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HUERTA " PROVIZI- 
NALIS MEKSIKOS PRE 

ZIDENTAS.

JUGOSLAVIJOJ SIAUČIA 
BADAS.

Yra maisto, bet transportacija 
bloga.

KEMAL ATMETA VEŽIKO ' 

PASIŲLYMĄ.
—

Nenorima su juo turėti nieko 
bendra.

Dėl Trakijos Gali Užsi

* - 
BOLŠEVIKUS LENKAI AT

MUŠ? ATGAL 12 MYLIŲ.
I ------------

Varia va, geg. 22.— Lenkų 
kariuomenė, kontraiukmslnma 
bolševikus šiaurinėj karės 
fronto daly j atmušė sovietų 
n n ni jų atgal 12 mylių arti 
K>zyzo|>ol, pasak ofirijalm 
via pranešimo.

.Pažymima* jog 
JLiczinos ruožte 
ai Unkšti, kuomet 
pendnicsfi skersai

sijos nuskridę liet aštuoni 
Rusijos zeppelinai.

I r tuomet jau Imvo spėjama, 
ar kartais tais seppdinai* ne
keliauja Rusijon vokiečių ga
besnioji ofieierai.

Be to, dnr buvo jiuomo- 
niaujama, knd tais orlaiviais 
iš Vokietijos prasišalina kai- 
katrie karės metu praMŽengė- 
liai-vokivriai, kuriuos išduoti 
talkininkui buvo pareikalavę.

Loredo. Tex, geg, 22. — Tš 
Meksikos sostinės gauta žinių, 
kad provizi jonai iu Meksikos 
prezidentu išrinktas Šono r n 
valstijos gubernatorius Adol-! 
Cn tt<» TTtįėj^n

Teėjau* šita žinia kol-kas 
nfieijaliai nepatvirtinta.

De la Iluerta yra padaręs 
visą pradžių revoliucijai, ko
kia greit buvo laimėta.

Apie Carranzą, kurs pala’’ 
go į kalnus ir. pelke*, neturima 
jokių žinių. Sakoma, kml jis 
niekur nepabėgęs ir veikiai bu
stus suimtas.

MARŠALAS FOCH PRAMA
TO KITĄ KARE._____ »

Sako, Vokietija būtinai turi 
~ būt nuginkluota. ~

viduriniam 
bolševikai 

ji.» mėgino 
Upės.

Pramatomas pavojus 
Lietuvai

Gen. B rusi] n v. buvęs kitados
...................... .......................i

vyriausias rmm armijų vadas, j 
kaip painformuota, veda šiam į piųs 

. die puolimų pri*$ lenkus, <juos
knip painformuota, vnln iiųn

Lenkuose pakilo baimė, kuo* 
mot jie hcrikarščinodami ir 

ijtadtlidžiiMidami jiamatė gali
nu} mu pragaištį. Daliar jie 
intarin vokiečius ir apgaili 
Lietuvą, kad pastarosiom ueui- 
plųstų lioHevikni ir neimtų 

» šutyti nauju karės šonu.
Bolševikai dnr neinėjo Lie 

tuvon. Bet lenkai senai yra 
užplūdę kailcurias Lietuvos da
lis. Ir jei lenkai šiandie turi 
užtektinai kariuomenės, reikia 
laukti, kad jie mėgins paaike-

•lenkų karės sbtogsniuose 
niitiuania, kad. matyt, IhiBp- 
vikai su savo kartuona ne už
pilsiu Lietuvą ii aticmsią sa
vu karės frontą lihi rytines 
F; usi jos.

Vudoa karė* autoritetai 'ia sinti prieš jjotuvų. Paskelbia 
aiko, kad vokiečiai ritinėli pirmiau jie sau .pavojų iš Lie- 
PniNijon siigclieno daug ainii- tuvos šono. Paskui gal mėgins 
ni'ijos ir kitokios kares mc-■ už plyšti Lietuvą neva su tiks- 
džiagos. Tai visa teksią l>olšc- du gelbėti save, 
vi kai iis. kuomet tie otridursių 
ryt. I*ru*ijcs jMt’iliežin.

Vokiečiai tų yra atlikę 
pirui lenkų puolimo prieš 
M’vikus.

Vokiečiai gelbėsiu bolie
vikam*.

Karės rateliuose čia turi
ma informacijų, knd vokiečiai 
panirengę duoti pagellioe l>o| 
ševikanis prieš lenkus. x

Naujausiose žiniose iš aug 
štesnjosios Silezijos (ftlionz 
ko) sakoma, kad tenai t ies ple
biscito plutų riils-žinir sutrau
kta* slrni»!•»•«•?« vskiefių 
kos.

Lnikrnrs’iai padėjo depošas,i 
jog greitaisiuiH traukiniais 

‘ augštesniojon Silezijon atvež
ta 4,'JDO vokiečių gvanlijon. 
Žinios apie ze).^linų skridiun.

Pirm ftoros savaičių virto * 
lnikrflščlun«r buvo parirMurių 
žinių, kad |K*r Vnršavų ant Rn- i 

,4 *•**■' ^ •

Paryžius, geg. 21. — Poli
technikos mokyklos armijos in 
zinierių metiniam susirinkime 
pirmininkavo inarslialns Foeli.

Diskutuojant apie visokias 
karines pamoktų: buvusioj ka
rėj maršalas perspėjo Prancu- 
rijų, kad šita visuomet hutų 
pasiruošusi, nes pramatoma 
nauja karė.

Maršalas sakė, jog reikta 
dėti, pastangas nuginkluoti Vo
kietijų, kaip to reikalauju tai
kos sutartis. "Bet nereikia 
pamiršti vokiečių 
ir praeitų laikų.

Visuomet reikia 
si rengusiems, kad
vokiečini nerastų Prancūzijos 
nepasitvarkusios karėn.

Maršalas prie progos pager
bė ir maršalų Joffre, kurio 
padangomis vokiečiai knrės 
pradžioje buvo įveikti ties Ma- 
rne

karingumo

bul peri
ant ru kart

dnr 
Isil-

Reikia‘manyti, kad šiandie 
; Lietuvai grūmoja didis pavo- 
i jus ne tiek nuo boU* vikų. 
■ kiek nuo lenkų. Bet yra viJ- 
j ties, kad lietuviai apgms savo 
žemę, jei lenkai pusi kėsintų 

j pulties ant Lietuvos. Jei Lis 
'turėtų įvykti, lenkai Lietuvoje 
nieko daugiau nelaimėtų, kaip 
tik šaltuosius sau kapus.

Vienna, geg. 1<>. (suvėlinta). 
— Ekonominė ir pulilikinė 
patlėtis vakarinėj Jugoslavi
jos įlalyse yni labai bloga, sn- 

I lig pranešimo Dr. lx»acli iš 
I San Franeiscn CnL ’»•
ru t unuji is S. V. armijos.

.liesiu čia sugryžo automo
biliu apvažiavę tas J ligosiu vi 
jos dalis. Jų kelionė buvo su
rišta su amerikoniška pašelpn 
nukentėjnaieinj žmonėms.

Jiedu apvažiavo Kraotijų, 
Bosni jų, Hercegnvinų. pietinę 
Dalmntijų. Sjinlato apylinkes, 
Dalmatijos anni-ticijinius ruo[ 
žus ir Kroatijos pakraščius.

Sakoma, jog visur kareivini 
demobiliznojami. Bet kareiviu 
visur daug sutinkama. J ilgo*- 
Invijos oficiemi išreiškia uno 
tuonę, knd demobilizacija esan
ti laikina, ne- kareiviai ir vėl 
galį Imt veikiai pašaukti tar
nybon.

Mostare badas.

Kroatijoje maisto padėjimas j 
atrastas vidutinis, išėmus iš
ilgai pajūrinių vietų.

Bet Bosnijoj -u maistu yra 
bloga. Kur-kas bloginu yra 
Hercogovinoj.

Muslarv siaučia badas. Ir iš 
ten ima’ prndfcių baisiausieji 
žirninių mvimavinuii ir nepasd 
tenkinimai.

Badaujantieji žmonės laitai 
gerai žino, kml Jugoslavijoj y 
ra maisto. Bot trūksta patvar
kymo išvežioti maistų, l’ž tai 
knltinnnm vyriausybė ir prieš 
jų atkreipiami nerimavimai.

Kur tik nepasisuksi. visu; 
žmonės kaltina Belgradu vy
riausybę. Ir jai grūmoja.

Prie tokių aplinkybių su
randa sau patogią dirvą Iii p

I

Konstantinopolis, geg. 22.— 
Turkijos didysis vėžinis I)a- 
tuad Ferid )iaša pranešė na- 
eijoaali.-tų vadui Mustapbni 
Kėniai, gal ši< sutiktų liendrni 
Veikti -II Ruil-UlUtiilupuilo

KAS ATSAKYS UŽ NAUJA 
KRAUJO LIEJIMĄ?

ir išgelliėtas Paryžius.

CHICAGOJE.
Mirė John Kikulski.

BOLŠEVIKAI 8KELBIA 
PA2ANGIAVIMĄ.

Londonas, geg 22.— Kuo
met lenkui jau graudus verk- 
luntiu tranlrin. hnlžoyiVąi it 
Maskvos prnnęša, kad jie savo 
puolimo prieš lenkus iivpfrr- 
traukia šiauriniu karė* šono 
ruožtu. Sako, varosi pirmyn.

I’utilovo šone lenkai buvę 
mėginę briauties j šiaurius nuo 
Žlibino. Bęt Bolševikai juo* 
nukovę.

Borisovo ruožte, tolėliau į 
pietus, 1 m ilso  vi kai po žiauraus

| mūšio *n lenkais paėmė kelis 
sodžius.

Bolševikams pereinant per 
Bereziną juos saugojo lėktuvų 
eskadronas.

• Anų naktį nežinomų galva
žudžių apmuštas ir pašautas 
stockyuhlų darbininkų orga
nizatorius ir vadas Jobu Ki- 
kubki mirė vnkur ligoninėje.

Policijai nepavyko snsekti 
gnivnziKtznis. Bet jam mirus 
policija, kaip sitkomn, padvi- 
gubinu-i savo* energijų Imti
nai surasti piktadarius.

Miręs Kikulski, kaipo stnek 
yardų darbininkų vadas buvo 
gerai žinomu. -;r lietuviams 
darbininkams, * dirbantiems 
galvijų skerdyklose.

PERSIJA ŠAUKIASI 
PAGELBOS.

Londonas, geg. 22.- Pei'- 
sijn npeliuojn ) tautų sąjungų. 
Saukiasi pa geibus apginti 
T>nn 1atv»*rSiRiAt,i —1, .m

sų bolševikų.
Stiprios Imlševikųc spėkoj 

kaip pranešta, Kaspijos jurė- 
nūn pasiųstos ant Persijos ir 
jau inrjo ton šalin.

Dublinas, gtf 22. - Lime- 
rickr buvo pukilorios riaušės.

• *1 •* • • • uuuuMM* nn n u ui omo. 
Vienas žmogių nužudytas ir 
dvi moteriški sužeista.

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.8.8 )

V ra ei nulaužtas kalėjimu.
1 ■' ■ 'T

Kriminaliam teisme !4-fcni 
metų kalėjimu nubaustas Ja
me* Vinci, autoniobiiiaus šo
feris, kurs kituomet vežė 
žmogžudžiu^, nužudžiusi u s
darbininkų unijų vadų Knri- 
ghtų. c

Try.- Lūugluu&iifi yra suim
ti ir ligi bylos laikomi kalė, 
jiinc.

\ i ori gavo lengvų bausiu;. 
Kitokios hau«mė; buvo tikš 
tąsi.

vnldžia.
Bet Kernai atmetė tų vezi- 

ro jmsiųlymų pareikšdamas, 
jog >u Konstantinopolio val
džia nėra reikalo susidėti, nes 
tn valdžia yra bv reikšmės ir 
trumpai ji gyvuosianti.

Angaroj nnrijonalistų sei
mus pravedė įstatymų, sulig 
kurio be jokios vertės pada
romi visi Konstantinopolio 
valdžios {atdaryti kontraktai 
arba sutarimai. Taippat netei- 
sotos visos tos užsieniuose įs
taigos. katro,, nėra pripažintos 
turkų nacijonnlistų seimo.

kitais svarbiais reikalais. Jam 
išvažiavus bulgarų ••sohrau- 
je” (spintas) siisto- veikęs.

Prancūzai |x»litikni dnrhun. 
j.i.-i. knu BuĮkuuų yulsiijua p- 
teigtų unijų. Nes šule ••did
žiosios” Lenkija- tokia Balka
nų unija prancūzams Imtų la
imi paranku- daiktas.

Bet kaipgi via gali Imt st. 
gintim unija, jei Balkanų v 
stijų tri it<»rij<i- upkurpomo 
tos svarbios ntkarpo* paveda
mus Ihtlknnų priešininkams 
gTniknms.

Negalima unija.

Prancūzai nori, kad Balka
nų vnl-tijų unija Imtų federa- 
tivė. Bet tokia unija jokiu bū
du negalima. No nelengva 
krūvon patraukti atskirtas 
tautas.

Gerinusius juivyzdis šiandie 
yra -Iu gosią vi ja. susidedanti iš 
Serbijos, f’ernogorijos. Kroa
tijos. Slovėnija.- ir Makedoni- 

j bijo*. Jugoslavijai pirminin- * 
' kaujn Serbija, šitos valdžia 1 
j naudojasi imjM'rijnlistinėmig 
> metodouii*. Serbai begalo 
|.-j<amlžin giminingų sau tautų j 
Žinųnes. r

Tokia valstija yra br ištver- 
tnės. Ir ji turi snbjrėti j da
lis ar anksčiau ar vėliau. Tas 
paeis nuo pačių žmonių susi
pratimo, knd jie neguli amži
nai vergauti ir vilkti užkrau
tą ant jų jungų. .

Bus praliejimas kraujo.

Pats bulgarų ministeriu 
pirmininką- yra didžiai prie-

Sofija. Bulgarija, geg. 22.-
’ 5 •* i ’ t ’ f. X ĮSOJ IHHglU'ejUJ kUU*

didžiuliais trukšmns prieš tal
kininkus, kuomet čia peskolb- 
tn žinių, kad talkininkai nus
prendę Graikijai jiavesti šian
die Turkijai priklausomą Tra
ki jų su miestu .Vdrianopoliu.

Bulgarai tokiam nusprendi
mo (ta- nusprendimą- kol-kn- 
ofirijuliai dnr neprijmžintna, 
nes su Turkija dar m*|*adnly
ta taiko- sutarties) n t randu 
didelę neteisvlię.

Nes-talkininkai karės me
tu visuomet pirnmn vieton tl<- 
dnvo micijonalio apsisprendi
mo principą. Ir. kaip mato
si. tasai prinri|Mi- paliekamas 
ant šalies.

Kuikuriiiosc bulgarų mies
tuose tuo tikslu daromo.- de- 
mon-t racijos -n aštriais pro- 
lestai.-. Ir šiandie nelengva 
ant {Operos išlieti visa tai. i 
kas čia Teikiasi dėl Trakijos ■ 
likimo.

Tik reikia puhrėžti, knd; 
jei Graikija tikrai mėgins už
imti ir snvinties Trakijų. Bnl- 
kaniioee pakils nniija žiauri 
karė. Apie kokių nors 
kų negalės Imt kalbos.

Smugis slaviams.

Kuomet kitais laikais 
rinusioji talkininkų taryba Pa
ryžiuje pakvietė Bulgarijos at- 
stovus pasirašyti įh» taikos -n. 
tartimi, tuomet buvo purei k il
sia. kad Trakija kol-kas |»a-

žmonių radikaliai agitatoriai, 
nuo kurių šiandie nėra liu > 

i ras net menkiausias sodžiui.

Jiedu visur buvo sulaikoav.

Savo kelionėje Dr. Ix-nch ir 
majoras (’arroll dėvėjo S iv 
Valstijų armijos uniformas.

