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Carranza Prasimušė per
RevoliucijonieritĮ Eiles

VALSTYBĖS SEKRETO
RIUS GOLBY CHICAGOJE.
NEGALIMA PREKYBA A- 

MERIKOS SU RUSIJA.

ou buriu kareivių pasprūdo 
Hidalgo valstijon

• ___ •

NEVYKSTA SUIMTI CAR- 
RANZĄ.

Pirmiaus Rusija turi but 
ori pažinta

Seka desperatiniai susirėmi 
mai.

Vera Cruz, geg. 14. — Tht- 
vusio’^ Meksikos prezidento 
Carranzos (leclmiknluu jis 
skaitosi dnr prezidentu) ka
riuomenė, kuri buvo sustojusi 
ir užėmusi pozicijas šiauriuo
se nuo San Mnreos. Pueblu 
valstijoj, pagaliant* išmušta iš 
savo tu pozicijų, anot aptu
rėtų via žinių.

Dalis Cnrranzos manijos 
sn pačiu Carranza, briaujasi į 
šiaurius, tiesiog Hidalgo vals
tijom Aišku, faa veikiama sn 
tikslu padaryti kelių ir leisti 

kurpnbėgti savo viršininkui 
kokion atvangios. vieton.

Paimta du traukiniu.

Taigi šiauriuose Carranzos 
kariuomenė turėjo persilaužti 
per revoliucijonierių linija* 
ir ligšiol jau atsidurti Hidal
go virinti jon.

Vedami gen. llafacl Cepedn 
revoliucijonieriai užatakavo 
užpakalines Carranzos kuriuo- 
numes sargybas ir paėmė du 
traukiniu.

Mūšiai trijų mylių fronte.

Vakar |>er pietus revoliuri- 
jonicrių spėkos trijų mylių 
frontu mušėsi su carranzistais. 
Revoliucijonierių kareivių bu
vo apie 4,000.

Vienas revoliscijonierių va
das, pulk. Roriia, musių metu 
paimtas nelaisvėn, čia gauta 
žinių, jog carranzistai jį tuo-

jaus augulabinę.*
Anat žinių, gen. Snnchoz su

jaukęs kares tarybą. Bus ta
riamasi apie tolesnį veikimų 
prieš Carranzą.

Blogam padėjime.

Iš Mexi<*o City apturėta 
žinių, jog ten generolui Obre- 
gonui pranešta apie blogą 
Carranzos padėjimų.

Pranešimas gen. Obregonui 
buvo dnt uotas gegužės 12. Pa
sakytu. jog Carranza esąs arti 
Esoeninza stalio«-. PueMn I • a
valstijoje.

Revoliucijonierių vadams. 
I veikiantiems prieš Carranzą. 
įsakyta duoti jam progos ap
leisti Meksiką, jei nebus gali
mu paimti jn gj’vo.

B<-t jei jis'pats pasiduotų, 
apsaugoti jį ir palydėti į Vera 
Cruz ir leisti jam pasirinkti 
kur tik jis norėtų ktdiauti.

Naujoji Meksikos valdžia to
li gražu nenori jam atimi i gy- 
vyls*s ir darbuojasi, kad Mek
sikos žemėjo jis butų nepa
liestas. Bet su sąlyga, knd 
tuojaus apleistų šalį.

Darbuojasi naujoji valdžia.

Naujoji Meksikos valdžia, 
kuriai vadovauja Sonora gu- 
liernatorins In 11 nerta, dar
buojasi kuovei kinus patvar
kyti visų šalį ir pirmoje eilė
je užmegsti širdiipriniisius ry
šiu* su ėšuv. Valstijomis.

Dedamos ]>a>tnngos ravo 
pusėn |mi 1 raukti kui-kurias nž- 
silikiudjut Meksikos valstijas, 

: katros ligšiol į revoliucijų bu- 
1 vo apkurtusios ir pilnoj* abc- 
I jončs.

Iš Nelaimingosios Airijos
AlkUOJe tikroji

REVOLIUCIJA.

Kaukuotų užpuoliku būriai 
nn i Iri n r kazannes.

Londonas. g»*g. 14.—Airijoje 
paarkėjo padėtis, kuomet anglų 
valtliia pradėjo rimčiau apgal
voti priamones numalšinti tą 
šalį.

Kai-kuriose Airijos vietose 
pakilusi kaipir revoliucija. 
Kaukuoty užpuolikų būriai te
rorizuoja n n gi y valdžion agen
tui*. Ypač užpuldinėjama poli
cija ir įvairios valdiškos rašti
nės.

Prarito trečiadienio vakare 
įvairinsi' vietose sunaikinta net 
30 policijos barakų (kazar- 
inty).'Didžiuma i* jų apgrinu 
ta ir nudeginta.

Kai-knrie iš tų .barakų laiki
nai nebuvo apgyventi. Nes nuo 
Intinė policija yra jnudipda j 
didesniuosius sumišimų oen 
Uotu- 1

į Daugel vietose ginkluoti už
puolikai sunaikinę vidujiniu 

{mokesčių rinkimo rasi i nes.
! Kaikuriuse raštinėse sudeginti 
visi mokesčių dokumentai.

Airijos valdytojas lordas 
French vieši J^ondone. Vakar 
jis konferavo nu knikurinis An
glijos vtddininkais.

MAGINAMA APMALŠINTI 
NERIMAUJANČIĄ AIRIJĄ.

Tuo tikslu darbuojasi karės 
vadas Airijoje.

Vakar pirmu kartu Chiėago- 
jr lankėsi naujas valstybės 
sekretorius Bainbridgc Colbv. 
Vakare jis kalbėjo Chicago 
Bar Associnlion susirinkime.

Kalls-jo lemoje “Atvienėji- 
mus.” Tas surišta su buvusią
ja kare. N’yrintisybės politiko* 
ojsmentai plačiai ’ pasakoja, 
knd |>o kalės Amerika esanti 
atvienėla nuo karės pasekmių. 
Nes darant taikos sutartį A- 
merikos pažiūros buvusios nu
galėto- ir Amerika palikta 
nnt šalies.

Valstybės sekretorius priro- 
dė, kad taip nėra, kaip ojm>- 
nentų tvirtinama. Taikos su
tarties padaryme Amerikos 
vadovavimas ir pirmenybė ne- 
Užginami faktui.

Rusijos klausime.

Kuomet s*'kretoriii< Colhy 
buvo apsistojęs Black.-tonc 
viešbutyj, laikraščių rcĮMirtc- 
rini jį kvotė apie padėtį visam 
pasaulyj.

Piniiiausia buvo paklaustas 
apie bolševikinę Rusiją. Kaip 
stovi reikalas Amerikos pre- 
kyl»os su Rusija.

Sekretorius pareiškė, jog 
negalimas daiktns atnaujinti 
prekybų su Rusija pirm, negu 
bolševikų valdžia bus pripa- 
žihta. Gi pripažinimas, kilome' 
tu* įvyks, tai nei jam pačiam, 
nei niekam nežinoma. Tą kinu- 
rimą, sakė, gerinusiai išrys at
eitis. Bet tuo tikslu, pareiškė

"- .......................... — ■ ■

patvirtino tuos generolo ]>le- 
i IIUS.

Bonar Lnw jinrlamente npie 
tai praneš*'* atsakydamas į j»a- 
klausiiną, nr karės viršininkas 
Airijoje pagalinus a]slraus po
liciją ir kareivius, kaip jis buvo 
žadėjęs, jei šiandie posenovei 
ten poliemonai žudomi.

Pripažinti pienai.

Bonar lmw pareHkė, knd ka
irės viršininkę!* •«!•’(* klausim? 
jau atlikęs laimi svarbius žy
gius ir su tais žygiais vyriau- 
sybė. pilnai sutinkanti.

Kas tie per žygiai ir pienai, 
Bonar Lau nepasakė. Tik pa
reiškė, jog sulig gen. Maeready 
nurodymų vyriauayliė imsiu 
dnrlw» ir viskas išeisią genui. 
Kitokia |sidėtis busianti Airi
joje. Airija npsimalšysianti ir 
Anglijos vyriausybė landanti 
tuo jiatenkinta.

Daugiau kareivių Airijon.

Gen. Maeready yra įJotMlone. 
Jhi tariasi sn nrinuayb«*s at
stovais Airijos klausime, loiik- 
rašriai spėlioja, kad trumpoj 
ateityj reikia Inukti kokiu nors

. Londonas, geg. 14.—Gen. Sir
Ncvil Macready, karės virši
ninkas Airijoje, padaręs nnn- 
jus pienus, sulig kurių, jo nuo- nepaprastų daiktų, 
inone, greitu laiku Imsią galima 
įvesti reikalingų tvarką toje rištas neofirijalis pranešimas, 

kad A iri jon bus pasiųsta dau-

Sn tai* visai* platai* yra

nerimaujančioje kalyje.
Apie tai ėia parlamentui pra- £*nu kariuomenės.

nešė vyriausybės atstovas Bo- Tas reiškia, pažymima laik 
nnr Law. Jis pažymėjo, kad j rpščiiy kad, turbnt, Airija bns 
Anglijo* niiiustrrių kabinetas j malšinama spėkomis.

ji.<, varoma smnrki pmpagan- 
dn. Ne> btdševikinvi Rusijai 
prekyltoa atnaujinimas yni iš
ganingas dnikltis.

Kiti klausimai.
Tautų Sąjungos klausime 

sekretorius pareiškė, kad ta
me reikale ji- tiek daug pitin- 
■fnrtfrnofa«. Jr vi ‘. ’ -itr" 
tik skaito Uiikrašėius.

Turkijos kbm.-ime pnri'iškė,' 
jog Suv. Val-tijų pozicija ne- 
ntinaiiiytn. Gi ta |M»zieija yra 
žinoma, kuomet jis prezidento 
vardu buvo pii-iuntos notą tai 
kininknms.

Kaip gi su Meksiku f
Meksikoje, sakė sekretorius, 

kol-kns nesimato jokio pavo
jaus amerikonams arba jų ve
damiems reikalam-.

Apie maišymąsi į vidujiniu- 
Meksikos reikidu- negali but 
kalbos. Atmiiinn Meksikos val
džioje nepadarys inUikos į 
statytą tyusų vyriausybės 
litiką.

Industrųine padėtis.
Pagalinąs sekė klausimas 

npie industrijinę šalies padėtį. 
Sekretorius atsakė, jog vy

riausybė čia nrprainatanti jo
kių žymesniu atmainų, -lis 
pats turįs vilties, kad indu
strijoje padėtis pu gerėsiant i.

Šiandie eia taip yni. knip ir 
kitose pasaulio dalyse pu 
nuožmiosios karės. Su viena 
d i mum ueguJLiiskas ineitj nor
imi lėn viigon. Tai juk papras
tas pokarinis procesus.

Bet Amerikos industrijin»-> 
įstaigos yrn pilnam savo stip. 
rūme.

1.
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STREIKUOS 13,000 BARZ- 
DASKUCIŲ.

New York. geg. 14. — Čia ir 
Brooklyn? ateinantį pizmaiiie- 
nį žada sustreikuoti 13,000 
baradnskuėių. Reikalauji! di
desnės užmokesties.

ŠĮMET ĮVYKS TAUTŲ SĄ- Į 

JUNGOS KONFEREN
CIJA.

Tas klausimas galutinai 
aptartas Ryme.

bus

Washington, geg. 14. —Pir
moji tautų sajungti- lunilvieu- 
cijn. mat y t. bu.- sušaukta šį
met. Tą atliks prezidentas 
\Vilsonns.

Tai konferencijai visi pienai 
bus pagnminti šį mėnesį mies
te Ryme tautų sąjungos tary
bos .-uviižiavinie.

Kalbnimi, knd tarpe sušau
kimo 'konferencijos- ir pačios 
konferencijos susirinkimo Ims 
paskirtas mažiausia keturių 
mėnesių laikolarpis.

Toks laikotarpis Kutinai 
reikalingas, viešpatijoms pa
rinkti tinkamus atstovus ir 
tiems atstovams duoti progos 
apgalvoti savo uždavinius.

Pirmoje tautų sąjungos kon
ferencijoje. sakoma, dnlj^nu* 

atskiriu tautų (viešpatijų) 
atstovai. Pati konferencija ai 
tik neturės jvvkti \Vnshingto- 
ne.

