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METAI-VOL. V. No. 80 

Amerikos Moterys Kovoja 
už Airijos Laisvę 

Italija Stovi už Susimylejimą 
Vokiečiams 

PIKETUOJA ANGLIJOS 
AMBASADĄ WASH 

INGTONE. 

Mūsų vyriausybė nepatenkinta 
tuo apsireiškimu. l? 

-

i 

Washington, bal. 3.—Cta su
važiavo žvmus skaitlius airiu 

» m 

moterų ir vakar pradėja pike
tuoti Anglijos ambasadą palei 
Conneetieut a ve. su tikslu pa-
liuosnoti Airiją nuo D. Brita
nijos imperijos. 

Keistas moterų prasimany
mas ir toksai jų veikimas. Bet 
jo reikšmė yra didelė. Tuo di
desnis bus tas moterų veiki-
inas, kuomet moterys visoj ša
lyj gaus pilnas balsavimo tei-
>HS. 

44 Anglija, Amerikos moterys 
tave pasmerkia už palaikymą 
teroro Airijos respublikoje!" 
*'Amerika negali turėti santi-
kių su Anglija, kuri valdoma 
Inogtudžii)!'' 

Tokius ir kitokius parašei 
turi su savimi moterys, pike
tuojančios čia Anglijos amba
sadą. 

Vyriausybei nesmagumai. 

Iš Anglijos ambasados nie
ko neatsiliepta apie tokius ne
girdėtus apsireiškimus. Bet 
augšHesnieji YVasbingtono val
dininkai iš valstybės depar
tamento tais apsireiškimais 
sujaudinti. J ie stovi už tai, 
kad vietos polieija privalo įsi
maišyti ir panaikinti tas ne
girdėtas moterų demonstraci
jas. 

Valstybės sekretorius Colby 
paskelbė, kad jis didžiai apgai. 
lįs tas demonstracijas prieš 
Anglijos ambasadą. Bet apie 
tai neturįs smulkmeningų in
formacijų. 

Sekretorius sako, kad kuo
met jam bus pranešta visi fak
tai apie tas demonstracijas, 
tuomet vyriausybė imsis viso
kių galimų priemonių apsau
goti draugingos viešpatijos 
ambasadą nuo tų nesmagumu. 

Policija kol-kas nieko nesako. 

Policijos departamentas sa
vo keliu paskelbė," kad piket-
ninkės ligšiol neprasižengusios 
įstatymams. Jos su iškeltais 
parašais šen ir ten vaikščiojan
čios priešais ambasadą, nesa
kančios kalbų, išėmus atsikir
timus prieš praeivių protes
tus. 

Vakar prieš ambasadą pike
tavo: M iss Helen Crowe iŠ Chi-
cagos; Miss Nellie Carroll ir 
Miss Margaret Ryan iš Bos
tono; Miss Merriam iš St. 
Louis; Mrs. Harvey Walker, 
Mrs. James Warsh, Miss Aainie 
Keena ir Mrs. Malcolm Dun-
can iš New Torko. 

NITTI SAKO, BLOGAI ĮSI 
VAIZDINAMI VOKIEČIAI. 

Už kitų kaltes jie neturi but 
baudžiami. 

Linksmų Velykų Švenpių širdingiausius velijimus 
pasiunčia visiems "Draugo" Skaitytojams, Bendra
darbiams, Platintojams ir Prieteliams. Redakcija ir Adm. 
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Rymas, bal. 3. — Italijos 
premjeras Nif'ti kalbėdamas 
čia senate šaukėsi susimylėji-
mo vokiečiams, katrie taippat 
labai datig nukentėję buvusio
je karėje. 

Jis sakė, kad šiandie pasau-
1 lis blogai įj- klaidingai jsivaiz* 
dina vokiečių tautą. Tas paei
na nuo įsiėdusio visiems Vo
kietijos militarizmo, Rusijos 
bolševrkizmo ir musulmanų 
fanatikizmo. Nes šitie visi trys 
grūmojo vakarinei civilizaci
jai. 

Premjeras sakė, kad vokie
čių tauta, kaipo tauta, neturi 
hieko bendra su vokiškuoju 
militarizmu. 

Šiandie vokiečiai su prakai
tu dirba, kad pataisyti kitų 
padarytas klaklas. Parodo, 
kad jie nori gyventi sutikmėje 
*u kaimynais ir atsilyginti 
kaip galint už padarytas ki
tiems skriaudas karės metu, 
nors tos skriaudos atliktos ne 
iš jų pačių noro. 

Tad vokiečius nereikia bau
sti aštriomis sąlygomis, bet 
dar jiems pagelbėti pakilti iŠ 
sunkenybių, pristatant reika
lingos žalios medžiagos jų in
dustrijoms. 

Premjeras Nitti reikalavo 
pamatinių civilizacijos įstaty
mų pildymo nuo Rusijos, jei 
Rusija nori, kad su jąja butų 
atnaujinti ekonominiai santi-
kiai. 
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Foch Nevadovauja Ameriko 
niškai Kariuomenei 

FOCH NIEKO NETURI 
PRIE S. V. KARIUOME

NĖS VOKIETIJOJ. 

Kariuomenė pildo policijines 
* pareigas. 

Washington, bal. 3.—-Rkat-
gresui norėjosi patirti apie 
Suv. Valstijų kariuomenės pa 
dėti Vokietijos ties Rhine. 
Buvo padaryta rezoliucija pa
siteirauti tuoMdausimu. 

Pats prezidentas VVLIsonas 
dabai" kongresui paaiškino 
apie tą kariuomene. Preziden
tas sako, kad amerikoniška 
kariuomenė ties Rliine palai
koma pagal armisticijos sąly
gų. Tą kariuomene kontroliuo
ja jis pats, prezidentas, kaipo 
vyriausias armijos viršininkas. 

.Maišalas Focfi, sako piezi-

dentas, neturi nieko bendra su 
ta kariuomene. | | 

Kariuomenei vadovauja ma
joras gen. Allen. Jis autorizuo
tas jam pavestoj teritorijoj 
palaikyti reikalingą tvarką ir 
pasipriešinti visokioms prieši
ninko atakoms, jei tokios kar
tais įvyktų. 

Kovo 2(> d. toje amerikoniš
koj kariuomenėj buvo 72G ofi-
cierai ir 16.756 kareiviai. 

Kadangi annisticija prail
ginta, tad ir Suv. Valstijų ka
riuomenė ten būtinai reikalin-

Kiekvienas tos kariuomenės 
veik.mas pirmiau turi btfjt au^ 
torizuotas Suv. V^stijų v>-
riausybės. Tuo tiks-»i pilną 
įgaliojimą turi geu, Allen, tos 
kariuomenės vada.*. 

Nėra Jo Čionai. Atsikėlė iš numirusia. Kam ieškote gyvo tarp numirėlių? 
6 • 

LENKAI STATOSI PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS. 

Taikos tarybas nori turėti 
Borisove. 

PABAIGTAS BUVUSIO 
KAIZERIO KLAU

SIMAS. 

Paryžius, bal. 3.—Aną dieną 
talkininkai buvusio vokiečių 
kajzerio Mausime pasiunta 
Olandijai čar vieną n^it \v tai 
paskatina. 

Talkininkai notoje pažymė
jo, kad buvusio kaizerio rei
kalas jau pabaigtas ir kad 
Olandija dabar turi imti ant 
savęs atsakomvbę už kaizerio 
apsaugojimą. 

Varšava, bal. 3. — Rusijos 
bolševikų valdžia lenkams bu-
vo pasiųlusi partraukti veiki
mą visuose frontuose, kuomet 
prasidėsiančios taikos tarybos 
balandžio 10 dieną. 

T^enkai su tuo pasiūlymu ne
sutinka. Xori pasirodyti, kad 
jie yra gana stiprus atlaikyti 
bolševikų atakas. 

Taippat lenkai nesutinka 
kur kitur turėti taikos tary
bas, kaip tik mieste Borisove. 
Bolševikai taryboms vesti bu-
vo parinkę Estoniją. 

Borisov yra Baltgudžiuose. 
Tas lenkams yra svarbus daik
tas. 

POLICIJA SURADO $50,000 
VERTOS PLATINOS. 

ANDERSON PRIVERČIA
MAS PASIAIŠKINTI. 

Albany, N. Y., bal. 3.—An-
ti-Saloon sąjungos New Yorko 
valstijoj superintendentas, 
pryčeris Anderson, kurs an
dai buvo apšmeižęs katalikų 
dvasiškiją, priverčiamas pasi
aiškinti prieš legislaturos ko
mitetą arba bus uždarytas ka
lėjimam. Jis apšmeižė legisla-
turą, pavienius atstovus ir pa
tį gubernatorių. 

Nėw York, bal. 3.—Čia po
licija suareštavo du vyru ir 
pas juodu atrado $50,000 ver
tėm platinos. Aišku, kad jiedu 
tą metalą bus pavogusiu. 

IŠ VIENNOS DEPORTUOJA 
MI NEGEISTINI* ŽMONĖS. 

Vienna, bal. 3. — Austrijos 
vyriausybė iš čia deportuoja 
visus negeistinus svetimšalius. 
Bus išvežta apie 30,000 gal i ei-
jonųJ r ungarų, katrie čia per 
žiemą tik padidino vargą. 

CHICAGOJE PAMESTOS 
OVĮ BOMBOS. 

Praeitą naktį nežinomi pik
tadariai pametė dvi bombas. 
Viena bomba plyšo ties na
mais po num. o512 Lowe a ve., 
kita—3453 So. Ashland ave. 

Pastarojoj vietoj gyvena nu
žudyto kituomet trukšmadario 
Enrigbt sėbras Hugli Lynebj 

Kaip viena, taip kita vieta 
apgriauta. 

Policija yra nuomonės, kad 
unijų vadai pradeda naują ba
taliją. 

BATUME ARŠĖJA 
SUMIŠIMAI. 

S( mėnesį Turkija gaus 
\ Taikos Sutartį 

TALKININKAI PARŪPINS 
TURKIJAI TAIKOS 

SUTARTI. 
Radikaliai gaivalai kasdien 

demonstruoja. Augščiausioji taryba pradės 
sesiją bal. 19. 

RUSIJOS BOLŠEVIKAI 
SIŲLO AUKSĄ. 

Berne, bal. 3.—(ieorgia res
publikos mieste Batum bolše
vikai kasdien vis labjaus pra
dėjo nerimauti ir viešai de
monstruoti, ypač puolus mie
stui Novorossiiskui. Kasdien 
atkartojamos riaušės ir grū
mojimai. 

Riza bey, kurs Batumą bu
vo apiplėšęs 1918 metais, iš-j 
naujo veda ginkluotas plėši
kų gaujas iš Anatolijos į Ba-
tuma. Tems gaujoms ginklai 

Paryžius, bal. 3.—Augščiau
sioji talkininku taryba sekan-
čią savo sesiją turės Italijos 

RUSIJOS PRINCESĖ PA 
TRAUKTA TEISMAN. 

Neturėjo iš ko užmokėti u i 
pagyvenimą viešbuty j . 

Geneva, bal. 3. i — Vienas 
viešbučio savininkas Vevey 
teisman patraukė rusų prince-

Rusijai reikalingi žemdirby
stės įrankiai.. 

Stockholmas, bal. 3.—Vietos 
rusų kooperatyvių draugijų 
atstovai apskelbė, kad šiandie 
Rusijai yra reikalingi visokie p L E ČIASl STREIKAS DA 

ir amunicija pristatomi rusų! sę (kurios pavaldė nepa,skelb-
bolševikų iš Odessos. j ta) už neužmokėjimą jam pri-

Georgia respublikos valdžia j gulinčios samdos 1,000 frankų, 
paklausė talkininkų autorizuo-1 Prieesė teisme pasisakė e-
ti ją pasiųsti kariuomenę į Ba^ j santi kalta ir pažadėjo reika 
tuma ir"pravesti ten geistiną! laujamą sumą užmokėti pas-
tvarką. 

industrijaliai produktai, ypač 
žemdirbystės įrankiai, preki
niai vagonai ir lokomotyvos. 

Tai visa, sako, būtinai reika
linga. Bolševikų valdžia už tos 
rųšies produktus užmokėti tu
ri -pagaminusi aiksą. (jalinti 
atlyginti kadi r javais. 

NIJOJ. 

Pagaminta skaitlinga kariuo
menė. 

GAISRININKU KLAUSI
MAS MAJORO 

, RANKOSE, 

Copenhagen, bal. 3. — Dani
jos A'yriausybę nusprendė pa
siusti Flensburgo ruožan ka-
riuomeate ir tą teritoriją už
imti, nežiūrint socijalistų prie-
sgmiavimo. 

ATMESTA REFERENDUMO 
PETICIJA. 

San Francisco, Cal., bal. 3. 
Angščiausias valstijos teis
mas atmetė peticiją, su ku-
riąja buvo reikalaujama Cali-' 
fornia valstijoj pravesti refe
rendumą 18-otojo šalies kon
stitucijos ainendmento klausi
me. 

Kezignuoti sutiko net 1,800 
gaisrininkų Chicagoje del per-
mažo užmokesčio. Jų peticiją 
priėmė viršininkas ir indavė 
miesto majorui. ŠJg pranešė, 
kad tą klausimą apsvarsty-
siąs. \ 

Matyt, bus padėtos pastan
gos sulaikyti gaisrininkus vie
tose. Nes su tokiais nuotįkiais 
nėra juokai. 

Savo keliu paskelbtas gene-
ralis streikas plečiasi po visą 
šalį. Bet užtaigi ir skaitlingi 
kariuomenės būriai sutraukia
mi į pavojingas vietas. Karei
viams pristatyta daug amr 
cijos. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
^MO ŽENKLELIUS (fa.S.S.). 

APELIUOS PRAŠALINTI 
SOCIJALISTAI. 

New York, bal. 2. — Praša
linti iš legislaturos penki so-
cijalistai paduos apeliaciją au-
gštesnin valstijos teisman. Jei 
tas nieko negelbės, tuomet 
bus kreipiamasi augščiausian 
šalies teisman. 

kiau, kuomet turėsianti pini
gų. Nes Šiandie jinai esanti 
bolševikų auka ir gyvenanti 
dideliam varge. ' 

Toliaus teisme jinai išaiš
kino, jog prieš bolševikų Nre-
voliueiją jos tėvas, kurs nu
žudytas bolševikų, metinių į-
plaukų turėjęs apie $50,000. 
Revoliucijos metu tečiaus 
bolševikai konfiskavo visas 
nuosavybes ir jinai palikusi 
kaip stovinti. 

Sakėsi visas laikas Šveica
rijoje jinai ieškojusi kokio 
nors užsiėmimo. Bet nepavy
kę gauti ir pelnyti pragyveni
mui. 

Teismas, t išklausęs tų visų 
jos nusiskundimų, bylą visai 
panaikino ir dar teismo lėšas 
uždėjo ant skundėjo. 

mieste San Renio. Prasidės 
balandžio 19 d. 

^'ia tvirtinama, jog ton se-
sijon bus pa kviesti Turkijos 
atstovai ir jiems bus induota 
talkininkų taiko< sutartis, ko
kia Turkijos vyriausybė turės 
patvirtinti. Tai turėsianti pa
daryti gegužės mėnesiu. 

Toje pačioje sesijoje talki
ninkai galutinai apspręs ir 
Ungarijai taikos sutarties 
klausimą. (Jai dar palies ir 
kitus reikalus. Bet yra žino
ma, jog sesija bus trumpa. 
(ial tik tris dienas prasitęs. 

DVIKOVOJ ŽUVO LAIK
RAŠTININKAS. 

o 

Montevideo, Kruguay. bal 
—Buvęs šios respublika 

prezidentas, Jose Battle y. Or 
donez, vakar turėjo dvikova 
su laikraštininku WaVliingtoi 
Beltran. Pastarasis žuvo. 