Bet nežiūrint to, ji<nlu vi 
sur buvo sulaikomu ir iškrv 
činifnr. Visur raidžia juodu 
laikė intarinmu, nors raštuose 
aiškiai buvo pasakyta, kas jie
du yni ir kokiais tikslais ap
keliauja šalį.

Sako, visoj Jugoslavijoj vei
kia karės put varkyina« ir žir.u- 
’jėĮii4 •iegult,im nei žinvsr ’o 
nužengti 1m« |Misportq.

Suion Veglia jiedu mėginu, 
•iu ineiti su liksiu įsteigti ten 
»-irtuvę vaikus valgydinti. Bet 
kareivių sargyba jų neinlei- 
dusi.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
OpyH<M.

NEKUOMET TAIP NĖRA.

— Aš apsivedžiau pirm dvylikos metų. Ir tik pagalvok 
tamsta, kad tuo laikotarpiu su savo moterimi neturėjau jokio 
argumento. Nepasitaikė jokių priešginiavimų. nei vieno prie- 
iingo žodžio

tai- i

vv

siliksinnti talkininku kantru- lankiu Pmlknnu valstijų uni- 
. < • • n a . • i • ••I jo ir busianti paruošta al’dty 

jc palikti autonomine valsti
ja.

Bulgarams toks pareiškimas 
patiko ir prieš tai iic|Mikelbi 
protesto. , Pačioje Bulgarijo
je irgi nebuvo girdima kokie 
nors didesnieji mųmsitenkini- 
nuii.

Bet kuomet šiandie Trakija 
Išvedama Graikijai, tnikšnmi 
vrn |Niumto.

Kr.i kurie -lovių diplomatai 
tokiame talkininkų ų>a-ielgim<* 
įžiūri už.*Uwuiiiią didelį .-mu- 
gį . isom- ,-lnvių (auto u -

V’-o> slavių tautos, sa’ -mii, 
nl-kiriamos nuo Tarpžemių jti- 
rių. Nes štai Rusija atskir
ta nuo Bosforo, Jugoslavija 
nuo Eiume ir paguliau* Bul- 
va ri ja nuo Aigejos jūrių.

C’in tvirtinama. ka<! (akrai 
tnlkjuiukų pn-ielgimus privers 
slavių tautas rimčiau |iagal- 
voti apie savo ateitį Balkanų 
slnviiu privers jungtie* su Rn 
sija, kad bendrom!* jėgomis 
pakelti kovą prieš -Invizmo 
priešininkus.

jai. Bet šitokiam padėjime 
negalima jokia unija.

Jei tnlk. neat mainys savo 
padarytų pienų, jei jie slavių 
lėšomis mėgink lopyti susky
lėtų Graikiją, užimi pageidau
jamos ramybės Balkonuos* iš- 
r.iiujo pakils praliejimą.: 
kraujo.

Ir kuomet į ta- liepsnas jei- 
maišys Rusija, tuomet neleng
va bus užgesinti pakilusį gais
rų.

Dublinas, geg. 22. — Angli
ja vi* ilauginu Airijun pri- 
siunčia kariuomenės. Prisiun
čiama daug ir raitelių. Tur
imi. manomu su kariuonw*e 
numalšinti Airijų.

I

I

PINIGŲ KURSAS. v
Svetimų viripatijų pinigų ver

tė muiuant nemnimu $25.000 gv- 
gulė* 21 <!. buvo tokin -uhg 3ivr- 
•dumta |.<mu &: Trust•
Anglijo* sterlingų svarui 
Lietuva* 100 miksint)

Prancūzai už Balkanų uniją. Vokietijo* too .murkiu 
IjCnkijmi 100 markių 
Pnuiruzijo* ui 1 dolierį 1.1 f r. 80 |
šreiranjav ui 1 dolierį 5 fr. tiS 
11nlij<* už I dol. 19 1. 25
_______________________________ J

$3.83
2.43
2.43

.55
Bulgarijos ministeriu pirmi- 

ninkna Stnmht»H!ixky. matyti 
neatlaikys savo vietoje Nc> 
pirmiau jis bulgarus buvo in- 
tikimvi, kad Trakijai nebusią 
nieko h|<»gn.

Ministeriu pirmininkas iške
liauja Izmdonan Trakijos ir

Chicago.
'oras; rytoj lietus ir vėsinu.

šiandie grnž

GEGUŽĖS 22. 1920.
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\\šeštadienis, gegulės 22 192

i|davo atnuginti girių iš naujo. 
uetvviv kataukv DiENRASTis' Tekis šeiinyninkavimas jnu 

beveik visai panaikino medžia- 
Ipn popierių pas didžiuosius 
ežeru-, ir šiaurryčiuose. Jis ša
liai buvo kenksmingas ir laik- 

, raMiains dabar darosi verks
mingas.

i Senatorius Poindexter sus
tatė sumanymų, kad nukerta
mi miškai butų apsėjiuni iš 
naujo, kad Ženidirbijos Sekre
torius turėtų teisę* prižiūrėti 
laikraštinės popieros išdirbi- 
mų.kad prižiūrėtų kur kokiose 
vietose imt viešpatijai, ar In
dų redukcijoms, ur privatiems 
žmonėms priklausančių žemių 
nuga medžių tinkamų popie- 
rai dirbti. Knd Sekretorius 
galėtų išpildyti savo uždavi
nį. iš viešojo iždo skiriama 
mflljnnn* '1'»Hnrnt

Tikimasi, kad Senatoriaus 
Poindexterio sumanymas, jau 
jiaduotas Senatui, tiųis priim
tas, ir kad iškirstos girios 
New Yorko valstijoje ir Nau
josios Anglijos žemėje vėl tnjis 
atnaujinto*. Gal juu nebe- 
grįž tie laikai, kada už taip 
vadinamų carri (virvę) mokė, 
josi 16 dolierių (1918 m. rei
kėjo mokėti $25.(10. dalia r da 
daugiau), bet galima bus su
silaukti nors to, knd Suviony- 
tos Valstijos galės užsiaugin- 
Ii tiek medžių, kiek jų reikia

KT I Teise Turėti Darbo.
“DRAUGAS”

vi.i. bmlinų iš-kyru* ooitldlculu.-.
PRKNVMERATOS KAINA: 

CUIICAGOJ IR UASLENYJE:
• I

Bolševikų įs‘ntunw»

Metama ...........
Pevi Mrm

SUV. VAJAT.
Metam, ...........
Pum-1 MrfŲ ..

.............• $6*00
i y m • • a t • •

• •«••••• SS.00
• •••«..«• 3.00 

PreDumerala moka*! Ikkalno. Lai
ka* *kalt.<«l nuo ulatraAynio dlano* 
no ano Nauju Mėty. Norint permai
nyti ailreM vl*ada reikia prtalųall tr 
mmk* adreaaa 1*1 n litai teriauila *ly- 
•tl Itperkant kraaoje ar ctpre*o “Mo- 
Bey Order^ arba jdedant ptnlru* J 
rvciatruoc* lalUta.

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

Telefoną* MeKlnley S114

Laikraštininkų 
Vąrgai.

* Vargšė “ Lietuva” 
Kitiems dnr nėra tnip 
bet daugiau n r mažiau 
visi dienraščiai dėl popieros 
brangumo ir stokos. Viena li
ga retai žmogų pakerta. “Lie-

mirė, 
bloga, 
serga

tuvų” pakirto ne vienas |>opic- pnpierai dirbti, 
ros brangumas, lx-t ir įprotis 
didžiu eiti, pirkti daug brau- ■ 
giŲ uepclaingų daigtų. Prie'; 
puikių stalų erėiuose kiimiiu- 
riuose sėdėjo menki raštinin
kai. Tiesos stoka taipgi nema
žai kenkė. Visos tus asmeninės 
ligos prisidėjo prie vienos 
stambios visiems iaikraščiams 
skaudžios ligos, būtent popie- 
ros brangumo ir trukumo.

Nors kaikurie jmiiiekina vi
duramžį. tečiaus viilurnmžije

Užeikite ir j Mano Kampelį
’ džikurin pHovotoių prieš DIc 
vę ir tikėjimų. Socijolistaiu* į 
“šventinti” į kunigus, 0 net 
ir į “vyskupus” ne pirmiena. 
“Keleivis” du, ar trys metai 
atgal prišventino lš Priestų — 
kunigų ir net vienų “vysku- 
pę”; o paskui šaukia: “še ko
ki vyskupai ir kunigai:” ži
noma, koki “šventintojai,” to
ki jų “vyskupai ir kunigai.” 
Panašiai socijalistų laikraščiai 
suranda ir nusikaltėlių seserų 
vienuolių, suranda jų “meiliš
kus laiškus” ir juos skelbia 
savo laikraščiuose.

Nieko stebėtino. Kaip socija
listų vadai moka “įšventinti”

Vyrų tr Moterų Riibų Kirpi
mo ir Desigrang Mokykla.
Mu*v* litan* tr tsokymo bado J9» 
trumpo talka tfanakalt* vi»o *sta- 

to.
Ma* turimo dl*lltau»lu* ir gertau- 

dua kirpimo. dn*lgn‘ng tr »tuvtmo 
akyrHaa. kvr ktekvtMiu ga.ua* gert* 
praktika* b««lmok lodama*.

VIOUOM alaotsio .skyrtaaM malino* 
raromu* *laktro* jtog*.

Kriokiama ktakvtan* autu Mlo ko- 
kino laiku. di*a« ir *r vakarai^ P»- 
■itiuriU ir paatkalb^u dal Mlyro- 
• Pattarn* daromo* aullg mlcroo. *1- 
■aklo *011*0* ir dydllo 14 bot kurto* 
madų knygoa

MASTER DESIGNING 
SCH00L.

J. F. Kasuteka. VodMaa
1»4 N. STATĖ STREirr. CH1CAOO.

Kampo Laka SU.’»nt 4-m Inkų

Sako, kaip Sale juodo padėsi' 
haltų, tai balta* atrodo baltes- 
n i s, o juodas juodesnis. Pann- 
šios taktikos laikosi “Naujit*- 
oos. ” Jos įmano, turbut, ilkeL 
ti. labai augštai socijalistų j 
“skaistumų ir dorumų” kel
dami augštyn. dėdami ant pir
mojo puslapio, žymesnėse vie
lose, nežinomų, Im* pravardžių, 
kunigų prasiknlt iinns. Vienų 
dienų “Naujienos“ surado du 
kunigu — vagiu, kitų dienų [ 
rado kunigų — žmogžudį, bet į 
tie kunigai’ neturi pravardžių 
ir nežinia nei kokio tikėjimo, 
nei kas per vieni.

Lahai gerai jug yra žino
mos “Naujienų” < 
t-ėt*.- Tr.e “V ’
dėjų, jų bendraminčių, apsivo
gimų nei neužsimins, nepas
merkė. turhut, Hocijalistarus to
kia darbas yra leistinas, soci- 
jalistų doros žvilgsniu.
“Naujienų” skelhiami ku

nigai yra abejotini, ne* jos 
dažnai ir pačios “įšventina,” 
reikalui atsitikus, pavyzdin, 
socijalistų kun. .Mockų, di-

Bolševikų įstatuos apie nč^ tvarkai palofkyt! M 
darbininkus yra antrasis pos buliuti., Dėlto ir buvo ginčai 

_____ Teisė turėti tarp socijalistų bei krikščionių 
Dešimtame to posmo Į demokratų už tų, kokis yra 

• teisingas darbininko užmokes
ti*. Krikščionys demokratai. 
Leono XIII vedami, sakė, kud 
teisingas darbininko užmokes
tis vrn, kuomet darbininkas 
gauna tiek, kiek reikia jam 
pačiam ir jo šeimynai pado
riai gyventi, auginti vaikus ir 
aprūpinti senatvę. Angliškai 
tat vadinasi living wagt>. So- 
cijidistni sakė, kad to ošę per
mala ir kad darbininkas tū
ry* gauti visa kų jo darbas pa- 
gamina.

Dabar matome. Kad !»=• Vvi- 
kni fnrč.bmii'^ų Ru
rijoje, atsižadepj «av0 princi
po. Gerai ir padarė, ne« rei
kia atsižadėti neprotingų prin
cipų. Dar šiandien kaiku
rie jauni studentai Amerikoje 
atkartoja socialistų pasakymų, 
buk darbininkas turi pašilai 
kyli sau visų savu darbo vai
sių. Sakykim, knd telefonų 
i- i‘ij išradęs dn Irninkas, tui 
jis tik vienas butų turėjęs tei
sę* ir šnekėti tuomi telefonu, 
arbn už telefono vartojimų už
dėti tokių brangių kainų, kiek 
tc'ęfonns papigina 'Usižinrj - 
r..ų.

imkime kitų pavv«aį. Jei 
•.ntvekarj ‘uitų išradę.< darbi
ninkas, lai jis butų turėjęs už 
važiavimų gatvekarių imti 
liek, kiek pirma to ntseidavo 
vnžinviiims arkliais. Šiandien 
gatvekarių kompanijų priskai- 
tome prie kapitali-lų, kad mi
lijonus susikraujn imdama )»o 
6 eentmf už nuvežimų nuo vie
no kraštu miesto iki kito. Ar
kliais ta kelionė atseidavo u 
pie dolierį. Jei 
radėjus parduc 
rastų darbų kumpunijoms bu
tų paėmęs nuo jų tiek, knd jos 
turėtų imti jmi dolierį. vieto
je 6 centų, tai kokis kapita
listas jis butų! Tečiaus jis Im
tų išpildęs šventai sorijalizmo 
principų. Aišku, knd 
principas yra klaidingas.

mas su vardu: “ 
darbu.” I
mintaryje, uŽimiuičinnu* pirmų 
vietų, pasakyta, kad visi pi
liečiai galintieji dirbti turi tei
sę to durim turėti sulvg jų pa
šaukimo ir gauti tai darbo 
rųšiai jiaskirtų užmokestį. Ar- 
tyminusiame šalę to stovinčia
me nutiiūryje pasakyta bet-gi, 
kad ne visi lygiai turi tas tei
ses. Tie, kuriuos apima pri
verstinojo darbo įstatas, turi 
darini teisė* pirmenylię. Vy
rai baigusieji 50 am?.io me
tus gali gauti darbo, jei jo at
lieka nuo jaunesnių; moterys 
*rį+vrrmsi6s po "Kūdikio groi 
čiau kuip į 8 savaites ir tos, 
kurios jaučiasi visai stiprios 
aštuntame pastojimo mėmė
je visai neturi teisės dirbti nei 
pelnytis.

Gerai jei-gu tiems visiems 
asmenims neturintiems teisės 
dirbti kas nors duos valgyti 
ir nprupįs jų reikalus. Bet 
klausimas kokis bus reikalų 
aprūpinimas? Bolševikų įs
tatas sudaro didelę daugybę 
nedirbančių žmonių ir 
rinčių teisės 
maistų, rnbų 
turės uždirbti 
nės, esantieji po priversti
no <larl)O įstatu. Tokiu budu 
iš kiek vieno dirbančio žmo
gaus didelė jo uždarbio dalis 
turės pereiti į skyrių, gami
nantį lėšas nislirlumttems iš- 
nmityti.
Seninti socijnlisiinis sakydavo, 
kad darbininkus turi gauti ir 
pasilaikyti visa tų, kų jo dar
bas {'lagamino. Dabar matome, 
kad bolševikų Rusijoje tas so- 
cijalizmo pusakyma* išnyksta. 
Viena dalis žmonių tįurėą eiti 
priverstinę darlię. liet vis-gi 
bus gana didelė dalis žmonių 
be darbo. Kadnn-gi bolševi
kai nežada jų nei žudyti nei 
badu marinti, tai jiems gv*ve- 
nimų turėk užilirbti kiti.

