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VYRIAUSYBĖS KARIUO
MENĖ SUTRUŠKINO 

RAUDONUOSIUS.

KAS KALTAS UŽ SLAPTĄ 
TAIKOS KONFERENCIJĄ.

NORIMA PANAIKINTI NE 
8UTIKIMUS TARP S. V. 
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Frankfortą
MOBILIZUOJAMA 700.000 I

PRANCŪZŲ.
____ _______ 1

Užėmė miestą. Fraukfortą.

Paryžius, bal. G. — Prancū
zų kariuomenė šiandie anksti 
ryte inėjo Vokietijos miestan 
Frankfortnn.

MOBILIZUOJAMA 700,000V KAREIVIŲ.

Paryžius, bal, 6. — Karės 
departamentas paskelbė įsa
kymą kuovoikiau# viriems 
prancūzų nficioram# ir karei
viams katrie buvo paliuosuo- 
ti šventėm#, sngryžti j savo 
pulkus.

Tnipjml miestų |x>Fmijai j- 
snkyia apie tni pranešta tiem# 
oficiozam# ir kareiviams, kat- 

x rų nepasieks tušui kuris vy
resnybės parėdymas

Pmnmzija ligšiol karėti tar
nyboje palaiko vyrus iš 1916, 

. 1917, 1918 ir 1919 metų akyrių 
— išviso apie 700,000 karei
vių. Tik ne visi jie buvo pa
tvarkyti taip, kad jubs pavar
toti karė# laukui. Turi dabar 
nnt greitųjų patvarkoma.

Angliju atsisako gelbėti 
prancūzams užimti Vokietijos' 
mioMus rašo laikraštis Petit 
Parisim. Bet ta pati Anglija 
nieko neturinti prie# prancū
zų veikimą. Nes tau Prancū
zijai yru svarbu# daiktas

Prancūzija aiškinasi.

Prancūzija pastarąjį savo 
žingsnį paaiškina vakar spe- 
cijaliai paskelbta nota.
Notoje pažymima, kad Pran

aiti ju prie# Vokietijų nepake
lianti karės neturinti jokių 
blogų tikslų, tuo Inhjnu no 
'rinti ntnaujinti «n vokiečiai# 
piinus sjnitikius, net stipriai 
stovinti už pildymų taiko** su
tartie# sąlygų, (ii kaip kartus 
Vokietijos militaristinių gai- 

, valų nerimavimai* duodu un

prasti prancūzams, kad 
kietijn mėgina prasihaikti su 

-pildymu taikos aąlygų.
Prancūzijos yyriansyhė jgi- 

reiškia, kad Vokietijos vy- 
riausylM* laimi šaltai atsineša j 
Vcrsailleso taiko# sutartį. Nes 
vis toliau# atidėlioja savo ar- į 
mijos išginkluvimą. J r jei vo
kiečių armija butų sulig su
tarties išgrnklnota, tuomet t«*n 
nelkufų miiiinristų nei bolfe- 
viky sukilimų ir juitiems tal
kininkam# nekraršintų galvų.

Armijos neišginklnvima# 
padarė tai. knd .Ruhr npskri- 
tvj pakilo bolševikizmas. Tnn 
apskritin, priešingai sutarriai, 
vokiečių vyriausybė siunčia 
savo kariuomenę.

Tad Prancūzija iškafno pri
versta apsidrausti prieš tokius 
vokiečių žygius.

Vo-

PRANCUZUA BIJOSI TAL
KININKŲ.

METAI-VOL. V. No. 82

Italija Gryžta prie Senosios

GALI BŪT LAIKINAI UŽ 
DARYTI "STOCK- 

■ ' VARDAI.” ?
/ Priešingai orgnnnmrijiM 

J rui «UMtrril/*vn« CMęju
i no-

- -----------------* CMesgoje
[- / dalia? geležinkelių Iri-gin *u-
y kiotojų, ant kctiolikug gele

žinkelių didžiai sutrukdyta 
traukinių važinėjimai. laibai

Tardieu aako. kad prez. 
W ilsonas. Užrubežių PolitikosRekomenduojama paskirti 

komisiją.
Su artilerija apgriautas 

Duisburg.

