J. Grisius. 

PRAKALBOS. 

Ši vakarą, gegužės 14 d., Šv. 
Mykolo parapijos svetainėje 
(North K idėje.) tuojau po gegu
žinių pamaldų įvyks prakalbos 
tūlos bendrovės reikalais. Kal
bės p.- Norkūnas id Montello, 
Mass. M. 

PRANEŠIMAI. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Šv. Kryžiaus parapijos 
alinimai buvo Įrengę labai įdo
mų vakarėlį, kuris visapusiai 
pavyko. Vaidinta trumpas vei
kai ūkas uAtsibodo pasaulis.'* 
Jį vaidino vienos mergaitės ir 
užduotis gerai atliko. 

Solo ant smuikos grojo M< 
Petrošius, gabus smuikininkas. 
Buvo iššauktas net du svkiu at-
kartoti. 

Po to bernaičiai vaidino juo
kingą ]>erstatymėlį. Visi gyvai 
vaidino ir publiką iki soties 
prijuokino. 

Įspūdingas prakalbas pasa
kė gerb. kun. A. Skrypko, kun. 
X. Pakalnis ir klierikas J . 
Skrypko. 

Ant galo alunum choras, ve
damas varg. V. Daukšo, padai-

Teisėjas Landis 30-čiai die- navo "San ta Lueia," ir " T ė -

L. Vyčių 0h. Apskričio choro 
repeticija j vyks pėtnyeioj, gegužės 
14 d., Mark \Vhite Square parko 
svetainėje, 8 vai. vakare. . . 

Kviečiami visi nariai skaitlingai 
atsilankyti. Reikės rengties prie 
koncerto 23 d., š. m., Mark White 
Sąuare parko svet. 

Todėl neužmirškite- laiku suva
žiuoti ir naują įfarių atsivesti. 

I Z. 1/., rust. 

Lietuviškas Teatrališkas Kliubas 
'Lietuva" laikys' mėnesinį susirin
kime pėtiryčioj. gegaMš 14 d., 8 
vai. vakare, Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje. 

Visi nariai ir narės malonėkite 
koskaitlingiausia atsilankyti, nes 
bus svarstoma vienas labai tvartam 
dalykas kliuho labui.' 

Klimašauskas. 

LENGVAI NUBAUSTAS UŽ 
VAGYSTES PASTOJE. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

PASPORTŲ BLANKAS 
Pll jDOME 

DYKAI. 

VAINIKU DIENA. 

Illinois valstijos guberna
torius paskelbė proklemaeiją 
i -valstijos gyventoju-, kad 
Vainikų diena (Decoration 
Day) gegužės 30 d. visoj vai-j 
stijoj butų paminima su pa
kiliausiomis širdimis. 

Tą dieną reikia paminėti 
žuvusius mušu kareivius bu-
Tusiose karėse už šalies nepri
klausomybe, gi ypač žuvusius 
buvusioj Europos karėj už 
Suv. Valstijų respublikos 

arbingąji vardą. 

nu kalėjimai! nubaudė Allen 
B. Carlisle, naktimis dirbanti 
pastoje darbininką prie išdės-
tinėiimo laišku, už vairvstes 
pastoje. 

Nubaustas jis lengvai, nes 
vyriausybė labai skupiai ap-

' moka pastos darbininkus. 

REKOMENDUOJA IŠTAISY 
TI 7 GATVES. 

g 

VAISTININKAI PRASIKAL 
STA PROHIBICIJAI. 

Pivliibicijinis direktorius 
Howard Illinois valstijoje pa
skelbė, kad apie 50 Cbicagos 
vaistinių savininkų, regis, ne
teks teisių savo vaistinėse 
pardavinėti svaigalus medici
nos tikslams. Nes jie yra per
žengę probibicijos Įstatymą. 

Ištaisymas atsieisiąs $1,269 
000. 

vynės Ilgėjimas/ Dainos gra
žiai išėjo. 

Visi alumnai didžiai dėkingi 
gerbiamoms seserinis Nazarie-
tiems, kurios daug pavargo, 
pakol išlavino, drabužius sutai
sė ir varg. V. Daukšai. I r se
serys ir vargonininkas daug 
pridėjo darbo, kad vakaras pa
vyktų ir kad publika butų pa
tenkinta. Ačiū joms ir jam. 

Vakaro vedėja buvo Z. Bajo-
riniutė. 