VOKIETIJA ATŠAUKIA 
KARIUOMENĘ.

Berlynas. geg. 14. — Vokie
tijos vyriausylM* jnu atšaukia 
sayo kariuomenę iš neutraliu 
ruožo Vokietijoje. Bus ruože 
palikta kareivių tik tiek, kiek 
leidžiamu taikos sutarties są
lygomis.

Po šito Vokietija tuojaus 
pan*ikulau>. knd praiieuzni e- 
vakuotų Frankfurtu ir kitus 
miratiHL '

Londonas, geg. 13. — Karės 
valdymus paskelbtos mieste 
Linz. ties Dunojumi. Angštli
tinėj Austrijoj, kur buvo paki
lusios riaušės ir plėšimai.

BOLŠEVIKAI NORI BRIAU- 
TIES PER ARMĖNIJĄ.

t ■■ ——- — - 
tikslas susijungti su 

kais nacijonalistais.
Jų tur

Konstantinopolis, geg. 14.— , 
Bušų bolševikų kariuomenė 
Azerlmijune pagalinus parei- 
kuiavo, kad Armėnijos resputi- 
likos raidžiu atiduotų jai Kn- 
rnhagh ir leistų jui liuesai per 
Armėniją p*reiti Turkijon. 
Tenai bolševikai nori susijung
ti su turkų nacijonnlistų sp'-' 
komis.

To susijungimo tikslus ga
nu aišku*. Tuomet bendromis 
jėgomis Imtų pradėtn* veiki- , 
mus prieš talkininkus.

Priežinasi prezidentas., ,

Tą bolševikų reikalavimų 
atmetė Armėnijos prezidentas 
Klintitian. Bet sovietų komi
tetai Erivuniuje juikuliii pro
testas prieš prezidentų ir dhr- 
buojasi sugriauti jo valdžių.

A/u-iimijune rusų iaiiševiku , 
neperdnugiuusia. Bot jie slidu- j 
rė cirgnuizarijų. kuri gyven 
tojuose galės paskleisi i daug • 
savo intakas.

Georgia turės pasiduoti.

Georgia visas laikas stip
riai laikosi prieš rusų bolšcvi

kų spaudimą. Bet neilgai taip 
bus. Trumpu laiku turės pa- 
siduoli. kuomet ten |msil>aigs 
žibalo išteklius. Gi žibalą Ge- 

' orgiu šiandie gnli gauti išim
tinai tik nuo vienų bolševikų.

Turkijos Inikrošriai čia 
I skelbia žinių, kml daugybė 
nišų bolševikų agitatorių 
snuirKiai veikia .Mustaphn Ke- 

1 mnl pašos kareivių eilėsa. Visa 
Į Anatolija už irtu tais ngituto- 
risis.

Nacijonalistai eina ant Darda- 
nelių.

Turkų naci jonuli et ų kuriuo- 
menė nrti Lmid sutriiškinu sul 
limo kariuomenę ir pažangiuo
ju ant Dardnneiių.

Nnėijonulistai paliuoMivo vi- 
*uu knres nelaisvins. buvusius 
sultono kareivius, išgavus nuo 
jų pasižadėjimų įstoti Kernui 
pato* armijon.

Tie kares nelnisvini Imvp 
palaikomi Brussoj ir Adaluiza- 
re.

Iš Amiioiijus ėin parvyko 
kailrnrie sultnnn kariuomenės 
vailni. Jie ria tarsis apsigini- 
uio kampanijos reikale.

Daugelis kareinų dezertuo- 
jn iš suliann■koriuomenės. At
rodo. kad grius visa* sullnno 
■valdžios darbas, vedama* prieš 
nacijonnlistų*.

Sirijos Arabai Pakyla Prieš 
Prancūziją

SIRIJA PASIRENGUSI PA-. 
KILTI PRIEŠ PRANCŪZIJA. i

Sakoma, nesiduos prancūzams 
kontroliuoti.

i Arabų puolimų (atakų) 
i prie* angbi* vedėjas, phlg?
Šaut Ih v ihigliadariiiu. ura- 
Ituose turi didelę intaką. Jis 
pninfonnavo kongresų, jog 
šiandie galima krūvon sujung
ti visas arabų atskirias, ka
riaujančias prieš svetimšaliu.*, 
gimine.-. Tuomet iš anų butų 
sudaryta stipri .HNMMJO vyrų 
urmija.

Kantaroj anglai nelaisvėje 
palaiko V asine pašų, šis buvo 
miglų in t ariamas -uokalbiavi- 
me su .Miistaplin Kėniai paša, 
turkų nacijonnlistų vadu, čia 
spėjama, kad nekris vi ui Toši
ne paša pavyks pabėgti iš ne
laisvės.

Arabai bijosi europėnų.

Visoj Sirijoj labai didis už- 
sikarščinvima- kils momentas 
pakelti karę prieš enropėnus.

Arabų Unijos kiiubas via 
kasdien išleidžia paskelbimus. 
Tuose pareiškiama, kml euro- 
penai nori pagrobti jų žemes, 
pačiu- gyventojus gi |»a«laryii 
savo kareiviais ir Juškui juos 
pavartoti savo impcrijalisti- 
niams kiekiniams..

Arabai turi labai silpni) ap- 
sijinklavimų. Jie turi išviso 
apie vienų milijonų šautuvų, 
kilia- anuotas irkeliuliką kld- 
kasvaidžių. 1

Jie neturi amunicijos dirb
tuvių. Sakomu, pa.-turosios 
statomos.

Damaskas, gvg. 8 (suodin
ta).—Prancūzijos norai paim
li savo knntrolėn Damaską yra 
priešingi ririjonų naoijona- 
licnis troškimams. Ir tik karė 
yra vienatinė arabu viltis. 
Taip tvirtina arabų vadai.

Ilashini Ih'v yra viršininkas 
naujo karės kabineto. Jo užril- 
be žinių reikalų įninisteris yra 
Dr. Melui Raliam Skabiam 
dar. .lis ir Radied Rida, siri- 
jonų kongreso prezidentas, sa
ko, kml Sirija prancūzams di
džiausių nusileidimą stato, 
kad su jais apsiima vesti tik 
vienų prekybų.

Suko, prancūzų industrijai 
bus atidarytos durys Sirijoje. 
Tai viskas, su kuo arabai gnli 
sutikti.

Bet jokiuo budu arabai ne
sutik.-,-kad prancūzai imlų 
kontroliuoti salį, vpaė vesti 
Sirijos reikalus nžruliežiiiose.

“Mes pasirengę dėl to ka- 
rėn,” tvirtina nAihai.

Feisal bus paremianos.

Atstovai i> .Mesopotamijos 
ir Palestinos yni nepn prasta i 
karingi. Jie pažada Emirui 
Feisal. kuris pasiskelbė Siri
jos karalium, savo pa ramų.

I

I

PASKIRTA. KIE’i IMTI 
PELNO PARDUODANT 

CUKRŲ.

SU DARBININKAIS DALIN
SIS PELNU.

Bet žmonės iš to neturės 
kios naudos.

jo-

14.

Ncw York, geg. 1.”.. r
Western l’nion Telegrapli 
prezidentą* Carlton pnskelb 
kad kompanija yra padariusi 
pienas su darbininkais dnlin- 
ties pelnu.
Kiekvienų metų pabaigoje iš 

pelno bus paimta n-i kalingos 
genendės išlaidos kompanijos 
įstaigom*. Gi likusieji pinigai 
bus skiriam i‘pusiau — darbi
ninkams ir kompanijai.

Boston, Mas5.. geg.
Vietos fcderalinni prokurorui 
iš \Vnsliingtuno pranešta. jog 
geuvralis prokuroras Palmer 
paskyręs kraštutinį |>elną. ko
ks turi but imamas pnrduo- 
ilnnt cukrų.

Abehiąjum (wlioleiei!e) par
davime galinta imti ftelno tik 
vienų centą svarai. Parduo
dant iš krautuvių suvartota
jam* gulima imti nedaugiau 
dviejų rentų svarui.

Su tuo ėia prokurorui pra
nešta visus asmenis, nepildan
čius to parėdymo, pnl raukti 
teisinau.

Bet visa- vargas tame, kad 
genenilis prokurorai* nepa-ki- 
rin stiindnrinė.* kainos cuk
raus pirkimais ir krautuvinin
kams. Ir Kale] iš to žmonėms 
mnžn nauda.
Nes kainose visur didelė įvai

rybė. Vieni krautuvininkai 
priversti mokėti nž cukrų brau 
ginu, kiti pigiau. Siaučiant to
kiai kainų įvairybei nelengva 
susekti prasižengusius.

I

I

Kingston. Jnmnika. geg. 14. 
— Čia pradėta prahibicijinč 
kampanija *U tikslu pamii- 
kinti svaigalus visoje Nilo jo. 
Dftriittojnsi amerikoniški pro- 
hibicijonistai.

ATIDEDAMA K0NFF.RF.W- 
CIJA.

Berlynas, geg. 14. — Ijiik- 
laštis Nonldeutselu* Allgcmei- 
ne Zeitung praneša. kad talki
ninkai fui vokiečių atstovais 
galutinai nutarę atidėti ligi 
birželio pabaiga* konferenciją, 
kokia turėjo įvykti mieste Sp» 
gegužė.- 25 <1. finansinio atly
ginimo klausimo.

PREMJERŲ KONFERENCI
JA ANGLIJOJE.

Paryžius, geg. 14. — Premje
ras Millerand iškeliavo Angli- 
jon. Tenni turės konferencijų 
•u Angliju' prcmjrra JJoyd 
(tenrge.

ORAS
GEGUŽES 14, 1920 M

Cliieago. — Šiandie ir rytoj 
giedra; kiek šilčiau.
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“DRAUGAS”
Etna kasdien* ifekyrua ncdėldicnlu.*.

PRKNVUERATOS KAINA: 
CHK'AGOJ IR VfailIJJYJE:

Metam, ..............................    84.00
Vilkei Metų jų. • • • .^o. • * ajlo.*. 8A0 

srv. vAiar.
MfUnu ........... ■.......... 80.00
PumH Metų ............................. 8.00

PTMumerata mokoM likalno. Lai
ka* akoltocl nuo utatnUtymo dlMio* 
o* buo Naujų Metų. Norta t permai
nyti adr««* vtiada reikta prlaiųaU ir 
■ana* t;T-iaai rinliral geriausia alų- 

2 *U Uperkant kraaoje ar ciprc»o "Mo- 
ney Ord«r" arba |Jodant pinigu* | 
registruot* laUk*.

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

Telefoną* McKinley 8114

11 
> t .i 

> 11»1111 m 1111

Amerikietis apie 
Lietuvą.

Paskutiniame rimtu mėnesi
nio laikraščio Tite Catholic 
Kurki numurije. išėjusiame iš 
New Yorko gegužio mėnesije 
1920 m. tarp kitko yra strnip- 
enis Reconstruction in Litb- 
uunia (IJetuvos Atstatymo 
Durims). Tą straipsnį parašė 
Thontus VValsIt, kuris 1919 me
tų rudenije buvo Lietuvoje, 
kaipo Amerikos katalikų įga
liotinis.
Pradžioje autorius sako, kaip 

vokiečiai išgabendami Lietu
vos turtus tepaliko tik lukštus 
to kn- buvę, pnskui primemi 
męs iškentėtas skriaudus po 
rusais, toliau pažymi, kad męs 
ponija pasidarė svetimu savo 
tėvynei, knd keletas pasauliui 
žinomų asmenų, paprastai pri- 
skaitomų lenknnis. ištiesę bu- 
Tv lietuviai.

P-na.» Tli. IValsh giria lietu
vių kalbų ir paminėjęs E. 
Kanto žodžius išaugštinanrius 
ją, suko, kad ne]M»ndėta. Au
torius pagiriu Įlenkia* Ameri
kos spaustuves, kuriu* leido 
lietuviškas knygas ir laikraš
čius tarp ISSti ir l!Xl,'» metų, t. 
y. kuomet inųs spauda Lietu
voje buvo draudžiama. To pa- 
turnaviuio lietuviai neužmiršta 
Amerikai, “bet iš kitos pusės 
nei Amerika, negali užmiršti, 
kaip sunkaus reikalo Milnndo-1 
je Lietuva suteikė didį Kos- į 
vinšką,“ rašo Tlt. Walsli.