Bepig buvo aocijalistanui 
smarkauti, kol nepridėjo jų 
žodžių pildyti. Bet gavę di
delę Musiję valdyti soeijalislai 
atsižadėjo labai stambaus su- 
vo tvirtinimo ir nenmnnnu, 
kad nors kiek butų susirūpi
nę tiiomi. Kol jie kitus kri- 
tikųpdavo, šnekėdavo vienaip: 
kaip daliu r patys valdo, daro 
kitaip. Jei kns šiandien juos 
kaltintų už žodžio nuiinymų,už 
nepastovumų, tui jie stels-tų- 
si, kam reikėjo jierdaug tikė
ti jų žodžiams.

Bet me* socialistų nepeikia- 
me už kų jie nežada duoti dar
bo moterims prieš gimdysiant 
ir po gimdymo, nei v v ra m* po 
5ft metų. Tik mes pažymime, 
kini nereikėjo skelbti jiažadė- 
jimų. kurių niekas negali iš
pildyti.

Krikši'-iony* demokriihii ži
nojo, kud dali? sveiko žmugnu.' 
uždarbio turi eit* vaikų, senų, 
ligonių reikalams ir visnome-

dirbti, 
ir 
kiti

netu- 
Jiems
vietų J
žmo-

doro? taisy-< įkunigus, Ui da lengviau x
......................................... " •• •• '

t

nuolrų, sykiu su jų “meiliš
kais lniškais.” Socijalistų do
ra tai leidžiu daryti. Ir kodėl 
nepasinaudoti f Vienas, kitas 
jų skaitytojas, įtikėjęs ir pa
sakys: “Ai koki *tie visi ku
nigai ir vienuolės yra bjau
rus.”

O “Naujienoms” tiktai to ir 
reikia. V. K.

i

UK. Ii. M- OUMtK
Prakukuoji SS metai 

OftaM 3143 Su. Morgan 8L 
Kertė 83-rn 8L. Chlcngo. UL

SFEC! JAUSTAS 
MotorlBkų. VyrUky. taipgi chro

niškų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo 14 ryto 
:tl 1 po ploty, aua 4 Ud 3 **!*«- 
da vakaro.
Nodillombi nuo • iki 3 po plot 

Tolotona* Yarda. 43T
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Dr. M. T. STRIKOL’IS
1.IETVVIS J 

G,tirtėjo* n chirdrva* 
ortNut: 17»3 V». 4?tb SU

(47 ir WoMI <»L) 
ValMdo*: 14 ryto iki 1 po plotų 
l:»® Iki 4:10 vakar* Nodėllomi* 
«

Atsitikimams buvusiems
prieš Kristui užgitnsiant llan
doma sndaryfi išvirkščių 
skaitliavimų. Todėl sakoma, 
knd karalius Dovydas mirė 
1015 metais prieš Kristui už- 
gimsiant. Bet kol Kristus ne
buvo užgimęs, lęol žmonės įsa
kmiai nežinojo, už kiek metų 
Jis užgims, tol jie negalėjo sa
vo laikų įvykimus skaitliuoti 
nuo Kristaus užgimimo.

Jie darydavo kitaip, bet ne 
visi vienaip. Rymo respubli
kom gyvt-ntujki skai Lituodavo 
nuo miestų Rymo įsikūrimo. 
Kartais jie skailljuodavo ne 
metais, tik savo respublikos 
prezidentais, kuriuo# vadinda
vo konsuliais. Grakai skait- 
liuodMVo laikų Olimpijos žais
mėmis. Žydai dažniausiai 
skaitlį uodą vo savo laikų ka
raliais. '

Sodomos ir Gomoros išnai- i 
k i nuims įvyko prieš Rymo mie i 
stui įsikursiant, prieš jo kon- < 
sulinius praridėsiant, prieš i 
grekams pradedant žaisti O- 
liinpijoje, prieš žydams gau
nant pirmų karalių.

Taigi apie Sodomos ir Go- 
inoro# išnaikinimo metus kal
bėdami negalime remtis stam
biausiais metų skaitliavimo bu 
dais. Bet žinome, knd In* iš- 
imikiuimas įvyko Abraomo 
laikais, kad tarp Abraomo ir 
Mozės praėjo apie 500 metų, 
tarp Mosėg ir Dovydo kiti 500 
metų, tarp Dovydo ir Kristau* 
1015 metų. Todėl ir sukome, 
knd Sodomos ir Gomoros iš
naikinimas įvyko besibaigiant 
trečiam tuksftun’iui metų prieš 
Kristų arba apie 2020 metus.

Kun. P. Bučy*.

DVARŲ 2EM? DALINA 
KAREIVIAMS.

Lietuvos laikinoji valdžia 
dalina Kėdainių dvarus Lietu
vos kareiviams, katrie tarnau
ju Lietuvos kariuomenėj, 
ypm'- katrų* liuosnoriais bu
vo įstoję. Nekalbos (f)'ir Ka
rūnavos dvarų žemė juu išda
linta. Iuibunavos dvaras dar 
cielyliėjc. Girdėti, kad raidžia 
į savo rankas painia Dosam* ir 
Bučiunus, bot dar nedulina. Gal 
šin vasarų jau pradės matuoti.

(Žinios ištrauktos iš Kazake- 
vičio laiško iš Pakapių kaimu, 
Dalmaavos para p.. Kėdainių 
apskričio, rašyto V. ir P. Ka
zakevičiams į C'hicagų).

Iki 11 nuu.
Tcl. Roulcanl 140 

llCK 3414 W. 43rd SCTHM.
TvL McKinley !M

Būtinai reikia tų padaryti, 
nes imant laikraštinę popierų 

[iš svetimos šalies, reikia tai
kintis prie tos šalies įsakymų. 
Jei-gu ta šalis imtų ir uždrau
stų išvežti jMipieros, tada Su
vienytos Valstijos liktų be 
dienraščių, o dienraščiai šiais 
laikais labai daug reiškia tau
tų gyvenime. Likimas be 
dienraščių mažu kuo geresnis 
už likimų In* duonos ar Im* 
galvos.

*■

.lapo išrastas budus daryti įhs-, _
*>***«••* i2» 1?**«l»****ipietų, iš skudurų. Tokiu budu 
ir mokslas ir knygos labui at* 
pigu. Apie 1860 metus tapo 
išrastas būda., daryti popierų 
iš medžio. Amerikietis laivo 
tas išradėjas. Jis dur labiau? 
papigino popietę ir knygas, y- 
patingai laikraščius.

1899 metais Suvienytos Val
stijos suvartodavo 569 tūks
tančius tonų laikraštinės jas 
pieros. 1918 jis jau suvarto
jo milijonų 760 tūkstančių to
nų, t. y. trisyk liek jier devy- 
niuiikę metų padidėjo reika- 
las laikraštinės popierus. Ne
turime ofieijaliai surašytų ži
nių. kiek lietuvių laikraščiui 
suvartojo jiopieros 1899 iii. ir 
kiek 1918, bet visai druidai 
sakome, kad (uis de vynini i kų 
Dietų lietuvių laikraštija 
užaugo daugiau negu triskart 
didesnė.

Tuumturpu skaičius medžių, 
iš kurių darosi Jnikn&iitf po- 
pieru nepadidėjo trisyk |»er tų 
laikų. Net 1909 metais į .Suvie
nytus Valstijas laikraštinės 
popierus iš svetur neut vežda
vo .visai. o 1919 metais jau du 
trečdaliai Suvienytų Valstijų 
laikraščių buvo spaudžiami 
ant pojiiero?, atvežtos iš sve
timų šalių.

ftita šalis gabendavosi dau
giausiai pupieros iš Kanados. 
Bet Kanadoje nesenai išėjo 
uždraudimus išvežti laikrašti
nę popierų, arki medžiagų jai 
diriiti.

Amerika dar turi gana daug 
girių, liet jose nevisur yra 
priHaipų popierai dirbti. Iki 

jjop•!•••{*/ y rnTH—
nė Suvienytose Valstijose bu
vo susitelkusi šiauri nėję ša
lies ddyjr netoli Ramiojo 
Vandenyno ir rytpiecių daly
je Aiaskoje, apie didžiuosius 
vienu ir šiaurryčiuose. Kur bu 
davo nukerta girių ir padaro 
iš jos popietę. ten nesirupiu-

Priverstino Darbo 
Nauda.

Priverstinasis darinis, kaip 
ir daugelis dalykų pnsaulyje, 
turi du galu: vienų gerų ir vie
nų blogų. Pasakėme priversti
nojo dariai blogumus, faižymė- 
jome, kad Isilševikų teisdavy- 
la'j apie priverstinų jį darbų y- 
ru su kibai didt*le ir pavojin
ga spraga. Bet reikėtų pažiū
rėti ir į kitų priverstiuoju 
dariai šunų.

Be priverstinojo dariai ne
gili imu yru panaikinti elgetas, 
einančius ]ier žmones, valgan
čius jų duonų, nedarnnfiui) 
nieko naudos. Kaip dideliai v- 
ra naudingas elgetų panaikini- 
mus, taip naudinga* yra pri
verstinojo dariai įstatymas.

Elgeta sulyginamai mažai 
duonos tesuvalgo, liet daug 
bl****l*M*» * • * I • o»| **a <•»•’**!•• ••• *■ %•«<?*> j*aal4*a«J«» »iouK4 atasaata* 
niui paukščiai: vagys ir ]m- 
leistavė*. Jei jie bus priversti 
dienos metu atidirbti savu 
čiurlių, jei jie už tų darbų gaus 
pritinkantį ir užtektiiu; užmo
kestį, daug sumažės jų norai 
vaginėti ir trankytis naktimis. 

N’ergijojc ir baudžiavoje pri
verstinasis darinis bloga* bū
vu kuip tik tuomi, kad už dar
bų nieko neduodavo dirban
čiam. Bolševikų tat įstatai ti- 
pie priverstinę darbų skiriasi 
nuo vergijos ir nuu baudžiavos 
tuomi, kad priimžįsta užmo
kestį už duriu/.

Bet vergijoje ir baudžiavoje 
buvo dar ir kita priverstięo 

1.1 c\r*344»%»a |»**S»»va 4*4**4*ta« **««**^ u»«**»5 Uob*****1’ni"__ ______uuxxtaxx»**- ***»»^ »*♦«»♦», Uu**«*»i
darbininkas neturėjo laisvės. 
Šita bloguma bolševikų įsta
tuose nvprašaliiita. Ji visai 
neminėta. Turbut bolševikų 
respublikoje įstatus rašo negi
liai mintijantieji žmonės.

Ne mus dalykas taisyti bol
ševikų įstatus, bet mus nuoiuo-

no, jie galėtų būti visuomenei 
naudingi, jei prie prirerstino- 
jo dnrlsi įvertų lirnt dvi patai
sas: pirma, kari mokslas ir 
šiaip proto veikimą* vrn dar
iais, antra, kad žmogus turi 
teisę )mls sau pasirinkti (kir
lio vietų ir rųšį, kurių uždar
bis nepriklauso nei nuo vieno, 
k-ta **.

Ypatingni svarbu, kud už
darbis nepriklausytų nuo val
dininkų .-nuvalitta. lies kada al
ga priklauso nuo valdininko 
užgaidos, tada nėra 
gaus laisvė*. Tatia 
verstinasis darha® 
gimdo vorgijų.

žn'li
pi i 

tiesiog:

•i gatvekarių iš- 
talaUHL- savo iš-

tas

Chronologija bei Sodoma ir 
Gomora,

Klausimas. Daug kartų gir
dėjau kunigu* per pamokslų 
rakant apie Sodomos ir Gonio- 
ros išnaikinimų j bausmę už 
nuodėmes, bet niekad negirdė
jau, kokiai* metais ir kokių 
dienų tat įvyko.

Mo is.
Atsakymą*. Mokslas sužl- 

nantis kukiais metais kas at
sitiko vadinasi chronologijų. 
Tas mokslas l< ngA’ai pažymi 
metus ir dienas atsitikimams 
įvykui’ems chronologijų* mo
kslui esatį. Daug sunkiau eina 
surasti Hienas ir meti* atsi
tikimam* buvusiems prieš 
rhronologi ios mokslui atsiran
dant.

Kaip ŽtnogHUB kifne nugar
kaulis. taip eliionologijo*. mok
sle vra rudų skaitymas nuo 
Kristaus užgimitna Visi atli
kimai j v? kasieji po Kristaus 
užgimimo yru suvedami į tų 
metų .Mkaitliavimę. Dėlto ta
kosi. kad didžioji pasaulio kn- 
r»» ivvlrn 1G1 t nvihila «w» 

tau* užgimimo, dėlto sakosi, 
taipgi, kad Rusijoje lietu
viam* spausdinti knyga* tapo 
uždrausta 1865 m. po Kristaus 
užgimimo. Ir kiti įvairių įvai
riausi atsitikiiuM yra suveda
mi į skaitlinvimę nuo Kristaus 
užgimimo.

‘ii-.L

JOSEPH C. WOLON 
Jetuvis Advokatas 

>» MO. LA HAL1.E blilLET 
GyrenUac Tai. Humboltu (f 

Vakarei* >111 W. »-ad Htroat 
Tai RnekireU (»»• 

CH1EA.OO. ILL.

NEGIRDETA PROGA
l‘ar«Lduo<U RrUctUon l'srka. pigiai 

IHuiluen vietų. Daman. « metai kaip 
pala ■uvtaiNlUMi rtotev apaktoj* yra 
Kritaanit pelnlnyn. ketrtrtas awtaa 
kaip uM*la ati ruhmim. Viriui ai- 
deU< C kambarių flntaa, elakiroa 
IriCM nuliu Ir cuaaa vlaantn Balne.

Kunkrito IrsUipiantaa. IlIdelU tear
ta* Ir lotaa amilal aptalaytaa. Via- 
kr* rrr^i* >*,000. parduosime ui 
ST.900. nta**-.-tfeftc ;or telefoną McK- 
lnk, £»».

Ku pirmu-* tu laimė.

5,000
bfcUEKAL 
COUPONS

DYKAI
Su kiekviena

Siuvamu Mašina

L. R. KR. R. REIKALAI8
MARŠRUTAS.

Kuu. J. Petraitis, L. Ii. Kr. 
pirmininkus, dabartiniu 
lankosi 
ir žada

Rėm. 
laiku 
S’ijų 
se:

Gegužės
•» 
♦>

ff

po Nu u jų An- 
buti šiose neto

Mass. 
M»w.

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentirtai

' i 10047 So. MĮctUgaa. Araun,

VAlANtMMi I 1d I vakar*.
3i

«■
ra Dro*w 7441

Dr. C. Z. Vezelis
Lurrirvui deniihta* 

Vttaadoo: n>o » ryto. Iki • rok. 
Sarodomi* neo 4 t> < » vakar.

4711 80. ASHLAND AVE3UB
arti 47-to* G*t«č*

>--■■■........■ ■«

I

■ .....................-- — —„i;

Dr. L E MAKARAS
Ilrttiru Gjdjtoju tr Cianu*** 
n.*»!**<,■ ItpM B* Mitai*** A,*. 

T.),r«w r*Jlm*a »4* 
Oblnacpji 4414 Ha.

i 24 Alliol,
25 O range.

26 (Jreenfield. Mass
27 Gnrdner, Mass.
28 Fitrhburg. Mass

” 31 W. Lj-nn, Mass.
Birželio 1 NasJina, N. U. .

• »

f f
f v

H

• »
• f

Italą luta. Matai. MaK-.lrl,b 
Mokorftat*

Tiktai 55 Iškalno

tai viriui* n ltis Jums 
inoitAti. ;■>>■□ kotrtumartu 
boa K»n>puDl><*. M U »u-

R i t ■ pormble 
aMcpu. DMUM9*. 
vtrtln* tr n*iiįii, 
*v«H« iitatūu n«»
H Mirai 9*
Mbirt__ fcacs?