MUZIKAS ST. ŠIMKUS IŠ
VAŽIUOJA LIETUVON, 

S. V. NEDALYVAUS TAI
KOS SUSIRINKIME. 

Washington, bal. 2.—Šį mė
nesį Italijos mieste Rėmo 
įvyks talkininkų tai-kos atsto
vų susirinkimas. Tame susi
rinkime nedalyvaus Suv. Val
stijos. 

' Gegužės 2 dieną Aryan 
Grotto Temple Oliicagos lietu
vių muzikai kelia didžią dailės 
puotą. Tą dieną ruošiama iš
kilmingas koncertas Stasį Šim
kų išleidžiant Lietuvon. 

Skelbiama dalyvauti šie ar
tistai: (eilė sulig alfabeto) N. 
Grigienė, M. Janušauskienė, P. 
Jakutis, M. Norkaitė, J. Ku
dirka, O. Pocienė, A. Pocius. 
M. Rakauskaitė", K. Sarpalius, 
S. Staniuliutė, P. Stogis ir pat
sai išvažiuojantis, S. Šimkus. 

"Bi ru tė s" eborą šiame kon
certe p. Šimkus turės sa 
rankose paskutinį kartą. X. 

ORAS 
BALANDŽIO 3, 1920 M. 

Chicago.--Šiandie debesine-
ta; rytoj gali but lietaus ar 
sniego; šalta. 
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"DRAUGAS" 
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2 Hutams ft.OO 
Pusei Metų 3.50 
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Metams $5.00 
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Prenumerata mokam iškalno. Lai
kas skaitosi nuo ufcrirasymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus j 
registruota laišką. 

"Drangas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, m . 

Telefonas Mt-Kinley 6114 

Velykos. 
Tarškančiuose d uminguo^e 

nuėstuose Velvku diena vra 
linksma pavasario šventė, bet 
visa jos grožė pasirodo tiktai 
laukininku kaimuose, kur žmo
nės gyvena arti su gamta. 

Dviem savaitėm prieš už
gavėnes Bažnyčioje jau pra
deda žmonių mintys krypti 
prie didžiosios dramos įvykn-
sios ant Kalvarijos kalno sale 
Jerozolimos. Kuo tolyn tuo 
labyn kataliku jausmai kryp
sta prie didžiosios Kristaus 
kovos su nuodėme ir jos vai
sium mirtim. Ilgas ir sunkus 
pasninkas išvalo jausmus, 
sustiprina valios jiegas. Kuo
met grynas atgijaneio pava
sario oras perima kūną, tuo
met pasninkas padeda išva
lyti iš jo kenksmingus liku
čius. Susidaro septynios sa
vaitės nuolatinių pastangų, 
susipynusių su mintimis apie 
didžiausią meilės ir pasišven
timo pavyzdį. 

Pagaliaus dklėji ir ilgoji ko
va tarp gero ir blogo virsta 
gyvybės pergalėjimu, mirties 
pralošimu., Kristus keliasi iš 
numirusių. Linksma yra mi
nėti tų didįjį atsitikimą. Link
smybė dar labiau? didėja, kad 
tuo pačiu laiku baigiasi il
gasis ir sunkusis pasninkas. 

Be Bažnyčios patarmės Lie
tuviai tuom laiku pridėdavo 
įvairių kuostjpriausių sveiko 
džiaugsmo pasilinksminimų. 
Jie šaudydavo Velykų rytą, 
jie supdavosi, jie rišdavo riti
nį, ir kitokias žaismes žaizda-
vo. 

Miestų dvasia panaikino 
gavėnę; panaikino ir Velykų 
džiaugsmus. Džiaugsmo žmo
nės nori visur ir visada. Bet 
yra dvi džiaugsmo įgijimo 
rųšį. Viena yra ta senoji rų-
šis, kuri ilgu, stipriu susi
valdymo lavinimu prirengia 
linksmybę; kita linksminasi į-
vairiais nervų dilginimais. 
Kol buvo svaigalų, tol jie la
biausiai sukekiavo žmonėse 
džiaugsmą be minčių, be pri
sirengimo, be dvasios sustip
rėjimo, be naudos patiems 
žmonėms. 

Bepig, kad mes mokėtume 
eiti pirmyn neprastodami to 
gi»ro, kurį turėjome senovėje! 
Dažniausiai senų gerumų ne
tenkame, kada užmirštame jų 
naudų. Taip pasidarė ir su 
Velykomis: paliovėme pasnin
kavę kaip reikia, todėl Vely
kos nubliuško. 

Jų turinys, Kristaus atsikė
limo paminėjimas tebeliko, 
bet jį supranta tiktai žmonė> 
labai papratę gyventi minti
mis ir jausmus valdyti tieso
mis. 

. 

Apaštalų svajonės buvo su
griuvusias, kuomet Kristus 
numirė ant kryžiaus. V. Jeaui 
atsikėlus iŠ kapų, atgijo Jo 
mokinių mintyi ir jausmai. 
Kaip smarkiai apaštalai bu
vo pajutę Kristaus mirties ne
laimę, taip smarkiai jie pa
juto Jo atsikėlimo džiaugsmą 
ir laimę. Tą didįjį jausmų 
skirtumą mes mažiau tejaueia-
me, nes devyniolikos šimtų 
metų praeitis pridengia. 

Tiktai užpernai, pernai ir 
šįmet netikėtas pavergtos, be
veik nužudytos, Lietuvos atsi
kėlimas iš nelaisvės į nepri-
gubnybės džiaugsmą žymiai 
sumažino to praeities uždanga
lo storumą. Matydami tėvynę 
pabundant labiau jaučiame ir 
Kristaus atsikėlimą, nors jis 
ir pirma buvo lygiai tiek pat 
aiškus prirodytas istorijos fak 
tas kaip ir dabar. 

Mųs žmogiškai silpnybei 
lengviau eina džiaugtis di
džiaisiais dvasios laimėjimo 
nuotikiais, kada sale jų ga
lime pasidžiaugti taip-gi lai
mingomis permainomis ir kū
no srvtije. 

Džiaugėmės Velykomis per
nai; džiaugiamės ir šįmet. 
Pernai bolševikai mųs džiaug
smą temdė, šįmet lenkų oku
pacija dar jį slegia. Linkėda
mi vieni kitiems laimingos at
eities pasirupinkirie, kad visa 
Lietuviškai Kalbančioji Žemė 
kitą met šiuo laiku butų su
sivienijusi laisvoje ir laimin
goje Lietuvos Respublikoje. 

Ar Chicaga Taps 
Atlantiko Uostu? 
Chicagos miestas gali nusi

pirkti geležinkelio tikietą, bet 
ue^ali jaiekur keliauti iš. savo 
vteios. Tarp Cbicago's ir At
lantiko vandenvno vra 900 
mailių tolumos. Iš kur ta šne
ka, kad Chicago taps Atlan
tiko uostu! 

Tečiaus ta šneka vra labai 
rimta. Cbicago stovi ant kran
to gilaus ir plataus Micliiga-
no ežero, kuris susiekia su ki 
tais keturiais giliais ežerais. 
Iš jų teka šv. Lauryno upė j 
Atlantiką. Dideliems Atlanti
ko laivams užtenka 25 ar 26 
pėdų gi luinos. Minėtoje upėje 
ir ežeruose gilumos yra dau
giau. Kitados buvo viena gani 
tknė kliūtis, kad tarp ežerų 
Erie ir Ontario buvo 30 siek
snių augščio slenkstis — t. y. 
Niagaro krioklys. Laivai ne
galėjo nuo jo nulipti nei už
lipti prieš jį. Bet ta kliūtis 
jau prašalinta, nes yra iškas
tas Kanalas šalę krioklio ga
na toli nuo jo. Laiyai dabar 
gražiai vaikščioja iš Eri(» į 
Ontario ir atgal. 

Dabar, jei butų norinčių, 
galėtų didelį laivą prikrauti 
Chicagoje ir iškrauti Klaipė
doje, arba prikrovę Klaipėdo
je iškrauti Chicagoje. Tik kol 
ka> Chicaga neturi Michigane 
pritaisytų dideliems uostams 
reikalingų prieplaukų. Klausi
mas ar verta jas daryti? 

Xe\v Yorko žinovai sako, 
kad neverta, nes Micbigano 
krantas ties Chicaga yra lėkš
tas ir atviras. Lėkštas reiškia, 
kad jo kraštus reikėtų kasti i r 
gilinti idant laivai galėtų pri
eiti prie pačios prieplaukos. 
Atviras reiškia, kad ties Chi
caga vanduo neįeina į žemę ga 
na didele įlanka, ir kad apie 
tą įlanką nėra kalnų saugo
jančių uostą nuo vėju. Iškas
ti ežero kraštus, pastatyti ap
saugas nuo audrų atseitų ne
apsakomai daug pinigo. Vi
sos tos" išlaidos eitų niekais, 
n*^ šv. Lauryno upė teka per 
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svetimą žemę, p,er Kanada. 
Pasidarius kokiam nors nesu
sipratimui tarp kaimynų Ka
nada imtų ir uždarytų upę. 
Tada Chicago % taptų kaip 
žmogus, kuriam gerklę sus
paudė, kitaip sakant Chicagos 
uostas taptų pakartas, arba 
pasmaugtas. 

New Yorkiečių protavimas 
labai rimtas. Tik jie nepride
da dar vieno labai jiems rū
pinčio daigto, kad Chieagai 
įsitaisius tiesioginį laivų siun
timą į anapus Atlantiko, di
delė daugybė siuntinių einan
čių dabar per New Yorką ei
tų pe r Chicaga. Tada Chicaga 
augtų dar smarkiau, ir New 
Yorką, gal, pralenktų. 

Nėra ką žiūrėti dviejų mie
stų varžytinių, o yra reikalas 
žiūrėti visuomenės naudos. 

Daigtų siuntinėjimas gele
žinkeliais yra daug brangesnis 
negu laivais. Visi Amerikos 
gyventojai esantieji į vaka
rus nuo Chicagos ir siunČian-
tieji daigtus į Europą, norėtų, 
kad tie daigtai eitų vandenim 
nuo Chicagos, ne nuo New 
Yorko. Iš to pirmiausia butų 
naudos didžiajai pramonei, 
dirbtuvėms ir pirkliams, nes 
jie pigiau siųstų savo parda
vimus. "Butų naudos ir tų 
pramonių darbininkams, nes 
einant mažyn išdirbinių siun
timo lėšoms gali kilti darbi
ninkų algos. Naudos butų 
ypač ūkininkams, nes jų že
mės ir darbo vaisiai galėtų 
būti brangiau parduodami A-
merikoje, jeį taptų pigiau ve
žami tolyn. 
Tas persiuntimo papiginimas 

lengvai išmokėtų ir ežero kra
štų gilinimą ir statymą tam 
tikrų uosto apsaugų nuo vėjo 
bei audros. 

Pasidarius Atlantiko niįes: 

tui Chicagoje taipal pasidary
tų Milwaukėjė, Detroit ir ki
tuose Didžiųjų Ežerų kranti
niuose miestuose. Labiausiai 
pakils tik tie, ties kuriais į 
ežerus įbėga žymios upės ne-
duodančios uostui užšalti. 
Tuomi žvilgsniu Chicago ga
na nelaiminga. J i turės gintis 
nuo užšalimo šildymu ar ki
tokiomis priemonėmis. 

Aplinkui Chicaga yra tiek 
daug ploto, kurio žmonės tiek 
daug reikalų turi su vandeny
nu, kad nežiūrint visų kliūčių 
Chicago turės virsti uostu. Ta
da tas miestas su visa apielin-
ke pasidarys prigulmingas nuo 
Kanados valdžios. Tada Ame
rikos politikoje turės atsirasti 
reikalą^ prijungti Šv. Lauryno 
upę prie Suvienytų Valstijų. 
Viskas butų gera, jei iš to ne
išeitų stambių politiškų pai
nių. 
"* Iš Chicago'į noro tapti At
lantiko uostu aiškiai matyti, 
kad to miesto reikalai yra 
priešingi New Yorko reika
lams. Yra žinomų tikinčių, buk 
asmenys, turintieji priešingus 
reikalus negali tartis, o turi 
kariauti. Jei tų žmonių pa
žiūra butų teisinga, tai išeit u, 
kad Suvienytose Valstijose tu
ri kilti karė tarp New Yorko 
ir Chicagos. Tečiaus karės ne
bus. Protinga deryba ir pro
tinga Suvienytų Valstijų po
litika tą reikalų priešingumą 
sutaikys taip, kad abiem mies
tam hutų naudos. Pripažinda
mi kitiems teisę gyventi ir 
augti žmonės išvengia kovų ir 
karių. Jas prašalina visai val
džia, augštesnė už abi pusi, 
kuriedvi turi priešingų reika-
lų. Jeigu ant darbdavių ir 
darbininkų butų bendra tei
singa ir bešališka valdžia, kaip 
yra ant Chicagos ir New Yor
ko, tai nereikėtų kariauti 
samdomiems ir samdantiems. 

Dėlei Lietuvos Valstybes Tarybos 
Sutarties. 

L Rinktieji Lietuvos Tarybos 
nariai. 

Rugsėjo 18—22 d., 1917 m., 
Vilniuje buvo sušaukta, vokie
čių okupacijos valdžiai leidus, 
lietuvių konferencija iš buvu
sių rusų gubernijų Vilniaus, 
Kauno ir Suvalkų. Konferenci
joj dalyvavo 222 atstovai, iš
imtinai lietuviai. Nė žydai, nė 
baltarusiai, nė lenkai iš Lietu
vos ton konferencijon kviečia
mi nebuvo, todėl visos šios tau 
tų mažumos ilgai nenorėjo pri
pažinti Lietuvos Tarybos, kai
po valstybinės atstovybės. 

Konferencijos rezoliucijoj 
buvo iškeltas obalsis Lietuvos 
politinės nepriklausomybės ir 
nurodyta, kad kaip visą vidaus 
valstybės tvarką, taip ir jos 
santikius su kaimynais privalo 
galutinai nustatyti Steigiama
sis Lietuvos Seimas, visuotinu, 
lygiu, slaptu ir betarpiu balsa
vimu išrinktas. Vykinti šią re
zoliuciją buvo išrinkta iš tarpo 
konferencijos atstovų 20 Lietu
vos Tarybos narių, kurie ir su
darė pirmą jos branduolį. Aiš
ki dauguma suvadintoj konfe
rencijoj priderėjo krikščio-
nims-demokratams, kurie ton 
Tarybon buvo išrinkę net šešis 
kunigus, bet dviem iš jų, kun. 
Stankevičiui ir Vrbonavičiui 
atsisakius, galutinai tapo iš
rinkti šie nariai: 

L Smetona Antanas—juris
tas, literatas. 

2. Kun. Staugaitis Justinas 
—dekanas, literatas. 

3. Bizauskas Kazys—gimna
zijos mokytojai. 

4. Stulginskis Aleksandras— 
agronomas, publicistas. 

o. Dovidaitis Pranas—juris
tas, publicistas, gimnazijos di
rektorius. 
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6. Vailokaitis Jonas—banki
ninkas. 

7. Kun. Šaulys Kazys*—Že
maičių kapitulos kanauninkas, 
seminarijos profesorius. 

8. Banaitis Saliamonas—uki-
niiukas ir pramonininkas. 

9. Smilgevičius Jonas—dva
rininkas, agronomas. 

10. Basanavičius Jonas—gy
dytojas, literatas, mokslinin
kas. 

11. Malinauskis Donatas— 
dvarininkas, agronomas. 

12. Kun. Mironas Vladas— 
dekanas, visuomenės veikėjas. 

13. Kun. Petrulis Alfonsas— 
klebonas, visuomenės veikėjas. 

14. Šernas Jokūbas—juris
tas. 

15. Biržiška Mikas—juristas, 
literatas, mokslininkas. 

1G. Šaulys Jurgis—filozofi-
jos daktaras, publicistas. 