Jis liudija, kad karė* metu 
kovojančios armijos lyg tyčia 
niukinu Lietuvoje stiprius ir

klius į savo kavaleriją, išga
beno galvijas palikdami tik 
sėklai šiek tiek, bet jnu dabar 
Lietuvos lnokuu.se ganosi bu
vusių kaiminių liknčiai. Jie di 
deja ir yra vilties, kad Lietu
va vėl tajis kaip buvuai tur
tinga maisto gaminimo Šalis.

Bernukai ir merginos renka 
ąžuolų giles ir iš jų molai pa
daryti gėralą panašų j kavą, 
nes tikrosios kavos nėra. Ki
tados lietuviai buvo pripratę 
prie arbatos. Dabar jos neteko, 
liet moterys moka iš joms ži
nomų žolelių padaryti tokios 
prbntos, kad ir kinietis, švie
žiai pasiskynęs iš savo daržo 
arba t lapių, galėtų pagirti. Lie
tuvės moka virti įvairių sky- 
stesnių ir tirštesnių gėrimų.

AmerikiHiv Inhinvrini gėrė
josi Lietuvos staltiesvims ir 
kitomis namie austomis dro- 
bėmis. Jis giria jų artistišką 
raštą, nors nežino ošluonyčių 
vardo. 1*. IValsIi tik pastebėjo, 
kad kunti atidalinus Lietuvę 
nuo pasauliu verpėjos ir audė
jos iš linų bei vilnų sugebėjo 
pagaminti įvairiausius rųšivs 
audeklų, taip kad kiekvienas 
artistas gulėtų pasidžiaugti 
jų gamtiniu gražumu. Net ir 
ministrai Lietuvoje, kuriuos 
\Valsli puvinįino komisijonie- 
riais. didžiuojasi dėvėdami na
mų austus rūbus.

Lietuviui mokėjo aprūpinti 
ir avalynės trukumą pasida
rydami kurpių, kurios yra 
nevien piitogios, la-t ir gražios.

Nei dailidės nvtinginiavo, 
kada prisėjo atstatyti su
griautą tėvynę. Vietoje išvež
tų į Vokietiją m kalnių atsi
rado tiesioginių nepainini su
statytų, bot gražesnių už tuo<, 
kokius išdirbu pirklylmi lab
ukai neturintieji artistiškos 
i koniea.
T “Au artist und eraftsnuin 
an būt delight in tliis Lith 

uanian spirit of >elt’-h<>i].-ful- 
I nesu,*’ rašo VVaish’as netoli pu- 
ibaigus. Tat reiškia: “It artis, 
i tas ir mechanikas gali tik 
džiaugtis tų lietuvių dvasia 
inip mokančia susigelh.'ti rei- 

|kale.”
Mes gailinu'- neišvertę 

Į viso straipsnio žodis j žodį. 
Ka- sukinys tui džiaugsmas 
lietuviui tą straipsnį skaitant.
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Lenkija ir Ukraina

AT6ILILPIMAS { DRAUGI 
JAS.

Jau dalmr aiškiai matyti, 
kad Amerikos lietuviai turi 
dėti visas pustaugu.*, kad ne
turėjus sarmatos prieš ameri
kiečius ir prieš Lietuvos lie
tuvius, jeigu kartais nenusise
ktų paskola taip, kaip buvo 
nuo Amerikos lietuvių lau
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 yra kiekvieno iš 
musu priedermė. Tik visi dė
dami, sudomiu daugelį, Pri
žiūrėkime vienas kitę ir ukva- 
tykiine prie darbo ir prisidėji
mo prie paskolos vienas kitų ir 
visi visus.

Bet reikia kreipti ypatingų 
duiuę į draugija*. Draugijų pi 
nigai stovi Lankose ‘‘rask’’. 
Jie gali būti lengvai įvesti į 
bonus.

Apie “security” yra taip: 
jeigu lietuvišku draugija užti
ki vietiniui savo miestelio 
bankai, argi negeriau ir netik- 
riau užsitikėti Lietuvos vnls- 
tija!.

0 čia prisideda «la pat rijo- 
tiškumas. Prisideda tas, kad 
mes statome pamatus savai 
valstijai, savai ateičiai, savo 
gerovei. Nėi*usiprarime, ne- 
remsime, nieko nesutvėrsitne.

Daugelis draugijų yra jau 
pirkę Lietuvos bonų už kelis, 
už koletų ir už keliolikų šim
tų dolierių.

Pirko Ihhiu tos draugijos, 
kurios yra labiau susipratu
sios; pirko tos, kuriose randa
si daugiau darbštesnių narių, 
kurioms rupi nevien dabartis, 
liet ir ateitis.

Mes rnnnoine, kad visos A- 
1 neri ko- lietuvių draugijos 
sto> šiton siisipnitusiųjų eilėn. 
Gerbiamosios lietuvių draugi
jos, malonėkite peržiūrėti sa
vo j konstitnrijas, tėmykite, 
kud ton, apart prielpos na
riams. yra du ir ahdnus tėvy
niškos priedermės. .Jeigu ir 
nėra, ta: reikia, kml butų.

Me> manome, kud kiekvie
noje draugijoje rasis keletas 
ar keli nariai, kurie, kaipo n- 
paštalai, išaiškins 
reikalų, pridervstę 
n beinu reikalų 
draugams.

.Mes manome, 
vienus lietuvių
menkoje, kuri neprisidės prie 
Lietuvos laisvės Paskolos.

Atsi mykite, praeis dešini-* 
l>, pruei« dvylika metų. Lie- 
!♦?*/•!! muitini imm įminiu,
tiškumas vis kils, naujai pri
auganti sakys: “geriau dėki- 
mės prie tų draugijų, kurios

teisybę, 
ir nnmię 

kitiems savo

Y

pastovias triobas, kurių griuvė 
šiai dabar slūgso tar|M.< mažų, 
mlunų medinių bakužiu, šitų 
priešai negriovė. Nors daliu i 
trūksta sienojų Lietuvoje, ls-t 
jos gyventojai ir griuvėsių 
medžiagų moka pusinauduli 
naujoms triohoms statyti.

C'ia autorius aprašo, kaip 
Lietuvoje vyrai didės pjauja. 
Amerikietis huvo nematęs to
kio darl»o, todėl ir steliejosi 
juomi. Tik jis pagiria, kml lie
tuviai pasistato geras griuvias 
iš storų ręstų sumaningai su- 

Ivęsdit.ni kerčias, papuošdmni 
<ytas, jMidarydnnii pringj pas 
duris.

“Pjūklų ir kūjų bakas gir
dėti našiuose luuknosc, ant 
kalvų ir klonysc nepaprastai 
VClMIimiL“-4* Ir nntu- ” mio••• •*f>***»«^- «« f,, ..NH J

p. \Valsh. “Ten uuda yra tvo
rų. bet daug kryžių pakelėse 
ir kaimietiškų koplytėlių. Nors 
ta šalis įtaikiausiai atsižadėjo 
aavo girinių bei vandeninių 
dievaičių priimdama Kryžiaus 
tikėjimą, bet jos viršujinm: j- 
yročiai yra labai maldingi.”

Vokiečiai atėmė lietuvių ar

Neis* reikalu lenkai painyiu 
(1 krainų. jei šiandie jie nesigai- 
iii lieti kraujo, kad “pnliuOKUO- 
iti“ tų šalį iš po Rusijos la»lše
pikų jungu. Lenkai pakėlė di
delį žygį.

iš Varšnvos pranešama. kad 
lenkai su Ukrainos provizijo- 
aide Pet litro* valdžia padarę 
santarvę. Sulig tos santarvės, 
lenką: duoda I •rtluros "valdžia: 
reikalingos pagelbotf paltuos lt o- 
ti ( kramę nuo Itolšvvikų ir 
pripažinti jų nepriklausomą 
nuu Kusijos.

l'ž tų lenkai štai kų gauna:
Lenkijai išėjimą į Juodąsias 

juros, lygiai tokius duris, ko
kias lenkai jau gavo Pavisliu 
|M<r rytino Prūsiją į Pabaltijo* 
jure* miesto Dunzige.

Tasai ruožas į Juodąsias jū
res. regis. į (hlcssų. turi eiti 
l*er derlingiausius Ukrainos 
žemės plotus, kuriais naudosiu 
lenkai.

lankai turi kontroliuoti vi
sus l k rainos geležinkelius tuo
se visuose šalies plotuose, iš 
Loviu Į»nu iš'imšt* bnĮšcvilmi

tankai Ukrainos ministerių 
kabi ne u- turės nuosavų vice- 
niinislerį. šitas pagelbėsiu* Uk
rainą valdžiai patvarkyti šalį 
ir FUsistiprinti visais jmrubc- 
žiais.

Rytuose išilgai upės Dniepro dinti savo muiukūj* svujnm-s ir 
lenkai turės plačių koaceaijų 
geležinės rudos kasyklose.

kad neini* nė 
draugijos A-

i yra aUaipjauUttneMiė.-, kurios 
apreiškia gyvumo: neaidėkiiuo 
prie mii?t*ij8iųjų ir numiru
siųjų.”

Iš Lietuvos nevažiuos jau 
tiek daug lietaiyii;. kiek važia
vo, lwt kurie «t\ažiuos sakys: 
“nesidėkime jn*i< tokių drau
gijų, u,:v! >s karinujnnt, muitu 
liejant kraujų, mums Imibu- 
jnnl, lengvai galėdamos, o ne
norėju mus imšelpti, nenorejn 
mums (Nidėli, nenorėju mų# 
aprengti ir pap nėti.“

Lietuvių Amerikos draugi
jos atmykite šitą! Lietuvių 
Valstija ir lietuviai vardus 
draugijų, ėmusiu bonų. taipgi 
n»»nri‘‘idėin»nT prie nn«ko1n«. 
zmos, ura kuponai bus muku- 
ini per penkiolikų metų.

Draugijos pakelkite šį klau
simų .sekančiame savo susi
rinkime. Perskaitykite susirin
kimui šį musų atsišaukimą.

Nebūkime sušalusiais, tik 
bukiim* karštai-!Neprisi|mžin- 
•kiine prie patmirimo, tik rody
kime gyvybę! Geri pavieniai 
ukėsai nešit naudų Valstijai, 
didesnę naudą guli atnešti ge
ros draugijos.

Knip jmvioniai. taip ir drait- 
.gijos stokime visi aktyviai,n$ 
laisvą, už geresnę ateitį, 
Lietuvos neprignlmybę!

L. L. Paskolos reikale 
Miomet reikia adresuoti:
Lithuanian Mission,

257 W. 71at St..
New York. N. Y.

Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrius.
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SMU LEMENO S.

Lili Iš LIETUVOS.
bcsnivji argumentai Jie: 1) Ita
lija dabar yra viena iš trijų di
džiųjų valstybių, kuriu* upreu- 
u«uu puauulio ukuuę, 2) ludua. 
net Lietuvai nežinant, joa rai
kai u h remia, 3) nors su Vatika
nu Italijos geriausi sentikiai, 
liet ligšiol nebuvo atsitikimo, 
kad abiem valstybėm ofieijaliai 
atstovautų vienas asmuo. Rei
kia būtinai Kvirinalui atskiro 
pasiuntinio ir tai greitai.

K nu. Narjauakaa turėjo jspu 
džio, knd Italijai, pašlijusiai 
Anglijos pusėn, parauki yra 
Lietuvon politika. Vykstančiam 
Lietuvon Pasiuntinybės Sekre
toriui p. Mačiuliai be kliūčių 
gauta jgiso diplomatinė .viza.

(Pabaiga bus). 
Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrius.

Vyrų ir JUoUtų JLbų Kūju- 
mo ir Derigning Mokykla.

tatsms U raškymo budo Jut 
trumpu Iklku lloiokalla *Uo 4ms- 

«o.
Mm turimo UUUtauslua tr r«rU«|. 

mus kirpimo, daaicslsc ir alurtiao 
Ayriua. kur klokviouaa rauna geror 
praktiko* bostmokiBtaniM.

VtouoM altivitao *kFr1uoM rastino* 
varomo* oioktru* Jitcs.