______

2 Man<lie»ter, N. II.
3 Haverliill. M u—
4 Mvriden. Conn.
8 Lviriston, Me. 
P Kumford, Me.
10 Naugatuak Conn •

• jrl'įL 21::

TtCOKMOKUEALTN EtMMtffl
; Elecfric shopS 1

T
> i.2*

VVESTERN ELBCTRJC ....... a - - • •— 
pM-tMbte Scwing Marhttie

A įl iek* ritu trunku Nuvirau darbų—ko jo* panų- 
nlmiM raiti*' nutilo*. aurrruUotd* crrltvtn«. Nrrrik 
nsH.it koJA miat Prutadtunaa pri* totam* 

dabar.’ .
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Žemės Dalinimus.
» —■ ■

AŠ skaitydamas apie žemės 
dalinimų Lietuvoje laimi nubu
dau, kati dar yra prakeikta ši
tokia baudžiava Lietuvoje, ku
ri remia dideles žemes, buk joa 
kultūrų augina ir didvyrius 
gimdo.ir tik auiems tereikia Im 
ti inteligentais, o vargšams te
turi rūpėti aniems tų viski) su- 

e teikti.
Aš nemanau, kad mnno bro

liai Krikščionys demokratai, 
aniems tų suteiks. Aš manan, 
knd ži'inė Įjetuvoje turi būti 
padalinta kiek išeis kiekvienai 
šeimynai. Taip turi įvykti. 
’ Nereikalaukime mašinų prie 

fiirmmn. 'Tu rnoi n’ Į 
neša darbininkams pražūtį ir 
ašaras. Gerai mašinos fnbrikun
so.

Pasakėte, kad po mažai že
mės gavus negalima bus nieko 
padaryti. Tai tik netiesa. Ir 
prieš karę ar pardavė dvarai 
žmogui bent purų rugių. Aš 
žinau, kad ne. Visi atsidūrė 
Anglijoje ir kitose šalyse. Ar 
išvežė prieš karę Lietuvos mie
stai, kad tik sodžius teparduo- 
davo savo jir(xluktiis mieste
liuose.

Tai tamistos pripažįstate, 
kad kuogeriausia Imtų, jei 
kiekvienas turėtų savo žemės: 
vasarų jų apdirbtų, o žiemų ei
tų į dirbtuves, kurioj vasarų 
turėtų nedirbti.

Už žiemos uždarbius žmogus 
galėtų leisti vaikelius į nugštų 
mokyklų. Tada ir tas ponas di- 
dzemis daugiau kultūros įgytų, 
negu dalmr skriausdamas dar- 
Uitinkus mažomis aitromis ir 
prisipirkęs daugumų įvairiau
sių mašinų, kari atimtų duonos 
kąsnį ir Lietuvų nnsilpnintų, 
jos sūnų skaitlių sumnžintų.

I Pasakyta “Drauge T, kad su
mažėtų inteligentija LičtbVfųl*. 
Tas netiesa. Ir šiandien tetu
rime sveikos inteligentijos tik 
iš ūkininkų sūnų, o didžemių 
sūnus atsižymėjo tik vagystė
mis ir paleistuvingu gyvenimu. 
Nei jie myli darbininkų, nei jie 
pamokina suvopnvaldinius ger 
bti Jėzų Kristų. AnaiptoL Jei 
reikėtų, aš prirodyčiau dmigv- 
bę tokių, kurie atmetė Jėzų 
Kristų.

Aitas mano raštelis neskriau
džia darbininkų, nei Lietuvos 
jiilierių. Aš tik trokštu, kad 
baudžiava musų tėvynėje iš
nyktų. ne lygybė.

Teisybė ir protas gali musų 
tevj’iię padaryti stipriausia jm- 
saulyje šalele.

PraHcišlnix V.
\ Kevanee, IIL

Atsakymas p. Bielskiui.
Tuščių ginčų galima išveng

ti. tik reikia, kad du žmonės 
vienas kitų suprasiu prieš pra- 
dėsiant ginčytis.

“Draugas” parašė, kad da
linant žemę Lietuvoje narei- 
kia naikinti ūkių tarp 10 ir 50 
dešimtinių, arlm 15 ir 75 mar
gų, didumo, nes iki šiol diduma 
Lietuva* iuteligvulų ijk*jo iš tų 
ūkių, nes panaikinus tas ukes. 
nebeliktų iš kur gauti tiek daug 
inteligentijos kiek jo* gauda
vome Iki šiol. •

P-nas V. Bivkkia, tų Inikraš- 
Čio pasakymų iierskaitęs, ėmė 
stebėtis, kml dar atsiranda 
baudžiuvua užLarėjų. Nors lie
tuvių kalba labai sena, bot bau
džiavos vardu iki šiol niekas 
trevatiinu ūkių, turinčių neūau- 
giau 50 dešimtinių žemė*.

Nei didžemiais tokių Lietu
voje dn šiol niekiui nevadino, 
nei nevadina. P-nui Bielskiui 
rodosi, buk “Drangas” para- 
kfėt “Tik aniems trrrik'ut būti 
inteligentais, o vargšams tetu
ri rujoti aniems viskų suteik-

t]..” Bvt įuvb nekuouiet neišta
rėme tokio žodžio, už kokį iš
girdome apkaltinimų.

Apšvieta yra naudinga vi
siems. Nenorėtume, kad ji nors 
kam butų uždrausta. Mokyklos 
durys turi būti atdaros ir tu
rintiems žemės ir neturintiems. 
Bet mes žinome, kad negana y- 
ra duoti laisvę visiems mokin
tis. Mokslui reikia lėšų. Lie
tuva gali padaryti, kad žemiau 
sis mokslus eitų viešpatijos ar
ba visuomenės lėšomis. Bet 
niekas negali padaryti, kad ir 
vidurinis mokslas su jo įstai
gomis, su jo knygomis butų 
duodamas visiems Lietuvos lė
šomis, ir kad Lietum maitvtų
\ IbU.' UlUbHHUĄ u
jų mokintojams. Lietuva labai 
norėtų tų padaryti ir krikŠčio- 
nys-demok ratai pirmiau už ki
tus. Bet nėra pinigo Lietuvoje 
tiek daug, kad galėtų visiems 
ištekti gimnazijos ir universite
to mokslui.

l’-nas V. Bielskis sako, kad 
kiekvienos vasaros metų žemę 
dirbtų, o žiemos laiku prakai- , 
luotų dirbtuvėje. Bet jis ture- ( 
tų vežtis su savim į miestų sa- ( 
vo karvę ir arklį ir kitus gv- 
vuolius, kad galėtų juos pašer- , 
ti kasdien. Rusai važiuodami į | 
miestų uždarbiauti palikdavo , 
parins ir vaikus namieje gy- 
moliams ir triolmnis prižiūrė
ti. Bet ta tvarka rusams neda
vė nei apšvietos nei turto.
Lengva pasakyti: “Sustabdį- 

me dirbtuves vasaros metu.” 
bet tų padaryti lengva tik te
nai, kur dirbtuvių nėra. Sus
tabdyk vasara spaustuves, elek 
t ros, gnzo dirbtuves, kepyklas, 
triobų statymų, piano, ledo ir 
kitų daigių išvažiojimų mies
tuose. Kas išeis! Prie visokio 
sumanymo, idant jis butų ge
nių. dar reikia, knd jis bytų iš
pildomas.

P-nas Bielskis laimi pyksta 
ant mašinų, sakydamas, kad 
mašinos žemės dirbime atneša 
darbininkui ašaras ir pražūtį. 
Visai netaip mintija darbinin
kas sėdėdamas ant kerosinu 
varomo plūgo, verčiančio su
syk kelias vagas. Kol Lietuvo
je nebuvo kuliamųjų mašinų, 
kiek darbininkai privargdavo 
kuldami javus spragilais per 
naktis ir dienos ištisų mielų 
žiemelę. Arpą atskirianti pe- 
us nuo grudų taipgi yra maši
na. Jei reikėtų be jos rėty te vė- 
tinti javus arba niekoti geldoje, 
dek tai butų vargo ir sugaiš

ties! Mus atminime Lietuvoje 
atsirado mašinų akselini pjau
ti. Darbininkai gražumu ir pik- 
oinu kalbina ūkininkas, kad tik

Bnhndžin d.f 1020 m., 
“Draugo” No. 101 tilpo agi- 
tatyvis pakvietimas visų lietu
viais apgyventų kolonijų prie 
l*alMlaryk*s kuopų tvėrimo, pa 
sidarbavimo našlaičių naudai. 
Bet praslinko mėnuo, o dar 
naujoB žibios iš niekur nesu
laukta. Kodėl! Žeme našlaičių 
ir senolių prieglaudai beveik 
vien Chicagos kuopų pasidar
bavimu jau pilnai išmokėta ir 
dar iždo randasi virš $12,000. 
Taigi, chicagierių pailnrytns 
jau didis žingsnis, o išlaukinių 
kolonijų dar visai mažai tepri- 
sidėta. Kodėl!

Prieglaudų ingi jus, ji bus 
brangi visoms kolonijoms ir 
• •' ■ ■ ’ • ’’’
ir panietusiems katalikų ti
kybų lietuviams. O vienok per- 
silpnai atjaučiamas visų lietu
vių reikalas. Kodėl? Gal dėl 
to, kad Labdarybės Centras 
Chicagoje vien tik nurodyda
mas savo pasidarluiviinų maln 
niai prašo visus lietuvius sto
ti į tų pačių veikėjų ciljj ir 
dirbti iš pasišventimo; dirbti 
darbų, visiems brangi) ir nau
dingų. Gal ir dol to permažai 
Centro balsas girdimas, kaipo 
balsas, o ne asmeninis agita
torių atsilankymas į kiekvienų 
kolonijų. Centras turi 5 agita
torius, liet neapmokamus. Tie 
agitatoriai dirbti ir daug laiko 
pašvenčia veltui dunksnojimui 
į visų lietuvių ir į tavo, mie
las broliau ir sesutė, širdis! 
Nes laikas susimylėti ant var
gšų našlaičių bei senelių. A- 
gitatoriai yra toki juit rauk- 
jK-lniai ir vargšai, kaip ir tu, 
kiekvienas darbininke ir darbi
ninke. Jie pašvenčia laikų ra
šinėjimams laiškų ir spaudoje 
telpančių raštų sn pūslėtomis, 
nesykį apraišiotais pirštais 
nuo sunkiame darlio įgytų žai- 
«dų, panašiai kaip ir tu, mie
las brolinn ir sesute! Kodel- 
gi tų Centro pasišventėlių ne 
išklausyti!

Čia, brangus lietuvi ir lietu
ve, pažink svarbų ir reikalų 
pradėti eiti pagalbon Labda-1 
rybės Centrui. Jei kolonijoje Į 
randami jiarapijn ir kunigas, 
tai iš jo tikimės, knd suorgani
zuos kuopų, kuri jiareikaluvus 
gaus iš Centro čerterį ir visas 
informacijas, o jei rastųsi 
reikalas ir vienų iš pasižymė
jusių gabumais agitatorių pra
kalboms. O kur nėrn purapi 
jos, nė kunigo, ten, mielus bro- 

(Pabaiga ant 4 pusi.)

Kad nereikėtų taip skaldinti 
Lietuvon žemę j trupinius, turi
me rūpintis sudaryti musų šą
li je pramonijų neblogiau mai-

■irklų tų inaJinų. Ji. žinojo. Tn.
kad tos mašinos ne ašaras ir 

i pražūt) jiems padaro, o darbų 
palengvina ir pagreitina, su
darydamos daugiau laiko pasil
si UL

“Draugas’* parašė, knd aps- 
kritije butų palikta nors po 
vienų arlm du dideliu žemės 
plotu, idant butų iš kur gauti 
brangių mašinų pigiai jxutihko- 
linli, idant butų kur leisti žem
dirbių jaunuomenę mokintis 
žemdirbystės Tie dvarai pri- 
klauFys no asmenims, o Lietu
vos valdžiai.

Visi kiti dvarai taps išdalin
ti Lietuvoje. Ne mus kaltė, kad 
vienai šeimynai neišeis nei 11 
desėlinų. Už dvidešimties metų 
priseis tas mažas ukes dalinti 

: antrąkart, nes užaugs vaikai, 
kurioms dabar žemės netoks, o 
tėvai dar nebos mirę. Lietuvo
je paprastas daigias keturi vai
kai šeimynoje. To gu bus tik 
du suims vietoje vicn0 tėvo, 
o duktory* išeis kitur, tai ir 
mirštant tėvui 11 desėtinų ūkė 
fiasidalįs į dvi po 5 ir pusę.

d* tėvu? palieka
ūkę, kitus išleidžia į mokslus ar 
į amatus. Tėviškėje likęs brolis 
gaminti ūkės vaisių, moksluose 
ar prarnonijoje esantieji jam 
duoda pinigų už tuos vaisius ir 
visi gali gražiai gyventi.

To nebus jei visi smelksis j 
ūkę, "h r Imi jei risi norės gyventi 
miestuose. Reikia sutarti ir pa-1 
sidalinti.

T«l*pboae: Tard* <<>:

Turiu patyrim* 
moterių IIkom; rū
pėti ingai prUlu- 
riti Hrunę Ir kūdi
ki lall:e Ilgo*.

AKUŠERKA
A.SHUSHO

S2ft8 So. Ilnblcil St., Chicago. III.

R«dd. 1.11 So. Ashlanil tUv. Clilre^o 
TelcfcoA* Harniarkel IMI 

DR. A. A. ROTH, 
Ruao* ntljtoJlu tr chtrurr** 

SpcrtjKllsta* MotcrLOiu. Vyriikij 
Vaiky Ir viny chn.nllky llry

Ofisai: 8854 So. H*hu-<1 St, Chicago 
TrlofonM Droirr HflOS

VALANDAS: 10— II ryto »—* po 
pl.'ty 3-■ B vajt Moilillomt* 10—13 <L 
««*M«66*M6*«l«1tt**«****

I

K'

Po vairiai malm'rlk. kad reriao- 
*1*» vairia* tavo «kllrlul yra EATO- 
N1C. PraJallu* ritu* n*«ma*urao* 
■uvtrBklnimo. o to* reikia, kad rei
kta pamėginu vluų. Pard n odatna :
D**. vi«u» aptlvkono*

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIKTU V18 ADVOKATAS 
<M9 H. ATOOD KTUKKT 

tt* W. I*th STItlCRT 
CHICACO.

MetUMer <3M

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: sngtllko* Ir lletuviiko* 

kalbu, aritmetika*, knygrodystre. ste
nografijos. typevrrftinr. plrklybo* tei
stu. Suv. Val»t. tatorij<’x atminas Irio- 
rljo*. goograftjon, polltiklne* ekono
muos, pllletysbta. anillaratystf*.

Mokinimo valandos: nuo * ryto iki 
4 valandos po pl«4ų: vakarais nuo 4 
Iki 16 vai.

Važiuokite j Lietuvą
PER

DEPOSITORS STATĖ BANK
4633-4637 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILL

$6,000,000.oo Milijonų Dol. Banka

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

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

tian, Servian ir Jcvvish.

š
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f"3106 So. HaJsted St.. Chicago. j
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V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
OfltM Dhlmiretyj:

29 South La Šalie Street
Karnttarta 824

Tel. Centre! C3m
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B 
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B
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Dr. 0. VATTUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIU SVI CLAI.ISTAB 

P.MurvIn* „m, akly 
l> <*Mnta k a ■ y r • 
n ■lapt mi. u.|A

j-tn* **>*-». ava iru- 
n.. aptaA't'.v r.er 
lotum*. a*a«’1*t>'iu*

ir utaideruMua kartotu >ki| krrlv.r. aky* 
katerakt*. Mm.imti*. r.tikra* aki* laar-lam. 
l>armu* Kirminą. Irktra paredaati* rua- 
tiauaa* Malda*. Aklo ial yntalk<>n<l tnlatn- 
ral. toli Ir «<U tnataatl.'na It-ma. tr-rri’ 
Kita a* v o rars*jum> ir .. Ka* rtnnaau* *>•- 
kyklan. Valnadoa: truo U Iki * vakaro Na 
dttlomla nuo >* tat I vai po trIMu.
1553 W. 47th St. ir Ashland Av.

Trlrla.. pro, ra MM.

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

X-

X

it

Kainos kurto, pritinka kiekvie
nam kltoalul. Gvarantuojame knd 
sutauplnsim* Juru* 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio: nakuri* 
dalykai mailaV n.gv *hole*aJe 
kaino*.