Duisburg. Reinu-Prnsija, bal. 
3 (SuA^liula}. — Vyriausy
bė* kariuomenė šiandie čia 
iuv^u u pu smarkių susiicim- 
mų gatvėne sirtruškino radi
kalių elementų (bolševikų) 
arini jų.

.Snsiremime paraitota no 
tik šautuvai su kulkasvai- 
džiuis, 'bet it anuotos. Ajs 
griauta.-' krautuvių distriktm-.

K ai-kuriose vietose, vyriau- 
syh»># kariuomenei pririejo im
ti milutis (Miškui namus, ku
riuose buvo susispietę bolše
vikų kareiviai ir stiprini prie
šinosi.

Mušiu metu Belgijos šone 
nužudytas vienus- vaikas ir 
pažeista# vienas belgų karei
viu.

Kovota- per dvi valandi.

RandonoMoa armijos buvo 
mieste arti 300 kareivių. Ne
žiūrint tokio noskaitlinguino. 
jie per dvi valandi valiojo at
silaikyti prieš vyriausrin'-s 
‘•Reirhswrbnis”. Ir tik pra
dėjus lemti buvo sunaikinti 
paskutiniai raudonųjų lizdai, 

i Drpigeli# žiponių matė, kad 
suimti ramkanoji buvo varo
mi (gatvėmis. Buvo pakelto# 
kailius, kml suimtieji nugala
binti. Tas tuojau# oficijaliai 
užginta. Dar jiareikšto. kad sp 
suimtais apsieita žmoniškai.

Mūšių metu tik trys civiliai 
žmonė# užmušta.

Bet krautuvėm# juidHryta la 
bni dideli nuostoliai.

Paryžius, Imi. 6. — Prancū
zija pati viena priversta veik- 
ti prieš Vokietiją, kuri per
žengia neut ralio ruožo gyva
vimą, tuo lahjaus, kad Ang
lija su Italija yra jmlinkusio# 
prie revizijos taiko* sutarties.

Prnnurtomn revizija reikštų 
ru* kitką, kaiji tik juinaikini- 
tną to neutralio žemės ruožo 
Pareini n. liet dar susiaurini- 
mą okupacijos plotų.

Kml to išvengti, Prancūzija 
turi .pasinaudoti dabartinės 
sutarties ‘principai#, ineiti gi
liau Vokietijon ir apsidraus
ti priei Vokietiją.

Prancūzai nuoinoniatijn ir 
bijosi, ar kartai# tnhkininkui 
neturį bent kokio be jų žinios 
«IhjWo sinrinešimo su Berlynu.

EBERTO KARIUOMENĖ 
EINA PIRMYN.

Spaudžiami vokiečiai bolševi 
kai.

Ezama 188 nukentėjusių.
Jeruzale, bal. tt. — 1«M žmo- 

Yri* nukentėjo, didžiūnui leng
vai, įvykus čia susikirtimui 
Velykų dieną. Knriuom<*nė 
pasekmingai pakriko tvarką.

mažai | atoekrardu# (galvyųj 
skerdykla^) atvežama galvi-į 
ji) ir Italei mažai yra darbo. ’

; 3" UuKin Btockyanl# Co. gcm»-
rali# valdytoja# Himkie pao- i 
kalkėj kad, regi#, krlįom? die-;

| tini. Tos reikštų, kad apie 
dnrbininkų laikinai ne

tilki ų darbo.
Savo keliu Brotlierliood of 

Rnilrood Trainmon organizaci
ja (irudiaia smarkią^kovą prieš 
luaucgrntu# streikininkus. Bė. 
gių sukitH ojn i atgabenami wiš 
kitų vmtų ir pristatomi dirbti 
<1rr1kijjinkų violoje. Sr.komn. 
turima viltie*, kml ligi atei
nančiu šeštadienio insurgentai 
bu# įveikti »r ant tmležinke- 
lių sugryž normali# veikimą#.