17. Klimas Petras—juristas, 
literatas. 

18. Vileišis Jonas—advoka-
tas. 

19. Kairys Steponas—inži
nierius. 

20. Narutavičius Stasys— 
dvarininkas. 

Lietuvos Tarybos pirminin
ku buvo išrinktas Ant. Smeto
na, viee-pirmininku kun. Justi
nas Staugaitis ir sekretorium 
Jurgis Šaulys. 

Vokiečių okupacijos valdžia 
yra dariusi visokios įtakos, 
idant Lietuvos Taryba pasiža
dėtų vardan Lietuvos sueiti į 
artimus ryšius ant pamato 
konvencijų su Vokietija, neat-
sižiurint į Steigiamojo Seimo 
sušaukimą. Gruodžio 10—11 
dieną buvo įteiktas Lietuvos 
Tarybos daugumos tam tikras 
dokumentas, o sausio 10—12 
dienose Lietuvos Taryba dau 
guma savo halsų (13 iš 20) no
rėjo šinus pažadus paantrinti, 
kad ir kitoj 'fermoj. Tuomet iš 

Lietuvos Tarybos išstojo ketu
ri jos nariai: Biržiška M., Na
rutavičius S., Kairys S. ir Vi
leišis J., kurie vėl įstojo Tary
bon vasario 16 dieną, kuomet 
visos Tarybos buvo priimta šių 
narių Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo formula, neat-
sižiurint visai į vokiečių aspi
racijas. Tuo laiku ir patsai Lie 
tuvos Tarybos prezidiumas ta- čių. 
po permainytas ir papildytas, 
būtent Lietuvos Tarybos pir
mininku liko išnaujo išrinktas 
Ant. Smetona, vicepirminin
kas kun. Staugaitis ir Jurgis 
Šaulys ir sekretorium Šernas, 
ir patį Lietuvos Taryba jau nu
tarė vadintis Lietuvos Valsty
bės Taryba. Šioj sąstatoj Lie
tuvos V. Taryba gyveno iki lie
pos 15 dienos, kuomet liko pa
keltas klausimas apie pakvieti
mą Lietuvos amžinu konstitu-
cįjiniu monarchu Urachas iš 
VYuertembergo. Prieš tokį pa
kvietimą balsavo penki Lietu
vos V. Tarybos nariai: Petras 
Klimas, M. Biržiška, Step. Kai
rys, St. Narutavičius ir J . Vi
leišis, iš kurių keturi paskuti
nieji yra padavę bendrą pareiš
kimą, jog tame Tarybos žing
snyje jie mato neteisėtą uzur-
pavimą teisių Lietuvos Stei
giamojo Seimo ir skaito tą nu
tarimą nesutinkančiu nė su bu-

vusios Lietuvos Konferencijos 
nutarimu. 

II. Pririnktieji nariai. 

Lietuvių Konferencijos nu 
tarimu buvo pavesta Lietuvos 
Tarybai papildyti «avo sąstatą 
iki Vį, dalies* naujais nariais ir 
be to dar liko įgaliota priimti 
iš kitataučių iki b' narių, t'ir-
miausiai buvo žadama priimti 
atstovai nuo valstiečių. Tečiau 
šie konferencijos padavadiji-
mai buvo paskeljau praplėsti. 

Jau liepos 15 dieną, kuomet 
buvo svarstomas klausimas 
apie LTraeho pakvietimą, tapo 
nutarta papildyti Lietuvos Ta
rybos sąstatą po du nariu nuo 
Krikščionių-Demokratų nuo 
-Pažangos ir nuo Tautos Lais
vės Santaros ir tuomet tapo 
pririnkti šie šeši nariai, kurie 
tiko priimti Urachą. 

1. Alekna Jurgis—gydyto
jas, dvarininkas. 

2. Draugelis Blazejus—gydy 
tojas, publicistas. 

3. Yčas Martinas—juristas, 
advokatas. 

4. Purvckis Juozas—filizofi-
jos ir teologijos daktaras, li
teratas. 

5. Šilingas Stasys—baronas, 
juristas, ekonomistas, literatas. 

G. Voldemaras Augustinas— 
universiteto profesorius. 

O lapkričio mėn. 27 dieną 
dar po vieną narį nuo tų pačių 
partijų 

1. Čarneckis Voldemaras — 
inžinierius, elektrotechnikas. 

2. Noreika Liudas—juristas, 
redaktoiius. 

3. Petrulis Vvtautas—ekono-
mistas, publicistas. 
• Lapkričio mėnesyje liko pri
imta Lietuvos valstybės kon
stitucija ir liko atsižadėta nuo 
kvietimo Uracho. Tuomet fak-
tiuai vėl pradėjo dalyvauti 
Lietuvos Taryboje Jonas Vilei
šis ir Myk. Biržiška ir be to 
nuo socijalistų-liaudininkų-de-
mokrątų tapo priimtas gruo
džio 5 dieną gydytojas Alseika 
Danielius, kursai tečiau gruo
džio pabaigoje prieš užeisiant 
ant Vilniaus l)olševikams vėl 
išstojo iš Lietuvos Tarybos ir 
drauge ir iš Lietuvos soc liau
dininkų partijos. 

(Pabaiga bus.). 

LIETUVOS PAVASARIS. 
Pavasaris Lietuvoje yra vie

nu iš gražiausių meto lai l?\ 
Pavasaryje atgimsta gamta, 
kuri buvo laike žiemos sukau
styta Šalčio retežiais ir slo
ginama po sunkia sniego naš
ta. Šiame laike pradeda judė
ti visokie gyvūnėliai ir džiaug-
ties, kad jiems pasisekė išlik
ti gyvais, nesušalti laike di
džiųjų Lietuvoje žiemos šal-
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Pavasaris Lietuvoje yra gra
žus ir tuomi, kad mūsų lietu
vių artojų išdirbtieji laukai, 
apsidengia lyginai gražiausiai 
nuaustu žaliu kauru,—javų žel
menimis. Kur tik pažiūrėsi, 
ten viskas, rodos, kalba, 
džiaugiasi, paragavę šilto, ma
lonaus pavasario vėjo. Žolė 
lenda iš žemės, su savo plone-
lytėmis viršuniukėniis; me
džiai apsidengia žaliais, tyrais 
lapeliais. Sodnuose obelys ir 
vyšnios pradeda savo lapelius 
skleisti ir tarpe jų pasirodo 
gražus, nepaprasto baltumo 
žiedeliai. 

Imkime mes lietuvaitės dar
želį. Saulutei sniegą nutirp-
džius, mūsų sesutė pradeda 
žiūrėt savo gėlių, kurios per 
visą žiemą tūnojo apklotos. 
Pakaitinus saulutei, mūsų se
sutės pradeda savo darželyje 
apžiūrėti visuomet žaliuojan
čias rūteles. Apžiurėjus jas, 
tuojaus imasi darbelio prie 
tulipų ir pijolkų, kurios jau 
čia pat iškišę savo galvukes 
pradeda sveikinti pavasarėlį. 
Apžiurėjus virš minėtas gė
les ir leidus joms pora dienų 
paaugti, atsiranda naujas 
darbas rūtelių darželyje. Lie
tuvaitė sėja šimtus kitų gė-
kįų, kurių Lietuvoje yra dau
gybės. Aptaiso savo darželį 
ir tėmija, kad kokių piktžo
lių neįsiveistų gėlių tarpe. 

Ant nelaimės, kartais, per 
ankstyvas pavasaris atneša 
daug nesmagumų. Kartais, 
tarp gražiai prižiūrėtos gėlės, 
malonios išvaizdos darželis, 
lieka auka šalnos arba negai
lestingo sniego. Netik visas 
darželis, netik naujai išspro-
gę medžiai nuvysta, bet visa 
gamta, rodosi, apsidengia mir
ties skraiste prislėgta- po 
šiaurės mirties vėjo letena. 
Daug reikia darbo, daug 
skausmo širdžiai mūsų lietu
vaitė turi panešti, kol darže
lį, kuris yra jos gyveninio 
veidrodžiu, atitaiso ir jį pri-

Vynj ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs lsteraa ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku išmoksite viao ama

to. 
Mes turime didžiausius lr geriau

sius kirpimo, desigming ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geroe 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose maJinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti blle ko-
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio sUliaus ir dydžio iŠ bet kurtoj 
madų knygos. \ 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

j . F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St.. ant 4-tu lubų 
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Dr.A.BURKE 
(Lietu via) 

418 W. Marta* 8tr. 
FottsrUle. Peona. 

visomis ligomis priima nu 
Nuo 8 iki 1 e vai. ryto 
Nuo 1 iki t vai. po pietų 
Nuo C iki 8 vai. vakarą. 

« » 1 > ^ » — < » • * • » » ! » * . » » • • • » » • • % } 

Tel. Drovar 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEJTTISTJJS 

; Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4*12 SO. ASHLAND A VENTE 
arti 47-tos Gatvės 

Dr. L L MAKARAS 
Llt-Ui vte Gjdytoja* Ir Chirurgas 
Roselande: ltGOt 8e. Mlcblcaa Are. 

Teteteaaa F*Hman Ut tr P e l n a u H M 
Chioagoj: 4M5 8o. Wood 8*r. 

Tik Ketrerro Takok e no o 5:30 lkl 7:00 
I 
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! J.P.WAHCHES * 
ATTORNEY AT LAW 

METTV1S ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STREET 

18« IV. 18th STREET 
• CHICAGO. 
McKinlej 4320 

V. W. RUTKAUSKAS | 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street g 
Eambaris 324 

Tel. Central 6300 

• • • 

• 
I Vakarais, 812 W. 33 St. 

Tel. Yards 4681 

! • • • • 

Įjetuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 sjr., New York; 

veda prie pi nubuvusio stovio. 
Mūsų tėvynė Lietuva prieš 

Europos karą buvodyginai pa
vasaryje lietuvaitės darželis. 
Kur tik būdavo eini, ten gra
žu, žaliuoja. Gėlių darželiai 
lietuvaičių prižiuroirri, visuo
met priduodavo mūsų tėvynei 
daugiau grožės. Laukai ža
liuodavo nuo augančių javų. 
Sodai buvo pilni visokių vai
sių. Ir atėjo nelaimingi tie me
tai, kuriuose prasidėjo karas. 
Husai, o paskui vokiečiai su
naikino ta mųs numylėtų kra
štų, apiplėšė jį. Kanuolių kul
kos suarė mūsų tėvynės ža
liuojančius laukus. Mūsų lietu
vaičių darželiai ištrypti nevi
dono arklių kanopomis. MUSIĮ 
tėvynės gražioji gamta tar
tum apmirus. Husai, paskui 
vokiečiai, ant galo lenkai, 
kaip kad anas pavasario šal
tis, sniegas, prislėgė mūsų tik 
kų atgimstančių tautų, .šale
lę. Žiaurumas karo nepasigai
lėjo nei mūsų brolių, nei se-
sųČių, nei vargšų nelaimingų 
vaikelių, kurie likos atskirti 
nuo tėvų ir palikti ant tyrų 
laukų, taipe sudegintų triobė-

(Pabaiga ant 3 pusi.) 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy* Oraboriua patarnauju, laido

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

2314 W. 23 PI. Chicago, m. 
Tel. Ganai t l t t . 

S 
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Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Keitė 32 ro St., Chioago, IU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryt* 
Iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo • 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po p i* . 

Telefonas Yards 687 

S 
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JOSEPrTC WOL0N 
Jetuvis Advokatas 

l t SO. LA KALI,K 8TRKET 
Gyvenimo Tai. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Btreet 
Tel. Rockwell 9999 

CHICAGO, I U * 

Rosid. 933 So. Ashland Blv. Cbicago, 
* Telefonas Haysnarket S&44 

DR.UJ0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
SpecijaUstas Moterišku, VyrUkų 
Vaikų ir visu chronišku U*TV 

Ofisas: 83»4 So. Hatsted £&,, Chioago 
Telefouas Drover 

VALANDAS: 19—11 ryto * ~ * po 
pietų 7—8 vak. Medėliasnls 1«—lt d. 
****«***%«***+%*t>%9>»+*«*4>* 
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VELYKOS. 
Sveiki sulaukę Šventų Velyki], 
Linksmiausios šventės del kataliku. 
Jėzus ant Kryžiaus miręs <ler mūsų, 
J au prisikėlė iš numirusių. 

Prisikėlimo linksma-atmintis, 
Greitai išblaško mus liūdnas mintis. 
Tartum, kad siela, žmogaus sušildo, 
Dangišku džiaugsmu širdį pripildo. 

Saulė šviesdama skaisčiai šiandienų, 
Primena mumis linksmų naujiena. 
Kad Išganytojas kėlės iš grabo, 
Suttrinė galę žalčio nelabo. 

Turčiai ar vargšai, sveiki, ligoti, 
Kiekviena siela linksmybe soti. 
Kas kataliku tik save jaučia, 
Malonus jausmai jo širdyj siaučia. 

Linksminas, džiaugias vaikeliai maži. 
Kiekvieno mintis prakilni, graži. 
Visam pasaulyj linksminai žmonės. 
Dėkoja Dievui už Jo malones. 

Raitoms lelijoms altorius puošė, 
O antrus širdyse savo priruošė. 
Jausdami meilės dėkingos žiedų, 
Visi Aleliuja džiaugsmingai gieda. 

Netur to džiaugsmo tik musų priešai, 
Kurie tikyba niekina viešai. 
Kad anų mokslas eina ant vėjo, 
Nes Kristus kėlęs jį pergalėjo. 

Anastazija Filiponaitė. 

Iš FEDERACIJOS TARYBOS RAŠTINĖS. 
Federacijos Skyriai. menės reikaluose. Federacijai 

į talkų tegul stoja visi, kas jau
čia Federacijos svarbų ir pa
geidauja lietuvių katalikų vie
nybės, be kurios mes ir geriau
sius norus turėdami, neįveiksi
me savo gražių ir prakilnių tik
slų atsiekti. 

Prakalbose, susirinkimuose, 

Mokesniai Federacijai. 

Už 1920 metus į Federacijų 
užsimokėjo labai mažai pri
klausančių prie Federacijos or
ganizacijų ir draugijų. Šiuomi 
prašome visų Federacijos na
rių kogreičiausia Federacijai 
atsilyginti už 1920 metus. Fe
deracijos iždas l>eveik tuščias, 
o Federacijos veikimui pienai 
patiesti gana platus. Xorint 
pasekmingai darbų varyti, rei
kia tam darbui pinigų. 

Į Federacijų priklausančios 
draugijos moka po 6 centus 
nuo nario į metus. Siunčiant 
pinigus, čekius arba money or
derius reikia išrašvti Federa-
ei jos iždininko vardu (K. J. 
Krušinskas) ir pasiųsti Fede
racijos Sekretorijatui: 381 
JVestminster ave., Detroit, 
Mich. Tikimės, kad šio primi
nimo užteks ir nereikės Fede
racijos Sekretorijato vedėjui 
prie kiekvienos organizacijos 
ir draugijos kreiptis atskiru 
laišku. Visos organizacijos ir 
draugijos turėtų užsimokėti i 
Federacijų nevėliau liepos 1 
dienos šių metų. 

Reikia daugiau agitacijos. 