Vyru Ir jaunu valkynu gatavi 
drebuliai padirbti nnl ulaakyrno 
bet neataUaukll ei u tai ir ov«rko- 
lai *u dlrišliai* ir 
ir kitokio stylieu* 
Pamatykite tnu»u 
•lutu ir ovorkotu 
ISO. (99.50. |9».
Krutai po ||5 Iki !<... Molinos vii- 

muuu po **» iki (10. Valku 
(lutai dr overkotal 14.60 tr augi
nau. Vyru keline* II. Ir aoglkUau. 
Molinu* pturrllno* killna* 15.60 iki 
IJT.50. Sporijali* nu.JImUa 5% ant 
klokvlvna pirkinio .iunfiamo į 
Europa.

Atdara kiekviena diena Iki 9 
vai. vakare Kulratonil* 10 vai. Ne
dali orui* iki 6 vai. vakaro.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

I f— (■»>■ III. —

!•*, for fitt-ns 
119.10 lkt |60 
.(••eitai* r ii* 

po III, IT 60. 
ir |30. Juodi

• >---------------------------------------------------------------------- --------------------

Taupykite Piningus:
Perknnt visus savo RAKAN

DUS. PEČTTS, KARPETUS, 
PIANU8, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir Lt pas

X

Vakarais, 812 W. 33 St.
Tt-L Tarti* «6H1

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 8t.

Kamp. 4B Court
Re*. 12X9 W. 4B Armoc 

Tol (fono* Clrero 1664 
Oftoo Cktaro 48 

KALBAME IJETIVIAKAJ

DR. CHARLES SEGAL
Pci-krl,’ *avo oTlsa jm num.

4729 S. Ashland Avenue
Kur irydo lira* ryrv moterių Ir 

valkų.
•

Yulnndo* nno 10 Iki IS Hryto; nuo 
J Iki 5 po pietų: nuo T Iki 6:80 
vakare. Nedrllomi* 10 iki 1.

Trlofoim* I>rrxr| 2MHO

K----------------------------------------------------------

K------------------------- ------- -- ----------------- --

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgas Street 
• CHICAGO, IUAIOU 

Trlcfoua* Yard* MU
Valkodoa: — I Iki 11 l> ryto:

■ t po piety Iki B rak. Nedalo
mi* nuo t Iki B raL vakar*

PEARL QUEEN 
KONCERTINOSt

X Dabar iro p»i»irt'o(r» Ir ’orto- 
Janio* daugumo. Uatuvtų. korta Bro
lija koncertina tr augktal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienyto** Valatljoa* A- 
■sarika M«* galim* Ja* parūpinti 
augtto arba tarno tono.

Reikalaukit* katalogo, korj LAdnn- 
I eiama dykai.

'6E0R6I &. VITAK MUSIC CO.
IM« W. 4Tlk BC-. Ckto*<o, DL
Hlllilillliiiuiililllilillilillllilliilltilliliill

P. KVŪRKA & SONS
1551 — 53 W. Chicago Avė.

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Išmokėsiu.

Telefonas Mouhmi 55W
Kraut u v* atdara Karėdami* Ir 

r*U»yeiomto Iki « va L vakare. Kitai* 
vakarais iki 10 vakaro.
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Am. Raud. Kryžiaus Raportas apie 
Specijalį Lietuvių Pašelpos Fondą.

LABDARYBĖS REIKA
LAIS.

Sausio 2, 1930.
Lietuvių Tarylmi ir

Lietuvių Centrai. Karės 
Pašeljios Komitetui.

Gerbiamieji:—
Turiu didelę garlię, vardu 

Amerikos Raudonojo K ry
žtims, perduot Tamstų organi
zacijoms {dėtąjį raportų ka 
link pašelpos darbo, pradėto 
pavasarį (1919 m.). Lietuvoje.j 
Kaip žinote. Amerikos Rau 
iloimsis Kryžius turėjo savo 
globoj fondų iš $L’>0,l!Ml.S8. 
Tie jiinigai Imvo vientik J»a- 
šeljmi Lietuvoje, ir tik keletą 
mėnesių po karės jiertraukos 
buvo galinai tiv>s pinigii** su
naudoti jmskirUini liksim.

Kuomet Amerikos Raudona
sis Kryžiaus Imvo užinterc 
suolas pirmiausiai į abelną pa
šelpos piuiėjiinų Eurojioje. 
jis turėjo ypatingų interesų ir 
sąjaušuių ka.-link šito fondo, 
is*s dovanos, duotos šitam y- 
patiugam jirojvktui. nereiškė 
kokių dideli; duoklę, liet buvo 
dovanos tų, kurie giliai ]>ri- 
jautė keiitėjiiiiaiiis savo gimi-* 
nių ir draugų Lietuvoje; jie 
davė — su dideliu pasišven
timu, nors dovanėlė, dažnai, 
buvo nedidelė.

Karo nelaimės neprileido 
greito atlikimo jiašeljKis dar
bo. Žmonės, kurie buvo davę 
nukas, laukė daugelį mėn<*sių,ti 
kėdaini, jog kokia nors j>a- 
geibu galės Imt suteikiama 
Lietuvos nelaimingiems žmo- 
nėins, nukentėjusiems nuo di- 
tižios kovos, ir kaip tik Lietu
vos kelini buvo atidaryti ir 
šalis laivo prieinama, buvo ma 
tyla, ,jog kuugreičiaus pašelpa 
suteikiama, tuo geresnės pa
sekmės. l)el tos priežasties, :.t, 
kadangi mes žinojome, 
kurie davė tuos pinigus reika
lavo. greito sunaudojimo be 
jokio atidėliojimo, Ameriku- 
Raud. Kryžius tuoj siuntė sa
vo Misiją į Lietuvų. Tos eks- 
pcdicijos viršininku buvo pas
kirtas kajiitonns Charles IS. 
Paine. Pridėtas rajK»ri«b yni 
trumpas jo aprašymas savo 
darbo.

Apreiškimas pirmas ]>arod<> 
kiekylĄ*. vertę ir ryšį išduotų 
tavurų (prekių).

Apreiškimas antras jmrcn ia 
pirmų ajireiškimų. inimdumas 
rūšį ir vertę tavorų ir kur iš- 
dalinti.

Tėmvkite, jog kapitono 
Paine'o raportas trumjms. 
duodu tik faktus, mažai dailu
mo. Nuauti, tu*- nežemina ra
porto vertės.

Lcngi’a mums jiereistatyt 
apvstuvas šalyje, kur tik vie
name atsitikime rudo moterį 
su savo visa šeimyna gyve
nant kiuulių tvarto, sunku jai- 
prastam žmogui. uj>ari rašyto 
jo, jirijirutitaio j»rie jiuikių ap
rašymų. tinkainiii apmšyt Ko
kius jmdėjiimis.

Amerikos Raudminsis Kry-! 
žius jaučiasi, jog užgauedinau- 
čiai išpildė savo pareigas 
tiems čia Amerikoje, kurie pri- i

kurie davė pinigų Ima fondui.
Vjsos išlaido.- kapitono Pa i- 

ne’o ekspedicijos buvo mokė
tos iš Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus gcnvralii fondo.

Sulig padaryto Kimšo, iš
dalinti tavorai viršijo netoli 
$2<>,0tX) surinktus pnšelpai pi
nigus. Žingeidi) tėmyt, jog 
vaikščiojama vertė tų tavo’.ų 
laike išdalinimo buvo didesnė 
negu pridėtas sąrašas išduo
da. Ameriko.- Raudonasis Kry 
žilis savais pinigais išmokėjo 
tuos $2<DNMI. Vėliaus, kuomet 
Amerikos Raudonasis Kry
žius galėjo vest pašei]-os dar
bų Lietuvoje, pinigai atliki
mui tu daria; išskirtiniu liuvoj 
pristatyti iš Amerikos. Rau
donojo Kryž. gene rali o fon
do. a|uirt tų pinigų, buvo duo
ta dnr matcrijalė pageliai. 
Mes nurimę skaitliuoti tų vis 
kų kaipo dalį Amerikos Rau
donojo Kryžiaus jni-l.vrimo už 
baigime darlsi, kuris Imvo at
liktas susi rišant su Lietuvių 
S] locijai i u fondu. Musų Egv.e- 
kutyvis Komitetas padarė jm- 
skyrimą ir užtvirtino rezoliu 
rijų tume dalyke.

Dr. Livingston Farrand. 
Pirmsėdis Cent. A. Ii. K.

Komiteto.

KAPITONO PAINE’O RA
PORTAS APIE PASEL 
POS DARBA LIETU

VOJE.

Apie ludandžio 12 d. Ame
rikos Raudonasis Kryžius 
siuntė vienutę iš kapitono Bri- 
glit, knjiitonu Ii iii ir manęs į 

I l<u]M*nhiigų išrinkti iš musų 
‘ sankrovų tinkamų Littuvai 
; tuvorų.
' Musų ištyrimas esančių su 
islneiimo builą jmrodč, ' jog 

tnin-jM>rtacijo.<4 padėjimas Lie
tuvoje tn]M> sutvarkytus ir jog 

i bus galima
Lietuvą jio 
valdžios, lie 
ir liolševiką 
iuittmų ir kvaršiniuių. Reikia 
atsiminti, jog Lietuvoje stip. 
rių kovų varė rusų ir vokiečių 
armijos, ir ką nepaėmė ^ru
sų urmijos liesitraukduinos at
gal, buvo vokii*čių konfiskuo
tu, visa šalis lieveik visiškai 
apnuoginta. Mes radome, jog 
rytuose ir pietuose bolševikai 
viešjmtavo. lietuvių arinijn 
buvo užimta vientik kovose su 
bolševikais, gaudami mažai 
jiagelbos nuo vokiečių; pietva
kariuose buvo lenkų armija 
irgi kovoje su bolševikais. Per 
visų Lietuvą, kaip ir kituose 
Baltijos uostuose, geležinke
liai. telegrafo ir telefono lini 

| jos buvo vokiečių kontrolėje.
geležinkeliai buvo labai suga
dinti. Tukis dalykų stovis up- 
-uukinu |x*.rgabenimą.

Kaip tik atvažiavome į Ko- 
jicnliagą, tuoj susinefian

siųsti tavorus i 
globa Lietuvos 
vokiškų kareivių 
pavojingų nepri-

(Pabaiga nuo 3 pusi.), 
linu nr sesuo, pasikviesk savu 
licnt keliu# draugus ar drau 
ges. Rymo katalikus, ir tarp 
savęs pasitarę surcngkite pra
kalbas, pareikalaukite iš Cen
tro agitatorių (kalbėtojo), ku
ris jmgelbės sutverti I*abda- 
riligos Si;jungos kuopi}.

GarlM* 18 ir 19 kuopoms! Tų 
kolonijų lietuviai Šįmet pir
mieji išgirdo Centro Imlsų, ir 
sutvėrė 18 kuopų Aurora. 
UI. ir 19 kuopų Detroit, Midi. 
Detroite 19 kuopa susitvėrė 
net su lankiais Garbės nariais.

Lauksime, kuri kolonija ]>a- 
.-irinks numerius 20 ir 21 ir 
1.1. Tikimės, kad tai bus In
diana llnrbor ir Garv Iš toli
mesnių, seninus susitverusių 
kuopų pirma gark* priguli 17 
kuopai, Kcnoshii, Wis. .Ji ]»a- 
.-ižadėjo našlaičių naudai su
rinkti $600.00, bet surinko ir 
prisiuntė Centrui $700.00. 
TrumjHtje ateityje žada pri
baigti visų $1000.00.
“Draugo” No. 101 mano bu

vo pažymėta, kad našlaičių 
prieglaudos kontraktai eina 
tarp 4jtM.ouo.00 ir #69^000.00. 
Tni buvo mano stambi klaida 
(klaidingai suprasta).

Prieglaudos pastatymas šį
met reikalauja virš $100,000.00 
dol. 100 našlaičių. Tokį namą 
prieš karų galima buvo pasta
tyti už $50,000.00.

Kad visi lllinois, Indiana, 
Wisconsino ir Michigano vals
tijų lietuviai nors po $1.00 pa
aukotų. prieglauda šįmet ir 
stotųsi. Todėl j darbų, mielas 
brolau ir sesutė!

Jul. Šliogeris.
Visais kuopų tvėrimo reika

lais reikia kreipties šiuo ad
resu:
JuL Šliogeris,

1508 8o. 48th Ot J ’4-
Cicero, UL

transportacijos, ir kad lavo
nu būtinai reikalingi Lietuvai. 
Mca ujisvur&tėin geriausius ir 
HiugiausittB budus į vežimo ta
vu rų i Lietuvų ir trantųiorta- 
vimi} j Katinų, kur Lietuvon 
valdžia rengė aprūpinti Mtnk- 
rovas ir užstatyti uargyhų. Tie 
visi dalykui buvo rūpestingai 
atlikti sa ji, Savicko ir Lie
tuvos valdžios jiagi*llia, nes 
jie sujhhIo, jog pinigai tiems 
ypatingiems tavorarns buvo 
burinkti Lietuvių Dienoje (A- 
merikoje)* ir kad visokį žmo
nės dėjo tas dovana^ ir išda
linimu* t i,i ta vorų buvo gei
dauta tiems, kuriems juigellMi 
reikalingu nepaisant tikėjimo, 
tautystės nr jmlitiiiių kryps 
nių. Mes visi supratome, kad 
Imt i tini reikalinga, jog tuvorai 
dusiektų galutinų paskyrimo 
vietų. Nvužsimokėjo ve*t ta
voms j>cr vandenį j bile Bal
tijos uostų. Po pasikalbėjimo 
mi jmlkininku Carolių laylur,

su AiiH*rikos Raudonoju Krjžiaus 
Lietuvių atstovu p. Jurgiu Sa- koiuisijoninrium Berlyne, 
vieku, kuri.- kiek ti) gulėjo tarėme sukraut tavorns j va- 
jingvlliėjo. Jo ofisas buvo ne-' 
toli niusų vyriausios huvei-

......................,............  .... ri'*s ir laukini laikėme jiasiia- 
jaučia Lietuvos reikalams ir j rimus kaslink juišc1jm>s duriai

nu-

genus ir ]M*rvežt per V?kii*li- 
jjj po sargyba. *(D. bus).

•) 1 lapkričio 1916 m.
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KONCERTAS

PIANISTES ELZBIETOS MAKARAITES, ir jos mokinių 

NEDELIOJ, BIRŽELIO 6 d. 1920 
SCHOOL HALL, 48th ir Honore St., Pradžia 7:30 vai. vakare

Afuri tlrituUx-t<r. nrtut<-« migt'JtMi Mmivric ttali uu> ttar p*ir« M. Atirkailt- ir UM lluttau-kallt-, <tai- 
nlnink.-*, p. K. Korpallu-. tartum** J. i. l<-»>ri». Uu- dariu. <i<u*rl><u. ir kiti |MtnantialM*i.

Tik k-tai narM.lo.wta fwt- kita.irna mukiai, !»•»•<, J. J. ’Zolr. 4847 HrrmHnrr avr.. p-lė F. flkmoatulc 
4^18 Uotai M.. "l>r»us«>" uita.-. KauJiMm atlM* J. J Ui>* itaukr. Ur. MwLan> ofiM-.

Kitaėiam.- t l-tt. «t-4tank)ti arti kunt-erto. »ic* prusnuna* trn* eolu*. 
I’u prognunul aukial. KOHHETAS.
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Didelis Piknikas
PARENGTAS

a
ŠVENTOS ONOS DRAUGIJOS
NEDELIOJE, GEGUŽIO-MAY 23, 1920

GARDNER’S PARK, 123rd Michigan Avė., Chicago, III.
Pradžia 1:00 vai. po pietų : : įžanga 35c. ypatai.

Kviečiame visns lietuviiudr lietuvaite koskaitlingiausiai ntsilnnkjli ant laukų, tai nereikia praleisti šios geros 
progos. Bus puikiausias ir snrg. *.isias piknikus. k »kj kuomet nors pirmiau Chicagos lietuviai yra matę.