Brothorhood of Railroad 
Tminmen oficijaliai skelbia, 
jog insurgentų streikininkų 
esama 2.5(10. Bet streikininkai 
sakosi, kad jų esama nal l4,-

DnesseldorįjtVokietija, Imi. 
6. —Eherto vyriausyŽM1* ku- 
ri u o menė Ilubr apakrityj ima 
šturmuoti bolševikų posleijaa, 
kurio# krinta kito# (taškui ki
tan. Paimta Boahnm, WiH«n 
ir Hagen.

Bolševikų valdžia pasprūdo 
iš Esseno ir savo ofisua iku- 
rė Bremene, arti ENiprfek!.

Paimant Duisburgą ir aj>- 
linkmes vieta# krito 2(Mi Eber- 
to vyriausybės kareivių.

Berlynu vyriausybė skelbia, 
kiul kaip veik Kuli r ajwkriti> 
bu# patvarkytas, jš ton kariuo
menė busianti atšaukta ir-to
dėl nHms peržengta taikos su
tartis.

WILS0N0 NOTA 8UPURTĖ 
TURKUS.

Yra pavojaus amerikonams 
■Turkijoj.

Konstantinopolis, bal. 5. — 
Preridento Wihtnnn nnln Inllri. 
ninknms su patarimo turku# 
išmesti iš Konstantinopolio, 
supurtė visas turkų partijas.

Šlmsiie Turkijoje yra p«vo 
jaus amerikonams, kurių boa 
rią apie 500. Reiktų jao# iš

Paryžius, imi. 5.—Pirm tai
kos kouferęveijns prezidentas 
Wdsonas finvmnis savo 14 pos
mais buvo paskalijęs knd tni- 
J',',;. jro' tIFHTn trr* Y’rveitfi'' 

mn viešai.
Dabar laikraštyj l.’llhistra 

tion kaji. •Andre Tardieu. 
Prancūzijos atstovas taikos
konferencijoje, rašydama# apie 
tų konferenciją tvirtina. kati 
premjeras ęicinenceau sutikę# 
su viešai vediniui konferencija. 
Bet prrzidenta- \V ilsima# jut 
n*iknlavę« vesti slaptai ir jo 
pa klausytu.

Vv kodėl taiku# konferencija 
buvo Vilniun prie uždarytų du
rių ir tik trumpi «»ficijaliai pra
nešimai buvo skelbimui.

Tokyo, bal. 5.—Amerikos ir 
Japonijai pirklių atidarai čia 
turėjo kelias konferencija# ir 

. puevkmėji- nuloję rckoinyiiduo 
ti Suv. Valstijų ir Japonijos 
vyriausyliėhi |mškirti liendrą 
komisijų ir anai pavesti ištirti 
nesutikimus žemė# klausime ir 
paskui rekomenduoti galutiną 
užbaigimą to klausimo.

Suv. Valstijų ambasadorius 
Ale.vander ir Jajamijos prem
jera# Shihusnva nhudn išreiškė
pasitikėjimų, kad tasai klausi- , 
ma- tinkamai ir |uitenkinimni 
bu# pabaigtas, nežiūrint apsi- i 
niaukusių padangių.

Senai jnu hutų laikas abiem 
viešpatijom žemė# klausime ( 
padaryti taiką ii ant lisiii'hiet| 
imnaikinti noMitikimus.

TURKIJOS KLAUSIME ] 
STO,rI SU S. VAI.S-

TUOMTS.

Nori nepriklausomybės 
nijai.

Alba-

ATLIKTAS MĖGINIMAS SU 
ŠARVUOTU LĖKTUVU.

Lėktuve yra anuota ir kulko
svaidžiai.

Dayton, 0., luti. a.—Armijos 
viršininkai MeCiiuk lavinimo 
lauke atliko 'išmėginimų šar
vuoto Suv. Valstijų armijos 
triplano (lėktino). Pranešta, 
jog išmėginimą# |»avykęs. iš 
ėmus neatsakomų radijatorių 
veikimą, ka# Kiurių lengva pa
taisyti.