Linksma matyti jaunimą 
Miesto tarybos gatvių ko- taip gražiai išauklėtą ir išla-

miteta tarybai rekomendavo M»ta . Smagu eiti į jų sureng-
catves * u s vakarėlius, nes visada išsi

neši ge^us įspūdžius. 
Alumnai, daugiau rengkit 

panašiu vakarėlių, nes visi 
toAvnoi'lakiečiai juos mėgsta. 

Alumne. 

ATLIKTA KRATA KAVI 
NĖJĘ. 

Probibicijiniai agentai už
klupo Eddie Tauel kavinc-re-
storaną,' 1057 Blue Esland ave. 
ir atliko kratą. Atrasta ir su-
konfiskuota daug degtinės. 

Tuo metu kavinėje yra bu
vę kedi • žymesnieji Cbicagos 

sį pavasari ištaisyti 
iėšomis$l,2G9,000. 

Tos gatvės yra: 
Leamington ave., tarpe Bel-

den ir Grand. 
Normai ave. nuo 111 ligi 

11 5 gat. 
Micbigan ave., tarpe Gar-

field boulv. ir 63 gat. 
Troy gat., tarpe Archer ir 

47 gat. 
Pensacola ave. nuo Loek-

\vood ligi Central. 
\Vaveland ave. nuo Elston li

gi Central Park. 
Trumbutl ave. tarpe Foster 

ir Balmoral. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ -

SVARBUS PRANEŠIW[AS. 

L. L. P. Chicagos ir apylin-
! kės stočių apskritis laikys su-

politikieriai. Jie bus pašaukti u i r i „ki ,na g i a i l d i e > g e g u ž ė s u 
savinin- d ^ g y a } v a k a r e > § y J u r g i o p a_ 
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P E T R A T I S F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

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

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokorta* 

M O T A R I J C Š A S 
3249 So Halsted Street. Chicafo. Illinois 

T E L E P H O N E B O U L E V A R D 611 

rap. svetainėje, 32-ras place ir 
Auburn ave. 

Visų Močių valdybos ir ko
mitetai šiuo kviečiami būtinai 
atsilankyti, nes gauta žinia, 

Šv.Cecilijos choro darbuotė. 

N'epainiršome dar nesenai 
buvusio Šv. Cecilijos choro va
karo, praeitame susirinkime, 
apart kitų reikalų, vėl nutar
ta rengties prie vakaro, prie 
paminėjimo 10 metų gyvavimo 
sukaktuvių. Vakaras bus rug
sėjo 26 d., Sehool Hali svetai
nėje. Šiame vakare atsilankę 
to\vnoflakiečiai turės progų 
pamatyti visą giedorių dr-jos 
darbuotę. . , 

Lai pasekmingai sekasi su
rengti sukaktuvių vakarą. 

Alumnė. 

Raltlc Oonsnltatlon Burcau, Inc. 
35 So. Doarborn St. Chlcago. 

Room 206 

Tol. DroTer 7t41 T 

Dr. C. Z. Vezelis i 
LIETUVIS DEJOTSTAS 

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

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
art i 47-tos Gatve* 

t 
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Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIKTI VIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
O I ' N I M 1757 W. 47tli St., 

(47 ir AVootl gat.) 
Vnlandc^: 10 ryto iki 2 po plotu, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tol. Bonfevnrd 160 
Res. 2014 \V. 43rd Street. 

Tcl. McKinky 263 
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ERNEST WEINER 
DRY dOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
M M duodam* dvigubas utoropif 

Ketver ta is Ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkime gannami 

Visokia materijolal, vaikam* draon 
žiai. šlebės Ir Jakutėa>» 

Plekšnos 

79c 
Pluksnos 

79c 
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Pirmas šv- Mykolo Parapijos 

IŠVAŽIAVIMAS 
jiiiiiiifiiiiiaitiiiiiisiiiiiifiiiiiiipiiiiifiiiifiiiiaeiiinaiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif tiiiiiiitifiitiitiMiiiittfffiffiiiiiffiiiiiffiiiiiiiiiiiiinr 

Nedėlioj, 16 d, Gegužio-May 1920 m. 
"POLONIA GROVE, Darže, Higgins Ave. ir 61 st. 