Bus jvairaus tnrinio žaislų. Muzika bus puikiu “ia ir gros naujausius anglišku# ir lietuviškos šokius. Tuipgi 
bus visokių užkandžių. Nepraleiskite šio suiaguus Pi *iko.

Nuoširdžiai kviečia

■

■
R 
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FARMOS ARTI CHICAGOS
Tiktai 60 mylių nuo vidau* Chl- 

rago* tnloalo J plrtua. anvlninkae 
parduoda Dvare-lunch dėl l.lotu- 
vlų kolnljoa, tai yru: 11,400 akrų 
lyaaua Juodlcmlo. prie upė* dvi my
lim nuo g'iieOtak.dio. Iri* dalia Hdir- 
btoa lemta, tikimieji sanykloa tr 
mlėkaa Cta avarbiau*! augalai Me: 
Komai. KvHh'IbI. II n eta i, MletlaJ. A- 
vlloa, ilulvra. Mena*, o ypatingai dar- 
tovta: Kopnetai. Cibuliai. Agurkai. 
Tamrtta. HaJotoo Ir tL.o trokaia du- 
vole | <*hlcag* per dvi va landa a. 
namai «tal G-4 Aeitnynų. daugyM- bū
davome. vieokP., tnnlIBaa. įrankiai 
ir pu d arui, tu arklių, pakanki*!, du 
trukau 8 vtdUmni Ir 300 galvijų. 60 
kiaulių, taipgi. paukV'lų. taip kad 
vienų dienų ntivnliuvp* ten ant ryto, 
jau* gnli pradėti uklnlnkautl. ne* 
plotai ja yra apaėtl Įvairiai* javai*, 
o labai pigiai l»w« parduota ant II- I 
gų lengvų ItmokMv'uj. farmo* po 40 
Ir NO akrų au javai* budavonėmi* | 
augalai*, galvijai* Ir au padarai*. Dėl | 
plateanlų tintu apie kelione, kalnų. 1 
■ uairinkimų tr lt. Itatyk Telefenuok i 
j Lietuvių Ūkininku Bandrovf.

a»7 W. t3nl PI. <1il<««o. III. 
Tetaptume Cųnal 1658 nuo 6 Iki 19* 
vakare.
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TEATRAS IR BALIUS
Rengia

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA
Subatoje, 22 d. Gegužio-May, 1920 

M. Meldažio Svetainėje, 2242 West 23rd Place
PIRMU KARTU WEST SIDEJE LIET. VYČIŲ ISta KUOPA 

STATO SCENOJE

“GIMS TAUTOS GENIJUS”
DRAMA 2 DALYSE 7 ATIDENGIMŲ

Durys atsidarys 8:30 vai. vak., Programas prasidės 7:30 v. vak.

ĮŽANGA VAIKAMS 25c.; DIDELIEMS 35c. ir AUGŠCIAU

PO PROGRAMUI LINKSMUS ŠOKIAI
Kviečia širdingai atsilankyti KLEBONAS ir KOMITETAI

E■■
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SERGĖKITE SAVO AKIS.

METROPOLITAN STATĖ BANK•Ametono* rerul pritaikiau akrtuai 
bu* palcnsnlaiuiu dėl Ju»ų aid*. 
Kuomet t«j kenti nuo galvon «k*u- 
d4Jlzao. kuomet raidė* IIcjojU I kru 
r v, hooi.iet skaitai ar alnr* ar >a- 
lol. tai tuomet jrra lenkia*, kad 
reikia Jum* akiniu. Mano lt metu 
patyrimą* prlduo* Jum* geriau*!* 
patamavlmt ut prieinam* kaina 
nnt taip temai net iki 14.40.

JOHN SMETANA 

Akių Specijalistas 
1801 S. Ashland Av. Chicago 

Egiaatinae tatetatamoa dykai.
Kampan 18-to* gateėa.

4-čto* labu* Tirt FtaU'o apUrkoa. 
Kambarį* 14. 18, K, 17 ir 18 

Tėanyldic | «auo parai*.
Valandoa: nuo 7 vai. taryto Iki * 
vai. vakar* P»n«Wi»l>, Nerodo
mi* ir Petnydlomla.

Pirmutine Lietuvių Valstijine 
Banka Amerikoje

2201 W. 22nd St., kamp. Leavitt

S. D. LACHAW1CZ
Lietuty* O raborttia yat*nM0ju. laido- 

kO |H«iaaa*. naikala natOMu at- 
■ItatklL o tnaan darau buoli, uir***dlno 
2314 W. 23 PL Chicago, UL

Tti. Oaaai 8144.

niiiiHiiiimiiiiiiaHHmiiimiiimiiHimii 
NAUJAS BŪSINESS IR TEI 
BIFGAR PATARNAVTMAS

Su šiuomi pra- 
ntaų navų visii-iiis 
pažjMluniėnu kad 
hš užsidėjau ofisą 
namu pnrdavinė- 
jimo ir Farmu. 
Tnipgi skolinu pi 
niiigua nnt uaiiiu 
ir farmu už maža 
liutadtnti ir apsau 
guju namus ra

kandui ir automobilitu nuo ugnies 
geriausioM* kampanijoac. Aš turiu 
aut pardavimo daug namu ntujų 
ir senu brangiu ir pygių mūriniu 
ir mediuiu. Taipgi turiu ir gražiu 
tanu u ant pardavimo jr ant raudos 
su gĮ-vuliaia ir su visais jtabrtmai* 
kas lik yra reikalinga prie gyve
nimo Tos f įmina yra Vatatijo® 
Wisc<minu ir Midugan. lodei ue- 
pndciukiie. tos gerus progui kad 
vėliau n< >iu*ilėUnncte, bet ateiki
te j mano ofiso ir gnknitc gauti di-
dmnrs inf<iiirtacQo» njflt namus ir 
farnuu*.

GEORGE PETKUS.
Real Estai*. Loans & Piro 
Insurance, Foreign Exchange 

and Stean Ship Tiekėte.
3402 8 Habled Sl Chicago. 

Tel Yards 5379

Tos Bankos saugumą gali spręsti iš to, kad Ji yra po kontrole 
ir priežiūra Illinojaus Valstijos. Jos turtas siekia daugiau kaip Mi
lijoną Dolerių. Jos Direktorių ir šėrininkų turtas daugiau kaip

Dešimts Milijonų
Visi jie yra pasekmingi vertėjystėje, kurie stovi užpakalyj šios 

Bankos.
Chicagos miestas ir Cook Pavietas turi savo pinigus padėję 

šiame Banke.
Keliaujantiems j Lietuvą pasporlus parūpiname per savaitę lai

ko. Siunčiame pinigus j visas pasaulio dalis trumpu laiku ir sau
giu bud u.

BANKOS VALANDOS:
Pancdėliaia .Seredoinis, Ketvergais ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. L (ariniįkais ir Subatoihis n no 9 vai. rytu iki 8:30 
vakare.

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musu krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
Parduodame ui iemiauaie kkin*, kur kitur taip ntguum- 

Matarlių latakam* drukuoti ir ofino darbamt yra naujau- 
mo» mada,. UDaikotn vuokius laikrodžiu*, žiedui, lliubi- 

l«* *lm<wi •*• • Iv* tKVosla MMtV>i n /Imšdi IK
k nunerti nių geriausių, armonikų rtuHOtų ir prūsiškų BdiX 
bysčių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių Ūk reikU. Dir
bame riaukiu* ženklus draugvirtėnii. taiaome laikrodžiui ir 
rtr.uikaliikus inatrumentus Maakaočiai

Steponas P. Kazlawski
f 4632 80. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Tricrfonaa: PRO V EB 7309’* •
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LIETUVIAI AMERIKOJE
KENOSHA. WIS.

Kas veža, tą ir plaka. .

L. I*. pnskoloK Chicagos ap
skritis nustatė Kcnosbai par
duoti Lietuvos Ln'isvė,; bonų 
už $45,000.00 dol. Mes, keno- 
sliicciai, labai norėtumt par
duoti už $50,000.00, vienok 
vargas, knd nėra kam pirkti. 
Musų stoties pardavinėtojui 
nušilę dirba, kad tik daugiau 
parduoti ir nelaukia kol kas 
nustatys, kiok parduoti, ar ]«■ 
ragins.

Sulig kolonijos didumo, 
mums |jcrdaug paskirta par- j
T,-.-.lt , 1. 1?7( 1 1 'uiinu. Ztinonic uaiig tūtų Kuio-i 
m j y, kurios per pus yra dides
nės. tat-gi anoms per pus ma
žiau paskirta. Čia pasirodo, 
kad Chiragos apskritis nežino 
kolonijų didumo. Taigi, kad 
žinotų chicagieeiai, kiek Ko- 
noshojc yra beturiu, tai čia 
ir paduodu: lietuvių Kenosho- 
je, sn dideliais ir mužais^kni- 
tomn apie 12200. Jų tarpe 
daug yra bolševikų, menše
vikų, kardininkų, kurio netik 
neremia Lietuvos reikalų. 1x4 
dar prie kiekviojivs progos 
stengiasi kenkti. Jie niekina, 
juokiasi iš tų, kurie su pasi-1

cey, l‘a. Paskui, sugrįžus į 
mokyklą, gydytojai liepi* jam 
vėl grįžti namo ir apleisti 
mokyklų per visus Šiuos me
tus ile| sustiprėjimo sveikatos;

Gegužio 11 d. ir kitas lietu
vi* J. Arbačauskas apleido 
mokyklų, nes Neivurke, X. J. 
ligonhutyje turi pasiduoti o- 
lie racijai.

Likę lietuviai moksleiviai 
linki geriausio pasisekimo at
gavime sveikatos abiem moks
leiviam ir laimingai sugrįžti 
atgal su ateinančiais mokslo 
motais.

Gegužės 29 d. Buffnlojc bus 
iSvontinfi i lnini"3i« aidė 2K 
kilt ritau. \ ienas ii tų lietuvis 
save vadina lenku.

Kišonitį Jukos.

WEST PULLMAN, ILL.

Viulovaujanl senam pirmi
ninkui, Lietuvos Vyčių .‘>5 
knopa šiuosmet daug neveikė, 
fttai, nesenai buvo įrengti du 

į koncertai: vienas p. Jus. Ku- 
i dirkai, kitas parapijai. Po to 
buvo įrengtas didelis vakaras 
ir gegužės 9 d. pirmas pavasa
rinis išvažiavimas. Išvažinei- 
mas pavyko. Viri nariai suši-

* nors ir matydavo savo vaikus 
negerai darant, nieko nesaky
davo. Dabar-gi, matydama są 
jUugg, kad viską pu acuovei 
palikus nieko gero negalės 
atriekti, todėl prižiūrėti kiek
vienų gatvę ta|K» išrinkti ko
mitetai. Tie komitetai veiks 
sąjungos vardu ir reikale 
kreipeis j miestelio valdžių.

Geistina butų, knd visi, iki 
viena, namų savininkai kreiptų 
domę j tų sąjungų, kud risi 
įrirsšvtų, knd lankytų jos su
sirinkimus, kuriuose daug nau 
jų dalykų galimu patirti. Ta
da ta sąjunga daug gero ga
lėtų nuveikti.

Visi kailio, kad Cicero mies 
tolis yrn neturtingas. Netiesa. 
.Teiren h’itn netrtrt’Tifrn!’, tjv 
nebūtų daugiau smuklių kaip 
didesniuose už Cicero mieste- 
liuos<‘. Neturtingame mieste 
lyj jos negalėtų užsilaikyti.

A. Balčiūnas.
m.j■s.a.-sL j—

»

BRANGIAUSIA SYSTEMA. g
Brangiausia •‘Syntouia” y- S 

ra tni gerų nervų *y*tenia.iŠ
I Kiekvienas pasekmingas biz- S
nierin* tnu pasakys tų, kad ■ 
nėra gero pasisekimo 1w gerų JJ 
nervų. Jeigu daėjni savo nu- j

:

h-entimu dirba ti-raab laimi. l!« '.‘frb.’ori. Ipac pmaįyn*. 
Yrn dar ir tokių. kurie, atai- «"?“■" ”“'r«»"ėa: <>•
mint Liotoro, Mimo. Infor- AM**** '’• Uflhutr. J.
nutrijų Skvrio pradžioje jmis- 
kolos kampanijos užsipuoli
mui nnt dešiniųjų, ir kairiąją, 
ir-gi neperka Urnų. Tik bure 
lis gerų tėvynainių dirba su 
didžiausiu pasiaukojimu.

Buvo renkamo^ aukos. K”- 
noshieciai daug dauginu sudė
jo negu didesnė* kolonijos.

išgirdę apie Lietuvos Lais
vės Paskolų ir kada Bostoniš-

Iš
V.

Valekiutė ir A. Kuliešiutė. 
vaikinų ypač paaidnrlmvo 
Kuliešius, P. šimutis, J. Mię- 

Įrios, J. Kilus. J. Sorokas, ir 
daug kitų.

Atsisakius Senatu pirminin
kui (jis išvažiavo Chicagon, 
Dievo Apvinndos parapijon už
imti vargonininko vietą), pir
mininke liko išrinkta darbšti 
mergaitė Agota Skigaitė.

Tikimės, kad ir naujoji pir-

KODĖL MOKĖT RANDA?
Jei Tamsta randavoji namą, tai 

inukodamiis randą nuperki kitoju. 
Nusipirk sau namą, štai, keletas 
bargnną:

Pa nudunda 3-ją nugAėią mūriniu 
nainas. 8 pn<j v. jn» 4 ir 6 kam. 
luiriu*. su maud.vnčmiM ir riekt ra 
randasi prie 3337 So. Wallacc St. 
Prekė 413,000.00.

Parsiduoda 3-ją augščią niūri- 
nis narnos. 1 storas, ir 4 pagyv. 
po 4 ir 5 kaiidMirius. Nams nindn- 
si prie 3321 So. ilorgun St. Pre
kė 47,500.00.

Parsiduoda 2-jų uuRŠčią mūri
nis namas, 2 pugĮV. po 4 kaiului- 
rius, mj lušėiu lotu prela hitą* 
50x126* prie 3343 So. VnUaie St. 
Prekė 45,300.00.
Piu-Kiduoda 2-ją augšėią mariui* 
namas, 3 ppgyv. ]»v 4 ir G gam 
Įtarius, iu elektrų, n urna*
prie 2932 S. Poplar Avė. Prrkė 
4-1.500.00.A
Parsiduoda 2-jų augAėių mūrinis 
namini, 4 pagyv. po 4 kambariu*, 
prie 3310 So. Pamell Avė. Prekė 
44.200.00.

I’arsiduiMla 2-ją auinrio meili
nu niuuus 2 pagi v- po G kamba
rius, prie 351* So. Panirti Avė. 
Prekė 42.200.00.
i Panūduoda 2-jų augsėių mi di- ( 
nū namas. 2 pagy v. pu G kamba
riu*. prie 3809 So. Emtuld Avė. 
Prrkė 42.000.00.

Parsiduoda imdiuis nanias dėl 
numupnvijno randasi ant Bridip ■ 
perto, ka* turi tuščią lotą namą 
galiniu nupirkti pigiai.

MILDA REAL ESTATE C0.
751 W. 31st St

nuiitai

t*'* "imnibtamai dariam.
bė, kriiosbieciui piriiftttiaiai 
sutvėrė komitetą. Niigpgjo Lie
tuvos Misija koją įkelti į A-* 
menkų, kenoshiečini jau buvo 
gatavi pirkti ir parduoti bo
nus.

Dnlmr Keimsha turi jiarda- 
vus tanų už $20,000.00. Tiki
mės dnr daugiau parduoti, nes 
kui-kurie pramonininkai dar 
nepirko. Kada išeis aikštėn- 
mnsų pramonininkai, tai ir! 
Chicagų. nustebins.

Taigi, kas veža, tų ir plaka. 
J. Trakšelis 

Kenosbop L. L. P. Stoties 
pirmininkas.