Kvt^iamn ktakviona atolu Mis km 
ktuo laiku. dtotH tr ar vakarais, ps- 
stkiurHl tr paaikslbMI dvi "t<zrv-

Patu-raa daromo* sultg mlvroa »H 
■Oklo vUltsur tr dydiio tt bot ktrrln* 
mudu knyse*.

' MASTER DESIGNING
SCBOOL.

4. F. Mssatoks. Vodejss
IfO N. STATĖ 8TRZET. OHJCAGO. 

Kampai Lak* SU, ant 4 tq tūbų

(Tąsa).
Naudodamiesi ta proga len 

kininkai ėmė kurstyti risuome- 
nę ir kelti jojo neapykantą ne
tik prieš kan. Grigaitį, bet ir 
lx-ndrwi prieš lietuvius, akleiz- 
daini žodžiu ir raštu (laikraš
čiuose) visokių prasimanymų 
bei šmeižtų, sakysim, kad kun. 
Grigaitis turėjęs santikius su 
rusų Jioiševikais. pranešinėjęs 
jiems lenkų karo (jaslaptis, pla
tinęs, Itolsovikų prakiemacijas 
prieš lenkus ir tt. Norima kuo- 
laluansia jis diskredituoti iy ki
ti likusieji lietuviai kunigai iš 
Seinų išgraužti. *

T ‘ ’ rW
visokiais budais stengiasi su
stiprinti savo pozicijas Lietu
voje. Nepersonai patirta, kad 
lenkai perša Vilniaus vyskupu 
padėjęju-sufraganų žinomą
lenkų karštų patrijotą kun. 
Ltuhianiec'ę, kurs netik nemo
ka lietuvių knllrns. bet ir pasi
žymi savo antilietuviška akcija. 
Savu jiastaiigoins ieško net 
Pilsudskio imgellios. Iš Varšu
vos sinnviauum dabar Romon 
nrciv. Rop]xu< drauge su kun. 
Zongoluvičiuni kaipo Vilniaus 
ir Kauno vyskupijų padėties 
žinovu, tikslu atskirti Gardino 
npygardę iš Vilniaus vyskupi
jos ir sudaryti naują vyskupi
ją, o Kauno vyskupijos dalį 
priskirti prie Vilniaus vysku
pijos.

Šiomis dienomis atvyko 
Kaunan Lietuvos Pasiuntiny
bės prie Vatikano sekretorius 
|k Mačiulis ir (larvežė iš &v. 
Sosto sekretoriaus J. Em. Kar
dinolo (Jasparri laiškų, rašytų 
š. m. vasario’23 d. ir adresuotų 
Užsienio Reikalų iniuisteriui p. 
Voldemarui. Kardinolas dėko
ja už paskyrimą kan. Jurgio 
Narjausko Lietuvos atstovu 
prie Šv. Sosto ir įjarciškia su 
dideliu džiaugsmu, kad kan. 
Narjauskas “ingijn geriausių 
simpatijų ir a1 lieka savo už
duotį su didelio taktu ir pasi
žymėjimu.“ Kardinolas yra 
įsitikinęs, kad keliamieji dar 
dėl Lietuvos svarbus klausiniai 
greito laiku laimingai Lietuvos 
naudai išsiris ir kilnoji lietu
vių tauta, pagalios, galės* 
džiaugtis taika ir žengti į žy
dinčių ateitį.’’

«•

STARE AND STRIPES. OR. 6. M. GLAJitR
Produkuoju 3S turtai 

Ofisą* 3148 So. Morgan SU 
Karto 33-tv Ku. Ctikufu, UI.

HP1CCIJAIJHTAS
Kotariikų, Vyrllkų, uh-ct ebro- 

atfky lirų.
OFISO VALANDOS: Nuo 14 ryto 
iki > po platu, »**° 6 UU k valan
da vakar*.

Nadėliomu uuo » Iki 2 po plot 
Tolofonaa Vardą «ST

Kų Amerikos kareiviai vei
kė Eurojroje didžiosios karės 
metu, tas aprašyta didžioje ap
taisytoje knygoje vadinamoje 
Stare und Stripes. Ta istorija 
vrn ]mrašyta pačių kareivių. 
.Ji snskleda iš jų įspūdžių, kuo
met tie tebebuvo ncataušę. Jie 
akyva paskaityti visiems ir 
naudingu žinoti ramiems isto
rijos tyrinėtojams.

Stars und Strips buvo ofici- 
jtdis Amerikos Kariuomnės 
laikraštis Prancūzijoje. Jo iš
ėjo 71 numeris. Dabar jie tapo 
išnaujo perspausdinti visai be 
permainų. Nėra kitos taip pa
rašytos iet<»rij0S ▼»»»•«• karę. 
Niekada nėra buvę kaip šiuo 
kartu, kud karė.- istorijų rašė 
patys kareiviai liekanaudami.

Viena t(l laikraščio laida ke
liavo laivu j Ameriką. Nur
itančioji laivė nuskandinu lai
vų ir visų laikraščio laidų; 
tai-gi dabar ta laida pirmn kar 
tu. pasirodys Amerikoje. Ir 
šiaip pa-aulije teliko tiktai 
apie tuzinas to luikrašėio pil
nų kopijų. Pirmutini* jo nu- ■ 
maris išėjo 8 vakario 1918 m. 
paskutinis 13 birželio 1919 m.

Dabar išleistoji knyga žodi* 
j žodj raidė j raidę atkartoja ■ 
anų laikraštį, sjinusdintų P ra n . 
euzijoje. Ir didumas ir raidžių 
išvaizda ir pnpo.ra tokios jau. 
lapo ploti# yna .18 ir pusė co
lio o MUgštis 24 ir pusė. Vietna
me puslapije yra 7 skilty*. . 
kiekviename numarijc yra 8 
puslapiai.

Kadangi visi svarbieji airi- « 
tik būni, su kuriais susidūrė A- ; 
i neri k o- kariuomenė yni puiui- | 
Dėti tanu* laikraštija, tai su- . 
pramaniu yra jo svarba istori
ja’- □

-- ------------------------------ - =*
■------- —................. it

Dr. M. Stupnida 
3107 So. MorgSE Street 

cjdcaoo, tuavoDi 
THcXcn>m Tard* 60M

Valandom — 4 Iki 11 lt ryto: 
S po pietų Iki Z vok. x*d^uo- 
mu nuo t Iki 1 vaL vakar*.

JOSEPH C. W0L0N
Jctuvfs Advokatas 

n so. u raujk snuiirr 
Oyvsolmo T*l Haiabollt 41 

▼skanu* 1411 W. SS-*4 iitr**i
T»1 Hnckvran 4444

. CHICAGO. ILU

-Maurai užkruisvę Ispaniją 
]m.-istutė joja nuošalią vietų. 

‘ kurių vietiniai žmonės vudino 
: La Rabida (t, y. padnkusi). 

12(X> metais ispanų karinė ir 
tikėjirninė organizacija atmu
šė tų vietų nuo. maurų. 1261 
melais joje įsikūrė pranciško
nų vienuolynas. 14H4 j tą vie
nuolynų atėjo Kristupas Ko
lumbas. nes tarp vienuolių bu
vo labui moVintas a>niuo An 
tonio de Marchena, kurto pa
tarmes Kolumbas IhImii brangi
no. VientiohTio viršininkas Jo
nas Ferra -uramino nuliūdusį 
Kolumbą, išgavo jam tris lai
vus, su kuriais Kolumbas iš
vagiu vo į vakarus iš miesto 
Pttloa, raančia netoli vienuo
lyno *l.a Rabida. Jjtisvama 
niauis i-iguloju* Ispanijoje 
1835 ni. vienuolynu.- tajai at
imtus nuo vienuolių. Dvide
šimt metų jis išstovėjo tuščias. 
1855 valdžių jame įkūrė mnzė- 
jų, senų retenybių sankrovą. 
IIhImic I.ĮiHuijo* vnldžia (utim* 
atiduoti tą trinką jos Mtvinin- 
kiun- vienuoliam.- pranciško
nam*.

I 
f

I

S. D. LACHAWICZ
l*at«vrr Omboriaa rmtaraauju. laide- 

tu.*** ta> p.(iatMia. llMkau inaMkiu ai- 
attauan. • mmoaama MMtw u*—l amtl. 
2314 W. 23 PL Chioago, UI.

b- .................. .............»
Dr. L E MAKARAS

L4rtsvla Qjdylc8M tr Ctilnus**

CZMoagoj: 4814 fto. Woo4 Str.
Tik K«O«r«* ****** M* M4 IM 1i*i
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Kontroliuos jie geležies rudos 
laukus.

I'o patvarkymo Ukrain<n% 
bet nranksčiau knip už dešim
tie* motų, lenkai pasižada pasi- 
t rankti iš tos šalies. Bet išėji
mo į Juodąsias jūres ruožus 
pasiliks lunkam*.

Tat visa paslaptis, kodėl len
kai šiandie taip daug yra nu
mylėję* Ukrainą.

Tokią santarvę su lėnkari 
yra padaręs Petlura. ukrainų 
kariuomenės vadus. Jei Petlu
ra sužinini atliko toki darim. 
reiškia jis Ukrainą (adave len 
kailis. Ir jei lenkams (atvyk, 
kiek stipriau padėti savo koją 
(Ukrainoj, gražiuoju jie nekuo 
met nepasitrauki iŠ tos šalies.

Lenkai tad mėgina jgjven-}

troškimus “Lenkija nuu jūrių 
ligi jūrių. “

Bet lenkai |iakil<lauu tari žy- 
gin. deja, nrjtaaiklausė Ukrai
nos liaudies, tautos branduolio, 

|nr ji sutinka su tuo žygiu. Tum 
. ir yra svarbiausia* daiktus.

Tie imtys lenkai mėgina nry- 
lnutira ir su Lietuva. Praš
matnesni Var^avoi* (Minai Lie- 

jtuvų visubitK'l vadina “najuul- 
sxn siostrzy<*zka Folaki” (myli- 

įminusia lx*nkijos sesytė).

Bet Liet ura nemyli koketuo
ti su Varšav/į Licluvu gerai 
(įžįsta tuos į>onus. Nuo jų mu
sų lmu<Ur |H>rdaug nukentėju
si. Lietuva jMiti viena spmauin- 
jrai pm-itvaricė. plačiau pasiro
dė imsaulio aikštėn. Todėl ir 
Varšuvai neprieinama.

Ka> kita parifodė lenkam- 
Ukrniua. { - -

Bet imreikia laukti, kad Uk
raina vergnutųLvnkijai.

Lietuvos jMisiuntmys prie 
šv. Sosto pranešu š. ni. 22-11, 
knip jis pateko į Kvirinalu po
litiką. Atvykęs {tas jį Italijon 
Estonijc* paskirtas “Agente 
pofitieu” eov. Beprotis |>aaiš- 
kmo, jog, kud “stati ltaltici“ 
yra Italijos valdžios pripažinti 
nepriklausomais de fantu ir 
kad l.a t vi utį ir Lietuvai kartu 
siunčiniiMis yra vienas taip|»at 
“agente potiUco*’ p. Macehio- 
ro-Vivahin. kurs apsigyvena 
Rygoje. Suttirupiuęs. kad Lie
tuva negauna atskiro autuvo 
kun. Narjauskas (atrašė Itali
jos Užsienio Reikalų Miuistc- 
riui imrpiškimę. kuriame išdė
stė rvi kui m gumą Lietuvai at
skiro Italijos atstovo: kitu-^i 
raštu klausė paaiškinimų dėl 
Lietuvos neprjkluUHoftiyls-K 
pripažinimo. Užsieniu Reik, ve
dėjas Cuturv de laigo pareiš
kė žodžiu: 1. Lietuvą Italija 
jnipažjstaati jan lenovinu. knd 
tos šalies reikalu Italijai netik 
nekenkia, liet dar padėti gali. 
2. Atskiro atstovo tuotarpu ne
siunčia, Imi p. Macchioro turi 
atakirus “vredenžiali“ į Lietu
vą ir atskirtu* j latvi ją: gal 
būt greitu laiku,imsiąs savo 
agentę į Kauną. -

Jaunesnieji valdininkai išp-

NAUJAS BU8INESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS 

bin ■tiinnii nra.
tmų mrn vi<i«n» 
pažįslamėniii kad 
aš užsidėjau ufiu 
namu pardavinė
jimo ir Faunu. 
Taipgi HŠolini' pi 
uiugiui ant linam 
ir farmu ui maža

y nuošimti ir npouu 
<uju tumius ru- 

kaudu» ir automobiliu* uuu ugnies 
gvriaoiioM- kmnpanijaae. Ai turiu 
ant pardavimo daug namu naujų 
ir Menu brangia ir pygių mūriniu 
ir mediniu. Taipgi taria ir gražiu 
fnrmo ntrt p»rdnnmnir ant rando* 
su gyvuliais ir su visais |tm*imaui 
ka* nk yra reikalinga prie gyve
nimu. Tos failuos yra Valstįjtt* 
Whtt*ouain ir Mirhigan. Todėl no- 
pndcutkilc tua gere* progos kad 
vėliau necigailėtamctc. brt ateiki- 
tr j titano ofiso ir galntitc gauti di
desne* iuIuruiurijos.apH- namus ir 
iarmtpi.