Tokiu svarbiu reikalu, kaip 
Federacijos obalsių skleidimas 
lietuvių katalikų tarpe, priva
lėtų rupinties visi lietuvių ka
talikų svietiškiai ir dvasiškiai 
veikėjai, organizacijos, jų kuo-, 
pos, draugijos ir parapijos. 
Federacijos valdyba be plates
nės visuomenės paramos ne
įstengs viena tinkamai visas 
veikimo sritis apimti. Federa
cijos Centras tegalės visų lie
tuvių katalikų veikimų apiben
drinti ir nurodymais patarnau
ti "svarbesniuose mūsų visuo-

Federacijos Tarybos suva
žiavimas Pittsburgh'e nutarė 
Katalikų Vienybių vardų pa
keisti Federacijos Skyriais. 
J au susidarę kolonijose vieti
niai centrai Katalikų Vienybės 
malonės to nutarimo prisilai-
kvti ir save vadinti Federaci-
jos Skyriai*, o ne Kataliku i P l a č i o s e sueigose apie Fede-
Vienvbėmis. Tas nutarimas pa- ; r a c , J * i r -los t l k s l u s r e i k i a d a u ~ 
liečia lvgiai senas Kataliku j & i a u « Pečiau aiškinti. Žinių 
VienybeVir naujai besi tveriau-; aP i e federacijų jau buvo ne-
čias. Spaudoje, ofieijaliuose i m a ž a i paskleista mūsų spaudo-
pranešimuose bus vartojama ! je. Jei kam jų dar trūksta—Fe-
Federacijos Skyrių vardas. | deracijos Centras suteiks. Kuo-
Konstitucija Federacijos Sky- j p i a a a i l bus agituojama už Fe-
riams pasilieka Kataliku Vie- * „„ • • . ^ - _ . , 

r r ^ n i . -J. aeracijų, tuo daugiau bus nau-
nvbes, tik vardas pakeičiama. , . . . . 

dos mūsų visuomenei ir tautai. 

Paremkime vienminčius 
Lietuvoje. 

Prie steigiamojo mūsų tau
tos seimo rengiasi visa Lietu
va, rviekviena Lietuvoje gy
vuojanti partija ar sriovė sten
giasi savo pakraipos žmones į 
steigiamąjį susirinkimų įstaty
ti. Amerikos lietuviai negali 
pasilikti Lietuvos steigiamojo 
seimo nuošalyje.Savo vienmin
čius Lietuvoje būtinai turime 
paremti moraliai ir materija-
liai. Amerikos socijalistai sa-
viemsiems renka aukas, tauti
ninkai skelbia apie liberališkos 
pakraipos busiančių Lietuvos 
valdžių. I r mes lietuviai katali
kai, krikščiomys-demokratai,jei 
norime Lietuvos gyvenimo su
tvarkyme turėti balsų, turime 
Lietuvos krikščionims demo
kratams suteikti kodaugiausia 
paramos. Tautos Fondas re
mia Lietuvos krikščionių demo
kratų politikų ir veikimų. Au
kokime visi į Tautos Fondų, 
kad jis, svarbiam reikalui esant 
galėtų pasiųsti pinigų mūsų 
vienminčiams Lietuvon prisi
rengti tinkamai prie Lietuvos 
Steigiamojo Seimo. 

Jonas E. Karosas. 
Fed. Tar. sekr. 

TAUTOS FONDO REIKALAI 

Velykos ir Lietuvos badau
janti Moksleivija. 

LIETUVOS PAVASARIS. 

Štai jau artinas Velykos, ta 
taip brangi šventė kiekvienam 
katalikui. Visi krikščionys 
džiaugiasi sulaukę to* šven
tės. Džiaugsimės ir mes, lietu
viai amerikiečiai, laimingai 
praleidę žiemos darganas, 
laukdami giedresnės saulutės 
užšviečiant. 

Sveikinsime savo prietelius 
-pažįstamus, linkėdami links
mų šventų Velykų, bet ar 
daug iš mųs bus tokių, kų 
atsiminsime ir apie savo bro
lius anapus vandenyno? Ar 
atsiminsime, kad busiantieji 
Lietuvos vadai ir ginėjai Lie
tuvos neprigulmybės kenčia 
didžiausį vargų I Bepigu 
mums bus linksminties sulau
kus šventų Velykii, visako 
pilnai turintiems. Bet kaip 
linksminsis mūsų jaunuomenė 
moksleivija, tiek vargo ir 
skurdo praleidus? Atminkime, 
kad mųs brangioji Tėvynė 
praleido baisiausių plėšikų 
gaujas, kurie plėšė-vogė kas 
tik po ranka papuolė, palik
dami didžiausį skurdų. Bet 
mųs jaunomenė nenusiminė, 
ji puolė ginti savo Tėvynę ir 
paliuosavo jų iš rusų, kryžioku 
vergijos; pradėjo statyti ne
prigulmybės rūmą. Tad mųs 
šiandie šventa priedermė 
stoti jiems pagelbon, kas kuo | jomis prigelbėti Lietuvos var-

(Pabaiga nuo 2 pusi.) 
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sių. Ar mirti, ar laukti bado 
šmėklos ir teiti auka kokio 
žvėries, Nelaiminga šiandie 
mūsų tauta, kaip kad tasai 
pavasaryje lietuvaitės darže
lis, sunykus ir varge pasken
dus. Daug ims laiko, daug 
prakaito, daug darbo kol tie 
Lietuvos laukeliai, apkloti ly
ginai žaliu kauru—javais, bus 
tokie, kokie buvo prieš didį
jį karų. 

Kuomi mes galime padėti 
savo broliams ir sesutėms 
Lietuvoje. Kuomi mes galime 
sumažinti jų vargus. Kaip mes 
galime papenėti tūkstančius 
našlaičių Lietuvoje, kurių ga
li daug nuo bado žūti, jeigu 
mes jiems savo pagelbos ran
kos neištiesime. Juk jie tai 
musų pavasario ^ėlės, pavasa
rio žiedai ir jeigu mes jų ne
prižiūrėsime, kaip kad toji 
lietuvaitė savo darželio, ne
duosime jiems jokios pašel-
pos, tai tas gali but ir su jais, 
kaip kad su tuo darželiu. Už
eis šmėkla šalčio-mirties ir 
žus tik-kų pradėję gyventi ir 
augti Lietuvos piliečiai. 

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Rėmėjų Draugija nutarė 
gelbėjimo Lietuvos našlaičių 
darbų paimti į savo rankas. 
Ši draugija paskelbė surink
ti 100000 dol. aukų, kad su 
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8 Kelias in Lietuvą | 

Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė. 
SIUNSKITE PER DIDYJI VALSTIJINI BANKĄ ANT BRIDGEPORTO. 

Central Manufacturing District Bank 
Piningus siunčiant į Lietuvų ar kur kitur reikia visuomet siunsti per atsakan

čias vietas tai yra per VALSTIJINIUS BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta. 
Mušu Banke yra įtaisitas specijalis skyrius del siuntimo pinigu ir atlikimo vi

sokiu užrubežiniu reikalu. Ta skyrių veda mušu atstovas JONAS CZAIKAUSKAS 
kuris yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie
tuviu reikalus kuo geriausei. 

PINIGU SIUNTIMO IR TAUPLNIMO SKYRIAI YRA ATDARY TRIS VAKA
RUS Į SAVAITE SEKANČIAI: PANEDELIAIS, SEREDOMIS IR SUBATO-
MIS Nuo 6 iki 8 Valandos. UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDELIOMfe Nuo 9 iki 12 
pietų. V 

Central Manufacturing District Bank 
A STATE BANK 

1112 West 35th. Street. Netoli Morgan. Chicago, Illinois. 

Banko Turtas VSršina $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 

MEDALIAI BRITAMS. 

London.—Sidabriniai meda
liai del nepaprasto patarnavi
mo buvo duoti nesenai vardu 
Amerikos Raud. Kryžiaus pen
kiems Britų darbininkams. Tie 
penki asmenys yra: Grafienė 
Hacourt, Grafas Arthur Stan
ley, p. Robert Hudson, Ponia 
Margaret Fcster ir p. William 
Garston. 

tik gali. Visusvarbiausia tai 
palaikymas besimokinančios 
jaunuomenės, nes kokia Ims 
jaunuomenė, tokie bus tautos 
vadai. Jei jaunuomenė bus do
rai ir sveikai išauklėta, galėsi
me tikėtis doru, sveiku visuo-
menės vadų. 

Tad, kas tik trokšta Lietu
vai ką nors gero padaryti, lai 
aukoja Lietuvos moksleivijos 
palaikymui. Valgydami laike 
šv. Velykų atsiminkime ir apie 
mųs moksleiviją, paaukokime 
nors tą trupinėlį nuo mųs at
liekamą. Kad nesi rastų nei 
vieno namo, nei vienos Šeimy
noj tarpe Amerikos lietuvių, 
kuri kuo nors but neprisidė
tus prie palaikymo Lietuvos 
badaujančios moksleivijos. Vi
si Tautos Fondo prieteliai tur 
paraginti visą savo apylinkę, 
kad laike šv. Velykų, kiek kas 
išgali, paaukotų Lietuvos mo
ksleivijos palaikymui. But la
bai malonu, jei visi lietuviš
kieji gerb. klebonai paragintų 
iš sakyklų Velykų dienoje 
kiek nors paaukoti, kad ir iš
einant iš bažnyčios prie durų 
kiek nors sumestų. Tas labai 
daug prisidėtų prie taip rei
kalingos Lietuvos moksleivijai 
pagelbos. 

Tad broliai lietuviai, ameri
kiečiai, pasirodykime, kad 
mes tikrai mylime savo.tėvy
nę ir norime jei gerovės, o 
gera ir malonu tik tada bus, 
kada Lietuvos vadai bus svei
kai, dorai išauklėti. Tad rem
kime Tautos Fondą aukoda
mi moksleivių Velyk ų Fondan. 

K. J. Krušir?skas. 
T. F. Sekr. 

456 Grand St. 
Brooklyn, N. Y. 

guoliams atsiginti nuo vargą 
ir bado. J i užsibrėžė būtinai 
atlikti tą šventą darbą ir ti
kisi, kad jai pasiseks. Pasi
seks, nes musų broliai ir sesu
tės Amerikoje myli savo tėvy
nę ir jos piliečius tenai gyve
nančius. Jeigu kas myli, tai 
negali ramiai žiūrėti, jeigu 
tasai mylimas asmuo kęstų 
badą ir vargą. Taip. Yra vil
tis, kad amerikiečiai lietuviai 
nori Lietuvą ir jos piliečius 
matyti laimingais. 

Lietuvą jau antri metaį ne
priklausoma. Lietuvos jaunu
tė respublika panaši į pava
sario skaistų rytą. Šį pava
sarį jos piliečiai, nors nuo 
vargelio ir visų savo tėvynės 
priešų dar neatsikratė, vienok 
jie džiaugiasi, žengdami tarp 
skausmų į garbę. J ie turi ne
maža vilties, kad jų broliai 
amerikiečiai išties jiems savo 
pagelbos ranką. 

Šelpkite tėvynę, brolius se
sutes, kad jie šį pavasarį, per 
šias Velykas, linksmai galėtų 
dainuoti: 

"Atein pavasarėlis, 
Žaliuoja ant laukų; 
Burkuoja karvelėlis, 
Burkų, burkų, burkų !" 

J . Tumasonis. 

:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUM: 

P. CONRAD | 
LIETUVIS FOTOGRAFAS I 

3130 S. Halsted St., Chicago. 111. 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atl iekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6369 

KETURI IŠ PENKIŲ TURI 
PLAUČIŲ DŽIOVĄ. 

Tirana, Albanija.—Čia ran
dasi 300,000 žmonių su plaučių 
džiova; statistikai , Amerikos 

"Raud. Kryžiaus rodo, jog 80% 
visų gyventojų užkrėsti. Nesa-
nitariški namų padėjimai ir 
nerūpestingas papratimas val
gyme ir gėrime prašalina ir su
naikina gerą darbą, kurį Švie
žus oras ir paprastas gyveni
mas įgija. 

A. į A. 
S. SARGAUTIENĖ 

(Po tėvais Kukuraičiuke) 
Mirė kovo 31, 1920, 

11:55 ryte, 30 metų am
žiaus. Velione gimus Chi-
cago, HL, lankiusi Šv. 
Jurgio parap. BSOk^&a 

Paliko dideliame nuliū
dime motina K. Kukurai-
tienė ir vyra Klemensą 
Sargautą. 

Laidotuvės bus panedė-
lij balandžio 5, 1920 iš 
Šv. Jurgio bažnyčios 9 
vai. ryte į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus giminės ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvė
se, po num. 3059 W. 38 
Street. 
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Pasitikit Velykas 
Su Naujais Drabuž. 
Daug linksmiau yra praleisti 
Velykas kuomet turi naujus^ 
drabužius, o juos galima jgyti 
ant KREDITO pas SHOVVEHS. 
Yra malonu mums pranešti kad tii'k 
daug žmonių kurio gražiui pasirodė 
ChlcaffoJ "yia otalyanedtae mušu pa
tarnavimu. 

Netik kad madnlausius drabužius pas 
SHONVEKS, bet ir goriausia materi-
jola o kainos mušu prieinamos vl-
sleitM. neatsižvelgiant kad mes duo
dame ant kredito visiems. 

Mes ypiuMui rūpinamės su l'ždar-
buujuneia Kliūna kurie nori muri-
niai pasirėdyti, jiems duodama 
privilegija 5 mėnesiu Charge Ac-
count'o. 

The Edgar Showers Co. 
Įsteigta 34 mėty. E. Sho\vers, Pirm. 
Sutte 508-10-12 Consumers Bldg 

220 So. State Street. 

• • • 
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SERGĖKITE SAVO AKIS. 

KLAUSYK. 

Aš vartojau Triner's Ame
rican Elbrir of Bitter Wine 
ir Triners Angelica Bitter To
nika, ir visa mušu šeimyna, 
kuomet tik nesijaučiame svei
kais jis visuomet mums pa
gelbsti ir patariu visiems var-

! toti. Su pagarba Mrs. M. 
Thier ." Šitas laišką buvo ra
šytas iš Nazareth Texas, kovo 
8, 1920. J is nereikalauja nei 
jokiu paaiškinimu. Jeigu ken
ti .nuo viduriniu ligų, Triners 
American Elixir of Bitter Wi-
ne geriausias vaistas, jeigu 
nori sustiprinti savo systema 
tai vartok Triners Angelica 
Bitter Tonika jeigu turi šalti 
arba kosti tai tuojaus pradek 
vartoti Triners Cough Sedati-
ve Triner Liniment! Tavo vai
stininkas turi šiuos visus vai
stus savo sankrovoj — Joseph 
Triner Company, 1333-43 So. 
Ashland Ave. Chicago, BĮ. 

(Apgr.). 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės, liejasi j kru 
?<?, kuor.iet skaitai a r siuvi ar l a 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Pla t t 'o apUekos. 

Kam baris 14, 15, 18, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

DR. S. MIKELIS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 
8252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo 9 iki 
4 po ptetv: nuo 7:30 iki 9:90 vakare 

Telefonas Tardą SM4 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL 4:30 Iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover 7941 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIETUVIS 
Gydytoja* ir Chirurgas 

Perkėlė savo gyvenimo vlota | 
Brighton Park. 

1914 W. 43rd StrMt. 
TeL McKinley SSt 

Ofisas: 1757 W. 47th 8L. 
(47 ir Wood rat.) 

Valandos: 10 ryto iki X po pietą. «:I9 iki 
9:SO vakare Nedėliomis 9 Iki 19 rytala f 

TeL Boulevard 1(9 

PIRKITE LIETUVOS VAIr 
STYBŽS BONŲ. 

' * * » • ' * < 
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OR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
Ree. 1229 W. 49 Avenne 

Telefonas Cicero 9666 
Ofiso Cicero 49 

KATRAME LIETUVIŠKAI 

LAIVAKORTES 
Ant Visokių Linijų 

Jeigu norite per Vokietiją, Prancūziją, Angliją, Švediją, Belgiją, 
Olandiją,, Daniją ar per kitas šalis važiuoti į Lietuvą. Bile kaip no
rėsi, patarnausiu jums geriausiai. 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

• 
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SIUNČIU PINIGUS 
100 Auksinų $2.00 
500 Auksinų 10.00 
1000 Auksinų 20.00 
2000 Auksinų 40.00 
3000 Auksinų 60.00 
4000 Auksinų 80.00 

6000 Auksinų 100.00 
9000 Auksinų 150.00 

\ 12000 Auksinų 200.00 

A. M. MACARUS 
(ADOMAS M. MAKARAS) 

Buvusis Suvienytų Valstijų Valdžios Rašt ininkas. 
3256 So. WaUace St. Kampas 33-čios. Chicago. 
Drover 4525. Tik 4 t rumpi blokai nuo Halsted St. 