9___________________

8T. BONEVENTURE’S, N.Y.

ris Bažnyčių?. naudai ir tautos 
labui. Geriausio pasisekimo. 

Lietuvos pilietis.

CICERO, TT.T.

Nors jau gegužės mėnuo, bet 
vairių medeliai da nepražydo- 
ju. žiemų- metu čia buvo la
bai šalta, taip jau nėra 
geriau ir jjavasanui užstojus, 
nes šalnos naktimis ir dabai 
retkarčiais atsikartoja.

Musų mokykla vis geryn ir 
geryn eina, nes pereitai* me
lais čia visa valdyta (laculty) 
tapo naujai išrinkt*. Tud-gi 
naujoji valdyba, užėmusi, iš 
vidau* ir lauku laiao, dabnm 
ir gerina kaip, kiek ir ką lik 
galima pagerinti.

Prieš pat Velykas vienas 
lietuvis moksleivis filosofijos 
šakoje susirgo plaučių uždegi
mu. Pagulėjęs ligonbutyj 
greit pasveiko ir išvažiavo na
mu pas savu tėvų* į Dcpau-

•

Juda, kruta ciceri<*ėiai. O- 
rui atšilus visi apie šaligat
vius pradėjo žolę sėti, mede
lius sodinti. Geru duigtu yra 
puošti gatves, tik gaila, kad 

' nevisi taip daro. Daugelis pa- 
mko: “O, kam čia to reikia. 
Man gerai ir taip.” Aš įna
miu, kad lubai klysta tie, ku
rie taip sako. Kada žemę apio 
šaligatvius žole apsėsim, me
deliais apsodinsim, tada ir 
muius ir kitiems bus gražu 
jiažiurėti. Tada ir musų namų 
vertė gerokai pakils. Kol bū
rime taip apsileidę, kaip iki 
šiol buvome, nieko gero nesu
lauksime. Taigi, namų savi
ninkai, Kalne tame darbe esa- 

i te pasilikę, sukruskite. Apsė- 
Į kitę žole, upr-odinkite piede- 

jr įliais žemę apie šaligatvius tiim 
savo muuais.

Lietuvių Nurnų Savininkų 
Sąjunga tuo reikalu nemažai 
rupinaai Nesenai buvo su
šauk Los turimįkūaaa vu*ų na
mų savininkų, kuriame kalbėta 
apie pagerinimą musų niieste- 
Uo. Tas reikalas aiškinta* į- 
rafrionri* kalbomis, kdd kiek
vienas atsilankęs gulėtų su
prasti. Viri prijautė ir žadėjo 
tą dari*) remti.

Tokia* pat namų savininkų 
sąjungas sutvėrė ir lenkai su 
italais, kurios tuo reikalu

ANT PARDAVIMO 3 
ADGŠCIŲ NAMAS.

M uriuir akinidis prit-sakys. 
jluani Įiout 7 Jj. U --  Vi boimlm.
rių Butai viskus geriuusian 
stovjj, |mrsitiuo^ per puse ti- 
krou veriips.

Parridnuda 2 pagyv. muri
ni* įminąs, akmens priešakys 
N metų Mtnuinu, karšto van- 
d»w šiluma, gražus 5 ir H 
kurni tariu Platai vidų* arži uo
li ui o uiedžio ant Sangamun ir 
85-tos vertas $ i 2,000.00 parsi- 
duos už kK.OOO.OO,

t

4. • f A>1JO«IA*

A. PETRATIS & CO.
MorAiage Bank 

KCAL. CBTATt - INA JRANCR. 

Europf ak American Bureau
Pa r Un

NOTAKl H <AB

įveiks bendrai. Visiem*, innl, 
nurisi kad gražinį išrūdytų 
raitys miestelis.

Daugelis namų savininką 
[jau bandė tuščią xr«nę apie 
wiro namus apsėti žole. kad 
irisan* gražini ai rudyių. bet 
visas durtas būdavo veltui,

r nw taikai nanundarc. Tėvai,v

Žiūrėto laipsnio, bet nesustok,Į 
imt vietos.

Triner* Aiiiorican Elixir oi 
Bitlep Wino. yra didžiausia 
paltui visiems, kurie ieško pa
sisekimo. Jis pridiiodu a|xiti- 
tą, pagelbsti migronmĖuoti 
maistų,' priduoda gyvumo ir 
sustiprina nerias, .lis praša
lina galvtut skaudėjimų, ner
viškumo, kito vaisto tokio nė
ra, kad duotų tokius rt'zulta- 
tus. kaip Triners American j 
Elisir imt paskutinius 30 ni4»- | 
tų. į

Jin pinmau.-id tupu išmalus.j 
1890 ir per tą laiką pilnai l| 
užlaikė savo Vertę. ■

Pamėgink Triner’* Augeli- | 
ku Bitter -Tonik. tavo krautu- j 
Viliukas turi šią vaistų savo j 
>1ork»‘ Josepb Triney Cumpany I 

1333-45 So. Ashland Avė. j 
Chicago. lll.’ (Apgr.) |

REIKALAUJA.
I'untry tn*'r*nlt<>* >40 mėneaij Ir 

Vairia. ALaiAauklt-
MURRISON IIOTKL
23 Soutli t Tark Mr.

I’rlr iKtundror Vyrai ir Moteris 
Geru utoknrt.1*. Goru* vulundna At. 
►tfca ukltn

MORKfMiN HOTEU
23 HthiUi l'lark Str.

Indu l'lov.Jal 34A.OO kaiutiaria Ir 
įtarčių Aialtaitkitc.

UOltKjNON HOTEI.
22 Souil: l'lark Str.

<'hnmt>crmald* 34 4.00 J uu-nėal. 
kambarį* ir BoHIaa. Ai»iėuuk<t« 

MORHIMIN IIOTFI.
23 stituh (tark Str.

NHKKT AlHTAte DMIUMNKAI.
Diana Ir Nor*.) Dnr Uit*. Gera Mo- 

1.0*11*. ’ f.',,
‘ llta Pyle -X Iraial Co. 

»»1 S. B»<in. r Ate.

RIOMAI.INGOS.
MarstnoF }r' tui-ri* I3«.«« ravid- 

lėj. •eHrtnmwfr*i*v. Iengv.1* darba*. 
Horvb-li -VHldn Ca.
2M1 Su. PauHna Str.

Pa i eAkau *kv<> dėdė* I’atrn Ir bro
lio Jono Petkų .pačjančiu IA Kauno 
r ėdy boa Tauragė* npakrlAlo Altalėa pa
rap. Aliu kaimo Girdėjau kad gy
venu ir dirba iiiSHlbao meliUlu alai- 
Auukll tantalu ur kaa aplo juo* tino
te tneldHu prunoMl man o bualu la
itai drklnga*

K. lU.TKl H
2MJH W. 23 St. Clikago. IU.

ANT RASTOJ*
Mului turnia a -ikru, narna*. vlAlouia 

u arčiu nrloll nuo nitrato Mt. Grvun- 
wood.

(‘nTMilurnlu l'.n.aora* plrtal Lietu
viu A|>ryr,-nt<>J vietoj Jirlrtojatl |>ar- 
įtarimo patirult ant rieto*

O. JakiltauMlil- 
3413 Aiįtruni A»r.

VIKI plgiui iciralduodu krautuvė 
uiuBlku*. uiulokloa ralkinony, tūlai u 
vaikoma ir kily rviknirnu.

Geru rietu arti prla mokyklų* 
l'rtofautta. •avinioku* I6v*kiuoja j 
Uetuva.
lotum MIoMkun \i«. Chimcu. lll.

l-ar*ultio<ln Intiul parankiai vietoj 
Krautu** (kaiti im**, lengvi Ktarimal 
ir kn>irlM>a) po No. 1R1T S l'nlon 
Are Chlcaco. III Tink*(niauri* virta 
lunuvani* kuiabkam* n<* krautuvė 
1>rH-«*l* Dirva \i‘*vta4<M*uv«tainc Ir 
liMrhj kta. Kreipkite* pa*

A ^tulKtealuia
715 W i*«h l*taer 2 riaur nur

VAM.1M I'ARMDllllJA.
Pandrtųoaui |>iuki. crafloj Vietoj *tl 

plafht luti, narna.-*u vlaoinli vyną- 
domia po Mo* tn»4«>* tit labai trtirtn 
Kurna Iprt ir pi*n.u*i* iumUuIiJiui** n» 
bua ■tuiratra Namą* Imt *knlo« kad* 
*»l aulllurttti* ir .<nt Itmokfjlmo Kaa 
neri *rra tunu* Ir pl*1au»la k* Kali
ma l'blravoj pirkti nrt>ralnl*kltr Mo* 
gal *>-kl RtMitinkuriZiua g^irn* |>rn««M. 
f*rletn*tt* p«rd*i Imn ryvrnu kitam* 
ttilfflrtn tr |»er |u|| nuo Cbtaa*o* tu- 

jau Clrnal •p*i*i < < ntl. kad* yra atra
ko ■ pliiiritl narna ir kol ek t tint r ran
du*. OaraMkUa Ir *• pnalualu adrvaa 
UMNiu kad* Kultaul* *pltar< U. Adre- 
•uokite

H. M. ltali<Twdrt.l. 
tJtair Itivcr Wb.

Parsiduoda 2 uugMių medi -H4'“,?** ’U’J2. ‘L
r | lau įHvtttmi diraiiGi.nll lrn*ln »m *uvt.

nis 4231 Artoian Avė. 4 ir' I 
knmtariy fiJtni, vano- toiletui 
ir guzus. Kaina

P«rni»tiin<l« tmirSSin mt*.• - -->««« -J
rims nuimt-, ant 2S- los ir Wa- 
llacc gatvių 5 ir 5 knmtarių 
fialai. Kaina $3,4<Jll.tjO.

Apart šių me* turime šiinhis 
kitų targenų nuu $15oo iki 
$25,«ri.0ft. • _

. First National Realty Co. 
840 W 33 8t Chicago UL

ParaMurita* lal^l H<tal ;>ut<Nn<>M- 
llua Jcffery t *17. 7 tariniu, naujai 
numaliavuiu* tr n.iojl'įtartai At»Mau- 
kll*

Trtrfrin-.. Yarfta TltA 
IMS W- 4« M. filtratai'

Parniduoda liu'rtur ir Gr<»crme 
tlrtirvlu apftyvv-nfid vinį n j. bitni* yra 
gezai jadu-lit^* p®r daug metu, turi 
buli rraital |MtituaU n«* Ai įninka* 
fina | httg Mui. bn* parduota u> 
U-a^sr* Staniulį P ir. a. -C

4V13 Paullmi M I

tą sako apie

»

Tūkstančiai žmonių

B

š„

»1

Peooles Stoclc Yards Statė Bank
Kampas 47th ir Ashland Avenue

!

5

sr v

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos
s

Ji yra Štate Bank po kontrole ir Priežiūra Illinojaus Valstijos 

Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolierių.

Jos Slockholderiai ir Direktoriai, arba taip sakant “vyrai sto

vinti užpakali) bankos” ir vyrai turtingi ir su didelių biznio prity

rimu.

Šių vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonu Dolierių.

Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos 
Cook Pavietas ir 26,000 darbininku tori 

savo pinigus pasidėję šiame Banke.

IKARAI NAMO PIRKTI.
■UI i.ordnvtau ihivo ukė ir ui- 

taUKf* reikalu valiuoju I Vhlcuao Ir 
InAknu etatui r uvalplrktl mu namo 
uilcatc i'hk-juro*. ariat kur i*Jc. mu
rini* urtai niedinia Jeigu gera*, tart 
goriau butu niūrima Mokėsiu vlaua 
Jeigu narna* imtlka. Noriu pirkti alu
čiai IA tuvininko tai norta pirkti 
ul trlainra kalnu Prtalųak aavo nd- ; 
reaa Ir kaltui namo apratj durna* vin
kli o ui bilai u Chlratao nouillffu Ir 
atvlalu pa* tunivta. upMurėJiniul na
mo Adresuok.

CRAM. GODI.ESKI.
P. O. llo* 3«K Eaglc lUier. Mi*.

m MAI ANT KAITOM.
In-I iHkvientų tniomu. urbti no du 

AvIcaŲK. geri. nnt : florų. lajiniu* IA 
fronto. Yra vunoa. įritinai ir kiti j- 
talayuutl.

703 W. 21 llm-r (J. K.)

EXTRA BARGENAS!
2 medinoj namai nnt kam

pinio loto ant 45-tos ir So. 
Kiclunond St. 2 blokui nuu 
Lietuviškos bažnyčios parduu- 
-imt lengvu išmoke.->ėią arta 
iiiNiny-iii nnt kdo or mažesnio 
nnnio.

Nnujas iiM*<linin iuuiin> |x> 5 
kiuiitariu* 4115 So. Snerumen- 
to avė. intui>yta< pagal nau
jausia madų jMtrduosime visai 
pvgiai.

Naujas mum nnmns po 4-ri* 
kanibarios viskiu inlnisyta pn 
gal šių madų parduosime pi
giai.

SALDUKAS& LUCAS 
4414 So. C&lifornia Avė.

Musu utduru- nedėlibj
iki G P. M.

=I

K.vamrrv kiakkam 
HLIMJME

DYKAI.

raralduod* niurnu* narna* Ci4 at- 
■Itaukilr apta l:M Vai. kt*Uv1*no dlr-

UIS so. Utaroto.

P. CONRAD 

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted St., Chicago. III.

Kprl* jaunatį) pavalkalua 11 1J et uro* 
nenlldelltMlaml paalilaryklte 4nu*tnii* arba 
dldcliur Mes perimamn *rm>* t>ailarotna 
dideliu* Sudo<l*ui unt vlcoo 1* kelių aklr- 
Unru.

Traukiamo* parelkrJua nnmuaae. prie 
IJalnyčlo*. *uclK<>or. voaolijoae. Krupę*, 
parlealu* Ir tt Durtai atliekamo kuoico- 
rlauaia. Pilono Drover 430

.7miuiiuiiiniiiiiiuuHiiMuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiim::::"iiiiiiiitiiiiitiiiiifmimi

AR VAŽIUOJI LIETUVON
Jeigu važiuosi, tui uteik j musų <iirbtnvė ir nusipirk 

skrynių iitImi kufari, jmkol nebrangus. Tikini mu.-ų da
rytos skrynios tegali upsnugoti jusli vešrins kelionėje. 
Tuifigi darome skrynias imt užsakymo visokio* didžio.

Lietuviui pirkite pus Lietuvius, neduokite žydimu 
jus apgauti.

EAGLE TRUNK CO.
S. J. Matas, Prezidentas

724 S. Halsted Str. Telephone Monroc 1603
iiHiimiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiimiimiiiuiiiiiiu

I

B

Kas Jūsų Fotografas?
Kurie norite turėt genis ir imi- 

žiiis jwiveikslus, pMg*l savo noni 
ir už prieimiuui kuinu užeikite 
pas mane, o persitikrinsite.

Traukiame paveikslu* vestu
vių. šeimynų, imgrubų ym vieni y 
ypatų ir tt. Ncsianclamc jokių 
u genty iiugaudinet žmones. Mu
sų durtas yni niti.-ų agentų.

R. URBONAS 
1721 W. 47 Street Chicago. HL 

Telefonas Drover 3473
■■■■■■■■■■■■■«■«■■
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e y Pirmas Didelis Slmphonijos

ORKESTROS KONCERTAS
Po vadovyste ProL Roman Girvin iš Amer. Conscrv. of Music ir Veikalas

“SMILČIŲ LAIKRODIS”
(kurį suloš šv. Kazimiero A kad. Auk.. nės) rengiamas

Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Dr-jos 2 Skyriaus

Nedelioj, Gegužio 23, 1920m.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET., 32ros ir Aobum Avė. PraJne 7 vai. vakare.