Svarbiausi!* lėktuvo dalys 
yra apdrausto# atijiriiii# šar
vais. Apaigininrai yra armota 
ir trys kulka#valdžiai.

KINŲ KARIUOMENĖ KE
LIA MAISTUS. *

Rymas. Imi t, — lt«liū»< 
vyriaiisylh- atmnino sivn ijž- 

i rubežinę jmlitiką. Griebiasi 
senosios, t. "vnd. “Wilaonin<* 

; politikos'*.kuomet prezidentas 
\Vil-onri- pirmukart bu ve

nikeliavę# Europon.
Nebe pamato įvyksta ta 

svarbi atmaina. To.- almamos 
pusėn linksta pučių gyvento-

•jų ūpas. Tolinus. Italija did- 
žilti imliosiu ekonominiu kri
zių.

Kuumvt premjeru# Kilti ;u- 
galvojo giyžti prie senosios 
užr^ibežinės jMilitiko-. jmii Li
menti* išreikšta juo pasilpo-. 

: įmins, šiandie Šalies tl

Amoy. Kinija, kovo 5. — 
Aimt gautų via žinių, provinri- 
joj Aulini sukėlė maištu# ka- 
ritminėm*. Daugiau poma šilu- 
tų kareiviu užmušta ir keli šim
tai sužeista.

Kovu su ištikima kariuome
ne gulHTiiatoriui dar uejmsi- 
Itniguai. Ilyvnutnjai didžiau
siam terore i>rgn iš tų apylin
kių.

f
TARPE PABĖGĖLIŲ PRIN 

CESĖS IR BARONAI.

MARŠALAS JOFFRE KE- 
LIAUS ISPANIJON.

Madridas. Imi. 6. — Ispani
jon atkeliauja prancūzų mar- 

; ialn* Joffre. čia ji# iškilmin- 
j gai htta sutiktai.

Lietuvos Misijos Adresas: 
257 West 71 str., New York,

Odessa, bal. 26. — Ameri
kos Raudonojo Kryžiuos komi
sija, kuri veikia joctinėj Ru
sijoj, persi keldama iš Novo- 
rosiisko Kriimin. >u savimi 
paėmė kelis šimtus rusų pa- 
hėgėlių. Anų tar|»*,.yni 3 prin- 
eezėti, 2 baronu ir 3 jin*ziilen- 
tai didelių p«šclj»inių organi- 

, racijų Rusijoje,

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE 8YRNES

TŪKSTANČIAI APLEIDŽIA 
FEDERALĘ TARNYBĄ.

Permatei mokama šiais bron 
genybės laikais.

Washington, ha1. G. — Zaii- 
lirbystė,! departamentui dane 
nesmagumų laidaru reikalin
gumas visokios rųšies eksjH’r- 
lų ir. kįlniiti pragyvenimo 

•'•rang»‘nyl»ė.
Aštimni tūkstančiai brangin

tinų žmonių apleido fedeirlę 
tarnylaj dėl dide-nių uždurbių, 
kokių negauna tni-nnudnmiD*'1- 
ilcl. Šamui.

Zemdirby-tš- mderetoriu* 
norėtųsi anų vieton imtraukii 
naujus dnrbininkus. Bet Kon
gresas nenori skirti r«ii>fdin- 
zų pinigų.

šiai kndir visokių vaisių 
kultūrinimu ekspertas L-tėra- 
lėj turnyboj Imdamas badavo 
■?4,5()0. šiandie jis įstojo rie- 
iK'ii vaisiu Migmimo sąjįmgon 
ii imu j>er meta-.

Kitiems jtrivntinėM- įstni/o 
>e algos |)!i.|viguhinlo, ir jmt 
r'-^ubinlos

Ai tuomet ėjau dvidešimt pirmus metus, kada šitas paveik
slas tapo nuimtas. Jurgi! kai ai ėjau dvidešimt trečius, — 
tai aš toli nebuvau levas stiprumu; prie to, aš buvau visame 
iriduoMru knube menkiaurias narys.

i

r.’e jis turi dauginu intr.'