Valandos: nuo 9 iki 9 vakare. Nedėliomis: 10 iki 5 po pietų. 

Biznieriai garsinkites "Drauge." 
G •'^^m—^- -^Zį—m^įs?- "•<2m*mįf? —s^g—mBmf 
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D R A U G A S Šeštad įenis, bal. S 1920 m. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
"ŽIBURIO" PROGIMNAZI 

JOS PRIENUOSE 
REIKALU. 

(Atsišaukimą " Draugui ' ' 
prisiuntė p-nia Jieva Klimas, 
2116 Appletrar St., Phila, Pa., 
kurį gavo nuo Prienų progim
nazijos vedėjo, p. K. P. Marti-
šio—Red.). 

Ilgus metus vargu vargina
ma ir žiaurių mūsų priešų kan
kinta Lietuva kyla tartum iš 
numirėlių. Kas tik gyvas karo 
nuvargintoje Lietuvoje ėmėsi 
darbo. O to darbo daug! 

Vienas iš svarbiausių darbų 
yra šalies švietimas. Tik apsi
švietę greičiau galėsim išbristi 
iš visų vargų. I r Tamstos gim
tinėje Prienų apylinkėje iki 
šiol maža tebuvo net ir pra
džios mokyklų, o augštesniųjų 
mokyklų visai nebuvo. 

Švietimo draugija "Žibu
r y s " , matydama, kad mylima 
jai tėvynei Lietuvai reikalinga 
daug pramokytų žmonių dar 
žiauriu vokiečių viešpatavimo 
metu įsteigė Prienuose 1918 
metais progimnaziją. Jau da
bar mokinasi joje netoli pus
antro šimto mokinių. 

Kas metą besidauginant mo
kinių skaičiui toji progimnazi
ja virs ir visa gimnazija. 

Del karo vargų sunkį buvo 
progimnazijos pradžia. Bet ir 
dabai*, baigiant antrus progim
nazijos gyvavimo metus, me
džiaginis jos padėjimas darosi 
dar sunkesnis. Taip yra de] to, 
kad progimnazija neturi tinka
mo namo. Jau kitiems metams 
pasidauginus progimnazijoje 
klasių skaičiui nebus namo, 
kur galima butų sutalpinti mo
kiniai, na, ir progimnazijai gal 
reiks išnykti. Dideliai skaudu, 
kad neturint vietos turėtų iš
nykti taip naudinga Prienų 
apylinkei progimnazija. 

Mes, Prienų progimnazijos 
mokytojai, matydami tai, į Jus , 
gerbiamosios, Amerikoje gyve
nančios lietuvės, kreipiamės. 
Jus esate kilusios iš Prienų 
apylinkės, Jus galite padėti 
Prienų progimnazijai, Jus ]>ra 
šome jai padėti. 

Prienuose »jmet rengiama 
statyti visuomenės reikalams 
namas, kur Prienų draugijos 
galėtų daryti savo susirinki
mus, mokslo paskaitas, lavinti 
beaugančią Prienų apylinkės 
jaunuomenę, kur pailsę beatei
dami į bažnyčią žmonės galėtų 
pasilsėti. Čia įvairios draugi
jos, organizacijos ir atskiri 
žmonės deda savo skatikus, kad 
ruimingesnį namą pastačius. 
Tame name galėtų tilpti ir 
gimnazija. Toksai namas atsi
eitų apie penkiasdešimts tūk
stančių rublių. Bet karo nuvar
ginti žmonės nepajiegs patys 
pastatyti to namo. 

Tai-gi n.es, progimnazijos 
mokytojai, susirūpinusieji 
Prienų apylinkės apšvietimu, 
kreipiamės į Jus, pagelbėkite 
mus sunkiai uždirbtais savo 
pinigais. Vardu besimokinan
čių progimnazijoje mokinių 
prašome: padėkite mums pa 
statyti sumanytąjį namą. Juk 
tai daroma Tamstos seserų, 
brolių ir giminių naudai. 

Paprašykite, Malonioji Tam-
sta,ir savo drauges ir draugus, 
pažįstamas ir pažįstamus taip-
pat padėti mums taip svarbia
me reikale, siųskite mums au
kų. 

Šimtai išėjusiųjų progimna-
eijoje mokslą jaunikaičių ir 
mergaičių bus Tamstoms dė
kingi, kad padėjote mūsų pro
gimnazijai sunkiausioje valan 
doje. 

Tai-gi prašome siųsti aukų 
tikrai paduodant savo antra

šus (adresus), kad kiekvieną 
aukotoją galėtume su padėka 
įrašytį į aukotojų sąrašą. 

Kiekvienas Jūsų dolieris bus 
tinkamai sunaudotas. Pinigus 
prašome siųsti šiuo antrašu: 

Lietuva, Kaunas. Prekybos 
ir Pramonės Bankas, Paštas 
Prienai, Marijampolės aps., 
"Ž ibu r io" progimnazijos ve
dėjui K. P. Martišiui. 

Laiškus gi prašome siųsti 
šiuo antrašu: 

Lietuva. Paštas Prienai, Ma
rijampolės apskr., "Ž ibur io" 
progimnazijos vedėjui K. P. 
Martišiui. 

Kl P. Martišius, 
"Ž ibur io" progimnazi

jos vedėjas. 
Mokytojai: 

P. Kaunaitė, 
E. Vabalaitė, 
M. Bagdonas, 
K. Žalnieraitis. 

Prienai, 
Vasario 25 d , 1920 m. 

Siunčiant pinigus paduokite 
juos per Amerikos banką: Ir?: 
ing National Bank, New York, 
VVoolworth Building. For the 
account of the Commercial and 
industrial Bank of Lithuania. 

n inkais (nes pavasar. krikščio
nių demokratų partija), iš to 
kiek naudos ir tebuvo. 

Kuopelė dar nelikviduota. 
Reikia tik energiško žmogaus, 
o ji vėl gyvuotų. Apyvartos bu
vo iki 2000 rub, ^aba r kasoje 
tik 500 rublių. 

Riet. žvainakė. 

RIETAVAS IR JOS APYLIN
KĖ. 

NAMINIAI DARŽELIAI IR 
MAISTO KLAUSIMAS. 

IŠ RIETAVO PADANGĖS. 

Audringas karas, kuris su
traukė visokius ryšius visuo
meniško gyvenimo, jau pasi
baigė. Mūsų broliai, sesutės 
gyvenantieji už jūrių, neužmir 
šo, aplanko su laiškais, net su 
laikraščiais. Už tai jiems šir
dingą ačiū. Bet dauguma rieta-
viečių dar neturėjo laimės su
žinoti apie savuosius. Nors vie
ni rašo nesigailėdami nei laiko, 
nei poperos, kiti visai mažai 
terašo, treti visai dar nerašo. 
Tai-gi, kad broliai, sesutės ži
notų, jog rietaviečiai dar gyvi, 
netik gyvi, bet ir veikia šį-tą, 
siunčiu keletą žinučių iš Rie
tavo padangės. 

1918 m. liietave tapo ati
dengta 3:jų klasių gimnazija, 
kuri kas metas augs po vieną 
klasę. Šįmet jau ji 4-rių klasių. 
Lankytojų esti iki 100 asmenų 
(vaikinai ir mergaitės). 

1919 ni. triūsu gerbiamo mo
kytojo Šarkos ir kitų mokyto
jų, tapo atidengti vakariniai 
suaugilsiųjų kursai. Pradžioje 
lankytojų buvo iki 80 ypatų. 
Laikas bėga,lankytojai mažėja, 
vos dviem mėnesiam praslin
kus, mokinių liko nedaugiau 
kaip 50. Labai, labai gaila, kad 
nesinaudojame proga ir moky
tojų pasiaukavimu. Del nere-
guliariško lankymosi 4-to sky
riaus mokinių, tas skyrius liko 
panaikintas. Priežastis mažė
jimo svarbesnė ta, kad negali
ma gauti reikalingų rankve-
džių, knygų, jeigu kur ir gau
nama—brangiai apsieina. Žo
džiu, noras mokslo labai išsi-
nuklėjo, tik nelaimė, kad var
giai jis kam pasiekiamas. 

1917 m. Rietave Liolių apy
linkėje susitvėrė jaunimo kuo
pa "(jojinėlis." Pradžioje vei
kė gan puikiai. Sulošė porą va
karų. Pirmame buvo vaidinta 
"Rytojaus d iena" ir "Boba 
piktesnė už velnį" dvi deklema-
cijos. Rietavo choras padaina
vo keletą tautiškų dainelių, 
žaislai buvo tyrame ore. Pasiv 
sekė kuopuikiausia. Antrame 
vakarėlyje buvo vaidinta " P a 
tamsio galybė" ir "Užkerėtas 
Jackus ." Del šitų veikalų išėjo 
daug nesusipratimų (kritikos), 
nuo ko kuopelė, galima sakyti, 
sustojo veikusi. 

1919 m. buvo pasiimtas at
stovas Kaunan, visuotinau 
"Pavasarininkų" susirinki
mam bet kadangi atstovo ne-
bendros pažiūros su pavasar-
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Darbininkų vargai Lietuvoje. 
Skaitvdami Amerikos laik-

raščius randame, kad Lietuva 
taip baisiai esanti nuvarginta 
ir nukentėjusi nuo karo. Tas 
tiesa: vargo visi, ūkininkai tu
rėjo daug vargo, rupesnio ir 
darbo kaip išsaugoti savo man
tą (naudą), kad priešai neatim
tų. Yra, žinoma, ir tokią vietų, 
kur nebeturi triobų—viskas iš
deginta. Bet ne visi yra nuvar
gę nuo to karo. Daugybė žmo
nių praturtėjo; turi pilnus ki-
šenius pinigų, įsitaisė namus. 
Tiktai vargą kentėjo ir alko 
tie menki darbininkai, mažaže
miai, bežemiai. Ką jie vargo ir 
kentėjo, atsiminus, ašaros ver
žias iš akių. Valgė,avižinę duo
ną ir tos kiek reikėjo nebuvo. 
Vokiečių valdžia išdavusi buvo 
taip vadinamas duonkartes 
miesčionims darbiniiikams, o 
sodiečiams darbininkams ne
davė jų. Gyvenimas buvo dar 
blogesnis. Turgai buvo užginti. 
Ūkininkai grūdus turėjo 
atiduoti valdžiai kiek buvo nu
spręsta nuo desėtinės. Ūkinin
kai, tiesa, privargo kol iškavojo 
grūdus; nenorėjo duoti, nes 
mažų užmokesnį mokėjo. Ži
noma, kaipo priešai dafė viso
kias kratas, ieškojo. Ūkininkai 
tuo pasiremdami, kad duodan
tis valdžiai, nuėjus prašyti 
menkam darbininkui, kad par
duotų kelis gorčius grudų, 
pasakė: neturiu, vokiečiai at
ėmė, nors turėjo skiepuose ir 
visur. I r taip darbininkai alko. 
Niekas to menko darbininko 
neatjautė. Tik gerb. kun. Kry-
žanauskas net bažnyčioje iš sa
kyklos pasakė, kad važiuoda
mas per parapiją, mačiau, jog 
vieni valgo pyragą ir geria alų, 
o kits duonos šmotelio neturi. 
Visų darbininką ašaros krito 
išgirdus tuos žodžius. 
, Buvo atsitikimas, kad vieno 
kaimo ūkininkai surašė savo 
bežemius, kad paduoti valdžiai, 
jog tuos turim mes maitinti,kad 
grudų neimtų, o ar jie maitino * 
Taip atlikusius pardavė žy
dams, nes žydai mokėjo po 100 
rub. už rugių pūrą. O darbinin
kas gavo nuo žydelio kokių pa
laikių miltų, kad nuo bado ap
siginti. Nekuris darbininkas, 
turėdamas 1 karvutę, turėjo 
lygiai duoti pieno vokiečių val
džiai su ūkininku, turinčiu 
taip pat vieną karvę. 
Nevienas norėjo, kad karas il
giau tęstųsi, nes jo kišenė didė
jo. O menkas darbininkas troš
ko ir laukė, kada tie vargai pa 
sibaigs ? O dabar nors jau pasi
baigė pasaulinis karas, o dar
bininkams tebėra sunkus gyve
nimas. Ūkininkams ir-gi geri 
laikai, nes yra viskas brangu: 
menkutis arklys 2000 rub., kar
vė 1000 rub.; grudai: rugių pu 
ras 80 roto., miežių 60 rub., 
bulvių 16 rub. Už tai broliai lie
tuviai, arba žemaičiai, iš to 
krašto tuos pašelpkit, kurie yra 
mažažemiai ir bežemiai. Pa
šelpkit, nes jiems visako trūk
sta : valgio, avalinės drabužių; 
neturi kuo širdies atgauti. Cuk
raus svaras kainuoja 12 mar
kių ; kartūno mastas 12 mark.; 
klumpiai 5 rub., o apie šikšninę 
avalinę ką beminėti gi naminės 
drapanos darbininkas negali 
įsitekti, nes už liną pūdą 100 
rub. . 

Už tai visų vardu tariu aciu 
broliams lietuviams, gyvenan
tiems Amerikoje, kad jie atjau
čia savo brolių vargą ir deda 

"Taupymo Darželiai" Svar
bus Klausimas 1920 metu; 

Pradėkite Dabar Paryti Savo 
Užpakalinius Darželius 

Vaisingus. 

Washingtbn, D. C. — Vie
nas kelias" sumažinti gyvenimo 
išlaidas yra atidarytas kož-
nam žmogui, kuris tik gali 
gaut neužimtą žemės sklypą. 
Tas kelias randasi per apso
dinimą i r dirbimą naminio 
darželio, arba, geriau sakant, 
"Taupymo Darželio". 

Karės darželiai laike karės, 
lošė svarbia rolę didžiame mo
bilizavime turto. Dabar "Tau
pymo Darželiai" turi savo už 
duoti, t. y. gelbėti norintiems 
maitinti savo šeimynas. "Tau
pymo darželiai" augins mais
tą ten, kur žemė butų buvus 
nevartota; darželiai sumažins 
šeimynų maisto išlaidas; dar
želiai sugrąžins daugiau ver
tės, negu laiko ir pastangų 
pašvęstų jų užlaikymui. 

Mažiau Pirklybinio Augimo. 
Raportai, prisiųsti Suv. Val

stijų Departamentui, rodo, jog 
pirklybinių dai želių daržinin
kai negali gaut užtektinai dar
bininkų vesti paprastus dar
bus. 

Pirklybiniai daržininkai sa
ko* j°& jie mokėję geras algas 
už darbą stengdami palaikyti 
produkciją, bet dabar jie pa
siekė laipsnį, kur pelnas ne 
ganėtinas. Mažiau daržovių ir 
didesnės kainos, taį natūrai iš-
kos pasekmės sumažinimo p'»r 
klybinės daržininkystės. To
dėl reikalinga daugiaus na 
minių darželių. 

Laike karės tūkstančiai 
žmoni1} suprato vertę n i r i 
mų darželfų. Suv. Valstijų 
Agr'kultūros Departat .ento 
specijalistai tiki, jog yia bū
tinai reikalinga, kad tie žmo
nės ,vėla augintų tuos darže
lius ir kad prie jų prisidėtų 
dar tūkstančiai kitų. 

"Dabar laikas daryti visus 
taupymo darželių pienus de! 
1920 m." , sako specijalistai. 
"Pirma, surask žemės; antra, 
padaryk visus pienus; trečia, 
gauk sėklas ir, ketvirtą, pra
dėk darbą kuogreičiausiai". 