*♦

r x

s ■a

“Vakarienbutj” negalėjo atsidžiaugti gražumu muzikos. DabaiTie, kurie buvo per ‘‘Vakarienbutj” negalėjo atsidžiaugti gražumu muzikos. Dabargi 
ši pati orkestrą išpildys dalj programo, kita dalj išpildys šv. Kazimiere Akademijos Auk* 
lėtinės.

Kurie dar neturite likietų, tai tuojaus nusipirkite, nes gali pritrukti. Tikietai gaunami 
pas: nare*-, “Draugo” ofise, j. Nausiedą 917 W. 33 St. •*

Kviečia visus šv. Kazim. Akad. Rėm. Dr-jos 2 Skyrius.

Visas pelnas skiriamas
ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNO naudai.

CHICAGOJE.
a-----------------------------—-------------- -------------------------------- -~k

KATALIKIŠKOS ŠVENTES susektas didelis svai

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ
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šeštadienis, gegužės 22 d.. 
šv. Julija.

Sekmadienis, gegužės 23 d., 
šv. SEKMINĖS.

Pirmadienis, gegužės 24 d., 
šv. Marija, Krikš. Gelbėtoja.%

GALINIS SUOK* L 
BIAVIMAS.

Atrasta suklastuotu valdiškų 
leidimu.

I PIRMAS SIMFONIJOS 
KONCERTAS.

SIAUČIA MIESTE PLĖŠI
KAI.

.Užpultu du namu, nukentėjo 
moterys.

Užpraeitų naktį 
miesto dnlyj vienas 
pakėlė ant kojų visų iioliciją. 
Pasekmėje jis visgi nesuimtas.

A ps i gi n k la vęs gal vnŽudis 
storoku gelžgaliu pirmiausia 
užpuolė Mrs. Margnrot C. 
Yoiing llvde Purk miglesnės 
mokyklos mokytoją, .linai auk
šti rvte išbudo nugirdusi, 
kaip kas toksai.kėlė kamba
rio langų. Už lango pamate 
žmogpalaikio šešėlį ir suriko.

"Nusimalšink, arba tuojau* 
p;ulary«iii galą!*’ atsiliepė vy
riškio balsas. "Aš esu plėši 
kasJvur yni tavo deimantai!”

.Mrs. Y oung mėgino protes
tuoti, knd neturinti jokių dei
mantą. Bet veikiai tu
rėjo atiduoti du žiedu su dei
mantais, kurių vertė buvus 

kiekvienas.
Tą purių naktį ln> pat plė

šikas per laiurn įlindo į anglių 
pirklio Waxdvn namus, 5001 
Elli> avė. Pataikė j miegamąjį 
kambarį, kur miegojo Mrs. 
Wnr<h*n su 13 metų dukterimi.

(ialvažudis abiem ėmė grū
moti. Moteriškė padavė jum 
krepšiuką su $5. Tuo nepasi
tenkino, Pntvikalavo dnr 
blizgalų.

Tuo momentu plėšikas nu
girdo užpakaliniais namų tro
pai* einantį pieno išvežiotojo- 
Tad tuojaus sprūdo |>er lan
gą ir jiabėgo.

Ir Mrs. Wnrden mntė plėši
ko rankoje gelžgali.

pietinėj 
plėšikn.-

Chicagoje prnbihiei joni
niam. ageiitaiii-, kaip praneš
ta, |mvyko susekti platų stio- 
kalbiavimą. kurio tikslas bu
vo pnslaptomis ir viešai pre
kiauti svaigalais, svaigalus 
dirbant ir pristatinėjant juos 
į nukala ujamas svaigalų vir
ins.

Suareštuota keliolika žmo
nių. Iš tų trys jiadėta po $15,- 
<MM) paranka. Tie yni \Valson, 
Stein ir laiulor. Kiti po iš- 
klausinėjimų paliuosuoti. Kv 
koma, jog įvyks daugiau areš
tavimų.

Pas smirešt imtuosius nt- 
ni-ta -uklastuotų valdiškų lei
dimų |iardavinėti atvirai svai
galus.

Prohibicijiniai agentai, sa
koma, jH-r visą mėnesį veiką 
lame reikale. Pasekmėje imta 
sį nktivio darbo.
Siiokalhiautojai tošimis, kaip 

-akomu, ligšiol jau gerai ir 
pasipelniję su suklastuotais 
leidimais vežioti svaigalus iš 
vienų vietų į kitas. Tvirtina
ma, kad jie su tais leidimais 
praleidę |>er savo rankas svai
galą verjės mažiausia $.'l(Ri. 
(M K).

Ir išfiradžių nelengva buvo 
patirti, kas čia jų buvo vei
kiama.

SENATORIUS APSIGY
VENS APARTAMEN- 

TINTUOSE NA- 
MUOSE.

MAŽAI ANGLIŲ CHICAGO 
JF,.

Cliirngojv mažėja anglių iš
teklius. Daromos pustangos 
kaip nors čia pasidalinti nn-Į 
glim's. n«^ už kelių dienų |ui- 
tirti* turės |mgcri-ti.

Iš Washingt<mo pranešta, 
knd tarfivnlstijinė prekyboj 
komisija visus prekinius trau
kinius visoj šalyj padėjo ke
žės meto pa|s’*«lėn. Tuo budu 
bus' patvarkytas padėjimas 
cnt geležinkelių.

SLUNGA KAINOS.

Iš įvairių mie-tų praneša-Į 
tun. kad šilinga kainos viso-! 
Tiems daiktams. Tik vieno ru-1 
kraus kaina dar augščiuu jia- 
kclianui.

Cliicagoji* kainų |iadėjiiua> 
nj-atnuunytas.

Kongreso senatorius Penro- 
se, iš Pennsylvania valstijos, 
republikonų konvencijon Clii- 
cagoje atkeliaus privatiniu 
•'agonu ir konvencijos metu 
apsigyvens apartamente iš de- 
Cednr gat.

St-iuuui iu.' «io -viguttlin ii, 
turimi, nebus pačioje konven- 
rijoje. Ib*t jo apartamentas su 
konvencijos sale bus sujiing 
tas telefonu, jut kurį jis jm- 
Javinės reikalingus nurody
mus.

NUBALSAVO GRYŽTI DAP, 
BAN.

Nebuvo kitokio išėjimo.

Miestiniai darbininkai—gat
vių* valytojai, peleny ir sąšla
vų išvežiotojai, nubalsavo su- 
gryžti darban, nelaukiant to, 
kol jiems turės būt pripnžinta 
didesnė užmokestis.

Hn Lnviinnu ivvim lo

kuomet miesto taryboj finan
sini' komitetas darbininkų 
unijos vadams pranešė, kad 
darbininkai privalo _ pirmiau 
gryžti darban ir tik paskui jų 
reikalavimai bus aptarti. Gi 
kitaip jie nieko nepelnysią.

Rvtoj, gegužės 23 d., 1920 
m., lygiai R vai. vakare, įvyk
sta Av. Jurgio par. ruimingoj 
svetainėj koncertas — pirmas 
tokios rųšics netik musų kolo
nijoje. lx*t ir visame mieste 
(tarjie lietuvių.)

Apart veikalo "Smilčių Ijii- 
krodis,” kurį vaidins gabios 
Vienuolyno auklėtinės, apart 
šokio, muzikos. Ims koncerto ir 
vokalė dalis — dainuos Ame
rikos Konservatorijos įžymus 
baritonas ir kiti dainininkai. 
.Muzikalė dalis programos yra 
surinkta iš rinktinių kompozi- 
vijų, taip kad didžiausį muzi
kos mylėtojų ir žinovą paten
kins.

Kas nepasinaudos šiąja pro
ga, vargiai kada In-sulauks 
panašios. Užtat, gaukite bi
lietus iš kalno.

šįmet norima prilinigti sta
tyti Vienuolyno namų. Pinigų 
nėra. Visas jielnas šio koncer
to eis Vienuolyno naudai. Tai
gi. kurie pirks bilietus šiam 
vakarui, turės dvigulių nislo 
mimą: vienų, iš puikios pro
gramos, o antrą, tni kad galės 
jaustis savo bilieto pirkimu

ti, galės pasakyti, kad neužsi- 
vilė.
Bilietai parkuodami: "Drau

go” ofise; Iz. ^ausėdo krau
tuvėse (917 W. 33-rd St. ir 
44>O5 S. Asliland Avė.), taipiri 
pus -i. K, V. ^-rojo akynaua 

|pinn. p-nių A. Gilienę, 3304 JS. 
.Morgan St. Pačiame Vienuo
lyne galima jų^irgi gauti. _ 

N’osivėluokite. šiandie dar 
nepervelai. Pirk bilietų į pir
mąjį Simfonijos Komfortą.

Reporteris.

PRANEŠIMAS BRIGHTON. 
PARKIEčIAMS.X

Nedėlioj, geg. *23 d., po pa
maldų bus dalinami L. L. P. 
bonai visiėms pilnai užsimo
kėjusiems prješ l d. balan
džio, nes tų, kurie užsimokėjo 
[si l <|. balandžio, lamai nėra 
iš Centro atėję. Kada juos gnu 
sime, tndn ir pranešime.

Norint gauti luinų, reikia 
turėti subskribcijos lapelį, ar
ba kvitą, ir atvirutę iš Centro.

Taipgi galiniu bus čia da- 
baigti mokėti uė bonus ir nu
sipirkti.

Visi atsilankykite parapijos 
svetainėn. 44 ir So. Fairfield 
avė..

--=■------ "■

rapijos, nė bažnyčios, jtu pri
siglaudę prie itnlų parapijos, 
kurios klelionns lietuviams v- 
rn dideliai prielankus. Parapi
jos svetaine lietuviai naudoja
si litrini kaip sava. NedtMi.v I 

uUlUJUoju za Umcaguv 
lietuvis kunigas laikyt* lietu
viams mišių šv. Per mišias 
mišrus parapijos choras gra
žiai pngiedn. •

Daliar šitas porap.jo* cho- i 
ras subatoj, geg. 22 d. rengia i 
vakarų bažnytinėj svetainėj1 
prie 23 gatvės arti II 1h St Į 
Caimel chnrdu Programa Iras I 
įvairi ir prasidės 6 vai. vnkn- ; 
re - . J

Pelnas skiriamas parapijos 
naudai.

Taigi, visi mv’roseparkie- 
*iai kviečiami atsilankyti tnn 
vakaran. Pasilinksminsime ir 
paremsiine parapija* reikalus 

Lietuvis.

I
I

M Aiieu leau. Atu.u>& a u. a

DIDELIS PIKNIKAS
Pnrenrtaa -

J. K. Eacheris. rašt.

Iš BRIGHTON, PARKO.

♦

ATSIIMKITE BONUS

r • /

Nedėlioj, Gegužio-May 23, 1920
Geo. M. Chernausko Darže No. 2

LYCNS, ILLINOIS

Pradžia 9 vaL iš ryto Įžanga 30c.

I

Didelis Gegužinis 

PIKNIKAS 
Lietuviu Janitorių Vyrų ir Moterų Pas. Kliubo 

Nedėlioj, Gegužio-May 23,1920

f K

1

Kas užsirašėte Bonų 
"Drauge”, ateikite, atsineški
te "receipte#”tir linkite 
nūs; tiktai pirkusieji per Bo
stono Bendrovę malonėsite 
kiek palnukti kol ateis iš New 
Yorko tam tikro* kyitelės. ga
vę jas tuoj pugiirsinsime laik
rašty.

Taippnt ir visi kas tik nori 
gali išnauje užsirašyti Bonų ir 
čia pat tuojaus gauti juos. 
Atsišaukiame ypatingai j tų 
kolonijų lietuvius, kur nėra 
Laisvėn Paskolos Komitetų. 
Nenusiminkite vyrai, galite ir 
Jus lengvai Bonų gauti. At
siųskite $100.00 ar $5QJMb (o 
galima ir $500.00 siųsti) mo- 
ney orderį išrašytą vardu 
"Draugus” Publ. Co. ir tuoj 
gausite gražų didelį Boną, o 
prie jo 14 kuponą. Patariame 
visiems mokėti ne Libertv 
Bendrais liet grynais pinigais, 
ncH kitaip tie kuponai, tartum 
s|mrntliai, bu? truputį apkar
pyti.
“Draugo” stoties iždininkas 
1800 W. 46 St. Chicago. UI. ■

GEO. M. CHERNAUSKO DARŽE No. 1., LYONS, ILL.

Pradžia 9 vai. iš ryto ir tęsis iki vėlybos nakties

f.ro» nraitLi U<-fuvKLu. Ir ilmktos lakto*

T«U<1 rvrbluinicjl lirtuvui Ir lirtuvutlrai. mrldtlarnr rlru. aknlt- 
liniai afr (lankyti amnrtal ir tinkamai laike t>rii1a-l«rt»l tr piUrvtoetm- 
ti tyru oru.

Tlktmfo. kad vlaame bualte utaan.’-dlntl audlankinalrjl.

NtKMrdbai krtoeto KF.XGI'JAJ,Piknikas, kuria turėjo įvyk
ti nedėlioj, geg. 23 <1., vrn ati- 

w. „ . Visas
kurios pasižadėjo

prisidedantys su plytele prie <Jėta> anl ;U) fJ
Vienuolyno sienų. Tik pirkite 
bilietus, kol jų dar kiek turi- 

| rne |iardnvimui.
Bridgeporto skyriaus A. R.

i Dr-jos narės visus malonini j 
priims, tik, žinoma, gerinusios 
vie tos teks tiems, kurie pr-( įu7 p„ikri 
minu nusipirks bilietus, „^gia AlC.... 
paskui jų* gali pritrukti, kaip ... w
- -Ta .1 1 • t a • •• •

draugijas,
dalyvauti, prašau įsidėmėti. 

Todėl šiuo kviečiu visus 
brightonpnrkivėius atsilnnkyti; 
į šį puikų piknijeą nedėlioj, 
gog. 30 d., parapijiniam darže.

i muzika. Pikniką 
j rengia Altorinė draugija haž-

pritruko per "Vakarienbutj.*’
Apie busimąjį koncertą ne

gana dar pasakyta. Šioji pra
moga bus taip daug augėlesnė 
programos turiniu, kad sunku 
ją palyginti su buvusiomis ir 
busimomis lietuvių surengto
mis programomis. Čia tikrai 
Ims dailės puota. Tik tie, ku
rie turės laimės joje <lalyvou-

Kviečia Komisija.

MELROSE P ARK ILL.

Nora maža čia lietuvių ko
lonija, tečiau tėvynė* darbuose 
neatsilieka nuo kitų didesnių. 
Aplamai imant, liet. šeimynų 
Melroae Parke randasi apie 
180. Neturėdami savo pa-

i

PASAKOS: I> vl»u <l»llu mleato vn/iuokitr Iki St «MVr« kary: 
ZSroa karato Iki *a!ul Ir tuUtukito L£<ma kurua. kurto davrJto Iki 
aartni.
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Didelis BALIUS Didelis
Paminėjimui 25-kių metų sukaktuvių 

DR-ETES ŠV. PETRO IR POVILO 

Nedėlioj, Gegužio-May 23, 1920
Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėje, • 

18-ta Ir l’nion Avenue
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Pradžia 5-lų vaL vak įžanga 30c ypatai
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Justino Kudirkos
Išleistuvių

<

RENGIA

Liet. Vyčių Chicagos Apskritis
Ned. Gegužio 3Od. 1920 '

PILSEN AUDITORIUM 
1655 Blue Island Avė, 

Pradžia 7:30 vai vakare

TFTT

Programoje dalyvaus žymiausios Chicagos lietuvių daini
ninkų spėkos, i

Just imta Kudirka išvažiuoja Italijon užbaigti pasaulinę 
dainavimo ir dramos mokyklų. Jų užhaigyn važiuos Lietuvon 
darbuoti™ Lietuvos operoje. šiame koncerte Chicagos publika 
jmskutinį sykį girdės dainnojnnt Just. Kudirkų.

M.w.(

gauti visose Vylių kuopose, visose Darlrininkų Sąjungų krau- 
tnuvėse, Universal Statė Banke ir Draugo’’ ofjse.

KOMISIJA
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