GEORGE PETKUS.

RmlI E šule, Loms & Pire 
Insumoe, Foreign Enchangc 

and Stoam Ship Tiekėte.
- _ .

dinėjo kun. N&rjąjpikut. knd 3402 S Bptetep SL Chicago.
IJetuv* turi |MiėiUf>ti u t Airę
atstovų prie K virinai o. Stųtr

tai Yards 5379
* ’^'fi*’a****fl *
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Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentūtas

VAAAMMMl * M * nUutr*.

DR. S. NAIKELIS

,iat l nnnnrai nuilr uao*
Valanda* nuo 14 IMI 11 ryte: nu# 
3 iki 4 p* Vietų nito T tld 4 vok 

Nctfęllornt* nuo 10 Iki S.

“ DR. CHARLES SEGAL'
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-LIETUVIAI AMERIKOJE
.....n.

michigano Valstijos
ūkės.

Važiiiėtlanins au dvasine pa- 
gdba pas lietuvius ūkininkas 
(fanui*rius), daug pasteliėjau 
jų gerovės ir vargų. Dvaaios 
reikalai sveti nitu učių kunigų 
mažai apnipinami. Bet delei 
atakos lietuvių kunigų, negali 
ma to viso pa tais}-1 i. Materija 
lė ūkininkų padėtis tai taip-gi 
dvejopa: vieni prasigyvenę ir 
visko turi, kiti nusigyvenę ir 
skursta. Ypatingai skursta tie, 
kurie pirko ukes nuo visokių 
agentų ir labinu į šiaurius, kur 
vrr>r*Moftn rdnfni l-ntmo
kelmelių u* kerplėšų. Kus ten 
nusipirko sau pigius žemės, tas 
nusipirko sau ant visados skur
dą. Bet yra kolonija, tankiau 
apgyventa lietuviąis, t. y. apie. 
ScoUviRe ir Cuater, Mielu, kur 
žemė derlinga ir ukes |mrdu<>- 
da lietuvių ūkininkų dr-ja 
vardu Šv. Antano. Custer, 
Midi. Kas uori prisižiūrėti A- 
nierikos lietuvių žemdirbystei 
bei kas nori įsigyti sau teisingu 
budu ūkę ir tapti laimingu, pa
tarčių tiktai "ten ir kreipties. 
Kiti agentai 4*biznį” daro im
dami didelius nuošimčius.

Šv. Antano dr-ja susideda iš 
vienų ūkininkų, turi apie šimtą 
narių ir gerokai ižde pinigų. 
Ji nereikalaujn nuošimčių ir 
sąžiningai patarnauja broliams 
lietuviams.

Agentas pardavęs ūkę ir jrn- 
ėmęs pinigus daugiau nieku ne
sirūpina, fiv. Antano dr-ja }»ar- 
davus ūkę padeda nauju::: uk: 
ninkui praaigyveut taip grū
dais, sėkla, kui]) gyvuliais bei 
žeuit*s dirbimu įrankiais.

l’ž tat, kiek aš patyriau, kad
- lietuviai, uonutifijuuikti ukes, 

drąsiai gali kreipties j Šv. An
tano dr-ją šiito adresu: M r. V. 
K. Daunoras. Box 7, Custer, 
Mieli.

Dabar ypatingai svetimtau
čiai jrnvedn parduoti minėtai 
draugijai daug ir gerų ūkių su 
gerais lunlinkais ir netoli mie
sto. Lietuviai, nepraleiskite ge
ros progos.

Rašydamas taus žodžius ne
turiu kilu tikslo kaip tiktai, kad 
apsaugoti brolius lietuvius nuo 
nesąžiningų agentų ir kad ku
rie nori ajibigyvcnti ant ūkės, 
butų patenkinti.

Grand Rapids’u, Mieli, kle- 
hunas

------------------------------------------ X|
Lietu tos pavargėliams ir su
žeistiems kareiviam teikti nth- 
tcrijalę pagelbą. 0 tą galinei 
atsiekti įstojant į L. R. Kr. rė
mėjų dr-ją ir užsimukant $1.00.- 
jrigu gyvenimo sąlygos nelei
džia dnugiaus.

Kadangi gegužės 14 d. Tau
tos Fondo reikalais bus svar
bios prakalbos, o remti tas abi 
nrganizaciji pareiga yra kiek
vieno lietuvio, todėl, mielas 
broluu ir sesuo, ridamas į tns 
prakalbas, neužmiršk pasižadė
ti palikti nariu ir L. R K. rė- 
uą*jų tlr-jos.

L. R. Kr. Rėmėjų Centras 
tyndrhri *nr»r aTmndn m-
domių urnų, lodei visiems pa
tariu jas sekti. Niekas negalės 
tada musų snvedžioti.

Kadangi mes, ri ceri cčiai, 
(nors nevisi), .gegužės 9 d^ Šv.- 
Antano Įiarapijos -bono koncer
te jau girdėjome keletą žodžių 
įššnni. <iž. Mirono, todcl iškal 
no galiu sukyli, kad tokio pra- 
kalhininko ir taip nuosekliai 
Vedėsiančio šiandieninę tė- 
vynė.- padėtį mes dar -ne- 
g»rdėjome. Tislel nepraleiskit 
tą rakiną noišgirdę taip svar
bių prakalbų. įžanga veltui.

JnL Šliogeris,
L. R. K. R. 59 sk. rašt.

Mtųe-gi kiekgiilėdymi pagelbėti 
imi ir ilnrlmo.'itih^ išviru. Gi p. 
Baisiui 35 kttopn linki naujoj 
vietoj įjuibuuUe.s tuip, kuip 
darbavosi W*»*et Pūliniam*.

Lietuvos Pilietis.

Ant pijano padumiliiuo 
J. Wc)ty (bVetinitiiutis), ant 
smuikos—J. M«x>kuK, uolu pa
dainavo “Plauke eau luivdib” 
ir “Saulelė raudonu”—-P. Mi 
leikaitė, kuopos talentingu įta
rt.

Išcažiuojaiičiuin L Vyčių 
kuopa įteiki* laikrodėliui len
ciūgėlį kaipu atmintį. Kleofim 
Mikalnuskab gražia hnlbcle at- >««>• hiikya papr.i*uf sugirinkiiių 14 
siaveikino su kuojia.

Vakaras užailmigė su Vyčių 
ir tauto* himnais, kuriom* p. J. 
Kudirka pimkanibinu nnt pija 
no. '

Taip tai L. Vyčių 14 kp. at
sisveikino su Kl. Mikalausku,, 
organizatoriumi ir pirmuoju | 
pirmininku. Linki jam laimin
gos kelionė* ir ]m&okniingai 
darbuotiem savame krašto 

vyni-y, buriu lai
dcl 
ffni

CICERO, ILL.

Ciceras Lietui it) l’nselpm Kliu-

l<l. šio iuėiM«i<>. 7:30 vai. vakaro, O. 
J Tnnmlituiieiiės minutėje. 447 So. 
4!Hh Avė.

Susirinkite vt*i nariai ir ulsivc 
skite naujų narni

Kurttptuuii tiltu.

DAILĖS MYLĖTOJAMS 
PRANEŠIMAS.

Kun. A. Demis.

CICERO. ILL.

L. Raud. Kryžiaus Rėmėjų 
reikale.

Pėtuvčiojr, gegužės 14 d„ 
1920 m., Šv. Antano parap. sve
tainėje, 8 vai. vakare rengia
ma labui svurhiv'i jrrakulbos. 
Buvo manyta, knd į šias pra
kalbas atvažiuos L. Kuąd. Kry
žiaus Rėmėjų reikalais abu svv 
čiu; gerb. kun. di. Mironas ir 
kun. Petraitis. Tečiau, svarbių 
priežasčių delei, maršrutas li
ko permainytas. Todėl Cicero- 
je prakalbos įvyks ar gegutės 
16 d., kuip buvo skelbta spau
doje, bet gegužės 14 d. Ir kal
bės ne ubu svečiu, bet vienus 
kun. dž. Mironus. Jis kidlM’*.« 
Tautos Fondo reikale.

Kun. Petraitis L. Raud. Kry
žiaus rėmėjų reikalais Cicrrv- 
je atsilankys apie rugpjūčio 
mėnesį.

Nors L. ttaud. Kryžinio- rė- 
mėjų 59 ukyrin reikalais pra- 
kalbos atidėtos iki rugpjūčio 
inėw*m vienok visiems mmn>. 
cicariočiauis, reikia įsirašyti į 
L^Raud. Kryžiaus rėmėjus.

DUQUESNE, PA.

Ir. Raud. Kryžiaus rėmėjų 
95 skvrio žili metų nariai įsira
šę* ir užsimokėję, kurių žemiau 
paduodu vardus ir pavardes:

l’u 5 dol. aukojo: F. Balčiū
nas, V. Klimavičia.

Po 2 doL: A. Adrmuitis, A.‘ 
Virginis. *

Po 1 dtd.: I). Karpavi&ia, O. 
Brazauskienė, V. Grvičienc, S. 
Stulginskas, V. Venckus, O. 
Berudtas, K. Adomaitienė, P. 
Štili gi iiskas. V. < red minas. O. 
Gedininituiė, 8. Knnišauskienė, 
A. Medelis, M. Grublis. J. Me
delis, A. Minikas, R. Kužleika. 
S. .Minskas, J. Raudonis. M. 
Tamošaitis. J. Bernotas, L. 
Bačkienė, -O. Vislmrienė, K 
Katilius, G. Galinis, E. šešto- 
kivoė, M. Pungonieiiė’, M. .Jo
naitienė, M. \'ilčauskienė, (J. 
Petrilienė. V. Kitavičia, T. 
Petkauskienė, O. Virginienė, 
M. Kelmeckaitė. T. Ginlmanas. 
A. Greičienė, A. Buitimi, O. 
Buitkienė, S. Norvilas, L Nor
vilienė, B. Jakubauskas, A. Ba- 
liutavičia, J. Bernotienė, M. 
Petraitis, J. Pankauskas, K. 
Mikalauskas, P. Sargiunienė, 
E. Bugaiiienė, M. Gedminaitė, 
A. Lekavičius, J. Žalis, J. Ža
lis, D. Žalienė, O. Žaliu t ė, A. 
Zaliutė, K. Kristapaitis, (J. 
Krista|»aitieiiė, A. Musncckie- 
nė, K. iiernoian, K. lwturM*«i- 
čieuė, M. Lihikienė, A. Ireščin- 
skas, A. StuipHias, F. Vaitkus. 
J. Šūkis.

Kiti po 5Oc.
Viso surinktu ♦82.(X).
Visiems uukotojams širdin

gas ačiū. N ••liaukime darbuo
tiem Lietuvos laisvės ir nopri- * 
klausomybės reikalais.

Korespondentas. ’

i

CICERO. ILL.

myli.
Pr.

WEST PULLMAN. ILL.

Beskaitant Jnikrašėiua nejm- 
stehi nė jokios žinutės iš \\’e*t 
Pulhiiuiio. Rodos, kad niekočia 
neveikiama. viekas apmirę. Jš- 
tikrųjų visai kitaip yra. Kiek
vienuose namuose čia pastebi 
katalikiškus laikraščius. kaip 
“Draugą,” “Vyti” ir kitus. 
Daug yra draugijų pašelpimų 
ir idėjinių. Yra L. Vyčių 35 kp.. 
kuri nemažai veikia. Vyčiai yra 
beveik darbščiausias jaunimas, 
visur jie priklauso: prie Liet. 
Raudonojo K ryžio Rėmėjų Dr- 
jos, giesmininkų ir tt.