Jeigu parašysite prašymų 
United States Department o f 
.Vgriculture, Washington. D. 
C , jie maloniai prisrųs kny
gelę, kurioje rasite kaip pie
nuoti darželį, kiek sėklų pirk
ti, kaip prirengti žemę augi
nimui ir visas kitas reikalin
gas informacijas dėlei " tau
pymo darželio" (Tbrift Gar-
den). 

LIETUVIAMS 
Town of Lake Apielinkeje 

1 , 

m/į 

saulė į mūsų kraštą, taip-gi 
laukiame sugrįžtant savo bro
lių Amerikoje gyvenančių. Žo ; 
džiu sakant, laukiam kas mūsų 
būvį kuomet pagerins. 

Rietavo bažnyčioj ant Šv. 
Juozapo altoriaus ' išstatė aiit 
Kalėdų paveikslą apie užgimi
mą Kristaus. Jeigu prisižiurė-
tumėm labai arti tam paveik
slui, tai patėnrytumėm labai ne 
estetiškus reginius. O lenkiš
kas parašas : Ch\vala na vyso-
kosci Bogu, tai žibėte žiiba, 
kad net iš tolo matytis. Šį metą 
dar ne visa pastatė iš šalių: 
vieni spielčiai stovi. Paveikslas 
gan menkas. 

t — tė. 
Red. prierašas. Girdėjome, 

kad vokiečiai iš Lietuvos ūki
ninkų atimdavo visus gyvuo-
lius, palikdami tik po vieną 
arklį ir po vieną karvę. Nesis
tebime tat, kad paskui ūkinin
kai ii- dagininkai vokiečiams 
turėdavo pristatyti vienai]) 

aukas. Laukiame mes darbinin- j'daug pieno, nes abeji teturėjo 
kai, kuomet užtekės liuosybės po vienų karvę. 
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Vienintelis Bankas ant Town 
of Lake kuris yra po priežura 
Suvienytų Valstijų Valdžios taip-
pat ir Illinojaus Valstijos. Saugus 
bankas kiekvienam pasidėti savo 
piningus. 

PEPOSITŪRS STATE BANK 
Turtas Siekia $6,000,0Q0.oo 

4633-4637 South Ashland Avenue 
• 
t 
• 
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Dr.M.Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, II LIHOlb 
Telefono* • Yarde ROS* 

Tai?ūdos: — 8 lkl 11 II ryto; 
6 po pietų lkl 8 vak. Nedalo
mi* nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

r. 
,mmm 

88* » * »im<m . » - » » » » » 
Telefonas Pūliniai* 8* 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
OttM* 11719 MĮcnlgan Ave. 

Adyno» 8:88 Iki 9 išryto — 1 lkl 
8 po piety — 8:88 lkl 8:38 vakare. 

Nedėllomis nuo II Iki 11 ilryto 

a 

i 

Telefoną* Fullmaa 850 

Dr. P. P. ZALLYS^ 
Lietuvis Dentistas 

19957 So. Michlgan, Avenue 
Basslsod. UL 

VALANDOS j 9 lkl 0 Titam. 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KAEPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomis ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitaia 
vakarais iki 10 vakare. SIMPLDI UNJVERSAl 

į g » » » » » • • > » »m»»»m.^»- — a s 

Jeigu nori įdėti savo piningus 
t kad neštų 24% į metus ar daugiau 
W rašyk reikalaudamas paaiškinimu J 

BOND & SHARES SYNDICATE 
Kambarys 501 809 Broad\vay Mcw York, N. Y. 

2i% 
i AS, ADOMAS A. KARALAUSKA8, SKKANOIAI RAfiAC. 

AS labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnejimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėja* visoje Ameri
koj ir už rubeiių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu-
matismaB pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui tr linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTIOM J. Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St., Telepbone Ganai 6417, 

V 

Ctdoago, m . 
Wtkm m — e i e i a t a i e i P » I 

gjg® DIDŽIAUSIA Į1ETUVISKH KRAUTUVE CHICAGOtlF. 
LiiAifHim^ 

P1ARL QUBBN KONCERTINA 

NLM0KESI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Obicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių^ gerjausių, armonikų rusiškų ir prusižkų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius it 
muzikaiiškus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL, 

Telefonas: DUOVBR 7309 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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WORCESTER, MASS. 

Spaudos Draugija, po Šv. 
Povylo globa, 1919m. buvo silp 
nutė, nes turėjo vos 24 narius. 
Matydami, kad bedieviškoji 
spauda platinasi \Vorcesterio 
lietuvių tarpe, šios draugijos 
nariai, su didžiausiu pasišven
timu, stojo darbuotėn, kad pra
platinti katalikiška spauda ir 
k oda ugi aus i a, gauti draugijai 
narių. Šita darbuotė atnešė 
gražių vaisių, nes šiuosmet, iki 
7 d. kovo mėnesio, draugija pa 
didėjo iki 160 narių. 

Tai-gi matote, worcesterie-
čiai, kokį darbą nuveikė pasi
šventę Dievui ir tėvynei Spau
dos Draugijos nariai (ės). Bet 
pasidžiaugę tais vaisiais nenu-
leiskime rankų; darbo turime 
daug.Raginkime kiekvieną lie
tuvį kataliką palikti nariu tos 
draugijos, nes juo daugiau 
draugija turės narių, tuo pla
čiau paskleisime katalikišką 
spaudą. 

Tai-gi dar sykį atsišaukiu į 
gerb. "VVorcesterio lietuvių vi
suomenę, kad šiuosmet neliktu 
nei vieno lietuvio, neįsirašusio 
Spaudos Draugi j on. 

Visi girdite ateinančias iŠ 
Lietuvos žinias, kad mųs tėvy
nainiai, kurie ilgus metus buvo 
be mokslo ir apšvioto^ po 
žiauria rusų letena, šiandie, pa 
siliuosavę iš tos letenos, ir jau
ni ir seni imasi mokslo, švie
čiasi. Mes, gyvendami Lietuvo
je, ir-gi neturėjom progos ap
sišviesti. Šiandie turime gerą 
progą kopti i apšvietą: čia 
niekas mūsų nevaržo. Kas da ; 

(bar, per apsileidimą, nesiekia 
mokslo, tam, jei jis sugrįž tė 
vym)n,.bus:gė<Ja; Jftųąiįkiąi. pa
klaus: ko-gi tu, brolau, sesu«r. 
išmokai toje laisvoje šalyje? 
Ką-gi atsakysi? Tada jie sa
kys: mes ir priespaudoje buvo
me ir vargelį vargome, vienok 
pajiegėme apsišviesti, o tu var
gelio nevargęs, gyvendamas 
laisvoje šalyje likai tamsus. 

Tat-gi rašykimės Spaudos 
Draiigijon, nes ji savo nariams 
iądolierį duoda dviejų dolierių 
vertės mokslišku ir naudingi] 
knygų. Tik skaitydami geras 
knygas mes apsišviesime, busi
me naudingi Bažnyčiai ir tėvy
nei Lietuvai. 

Norinčius įsirašyti Spaudos 
Draugijon, kviečiu ateiti susi
rinkimam kuris bus balandžio 
11 d., 2 vai. po pietų. 

Visi nariai, kurie negavo dar 
knygų, kjviečiame ateiti ir atsi
vesti naujų narių. 

V. Blavackas, rast. 

CICERO, ILL. 

Lietuvos Laisvės Paskola. 

skolos bėgis mųs kolonijoje ap 
sistojo. Mažai apie ją kalbama, 
rėčiaus rašoma. Komisija ir 
susirinkimus retkarčiais laiko. 
Mat, išsidalino darbais su vie
tiniu draugijų Sąryšiu, tai da
bar ir žinok kas rūpinasi tąja 
paskola. Stoties iždininkas ne-
išdalino subskripeijų knygučių, 
kuriems labiausiai reikėjo. Kas 
žin kuo vadovaujasi? Reiktų 
mūsų kolonijos veikėjams išsi

juosus, rimtai dirbti darbą tė
vynės labui, o n e politikuoti f 

Ligšiol daugiausia pardavė 
L. L. P. bonų kun. H. J . Vaičiū
nas. Po jo seka A. Valančius, 
paskui Vincas Kukanauskas. 
Visų ir išskaitliuoti negali. 
Kad ir palengva, bet darbas 
varomas pirmyn. 

Teko patėmyti, kad iš šios 
kolonijos moksleivių bonų pir
ko p. Al. M. Račkus ir p-lė Ade
lė Rubliauskaitė. Koks tai gra
žus pavyzdis? Žodžiais nenu
pieši. 

Mųs kolonijos moterys ro-
kuoja, jei moterys Lietuvos 
valstybėje turi lygias teises su 
vyrais, tai lygiai su jais reikia 
ir dirbti, tėvynės labui pasi
švęsti. Tat jų dr-ja Šv. Dievo 
Motinos Sopulingos nutarė 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo
nų pirkti už šimtą dolierių; 
reiškia, lygiai su vyrų Šv. An
tano dr-ja. 

Ši moterų dr-ja visuomet sa
vo prakilniais darbais pasižy
mi. Tuo žvilgsniu ji visada ki
tas draugijas pralenkia. Bet 
kodėl ji "nesubyt ino" vyrų Šv. 
Antano dr-jos L. L. P. bonų 
pirkime, tai nežinia. Turbūt 
nežinojo, kad Šv. Antano dr-ja 
buvo pirkus, arba už kiek pir
kusi. Bet dar gali "subytyt i . ' ' 
Vyrai, "look ou t ! " 

Nedidelė, bet prakilnume pa
sižymėjus Sald. Širdies V. Jė
zaus dr-ja pirko Liet. Laisvės 
Paskolos boną už $50.00. Kiek 
galėjo, tiek prisidėjo. J i nie
kuomet neatsisako nuo prakil
naus darbo. 

Kiek mums Lietuva rupi, tiek 
ir L. L. Paskola turėtų rūpėti. 
Visi, į nieką neatsižvelgdami, 
uoliaus imkimės darbo ir šita
me darbe, kaip kituose, bukime 
pirmutiniais, vadovais. 

Ketvirtadienyje, kovos 25 d., 
vakare, Šv. Antano parap. sve
tainėje, L. Vyčių 14-ta kuopa, 
po susirinkimui, turėjo ii' pro-
gramėlį. Vienos kuopos narys 
skaitė paskaitą apie Suv. Vals. 
valdžią. P-lės P. Tomuliunaitė 
ir O. Johnsonaitė atliko dialo- Xedėlioj, balandžio 4 d., tuoj 
^av, "Lygybė ." Jos turi gabu-j p 0 pamaldų įvyks mėnesinis 
mų ir su laiku galės pasižymėti j susirinkimas Labd. Sąjungos u' 

naši kalbėti, tiktai patartina, 
kad pasirinktų temas, kurias 
žino, o nekalbėtų tokių dalykų, 
apie kuriuos nė mažiausio su
pratimo neturi, kaip kad ir šį 
sykį vienas kalbėjo apie Vokie 
tijos baudžiavą. Pasirodė, kad 
kalbėtojas pats nežinojo apie 
ką kalba. 

Po programos ir kritikos 
prasidėjo svarstymai dr-jos 
reikalų. Duota-sumanymas įsi
rašyti Kaune einančių laikraš
čių. Visi nariai tam pritarė. 
Kylo klausimas,kokius laikraš 
čius išsirašys draugija. Vienas 
sako, kad geriausi laikraščiai 
del dr-jos bus " V e j a " ir "Var
pas , " nes yra nauji ir juos rei
kia remti. 

Kitas, pakalbėjęs apie laik
raščių svarbą, * priminė, kad 
svarbu'butų Literatiškai Drau
gijai turėti mokslo žurnalą 
"Draugiją ." Kiti parėmė. 

Po į o eita prie balsavimo. 
l ž "Ve ją" balsavo dauguma, 
už " V a r p ą " ir "Draugi ją" 
mažuma. Pats draugijos pirmi 
ninkas savo balsą atidavė už 
"Draugiją ." Tas labai nepati
ko mūsų idealistams, nes jie 
pasakė, turį idėją-remti "Var 
pą," bet jie nežinojo, kad ne 
visi Valp. moksleiviai sutinka 
su " V a r p o " pakraipa. 

Socijalistai giriasi gauną 
laiškus iš Lietuvos, kuriuose, 
girdi, rašoma, kad kunigai ir 
Lietuvos valdžia persekioja 
" V a r p o " leidėjus ir darbinin
kus.'Aš gi "Lie tuvoje" pašte 
bėjau, k a d " jei ne kunigai, tai 
nebūtų šiandieną Lietuva lais-

Augštolėlis. 

REIKALAUJA 

REIKALINGA. 

va. 
t9 

C H I C A G O JE. 
NUO T0WN OF LAKE. 

Lietuvaite stenografiste. 
Atsišaukite ypatiškai į: 

Universal State Bank 
3252 So. Halsted Str. 

lįHium 

LEIBERIAI. 
Del foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. 

39th & St»wart Ave. 

REIKALINGAS. 
tuojaus atsakantis Vargoninkas ži

nantis gerai savo amatą. Kreipkitės 
I 

"Draugo" Administracija 
1800 W. 46 Strcot Chicago, III. 
K. V. 

REIKALINGI T R l CKERIAI I R 
L E I B E R I A I . 

Vyrai del vidujinio darbo, ware-
housej . Pastovus darbas. JOc. j va
landa. 

Gumbinsky Bros. Company. 
Kamp. l'nion ir l.timbcr Gairės . 

Ant C. B. ir Q Tracks 

Reikalinga mergina dirbti dentis-
to ofise turi mokyti lietuviškai ang
l iškai- ir lenkiškai. Atsišaukite šiuo 
adresų: 

Dr. C. Z. Y o c l l s 
4712 So. Ashland Ave. 

VAIKAI. 
Del Offico darbo 18 metų a m 

žiaus ar daugiau geras algos pra
džiai, gera proga prasilavint. 

Atsišaukite Coshler 44 6 N. Sacra-
mento Blvd. 

G R I F F E N W H E E L CO. 

r 
Draugijos Šv. Agotos M. ir 
, iš priežasties Velykų Šven

tės, susirinkimas bus panedė-
lyj, balandžio 5 d., 1920 ui. pa
prastoj svetainėje, 7 vai. vaka
re. Visos narės malonėkite, at-
silankvti, nes turini korteles 
del išpažinties išdalinti. 

Juozapaitienė. Prot. Rast. 

DIDELES ALGOS DEL 
MERGINŲ IR MOTERŲ. 
P l a u k ų T a i s y t o j o s , M a n i k u r i s t e s , ir 

šiaip del visokio darbo Beanty Shops. 
(Jreltas. Trumpos Kursas. Gal im* iš
mokti i Tris Savaites. Gauk Diplomą 
ir Gerai a p m o k o m a Darba. Geriau-

i sia mokykla CiriCfcfOJ. 
M a r i a m e Gertri.'rie H a l e 

Trečios Lubos 14 W. M'r.shmgton St. 
Užsidirbk Mokinantės 
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Ant pardavimo , properte Southsi-
dej geroj l ietuvių apgyventoj apie-
linkej parsiduoda iŠ priežasties li
gos. Handos neša $86.00 mėnesiu 
kampinis. Kaina $6,500. 

226 W. 4« Stroct. 
Savininkas užpakaliniam name. 

IŠ NORTH SIDE. 

mųs scenoje. 
» > Vaidins "Amerika Pirtyje. 

L. Vyčių 14-ta kuopa žada 
sekmadienyje, balandžio 11 d., 
vaidinti gana juokingą veikalą 
'Amerika Pir tyje ." Po vaidi
nimo bus šokiai. Vytis. 

VALPARAISO, IND. 

Penktadienyje, kovo 26 d. 
Valparaiso Universiteto Lietu
vių Literatiška Draugija laikė 
savaitini susirinkimą. Kaip pa
prastai, po protokolo sekė pro
grama, kurią išpildė patys na-
riai-moksleiviai. 