JEFFERSON, ILL. 
~p~ 

Apart tyro oro bus įvairių pasilinksminimų: žaislų, dainų ir skanių užkandžių, lenk
tynių, išlaimėjimų ir saldžių gėralų. Kas lenktinėse pasirodis pirmesnis, tas gaus do
vanu. 

c 

Reikia važiuoti Mihvaukee karais į vakarus iki Jeffersona parko. Pradžia nuo 12 
valandos. 

Visi tad Norsidiškiai kviečiami j piniiajĮ pikniką. Parapijos KOMITETAS. 

v. 

Geriausios Rūšies Lašiniai 
rs "STAR" 

STAR Lašiniai 50-ą imami jaunų kiaulių kurios 
peržiūramos S. V. Valdžios Inspektorių, šie 

Armour's Star lašiniai yra gražiai apipjaustomi, laip 
sniškai sudomi ir rukinami išvalios ant mažos ugnies. 
Visi Star Lašiniai ir peržiuriami Valdžios inspektorių 
ir Armour'o inspektorių. Kiekvienas šmotelis pilnai 
atstoja verte Armour taisykles. 

• 

Užtat Star Lašiniu skoni, rusi ir gardumą nega
lima sulyginti su kitais lašiniais. Galima gauti—palti 
— arba griežiniais supakuotus stikluose arba pun

deliuose. S t a r L a š i n i a i turi 
Armours Ovai Label — 
vaizbaženklis kuris išima abejojimą 
iš pirkimo. 

CHICAGO , 
šjv vaizbaženklis išima vi
sa abejone iš pirkinio. 

Telephone: Tards 6492 

ONOS POCIENĖS 
KONCERTAS. 

PLUNKSNOS, 
iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiisiiimm 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Gegužės 16 d. Kimball Hali 
ponia Ona Pocienė duos savo 
pirmą koncertą. Programas 
bus užimantis ir platus, kurį iš-

kad Liet. Misijos nariai pribus f pildys pati dainininkė. Apart 
Oiieagon apie 16 d., S. m. Tai-j kitų veikalų, išpildys naujas p. 
gi reikės prisirengti juos pri
imti. 

V. M. Stulpinas, pirm., 
J. A. Mickeliunas, rast., 

4410 So. Richmond St. 

A. Pociaus parūpintas dainas. 
Į koncertų žada atsilankyti žy
mus kritikai nuo laikraščių: 
"Tr ibūne , " "Music News" ir 
kitų. A. 

Kainos kurios pri t inka kiekvie-

-

nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime juras 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru Ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti an t užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt'«ng 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatyki te mušu speeiiale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.50, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vU-

• nos siutai po $35 iki $30. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir augštiiau. 

* Melinos puavilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Speoijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo 
Europa. 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

' 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

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

3255 So. Halsted St., Chicago, UI. 
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Didelis Balius 

•f— :, s 
DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kamp. 49 Oourt 
Res. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 86 51 
Ofiso Cicero 49 

RAIBAME LIETUVIŠKAI 

Rengia 

1 ..Draugyste Sv. Petronėlės.. 1 
CIIIIIIIIIHIIIIIIlUllllilIlIflIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIIIIIIllltllliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii | 

j Nedėlioj, 16 Gegužio-May 1920 1 
I Šv. Jurgio Parapijos Svet. 32 PI. ir Auburn Ave. 1 

įžanga 35c. Ypatai . E S Pradžia 6:30 vai. vakare 

B Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės, senus ir jaunus atsilan- 5 
S kyti ant musii didelio baliaus. Kurie atsilankysite, visi busite kuoge-

riausiai užganėdinti ir prisišoksite iki valiaj. Muziką, turėsime brolių 
S Sarpalių. KOMITETAS. S 
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V. W, RUTKAUSKAS S S 

i KONCERTAS 
= = I R BAUUS^ 

Rengia 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty J: 

29 South La Salle Street į 
Kambaris 324 g 

Tel. Central 6390 B 
I 
I • 
I 

r • 
i — 
į Vakarais, 812 W. 33 St. 

TeL Tards 4681 
i 

l 
l 
i 
l 
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Liet. Rubsiuviu Unijos Skyrius 269 
Subatoj, Gegužio 15, 1920 

Schoenhoffen Svet. Mi!waukee ir Ashland Ave. 
įžanga perkant nuo narių 40c. Pr ie duriu 50c. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Programas susidės iŠ solų, duetų ir choro. Kviečiame visus nuo
širdžiai atsilankyti. ' 

Liet. Rubs . I n. Sky. 269 A. C. W. of A. 
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