L. Vyrių 35kuopos pirminin
ku laivo darbštus jaunuolis J. 
Sorakas. paskui vietinis vargo
nininkas J. Balsis. Jam pirmi- 
uiokaujaiit buvo surengtu daug 
v«lmrn su programomis. Kuo
pa žymiai susti p -ėjo. Kurte na
riai buvo atsisakę, sugrįš*) at
gal ir daug naujų įsirašė.

.1. Balsis buvo ku<»|>os rezi- 
sitą-itiH. ..Ju pastaugomi* nuo 
Naujų Metų kuopit įrengi anie 
penkis perstatymus ir keturis 
koncertus, l’ž tai dėkingi visi 
esame p. J. Balsiui.

Gegužės 2 d. kuopa buvo 
įrengus vakarų su vaidinimu, 
kuris jau antru kartu buvo 
rengiamas. Prieš pat vakarų 
vienas vaidintojas, nežinia ko
kios priežasties dėlei, atsisuki* 
eiti ant scenos. Buvo manytu, 
kad dėl tos priežastips ir vaka
ras nepavyks, bet kuojKis mi
ns p. <1. Kilos jHtėnn- tų rolę. 
]>er dienų išmoko jų ir vakarus 
pavyko.

Gegužės !• d. įvyko piknikas, 
kuris ir-gi juivyko.

Gegužės G <1. laikytame mė 
nusiniamt* susirinkime p. Bal
sis atsisuki- nito vietos, nes up- 
leitlžiu West Pnlinmnų ir išva
žiuoja Cliicagtui. Dievo AjA’eiz- 
don para pi j on užiurti vargoni
ninko vieta.

Pirmininko vietų užėmė pn- 
gvlbininkt*, p-lė Agota Skučai
tė. Ji vrn darbšti lietuvaitė ir 
ktdetų sykių jinsižymėjo kaip 
vaidinime, taip ir dainose. Ti- 
Idmės, kad ji vyčių kutųmii su
trauka visų West Pullnmuu 
jaunimų. Jai pagelbininkų ta- 
p išrinktas p. Ig. Augštuolis.

* — ■ ■ i -i * " - — . ■ -

Kl. Mikalausko išleistuvės.

Trečiadienyje, balandžio 28 
d., vakare, Šv. Antaro parap 
svetainėje, L. Vyčių 14 kp. su
rengė iMcistuvūj vakarienę sa- ( 
vo irnriui, darbuotojui. Kleofui 
Mikalauskui, kuris išvažiuoja 
UfUivon. Vakaro vedėjuin lai
vo AT. Zakarus, kuopos pinui- 
niukas. Jis sumaningai vedė ir 
dar gražią prakalbtdę jiasakė. 
Kaliu*jo kun. H. J. Vaičiūnas, 
Al. M. Račkus ir daugy h* kuo 

"V 'ia- ^r- •' VVihėjtJ- •
31* 1*': ■‘•.H.? t- .

REIKALAUJA.

REIKALINGI LEIBERIAI.
Dcl fabriko duria). I'iu-iuvus 

darbas.
Link Beit Co.

39-th & 8tew8rt.

ICEIKAl-rSGOS.
laiutulrvy m araini* t>ric plovimu 

indų. AtnAauklta
313*i llmtanl Avrtmo 

lh<<vi* INtrk 381

ni:ik\i.ix<;i.
Gubų* vyrai prlv viauklo darbo —- 

Geru* ulaim iiaatuvua darbai*. Atailau- 
attv (utuvi ptic darbo.

Nelf liockliiK Carton Co.
13* E. lllinoi. St. 51h l'luor

iiiiiimimmmmmiiiimmiiimimmmmimiimiiimmiminniimmnnmiimt

A.L. R. K. Moterų Sąjungos |

P-lė ’Klzblnt/i G. Alakaruitė. Pin- 
nurtė, gyv*’n|,,,,i Tonu of iMikc, 

niftiii) knurnrių pirm* iivdėiui bir
želio 6. 1920. School liuli 4bth ir 
lioiiore St. Koncerte ilidyvmijn 
jus mokiniai. Apsrt viršminėtos 
rengėjo* dalivauja dur P-lė* M 
Norknitė ir <)n.i Ruvlauskaitė. dai
nininkės p K Surpiiliii- Imi rito 
nūs. J. J. Zolp, tenoriu, ir kiti.

Programa* *ti*idė» iš įvairiu 
šmoteliu, Milu ir duetą, pianu uolu 
kuriuos atliks P-lė« Muknraįiė* mo
kiniai. Ttūgi kvicėianit* publikų nt- 
Kilnnkyti nes progriunns bus Inluii 
gražus ir visi busite užganėdinti 
Po programui šokini.

Konuti-tb*.

Į FARMOSzUKĖS.
Juu dldilutna* m-t nuatojo viltie* 

; kad nebua atpiginta* pruKpv«nltna* 
1 tr bevelk tlaaa. ne* net pati vyrlau- 

*yt>c nuklojo darbavual noffalCdama 
■ *ul w*t. ««., u.l y t- kad

to lAvcntnt* yrn Ouuk Įmonių kad 
,10 nekenčia k**-gi ūki Inmorial 
nea farmerial neperka mauto bot 
da parduoda ui kų caunain gvra 
kaina Ir muau turtas aum kasdien 
Ir nie* titritn linksma tt)veninio nos 
neslttrdl Mlmannvimal tatKl Ger- 
blamlcjle tautiečiai Jei kurie norite 
ramaus t.Tv«n;iiio tai ln»y<iklt asu 
fartna bot Icūr fal. ui surasti rorn 
viola nos rolkitt Isn.iv taip rinktis 
patinkama kaip kad kinas renit- 
dniussls vesti o renkasi meniną Jei
gu tamst* nusipirksi kur forma o 
IKilaui nebusi ulsnnrdlntas tai >r» pa 
lynnima* gy-v-nnnu kad spslredua 
bloga pu^la lalgi tuos patartim kur 
galima surnan linksmu vieta ugi Mi- 
rhignno Usttmu ūkininku tarpe mos 
ClutuJ luntn sualviemjitnua ir drnu- 
gystOk Ir |mrupijas Ir riaukiu* pasi
linksminimu* musu kolonijoj jnu y- 
ru ir gan* turtingu lietuviu ūkinin
ku mes mivo tarpe turim visokiu 
nuitlocriJu kaip tai temdirbyst-* 
mokinu, intmu niulunu automobiliu 
ir taip toliau.
krotptl* prie 
kad ko kum 
gelbsllui vien*
Clal mebsai maudami lietuviu darbė
mius ukininkaviin* kada lietuvis nu- 
•ifierka fartna tai ) pora metų juu 
Urs namai- .įrodo daug klioks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
ru tr durbtt'ių žmonių atvažiuotu Ir 
fla Apsigyventu pss mus. Gerbia- 
mle kas norėdami pirkti ūks krelp- 
kitlea prie dory irtelsinru žmonių o 
ne prlo Ikuaudoloju agentų kuris ne 
patjsta Iilovo n* svietu tik dorall 
taigi krolpkillea prie Av. Antano 
Draugystes, l'uater Mliblgan kur 
vlal dori ir tciMogi ūkininkai pri
klauso mra turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri jums patarnaus 
Ir pu laiku tiosakysl. kad agentą, 
apgavo ant 1500 ar daugiau kur 
lankiausiu taip atsitinka, su daugiau 
mforniaeiju kreipkite* kuo adresu:

ŠV. ANTANO DRAUGIJA
Custer, Michigan. 

c-o Kaz. Daunoras

Jau mca neprivalom 
rretinitauflų reikalą 
pritrūksta mo* pati
kliam net asetltulau-

-" —----------------------- 1
S100.00 GAUS.

{•rutn-A kur luobo uiolerlo Mu-I 
PUuM.icni- <|>u levai* llurntM- 
tr 3 '.almi: Mikuti* IT mėty.

Kaa 
r Mana 
kmtė) 
Joankk* 16 m.. Ir Lema 13 m. Jau
15 metų kaip )tai pra*i>nliuo nuo ma
nta. Ku *(n<»u> upir Juos praneMate 
man arba Jie |>at|* tegul atalkaukla.

A* paeinu I* Trakų spėk.. Ilatrl* 
manių Vatt<* Dabartini* trtircaat:

vniirta. Katrike.
3»ul Maru uit Ate. Jk-rauluu. Fetina.

DETROIT, MICH.

1G dienoj gegužio šv. Jurgio Lietuvių bažnyčioj atsibus 
iškilmingu jirimicijn. Geri). Kun. Ignm-iuuk F. Bon*išinn>, 
nedelioj 10:31) išryto Priuiivijuntu* yra Kunigų du menkini 
laiko, bet iš prielgątire tunikos ligos Jo primicija ilu*iti<*sė 
lyg virbiuinclun dieno*.

'Kaipgi toj pačioj bažnyčioj uut rytojaus 17 geg. aufbtm 
iškilmingoj, metų .sukaktuvė* A. A. Kun. IVancišknu* Rudo. 
MptuM*****.***|^>' W lYįJ’ 1 !. w*g1 Imt• V*
lučių nukaktu ve* 1 geg. urs tą diurnt Ji« nUim*cikim> šu 
Šimui ptuaoĮių. Bet iš priežad ieg jo mi Ii mojo draugu Kuu. 
Boreišiau* ligv. liko atidėta. Šinlingni kviečiame visus gi
mine*, draugu* ir jMižjstanm* tbilyvauti šiom? obiejooe iškil- 
insksc. Mcldžinjue nepraleisti progini, m*b* rūtai teatsitinka 
tokiu* tflrihnčK. Vhdrma kurie dalvvnu*- tom* iškilmviu* 1a- 
rimtie širdingai učių iš kai nu.

Rengejiui tu iškilmių.
Juozapas ir Philomena Penuemu

IIEIKALINGI VAIKAI.
t»lrbU imperiniu detlų S'ebrikc. 

l’rtlyriniiui nerelkaliuKu*. (Irnu «1- 
JOM, pamotu* darbno. Ataltauktlo. 

NHr lAM-ktnc Čarliui Co.
4*8 K. IIIInoK SI. | 3lh llonr

Agitatyvis Mėnuo.
AR ESI SĄJUNGIETE?

Jeigu m* tai tuojaus prisirašyk. Kiekviena lietuve ka
talike moteris ir mergina privalo prigulėti prie Motorų 
Sąjungos, nes tai vienintele Katalikių Moterų organiza
cija. įstojimo mokestis per Gegužės uieni*.*j sumažinta 
pT pusi*. Moterų Sąjungų turį 3 >kyriu>. Apšvietos, Pa
šalpos ir Pomirtini.

Prigulėdama prie Mntenj S**Tnngos gausi kas nn*n. 
“Mtiteni Dirvų,” susirgus ^..<im 4 ...>.*Iįhi. numini* po
mirtine ir gražu jialiihlojiniu. Neatsitik nuo kitų ir tuo- 
jaus prisirašyk kol įstojimo mokestis sumažinta

Norint daugiau informacijų kivipkis į vietine kuojia, 
jeigu jo* nerustusi tai rašyk tiesiai į Centro Raštine 
šiuos adresą: O. M. Kašėtaitė. 161 A mes Street Brockton, 
Mass. A. L. R. K. Moterų Sąjunga.
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saleMitniuti. jauni. 
Mokome auksinusia 
lauki Ir nriloldlenlala 
<:30 va! vakare,
itmii Arvhi-r Av kauip. Craufunl Av.

KK1KAMAGI.
Kablia 

mokomi, 
nuo 10 rytu Iki

vyrai 
Atkl- B■

.Vt>,ix>nuil — Vyrui Du nellutl pra- 
ni^ltnu* 1 b. r Su u ant lunką.

WaUacr I*rr>*
3111 Vt. llnrrlMin si. k«ni|>. Clinton.

REIKALINGOS.

Moteris ir Mergaites 
Irngvaus fabriko dariio.

■
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tlel
Pri

tyrimus nereikalingas šviesu.*. 
švaru> kanibitrys. šilta kava 
pietum.*. Tinkami kambariui 
jmilbiuj ir gražioj vietoj..At
sišaukite.