Kaž kodėl Liet. Laisvės Pa- Programa susidėjo daugiau-

kp. bažnytinėj svetainėj. Visi 
nariai esate kviečiami skaitlin
gai susirinkti. Labai yni svar
bių reikalų. Praeitame susirin
kime mažai narių atsilankė ir 
nieko negalėjome nuveikti. 
Tai-gi meldžiu tan susirinki-
man skaitlingai susirinkti. 

Taip-gi meldžiu atsilankyti 
tuos visus, katrie neiižsiniokė-
jo mėnesinių mokesčių. 

S. Bitautas, sek r. 

PARS1DI ODA LABAI PIGIAI. 
Kendžiij krautuve, labai geroj vie

toj prieš pat lietuviškų bažnyčia ir 
viešąja mokykla. Del labai svarbios 
priežasties priverstas parduoti. Del 
platesnių žinių kreipkitės: 

A. J. 
4 « i l Ko. Wood Street 

ŽIEDŲ PARODA. 

sia iš įvairių kalbų. Pagirtina, 
kad moksleiviai iš anksto lavi-

Per Velykas 4 balandžio 
Garfield Parke atsidaro gėlių 
arba žiedų paroda. Ją gali
ma matyti nuo 8 ryto iki 10 
vakare kasdien iki 15 balan
džio. 

5 Extra! Extra! Extra! g 
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A r C T R A T I S 

A. PETKAUS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

REAL ESTATT- INSJRANCE 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
Siunčia Pinigus Parduoda C*ivo»ort«* 

3249 So Halsted Slreet. Chicago Illinois 
T r i F»»HONE B o i i r v * R O 611 
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Didelis bargenas parsiduoda f Bizniavj murinai ' ruimai, su lotas. 
Lotai turi po 25 pgdas pločio, ir 13v pėdas ilgio, 2 storai ir 4 flatąi 
po 5 kambarius. 2 murinai garažui, telpa ?4 karai, su steam, heat. 
gap ir eleetrie Lights visuose namuose randos neša j>er metus 
$3,078.00 parsiduoda už $25,000.00 jie randasi ant Bridgeporta on 
So. Halsted St. Taipgi parsiduoda 3 kertinėj mūrinei Bizniavi namai 
3 Storai ir 3 cottages on South Halsted St. on Bridgoport randos 
nesą per metus $1,900.00 parsiduoda už $16,500.00. Taipgi parsi
duoda 5 metai kaip statytas muripis namas Urighton Parke, ant 
2 Lubų. po 6 kambarius Flatai gazaa, eleetrie Lights, Bath ir cc-
mentis Beismentas randos neša per metus $-726.00 parsiduoda už 
$6,500.00. Taipgi parsiduoda didelis mūrinis Bizniavos namas 2 s to
rai ir 12 flatu, 4 flatai po 5 kambarru* ir 4 flatai po 4 kambarius 
ir 4 flatai po 3kambarius gazas, eleetrie visuose namuose storas 
y r a s u kar.štu v a n d e n i u Š i ldomas , r a n d o s ne&a per m e t u s $3 ,100 .00 
parrirtuoda xiž $30 ,000 .00 r a n d a s i JWs a n t Kridgreporta laba i g e r o j 
vietoj del biznis.. Taigi nepraleiskite geros progon ir gera Bargeno 
pokol dar kokie svetilutautHui nepagfiebs. Jie randasi labai gerose , 
vietose ir Bridgeporto 'kolonijoj. Taigi norintieji tuos namus pirk
ti galite kreiptis ant mano ofisą. 

GEORGE PETKUS, j 
Real Kstatc, I.oaits & liiKuram-c* 

l'oreijru K i t h a n g e & Steanwhip Tiekei:* 
3402 South Snlsted Street. Chicago. l i lmois . 

MOKINKIS TEISIŲ SAVO 
NAMUOSE. 

Nežiūrint amžiaus ar darbo. 
Didelis dalys pasaulio turtų su

krauta, suvartojant Išmatas . Su
vartok savo Liuosa I^iika moki-
nantięs Profesija kurį pagerins 
tavo Bizni, į tekmė, Pasit ikėjimą 

š iandiena Pasisekimas priguli 
nuo StKvialiguott Smegenų. Ap-
rubežiuotas. 

Rašyk šiandiena 

La Salle Extension 
University 

21 K. t ' lark-Rcgister, Dci)t. A. 
1348 Bcrkley Avenue. 

Telefonas Drese l 469 — 3570 

BARGENAI! BARGENAI! 
Namų kainos kyla augstin kas

dien nelaukite ilgiau-bet pirk 
narna DABAR. 

- o uugšlų naujas muro namas ant 
Bridgeporto, visi fliatai po 5 rui
mus gazas, elektra, vanos, ir kiti 
moderniški įtaisymai. Kaina 9,500 

2 augštų — 4 pagyvenamu muro 
namas po 6 ir 4 ruimus, gazų ap
šildomas automatikai, mnda $1^0 
menesui kaina $10,500. 

2 augštų muro namas su ši oru 
labai puikpj vietoj ani Bridgepor
to savininkui reikalingi pinigai 
I)urduo« pigiai. 

2 augštu meuinis labai geras 
t v i r t a s n a m a s , 4 i «agyven in ia i , p o 
5 ir 4 ruimus randu įOO Hienosui 
l.aiiiu $S,700. 

Telksniu žiiuu dei»M miu-la 
naihii kreipkitės pas: 

S. SLONKSNIS, 
3357 S. Halsted St. 

Chicago. Phone Blvd. 5009 
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| Velykoms 
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Mes ką tik aplaikėme iš N e w 
Yorko vėl iausius stylius, Kotu, 
Siutu ir š lebiu Velykoms. D a u 
guma jų yra specijaliai m u m s 
dirbtos ir kitur negaunamos. 

š ie drabužiai yra Verti jusu 
pažiūrėjimo. 

S 
Gali gražiai ir madniai pasirė
dyti ir turėti 6 mėnesiu Charge — 
Accounta eionais. 

S Atidaryk Charge Accounta 
Ciouais. 

£ ss 
I The Edgar Shovvers Co. 

lstfij;(a 34 metų. K. Hiotvers, Virm. 
Suitc R08-10-12 Consnmers Bldg ; 

220 So. State StrtHt. 
5 

; Atdara Serėdos ir Subatos vak. 
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LIETUVIŲ ATYDAI. 
Nebūk Prastų Darbininkų 

Visa Savo Gyvenimo. 
Geriausias -bu-das palikti sa

vistovių ir būti savo bosų tai 
nusipirkti farma. Mes paleng
viname išlygas kiekvienam 
Lietuviui kuris turi $100 ir 
daugiau nusipirkti 40 akrų 
žemes Wisconsine„ lietuvių 
apgyventoj kolonijoj, kur Lie
tuviai, turi Bažnyčia, Mokyk
la, <įraugijas ir savus žmones. 

Prityrę ūkininkai kuri e eio
nais gyvena ilgus laikus pa
dės Jums, nes jie bus jūsų kai
mynai. 
Nepraleisk Visa Savo Gyveni

mą Surukusiame Fabri
ke ar Šapo j . 

Atsikraustyk ant ūkės, kur 
tyro oro pakaktinai, kur tavo 
vaikučiams bus linksmiau, ir 
kur galį būti savistovis, už
dirbdamas ant senatvės sau 
pailsį. 

Atvažiuok į Vilas Pavietą, 
Wisconsin kur gali nusipirkti 
farma už žema kaina ir ant 
labai prieinamų išlygų. 

Neatideliok ant toliaus, bet 
rašyk šiandiena reikalaudamas 
pilnesnių paaiškinimų ir in
formacijų. Ta s nieko nekenks, 
tiktai arčiau susipažins su 
mūsų Lietuviška Kolonija. 

SANBORN & COMPANY 
Savininkai 

Dept. C. Eagle River, Wisc. 

Didelis Velykinis 
Išpardavimas! 

Deimantų, aukso žiedu, 

auksinių laikrodėlių, len

ciūgėlių, špjlgų, kulioni-

kų, laketų ir visokių bi-

dabro daiktų. 

Mūsų sankrova perpil

dyta naujausios mados 

tavorais ir kainos mažes

nes, negu :.;: •_.-. 

P. K. BRUCHAS 

3321 So. Halsted St., 
CHICAGO. ILL. 

P h o n e : Drover 9687. 

FATONIC 
%m 11 iA»i 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias raistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suviršklcilmo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėgint i viena. Parduodam* 
oa. visus aptleHorius. 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten žeme labai ge
ra ant kurios viskas labai gerai au
ga nepaisant kokie metai nebūtu. 
Dauguma niusų pirkėju buvo išvaži-
nėja po daugel valstijų bet t inka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap
linkui miesteli kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar yra proga 
kel iems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes t rumpame laike bus bu-
davojama keletas dirbtuvių. Dar da
bar žeme labai pigi suliginant su 
kitu kompanijų prekėms tai mu3ų 
bendrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios upės ežerai dabina visa a-
pielinke, visur geri keliai kad ir 
blogiausiame ore visur gal ima iš
važiuoti, žodžiu sakant visi paran-
kumai del farmeriu yra ant vietos, 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma 
ir dainuojama, taip tenai gyvenan-
tiejai jaučiasi kaip kad jausdavosi 
Lietuvoje. 

Kas norite platesnių paaiškinimu, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiųnime jums knygele su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. 

Liberty Land & Investment Go 
3301 S. Halsted St. Chicago. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

VALDŽIOS 

ČEVERYKAI 

Paskutine proga jsigyti Genuine 
Army Shocs, kurie su laikų bus 
verti aukso. Kaina mūsų šapoj 
12.90. Siunčiame Parcel Post, C. O 
D. j bile vieta mieste ar už miesto 
Jeigu netiks piningus grąžiname 
kuomet $1.00 užmokamas Iškalno. 
atgalios. Pabaigoj karės valdžia tu 
rėjo suvirs 20,000 porų čeverykų 
Kusset Marehing Shoes, mes juos 
nupirkome pataisėme uždedame 
gera skūra. Jie dabar 
yra verti $12. Užsisakyk DABAR 
Nudažyti juodai 25c. extra. Jei-
gg negali pats atvažiuot parašyk 
arba telefonuok. Priduok size ir 
$1.00 o mes prisiusime oeverykus. 
KINGSLEY T I R E & SHOE CO. 

3852 Cottage Grove. 
Telefonas Doug. 5722. 

Atdara Vakarais iki 7:30 

Mokinama: angl iškos ir l ietuviškas 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės , ste
nografijos, typewriting, plrklybos te i 
sių1, Suv. Valst. Istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, polit lkinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifimii 

PEARL QUEEN 
K O N C E R T S N O S 

EXTRA. 
Parsiduoda naujas mūrinis 

namas keturių (4) pagyveni
mų su geriausiais įtaisymais 
ir goriausioj apielinkėj du blo
kai (2) iki parkiu ir vienas 
(1) olokas iki Garfield Boul-
vardo. 

Parsiduoda naujas mūrinis 
namas dviejų (2) pagyveni
mu po (6) šešis kambarius su 
Elektra, maudynėms ir kitais 
parankumais. 

Atsišaukite pas 
A. GRIGAS & CO. 

3114 So. Halsted St. Chicago. 
i I > I I J > « 

P.\I$£ir>t;OIXA N A M A S S U B I Z N I U . 
Iš p r i e ž a s t i s netikėtu ligų Ir sun

kiu operacijų — esmu priverstas 
parduoti savo namą su "Real Estate, 
Insurance ir Saftey Box Vaults", 
bizniu. 

Tas namas parsiduoda labai pigei 
ir su lengviomis išligomis. 

Del tolesniu informacijų kreipki
tės pas, ' 

A. J. LEMONT. 
4847 W. 14 St., Cicero, I1L 

FARMOS z ŪKĖS. 
Jau didžiumas net nustojo vilt ies 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ką gal ima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kfi«-ri "firi f^rmpnni i 
nes farniei .u. iit«f-orl;u i :.i. įu . ,- . 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mūsų turtas auga kasdien 
ir m e s turim l inksma gyvenimą nes 
nesigirdi a imanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau 
farma bet kur gal ima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
pat inkama kaip kad vaikinas reng
damasis westi o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
po tam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
gal ima surasti l inksma vieta ugi Mi
eli igano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir v isokius pasi
l inksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų m e s savo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžlnų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau m e s neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gelbstim viens ki tam net svet imtau
čiui stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai J pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
Čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mle kas norėdami pirkti uke kreip-
kities pr ie ,dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie HV. Antano 
Draugrystčs , C u s t e r M i c h i g a n k u r 
visi dor i ir t e i s ing i ū k i n i n k a i pr i -
klauso mes turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri jums patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $580 ^ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės Suo adresu: 

SV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Michigan. 

c-o Kaz. Daunoras 

Dabar yra patvtrf ntoa ir varto
ja mos daugumos lietuvių, knrla «ra-
jlja koncertiną ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncert in i 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jaa parūpini 1 
ftugšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurj Išsiun
čiame dykai. 

GE0R6I & VITAK MUSiC GO. 
1540 W. 47tb 8t., ChJcaeo, DL 
l l l l l l l l l l l l l iu i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l f l 

Dr. 0. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visy akių 
tempimą k a a y r a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu-
«•». Pitt'mimo, ner-

UUIA« , skaudančias 
,. -*>.0 .<i mj i. arenu akiu kreivos a. k y 4, 

katerakto, nemlegio; netikras akis indedam. 
Daroma egraminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbsta. Sergėk 
kitę savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ns-
dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 9*80. 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS, 

Kainos kurios prįjjnka kiekvie
nam kiSeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinie; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt-ng 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po | 1 0 , 17.no, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Mellnos vil
nos siutai po $35 iki $$0. Vaiku 
s i u t a i ir o v e r k o t a i | 6 . 5 0 ir a u g S -
čiau. Vyru kelines $4* ir augšcia>u. 
Melinos pusvilnes kel ines $5.50 iki 
$17^50. S p e c i j a l i s n u o š i m t i s 5«Jfc a n t 
kiekviena pirkinio s iunčiamo į 
Europa. 

Atdara kiekviena ' diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. N e -
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

* ~ 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES , ATSTATOMI VĖSULOS SU-

Šeštadienis, baland. 3 d., 
Šv. Ričardas, vyskupas. 

Sekmadienis, bal. 4 
Šv. VELYKOS. 

Pirmadienis, bal. 5 
šv. Vincentas Fer. 

d., 

d.. 

NAIKINTI TROBE
SIAI. 

Plaukia aukos šelpti nukentė
jusius. 

iiiiiiiiiiuiituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiittiiii 

PRANEŠIMAS. 

PATARIA NESKOLINTI PI 
NIGU EUROPAI. 

Taika Europoje priguli nuo 
Rusijos. 

Per Chicnga keliaudamas į 
rytines valstijas pravažiavo 
Xew Yorko National City bau-
kos prezidentas Frank A. Van
derlip, žinomas salios finansi
ne s ekspertas. 

Oia jis buvo klausiamas iš
reikšti savo nuomonę apie kai-
kuriuos opesnius klausimus. 

Priešingas paskoloms. 

Vanderlip pasisakė, kad jis 
visais laikais bu\v s priešin
gas, kad vyriausybė dideles 
pinigu sumas skolintu Euro
pos viešpatijoms. 

I r tolimesnėms paskoloms 
šiandie jis griežtai priešinsis. 
Nei vyriausybė, nei atskirio> 
bankos negali duoti pinigu 
Europai taip ilgai, kol tasai 
kontinentas nepasitvarkys 
kaip reikiant. 

Šiandie skolinti daugiau pi
nigų butu nesveikas daiktas. 

Taika priguli nuo Rusijos. 