Jewel Tea Co.

3922 So. Wincliester Avė.

Vyrai — Iarbu fabrike. A t atšau
kite gatavi ) darbų, t

Cliarlr* Kmuii.t A <um|Ntu>
Si. K. t'fimrr INviria Ir I‘uįloti Str*.

Mrr*tut>a — 1‘ortlurHi užaakymu* 
1‘uektnK kailiu n J

Tt-k-fįsu. s N>«lr I’nrt. 3216 
IJben, < Iraiirr- 

5137 t-ak.- !*nrk Ai r.

1‘nlrSkau kmuluriu i-rie mulu, feei- 
nivnos. kambarį* turi liuli Svarus, au 
elektros Svirau, au vulgių arba 1m> 
Mokvsti* sulyg autarttttU Kreipkite* 
šiuo antrašų:

F. J.\*.
701 .V. SI-M M. Oib-agu, III.

• 
l*urrl<lu<xla lluėerne Ir Grocerni-. 

liUn la labui yru gerui išdirbta. lie
tuvių apayri-ftluj virtu), kaa nupirks 
ta virtų bua labai dt-kloga* l*rleta»- 
tte mtrilnvltnn ravlnlnka* Iftvaiuujii 
Lietuvon. .Maliui uklt r arei t u .nikų.

Jnw|>li Mrum-kU. 
Tct. Hutnlaikli l«Pt> 
IMS W alinn-ta A t r.

ANT PARDAVIMO.
Bui'eme Ir Kroccmo turi buU par

duota. trumpu laiku nea aavminka* 
Ikeinu i kita l.linl, paralduo* pigiai.

3X35 w. oatli Krivi

l.VT F.UUi.U'INO.
l urnilurua ui neapakta kaina, 

tose IV. Ii' man-

TONSILAI
PRAŠAUNAMI 
Mano ofW — Brrelk 
valiuoti liMuubulin 

' Tu jiaZtu illmu pu u- 
1 PVTIM-Ijal Kaltina Kri- 
itti nuunm

Mano iMalirytuoae 
k« mluirluoM- jw turi 
vlaua namu mtiaKU- 
Uiu« ir pall«i ir ma

no trariauala prie turą. M u no
Sagja Mctutla Tuneliu Gydymo 

u|«HU'IJ* !*■•■ l-«(>la Ir au- 
VU N-lavl n«ai- l~i eik ltra)«iu |«a 
V>,l,twU UrMnilHM -Sykui

DR. F. 0. CARTER
Aki*. Anau. k<><4r*. Grrklr*

180 K. mali- M. 2 lulvu.

l.laial* i • |U • W*Krf1—h I* Iki lt

»
J. P. W AITCHES

ATTORNEY AT LAW 
uetctb advokatas 

<mi a woao KTBKirr

PIKNIKAS!
---------a. |*iirvnglas -

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

Chernaucko Darže Lyons. III.
Pradžia 9 vai. išryto Įžanga 25c.

Muzika Alexanders Jazz Band Prašome visus atsilankyti
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DIDELIS TEATRAS
l LAISVĘ ŽENGIANT”

- Hmtcia ■

Draugystė Švento Kazimiero

Nedelioj, 16 Gegužės-May 1920
PARAPIJINĖJ SVETAINĖJ,

PrmlDa 2 vai. |mi pltSi)
(rainai Nunmni<>*<*r>v> 14c. > alkam, nuo lu nu-iv lOr.

Ala veikalas yrn labai gražu* Ir pirmų kurtu loAlaniu, Hhrboygune 
tudel vlal ufallankylclti' Apart trutrn bua Ir kilu pamargtnlmo 

NtioilnUial kUtsHa KOMITETAS.=
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Mairor "ai. !«»■ -»•« »»i-
r<e* ZUaa4irini ru^i-uu

Mtddiiaki rirš«*
frau f* Kavitr** 

hiM .. !/•* dgr**/”
N4/T/.. tef žpt u.

rrfi«ja«gv<* žftėre •»«•/
jmah*. f t'/imu </ U t«a

/-4e/. <1 rfrfvja fĮVrrUUr*
Kaitai yra RLTFLES? Ar 

tai gyiluolč? Net! .V kve
pianti* vanduo? Neit RUF- 
Fl.ES yra tni paprasčiausi* 
plaukų ir odos sustiprintoji*,

karia prigelbi gamtai suteikt rtnogui priklausanti groži. ° ka» gal 
būt gražesnio ui ilgu*, blizgančiu,, švelniu* plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čyst} ncnicimčių galvos od« ?

M* 11 1?* I? 1^ 12 e«4
panaikina pleiskanai! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų liė-gyje RL'I'KLES pradės mažinti 
pleiskana*.o kalaitės laike jų jau nei žymė* netiks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvų bu> užtektinu, kad pleiskanos ncatsmaujintų ' 

Nusipirkt^ šiąnakt R UPELES bonkutf aptiekoje. Kastuos tik 
6$r , bet jys sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Psaikktnimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutčs. Jei negausite jūsų aptiekoįe. tai 
atsiųskite mums 75c pačio markėmis, ar moncv order šiokiu adresu: 
———r. AD. RICMTER 6 CO.. 326-330 Broadway. New York ———

STPAIOfT 
IO MELBA

Ct^at Sup;orte

lO*
STPAIGHT

’- -—- - t,--— —*g<*ncmnantis ne
gu koks Havana cigaras.

PaklAUak Mito kmuliniiUtko—>lirt jHm 
kraut t it ninku* n durt ra^tk mum*.

I.LEWI5CIGAR MFG.C0.HwmiįIL1 
taigai independeni ugar radonj ininr mrid

Tarakonai, Žiurkes, Peles! 
Naikinu nutnavylkę. neša lig** perus j 

maišia iš ko Veikusi V K'*- J- O. už
muša juos. Kitokiem 
rijai ra nekaip kiti; 
lulmi parankiu 
- Icntrvas var
to jimu* 

GnuiutnuiK 
klijaus ir 
powderio for 
inoj.

rti'HiliiBJ 
l>cr <1 melu*.

J<»Hb OPITZ, i N C.

Mana f artu nu* (.'h am irt)
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DRAUGAS

j CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

-s; SVARBUS PRANEŠIMAS
AšTUONIDLIKIEčIAMS.

NAMUKAI PO DU KAMBA
RIU.

Penktadienis, gegužės 14 d., 
šv. Jono Nepdmucenas, kank.

šeštadienis, gegužės 15 d., 
šv. Krikštytojas iš La Šalie.

Bus duodami žmonėms išsimo 
keti.

SUAREŠTUOTI CUKRAUS 
SPEKULIANTAI.

Prokuroras, kaip paprastai, 
grūmoja kalėjimu.

Federalė> valdžios agentai 
suaivštavo Throdorc W. Rim
to. prezidentą Bunle Bros. 
Candy C<>.. 730 Wcst Monroo 
g«l., ir tos kompanijos sekre
torių Boelim.

Jiedu kaltinamu uz. susikal- 
Imjimą peržengti Lvvitio įs
tatymą imant milžinišką pelną 
jiardnodant ciikrą.

Kiekvienas {ndiuosuotns po 
$5.<XI0 parankos.

■ šią metu pradžioje ta kom
panija buvo nupirkusi kuom* 
pusantro milijono svarą cuk
raus nuo Poloniai Sugnr Co., 
New Orleunse. Ir paskui tą 
cukrą pyrdnvujd jM>rpirkliams. 
paimdama svarui 13 centą gry 
no pelno.

Tnigi komjNinija jwr ne
pilnus keturis mėnesius už cu
krų gavusi dauginu $200.<HM) 
gryninusio jm-Iuo.

Pasakojama, kad. rasi, dar 
Ims suareštuoti ir tos kumpa- 
n<j«r.- <lir<*kbn im.

Fedcralis prokuroras tiems 
didžfN*lniaiiis grūmoja kalėji- 
inu. Gal kaip šiandie jie Ims 
pavesti grand jury paduoti 
juos teisman.

J vaiiią-į vairiuusiiii- budai* 
buvo rišamas klnusinMis, knip 
ėin padauginti žmonėms pa* 

I gyvenimus, kuomet šitie bran
gy* ir ją 1 rūksta ir kuomet 
dėl brangenybės negnlimn sta
tydinti namą.

Bet nieko gera nesugalvota. 
Dabar paduotas naujas su

manymu-;. Bennminėms šeimy
noms pnstntvdinti namuku*, 
turinčius tik du kambariu. 
Mažesniajam kniuba riiikyj bu
tu virtuvė, dideuniainm mie
got uvė.
’Nnmnkni turėtą but didumo 

20 pėdą pintys it- 30 pėdą il
gi. Atsieitą 
but statomi 
to gale, (ii 
vertės $91)0.

Vadinosi,
$1.300. Ir tai visa butą pave
dama benamiams lengvai išsi 
mokėti.

Ir kam tni visa siąlomn. Su
prantama, tik vieniem* betur
čiams darbininkams. Nes tur
tingieji gyvena tipirtamenhio- 
sc, turinčiuose po keliolika 
kambarių.

Namukai po du kambariu — 
juk tai reikštu didelę 
Rangą” kultūroje.

šiomis dienomis Chicagon 
atvažiuoja Liet. Misijos narys 
ir gegužės 17 <L Dievo Apveiz 
•los parapijos svetainėje sakys 
prakalbą.Apart kun. Žilio, bus 
ir kitas iš Misijos kalbėtojas.

Visi aštuoniolikiečini kvic- 
ėinini skaitlingai susirinkti. 
Tose prakalbose Gus pardavi
nėjami Lietuvos Laisvės pask. 
I mnai.

Kurie yrn pirmiau pirkę Ilo
ną ir pilnai ui juos įmokėję, tie 
gaus jau bonus, kuriuos atsiveš 
su savim kun. Žilius, tiktai 
kiekvienas tnri atsinešti kvitas, 
gautas nuo pardavinėtojo, ir, 
jei turi, gautas iš Misijos atvi
rutes. Kurie pirks ėia pat sve
tainėje, tie tai|>-gi gaus lamą.

J. Grizins.

IŠ T0WN OF LAKE.

VAINIKŲ DIENA.

Illinois valstijos guberna
torius paskelbė proklenuiciją 
į valstijos gyventojus, kad 
Vainiką diena (Decoratiun 
Day) gegužės 30 d. visoj val
stijoj butą {iiiminimn au pa* 
kiliausiomis šinlimis.

Tą dieną reikia priminėti 
Žuvusius musą kareivius bu
vusiose karėse už šalies nopri- 
klnuMiniylM*, gi ypač ‘žuvusius 
buvusioj EuroĮios karėj iiž 
Suv. \‘alstiją respublikos 
garbingąjį vardą.

VAISTININKAI PRASIKAL 
STA PROHIBICIJAI.

Probibirijinis direktorius 
Jionnrd Illinois valstijoje jm- 
skelbė, kad apie 5(1 Cbiragos 
vaistinių savininką, regis, ne
teks teisią savo vaistinėse 
pardavinėti svaigalus medici
nos tikslinus. Nes jie yrn jier- 
žriigę proliibieijos įstatymą.

ATLIKTA KRATA KAVI
NĖJE.

Pniliibieijiniui agentui 
khi|M> Eddiv Tune! knvinę-re- 
Ktoramg 1657 Bluv klnnd avė. 
ir atliko kratą. Atn^ta ir M1- 
konrkkiiutii daug degtinėj;.

Tuo meti) kavinėje yra bu
vę keli žymt’»iieji Cbiragos 
politikieriai. Jie bus {iššaukti 
liudyti prieš kavinės .-aviniu
ką.

už-

II A. PETRAT1S & CO.
Mortgage Bank 

KCAL ESTATC-INS JkANCt 

Europiam American Bureau 
• t^nsi* P,ni(u» p*r4u*a« Ls<v**ertss 

NOTAPI.H N.IS .
))<» t* M«hu< Sbssl. Ctuctjt llbsati 

VaucmoNc Bouitvuo CI1

r

$500. Jie turėtu 
užpakaliniam lo
pais totus turėti)

išviso butu npio

“pn-

LENGVAI NUBAUSTAS UŽ 
VAGYSTES PASTOJE.