Taikos klausimas Europoj.1, 
sakė Yanderlip priguli nuo 
Rusijos susitvarkymo. Bei 
kaip Rusija susitvarkys, to 
nie-kas negali pasakyti. Tas 
prigulės nuo talkininkų dip
lomatų apsukrumo ir gerų 
norų. 

Vanderlip netiki, kad Vo-
kietiją apvaldytų radikaliai 
elementai ir paskui šitie susi 
jungtų su Rusijos radikalais. 
Vokietijoje yra daugiau pro
to ir mažiau piktų darbų, 

Prašalinimas socijalistų. 

Vanderlip yra didžiai prie
šingas, kad New Yorko le-
gislatura prašalino penkis so-
eijalistus atstovus. Sako, le-
gislatura to savo darbo nega
li nieku pateisinti. 

Socijalistų beteisiams vei 
kimaias jis priešingas. Prasi
žengusius prieš ištikimybę ša* 
liai reikia bausti. Bet tam" 
1 egi si ataros pasielgime nema
to jokio rimto fakto, kas ga
lėtų ja pateisinti. 

Vanderlip Harvardo uni
versitete užims ekonomijos 
profesoriaus vietą. 

Sunaikinti vėsulos trobesiai 
Cliicagoje. ir aplinkiniuose 
miesteliuose jau palengva at
statomi ir taisomi. 

Nukentėjusius žmones šelp
ti aukos plaukia. Aukų rin
kimu ir padalinimu* darbuo
jasi Raudonasis Kryžius. 

Daugelis šeimvnu gvvena 
dideliam varge ir nepaVanku-
me. Kaikurios turi laikina 

t, 

prieglaudą išl i kasiose paši u-
rėse. Vargas ypaė su vaikais. 

Yra viitios. kad duosni vi
suomenės ranka pagelbės nu
kentėjusiems ir namus pasis
tatydinti ir maisto i r drabu
žių nusipirkti. 

Visų visaip aiškinta apie vė-
«ulos • pakilimus. Pasekmėje 
nieko tikra nepasakyta. 

Iš oro biuro pranešta, jog 
vėsulos pakilimai retkarčiais 
biurui yra isanksto žinomi. 
i>et, sakoma, apie tai nenorima 
skelbti, kad tarp gyventojų 
nepakelti pasiaubos. 

Ir apie tokius staigus pa
vojus nekuomet nepaskelbia 
ma. 

KUN. McCABE APLEIS 
CHICAGĄ. 

Čia jo vieta užims Kun. Levan. 

BUS PARDUODAMA MA
ŽIAU DEGTINĖS. 

Probibicijos direktorius pa-
skelbė, kad vaistinėms bus 
duodama mažiau alkobolio, gi 
gydytojams paskirta kiekybė 
blankų. Tokiuo būdu, sakoma, 
ateityje nedarys nežmoniško 
pelno nei vaistinės, nei gydy
tojai. 

MOKYKLŲ INŽINIERIAMS 
PASIŪLYTA DAU
GIAU UŽMOKES-

TIES. 

Chieagieėiai padėjo daug 
pastangų su tikslu palikti 
Cbicagoje l)e Paul universite
to prezidenią gerb. kun. Mr-
Cabe, kurs augštesnės dvasiš
kos valdžios parėdymu paskir
tas klebonautų mieste Kansas 
City. Kiek numanoma, tasai 
parėdymas "neatmainytas ir 
kun. MeCabe tuojaus po Ve
lykų apleis Chieaga. 

T Ciiicago kun. MeCabe vie
ton atsiunėiamas gerb. kun. 
Tbomas Levan, St. Louiso se
minarijos prezidentas. 

PABRANGCS MEDINIS^ 
ALKOHOLIS. 

Pranešama, kail mediniam 
alkoholiui pakilusi kaina 
taip, kokios nekuomet čia dar 
nebuvę. Galionui reikia mokė
ti $;uo. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI) 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Kaip laukiame Šv. Velykų. 
r 

inžinie-

Yisi laukiame Velykų. Ren 
iriamės prie metinės šventės. 
Vieni iš mūsų perkamės gra
žias skrybėlaites, kiti kitą dra : 

buži, kad nauju rūbu pasipuo
šus; treti kokį reikalingą na
mams daiktą ir taip toliaus iki 
margučiu. 

Pas katalikus dar daugiau 
laukinio ypatybių. Jie, laukda
mi Velykų, už svarbiausią, sau 
priedermę stato—pasipuošti 
dvasioje, kad sulaukus garbin
gų švenėių netik kad butų šva
rus rūbas, bet ir širdis liuosa 
nuo nuodėmių slogučio. 

Tai-gi tam tikslui parapijos 
valdytojai, kad jų parapijonai 
su geresniu prisirengimu su-

Viešųjų mokykhi 
riai reikalauja 40 nuoš. dau
giau užmokesties. Mokyklų lauktų švenčių, surengė reko-
taryba sutinka jiems duoti 35 lekcijas. Iškalbingas pamoksli-
nuoš. Matyt, inžinieriai sutiks ninkas, kun. Daugis laikė misi-į ir kitų, o Italija pripažino net 
ir streiko pavojus bus prašą- Į jas per tris dienas. Rupestin- de jure. Diena po dienos ir Su-
lintas. gesni žmonės daug jomis pasI- vienytos Valstijos, pripažins 

" D r a u g o " ofisas šiandien, 
balandžio 3, bus atidarytas tik 
ligi 12:00 dieną. 

Administraciaj. 
iiimiiiiiHninitHniinniiniiiniiiimiiHii 

naudojo. Tuoj po rekolekcijų 
prasidėjo 40 valandų atlaidai. 
Atlaidų iškilmės viliote viliojo 
net ir atšalėlius prie dievotu
mo, o šiaip žmonelius,uoliai ti
kinėjus, tai tiesiog į dangų kė
lė. 

Žmonės žinodami, kad arti
nasi Velykos, didžiuma pasirū
pino vidaus gyvenimą pertai
syti ;skaHlingai lankėsi maldin 
gose valandose bažnyčion ir 
prie išpažinties. Laimingai, 
dievotai praleidę tris dienas 
švenčių, pasilsėjus, po kelių 
dienų, gražio joj Verbų nedėlioj 
atėjo. Joje vėl gražiausias pa
skatinimas kiekvienai dar plas
tančiai tikėjime širdžiai. Di
džiojoj Savaitėj iškilmingos 
ceremonijosv gyvais žodžiais, 
tarsi, kalbėte kalbėjo j žmogaus 
sielą apie didelę jos verte, kad 
pats Kristus turėjo mirti už 
jos išganymą. 

Liūdna vadinama dėlto, kad 
ji primena Išganytojaus kan
čią, kad jį priveda prie J o gar
bingo prisikėlimo, Kuris savo 
Dieviška skaistybe nušvietė ke
lią Į begalę Amžinybę. 

Kas toliaus? 
Xa-gi Šv. Velykos. . . Lauk

sim, kokius įspūdžius padarys, 
ką pamokys linksmas pavasa
rio laiko tarpais. Truputėlis. 

PIRMAS PO VELYKŲ 
VAKARAS. 

Gavėnios metu kiekvienas 
katalikas buvo atsitolinęs nuo 
svietiškų, kūną patenkinančių, 
linksmybių, o rūpinosi dvasios 
reikalais. Apie visokius vaka
rus, pasilinksminimus nė kal
bos, nė rašymo nebuvo, todėl 
nieko nebuvo girdėti, ką, tuo
jau po Velykų, rengiasi pa
rodyti Moterų Sąjungos Cbi-
cagos Apskritis. Cbicagos są-
jungietės tyliai, bet uoliai ren
giasi prie nepaprasto įvykio. 
&ia tik trumpai jį pažymėsiu. 
Atvelvkio nedėldieni, t. v. ba-

h ndžio 11 d. Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje Cbicagos 
Apskričio* sąjungietės rengia 
pirma, spektaklį. 

Vaidins Marco Praga dra
mą M Draugas" . Be to progra
moje dalyvaus visų kuopų, 
priklausančių prie apskričio, 
sąjungietės, gabiausios nacės, 
talentingos moterys, mergai
tės. Atsilankiusi tan vakaran 
Cbicagos publika pamatys vi
sų kuopų moterų gabumus ir 
sulig to galės jas įvertinti. 

Todėl šiuo pakviečiu Cbica
gos publiką į pirmąjį po Ve
lykų moterų spektaklį. 

Z. Sakalauskienė, 
Komisijos narė. 

P. S. Dar ne visos kuopos 
prisiuntė savo sustatytąją 
programą. Katros neprisiun-
tėt, meldžiu kogreičiausia pri
siųsti žemiau paduotu antra
šu, nes tuojau reikės sude
rinti visą programą. 

4031 So. Rockwell St. 
Chicago, m . 

ŽODIS WESTSIDIEČIAMS. 

Ką suteikėte Velykoms sa
viesiems Lietuvoje? 

Šiandie Lietuva yra savisto-
va, demokratinė respublika. 
Lietuva pripažinta de facto ke-
letos kitų viešpatijų, kaip tai: 
Anglijos, Prancūzijos, Danijos 

Lietuvą kaipo savi stove valsti
ją, nes Lietuvos Misija tame 
deda didžiausias pastangas. 

Lietuvoje žmonės, be skirtu
mo, kas tik gyvas, neapsako
mai sunkiomis aplinkybėmis, iš 
visų jiegų atstato numylėtą ša
lį, kuri nežmoniškai karo ir 
priešų liko nuteriota. Nusikra
čius tėvynė svetimą jungą 
stengiasi nepakliūti į kitų prie
šų nagus. 
; Kiek dar darbo yra—kalnus 
priverstumėm! 

Narsus Lietuvos kareiviai, 
nenuilstanti žmonės ir mus val
džia gerai žino, kad didelis 
nuošimtis jųjų brolių ir seserų 
gyvena Amerikoje, kurie nepa
tyrė gyvenimo sunkumo, kokis 
buvo Lietuvoje per paskuti
nius šešius metus. 

Todėl, vardan visų Lietuvos 
piliečių, Lietuvos valstybės 
prezidentas A. Smetona kvie
čia kiekvieną lietuvį, lietuvaitę 
paduoti savo duosnią ranką, 
sustiprinti jiegas, pagerinti jos 
gyvenimo sąlygas. Per savo at
stovus, kurie šiandie jau yra 
Amerikoje, prašo jau ne aukos, 
bet paskolos, kuri sugryž su 
dideliu nuošimčiu. 

Kiekvieno lietuvio ir lietu
vaitės yra būtina priedermė 
pirkti Lietuvos Laisvės Pasko
los bonų, pirkti bodaugiausia, 
kiek tik kas gali. Kadangi par
davinėjimui bonų neperdau-
giausia laiko yra, tai neatidė-

• 

liojant nusipirkit L. L. 1*. bo
nų žemiau pažymėtose stoty
se. 

Jeigu esi tokiose aplinkybė
se, kad sykiu negali įmokėti vi
sų pinigų, išmokfk dalimis iki 
birželio 1 d., 1920 m. Pramo-' 
nininkai, nuo jūsų pageidauja
ma didesnis nuošimtis, kadangi 
to reikalauja žmonės, iš kurių 
gyvenimą darote. Todėl pirki
te kodaugiausia ,bonų ir kitus 
raginkite pirkti. Tai bus di
džiausia Velvkoms dovana sa-
viešiems Lietuvoje, o mums 
bus garbė. Galėsime vadinties 
ištikimais tėvynės, Lietuvos su-
nais, dukterimis. 

AVest Sidėje visą tvarką ve
da Bendras Lietuvos Laisvės 
Bonų Komitetas. Valdybos na
riais yra : J . P. Poška—pirm., 
B. Lenkauskas—rast., J . Krot-
kas—ižd. po kaucija $10,000.00. 
Vyriausios stotys yra : 1) ^Met
ropolitan State Bank, 2201 \V. 
22nd St. 2) J . ' I. Bagdžiuno 
Bankoj, 2334 So. Oakley Ave. 
3) J . Miekevičia Real Kstate 
OtYiee, 2342 So. Leavitt St. ir 
A. D. Kaidakio spaustuvėje, 
2259 W. 22nd St. 

Kurie turite įmokėję dalį pi
nigų, likusius galite priduoti 
pažymėtose stotyse. Utarninkų 
ir subatų vakarais stotys atda
ros iki 9 vai. vakaro. 

L* L. P. bonus galite pirkti 
taip-gi pas valdybos narius ir 
pas įgaliotus pardavėjus, ku
rie y ra : A. Dūda, J . Mikaliu-
nas, P. Cibulskis, kun. K. Ku
dirka, J . Simanavičia, A. Juš
kaitė, P . Pocienė, P. Bagdo
nas, M. Juzėnas, J . Raugevičia, 
A. Radoniskis, A. Stakeliunas, 
J . Mikolenas ir J . Valonis. 

Bonų pardavėjai atsilankys f 
jūsų namus, todėl bukite prisi
rengę prielankiai priimti. 

Bendras L. L .P. 'bonų komi
tetas, pritariant Vietinėms dr-
joms, rengia balandžio 28 d. ne
paprastą apvaikščiojimą, ko
kios Avestsidiečiai dar nepame
na. Todėl bukite prisirengę ir 
laukite platesnių žinių. 

Bendras L. L. P. Bonų 
Komitetas. 

• • 
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Lietuvoj ir Amerikoj Garsi Artiste 

Une Babickaite 
Rengia Antrą Spektaklį 

Nedėlioj, balandžio 11 d., 1920 
Prasidės 8:15 vai. vakare. 

Scenoje < 
Stato 

Istoriška drama Kunigaikščio Vytauto laikų. Vaidins išimtinai žymus 
Cbicagos va Jd ylos. I • 

I Central Music Ha!!, 63 E- Van Buren St i 
(Prie Wabash Ave., ten kur buvo pirma Spektaklis) 

• 
i 

Tikietai parsiduoda ' ' D r a u g o " ofise, "Naujienų" ofise, Universal State Bank, 
l)r. (Jraičuno ofise ir pas Vaidylas. Visi isanksto bukite pasirengę i šį tikros dai
lės spektakli. 

KOMITETAS. 

si.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiifiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiattiiiiiifiiiiiiiiiiiii. 

I DIEVO APVEIZDOS SVETAINĖJE 
TIK VIENA KARTA 

f Utarninke, Bal. (April) 6 d., 1920, 7 : 3 0 vai. vakare 
B 
= A. L. R. K. Moksleivių Sus-mo 22 Kp. 
1 PERSTATYS 

| GERIAUSIUS SAVO ARTISTUS-JVLĖGĖJUS 
2 Naujai verstoje dramoje iš fiv. Istorijos Yartlu. 

: Kautas veikalas. Nauji artiMai. Nauji drabužiai. 

| ĮŽANGA 35c, 50c, 75c, i r $1.00 Sėdynės Rezervuotos. I 
E Nusipirkite Tikietus Iškalno. Nieks Sėdynių Neužims. I 
i Ateikite Visi. Po Losimo bus Pasilinksminimas. = 
I E 
TfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiitiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiniiiniiiiiifT 

Ne Slėpki! 
IMHIIHHHfcliltiil 

PASPORTIJ BLANKAS 

PILDOME 

DYKAI. 

Baltic Consultation Bureau, Inc. 
35 So. Dearborn St. Chicago. 

Room 206 

S 

s 

s 

Pinigu Troboje ---
Nelaikyki! 

Pinigu uždaręs Skrynioje 
- Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai: , 

del atsargos 
del apsaugos x 

del naudos 

Peoples Stock Yards State Bank 
Šis bankas esti po priežiūra Minoj aus Valstijos; jo turtas viršyja 15 milijonų 

dol'erių; esti saugiausi vieta pasidėjimui savo sutaupytus pinigus. Suvienytų 

Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt aštuoni tūkstančiai darbininkų 

pasideda savo pinigus mūsų banke. • i 

S 

Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neškie* j 

š 
s 

Ufl&PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS 
Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų. 

Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomis nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro. 