Teisėjas luuulis 30-čiai die
nų kalėjimnn nubaudė Allen 

i B. C'arlislv, naktimis dirbantį 
pastoje liurbi įlinką prie iŠdės- 
tinėjimo laišką, už vagystes 
puštoje.

■ Nubaustas jis lengvai, 
j vyriausybė labai skupiai
I moka Įinštos darbininkus.
— 

REKOMENDUOJA IŠTAISY- 
TI 7 GATVES.

Ištaisymas atsieisiąs $ 1,269 
000.

ne#
11 JI-

ftv. Kryžiaus parapijos 
alinimai buvo įrengę laimi įdo
mų vakarėlį, kuris visapusiai 
pavyko. Vitidiida trumpas vei- 
kalukas “Atšilusio pasaulis.” 
J j vaidino vienos mergaitės ir 
užduotis gerai atlikti.

Solo ant smuikus grojo M. 
Petrošius, gabus smuikininkas. 
Buvo iššauktas net du sykiu at
kartoti.

Po to Is-rnniėiai vaidino juo
kingą perstatymėlj. Visi gyvai 
vaidino ir publiką iki soties 
prijuokino.

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

Ant galo nluinną choras, vc- 
dnmns varg. V. Daukšo, ]>ndni- 
navo “Santa l.ucia.” ir “Tė
vynės Ilgėjimas.” Dainos gra
žiai išėjo.

Visi alumnai didžiai dėkingi 
gerbiamoms seserims Naznrie- 
tiems, kurios daug pavargo, 
pakol išlavino, drabužius sutai
sė ir varg. V. Daukšiii. Ir se
serys ir vargonininkas daug 
pridėjo dnrbo, kad vakaras pa
vyktą ir kad publika butų pa
tenkinta. Aviu joms ir jam.

Vakaro vedėja buvo Z. Bajo- 
riniutė.

Linksma matyti jaunimą
Miesto tarybos gatvių ko- ,ft‘P gražiai išauklėtą ir išln- 

(miteta taivlmi rekomendavoSmagu eiti j ją sureng- . 
į šį {Mivnsarj ištaisyti 7 gatves 
t lėšomi> $1,2(i!».0ttl». 
| Tos gatvės yru:

Lenininglon avė., tarpe Bei-
den ir GramL

Normai avė. nuo 111 ligi
115 gu*.

Michigan ave„ tarpe Gnr- 
field boiilv. ir (i3 gat.

Troy gat.. taqic Archer ir
47 gat.

Petisarola avė. nuo 1xick- 
wood ligi (’cnt/nl.

\Vaveliind nve. mm Elslon li-
('onti-nl l*.,Vl»

Trmnbull avė. tarpe Foster
ir Itaiinorul.

ftį vakari), gegužės 14 d., ftv. 
Mykolo parapijos svetainėje 
(North Šulėje) tuojau po gegii- 
žinią pamaldų jvyks praknllms 
tūlos bendrovė* reikalais. Kal
bės p. Norkūną- iš Montvilų. 
Mass.

PRANEŠIMAI.

PRAKALBOS

14 1920

VyWy Ch. Apskričio 
rapeticijn įvyta* pt'tnyrioj, gegužės 
14 d.. Mnik Wbitr Sųuare |>urko 
(velninėje. 8 vaL vukaiv.

Kviečiami visi narini skaitlingai 
atsilankyti. Reiki* rengt ien prie 
koncerto 23 d., i. m., Atark AVhila 
8qunrc parko «vci.

Todėl neužmiršk i. c laiku suvn- 
liuoti ir naują tjadą ataivesti.

Z. .1/., rnšt.

L.

Lietuviškas Teatrališkas Kliulia* 
Lietui a' lipk>* liirnrMui susirin

kimą pėtnyčioj, giružės 14 d., A 
vai. vakare, ftv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje.

Visi nariai ir uorės nuilnnėkitc 
kunka it lingin mtia alriliinkyti, nes 
bus svarstoma vienas labili svarbu* 
klykąs kliulm labui.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

PASPOKTV llt.A.VKAS 
IHUMIME

DYKAI.

llAllic (rtiuiluikhi Itarcaa, Ine.
5.’. So. IK-nrhoni St. <3iH-a<n.

Itoocn 204

e------------------------ ----------- ------------ s
Tel. Drovor 7041 j

Dr. C. Z. Vezelis
LIETI VIS DKVnsTAJ. 

Valandos: šuo • ryto Iki • «>k.
Sercdonils nuo 4 lyg * vakaro 

47)3 80. AJSHLAMl AVEMVE
erti 47-lo Gailės

■

" Dr. M. T. STRIKOL’IŠ~'' 
LIETUVIS

Gydytoja* Ir Oilriirca.* 
<>n*a*: )7M W. 47lU SL.

(4* Ir Wood k»i. ) 
Valandos: 10 rytd Iki 2 po plotu.
• :S0 Iki 4:30 vakarr Nodčtlonil*
* Iki i: rytais. 1

Trl. lUHilrmnl 140
Re*. 2011 W. 43r>l Slrm.

Te). .Mc Kildry 243
*

tu s vakarėlius,* nes visada išsi
neši gerus įspūdžius.

.Muilinai, daugiau rengkit 
panašią vakarėlių. nes visi 
tmvnorinkiečiai juos mėgsta.

Alumne.

ERNEST WĖINER
ORY OOODS

1800 W. 47th k&mp. Wood Sts
Mm duodame dviguba* 

Ketvercals tr SubstanaM.
Dideliame putrl&klmr raunami 

Visokie malarijolat. valkams dm n* 
MaL klobAs tr IskuUa.

IŠ T0WN OF LAKE.

Iš CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ

SVARBUS PRANEŠIMAS.

L. L. P. Cbiragos ir apylin
kė-. stočiy apskritis laikys su
sirinkimą šinmlic. gegužės 14 
d.. S vai. vakare, ftv. Jurgio pa- 
rnp. svetainėje. 32-ras plnce ir 
Auburn n ve.

Visų stovią valdylais ir ko
mitetai šiuo kviečiami būtinai 
atsilankyti, nes gantn žinia, 
kati Uci. Minijos w:ai pribus 
(’bieagon apie 16 d., š. m. Tai
gi reikė* prisirengti juos pri
imti.

šv.Cecilijos choro darbuotė.

Nepnmiršomc dnr nesenai 
buvusio ftv. Cecilijos choro va
karo, praeitame susirinkimo, 
n pa n kitų reikalų, vėl nutar- 
še* f*n**«*4 IA» *«*■•«* 4'oVrtMA I• •« 4 * SSf^ *-*%«> g*4 4«*4*«4 4Wy A
IMi.uinėjimo 10 motų gyvavimo 
Mikakuivią. \ nkaras bus rug
sėjo 26 d., Schoil Hali svetai
nėje. ftinme vrdtare atsilankę 
townoriakiec>i turės progą 
pamatyti visą giedorią dr-jos 
darbuotę.

Lni pasekmingai sekasi su
rengti sukaktuvių vakarą.

Alumnė.

ONOS POCIENĖS 
KONCERTAS.

79c
Pluksnos

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

4410 So. Richinond St.

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

puti UUtHillHUbV. aSjMaa » 
kitą veikalą, išpildys naujas p. 
A. Pociaus pampintas dainas. 
Į koncertą žada atsilankyti žy
mus kritikai nno laikraščių; 
“Tribūne,” “Mturie News” ir 
kitų. A.

Pirmas šv. Mykolo Parapijos

IŠVAŽIAVIMAS 
iiiiuiiimmiiimmimiimmiiiiiiiiiiiiuumiiiiniHiiiiiuiminniiiiiiiuiuiiiiinninimiiniiiiiiHiimiiiiiiiiiiimnniiiiiiiur  

t Nedėlioj, 16 d. Gegužio-May 1920 m.
“POLONIA GROVE, Darže, Higgins Avė. ir 61 st.

JEFFERSON, ILL.rhnrn
■

■

I
■

I
■

I 
■
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'rmours

J>RODUCTS
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Al- laGluiimLU* Kinta ti
na ii pirkimo.

a 
t

Apart lyra oro Ims įvairią juisilinksmini mų: žaislą, dainą ir skanią užkandžių, lenk
tynių, išlniiuėjiiną ir saldžių gėralą. Kns lenktinėse pasimilis pirmesnis, tas gaus <lo- 

| ATitią.
Reikia važiuoti Milvmnkee karais j vn karus iki Jrffcrsono parko. I*radžia nuo 12 

E Valandos.
Visi tad Norsidiškini kviečiami j pirm a jį piknikų. Parapijos KOMITETAS.

Geriausios Rūšies Lašiniai

Pluksnos

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

“STAR”
STAR Lašiniai yra imami jaunu kiaulių kurios 

peržiūramos S. V. Valdžios Inspektorių, šie 
Armour's Star lašiniai yra gražiai apipjaustomi, laip 

sniškai sudomi ir rakinami 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, ryši ir gardumą nega
lima sulyginti su kitais lašiniais. Galima gauti—palti 
— arba griežiniais supakuotus stikluose arba pun

deliuose. Star Lašiniai turi 
Annours Ovai Label — 
vaisbaženklis kuris išima abejojima 
iš pirkimo. *

ARMOUR^COMPANY
CHICAGO

79c
PLUNKSNOS.

iiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiinMMMuiiuiniiiiniii

Telephon#: Tnrdi C4»!

, (ld<3iru. UI.

Turtu patyrimu 
moterių lisoss; ru- 
IMMlinral prillu. 
«4.. 4* U..44• V •• OO—OOO
k) lalk« Ilgos.

AKUšERKA 
l SHUŠHO

=
f
=
=
==

=

Didelis Balius
----- Ilrngia ■ ------------

JT

..Draugyste Sv. Petronėlės..
iimiimiiitiiuiiiimtHiiiiiiiuHimuiuiiiiiiiiiiiiiiiuummiiiiitiumuimiiitii

Nedėlioj, 16 Gegužio-May 1920
Šv. Jurgio Parapijos SveL

*
1'rsiUla C;30 tai. iškart*

32 PI. ir Auburn Avė.
flangą SUta. Y pala).

=
-

Kainos kurloe pritinka ktekvlo-' 
nam klbeniut. GruMtuoJanie kad 
sutauplnslm* jums ls% iki to«jt 
ant kiekvieno pirkinio: n.ikurla 
dalykai niaJJuu naru aholeasls 
kaino*.

Vyru >r jaunu vaikinu gatavi 
drebuliai padlrbU ant Blaškymo 
bet neataiAauktl siutai ir overko- 
tal su dirtellala 
tr kitokio Diliaus 
Pamatykite mum 
siutu Ir ovcrkotn 
IJ0. 3SE14. I3L, 
Siutai po IU iki f (i. Molino* vi), 
no* siutai po (3( Iki ($0. Valku 
siutai ir oierkotM K.** ir suga
niau Vyru kriines K Ir sugActau. 
Molinos puspilnes keli no* |I.IO iki 
117.34. Mpocijatls nuoAlnit,* 1% ant 
kiekviena plikinto siunčiamo J 
r-uropa.

Atdara kiekviflto dietų iki • 
va) vakarr Suimtomis 10 vai. Ns- 
dėliomls Iki C vaL vakar*.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

ir b«. for fitenc 
|jrj« iki tc» 
Spscitals eils 
po Slt. 17 50. 
Ir Juodi

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

Ksnip. 4» Ooort
Rm. Irti W. 4» Aircas 

Clcoro III* 
Ofiso Cicero <• 

LALILMIK IJF.T<VI**A1

•u
.7 Kvirfiainr visu* lietuvius (r linu valu*, amus Ir Jaunus atalIaB- 
g kyli ant taus* didelio baliaus Kurte atsilankysite. visi liiullr kUoRT- 
= rtausial utaanėdlnti Ir prlalkuksltr iki valia). Mušiko turistine broli t) 
— Hanu.hu. KOMmrrAs.
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| V. W. RUIKAUSKAS į
ADVOKATAS■ _

i KONCERTAS
■---------- IR BALIUS —

1 Kinais

! Liet. Rubsiuviu Unijos Skyrius 269
; Subatoj, Gegužio 15,1920
I
1
B
■
■

SchoenhoIIen SveL MDwaukee ir Ashland Avė.
TrmUia vaL v«k. fianira prvkaui n«o nartu 44c. Prtr įtartu Mr.
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Hanu.hu
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