Bus paduota talkininkų ko. - 
ferencijat

Premjera# Nitti #ara -auut- 
nymu- apie atmainas jMilitiknj 
padim-ią- anušeinu-injai talki
ni nkų tarybai, k.iimuet toji 
suvažiuosianti miestan Reino.

Pareikalavime štai ka- bu- 
.•in:

1. Revizuoti \*ersaillesn tai
ko- sutartu*# ekonominę dalį, 
idant Anglija j mi neš tų riaugulį 
|ni-išventim<> Imi žvilgsniu.

2. Pakeisti politikų at.-ine- 
šimo į l'ngariją.

3. Susitaikinti su Jugosla
vija. tam tikslui juišventiut 
Italijo- reikalus.

4. Atnaujinti pilnus #anti- 
kiu- su Rusija.

Albanijos klausimas.

5. Su Turkija pasielgti su
lig prezidento AVilsono’ 
kiamos nuomonė# Turkijos 
klausime.

6. Albanijai 
(•.riklaiisomylH*. 
Salį viešjmtijų

7. Simirkinn
-ųjungos reikale.

8. Talkininkų užsieninę po
litikų ve#ti nepriklnnsoiiuti.

pri pažint i ne
paliekant tn 

priežiūroje.
veikti tnntn

MOTERYS REIKALAUJA 
PRIPAŽINTI AIRIJĄ.

— 
Tarptautiniai įstatymai 

1914 metais.

Londonas, l>ul, 6. — Iš Ibi- 
karesto pranešama, jog atei-’ 
mintį rudenį Rumunijos ka- Į 
ralienė žada aplankyti S. Vai
si i ja#.

REIKALAUJA PRAŠALIN
TI VICE KARALIŲ.

Londonas, bal. (». — Kituo- 
utel naeijomdis Indijos kon- 
grexa<< buvo jmskyrę# koinim- • 
ją ištirti buvusia# ir esama# 
Indijoje neramylH-s.

Komi-ija dabar rft|a»rtu<ija, 
knd dabartinis Indijoj vice- 
karaInis. baroną* Chrhnsfonl. 
netinkama- užimamoj vietoj. 
Komisija rekomenduoja jį at
šaukti.

Komisija sakosi nesusekusi 
jokio gyvavusio arba gyvins 
janrio suokalbiu su tikslu įml 
na*kinti Anglijos valdymą In- 
dijnjr.

i

žuvę

Ka-'

Ncw York. Imi. G. — Išra- 
■ l«-inc Glumu (’mirnni p «-■«»«». 
šė, jog truiiųjoj ateityj bu
sią# jMidirhdinta# lėktuvas. 
#ii kuriuo per Atlantiką bu
sią gulima nntkart paimti 
■UM»—AttO žmonių. J >ktnva# 
turėsią# 12,000 spėkų innši-

Washington bal. 6. - 
dingi VHl-tybė# dejuirtamen- 
la# ptu»kell»ė, jog ji# imsiąsis 
priemonių jirieš moteris, ku
rio# piketuoja Anglijo# am
basadą. tad piketuojančios 
motery# pranešė, knd vahdy- 
Im*s departamentu# verčiau pa
sirūpintų jiripažinti Airijos 
respubliką.

Saku, šiandie Anglija netu
rinti iš ko mokėti ntmšiir* it) 
S. Valstijom# i*4 •"*- 
pinigu#- B*‘t ta 
turi užtektinai 
kyli skaitlinių 
Airijoje.

Suku, Airijos 
ra įvykę# faktas. Jos vyriau- 
syiri* įsteigta legaliai didžiu
mos žmonių. Tad j»-i valstybė* 
deparlautvnUs tiki demokra
tijai ir tą demokratiją išpa
žįsta, turi jiripažinliAirijni ne
priklausomybę ir apie tn pra
nešti Anglijai.

Motery# sako, jog tarptnu- .
tintai įstatymai, katrie drau
džia taip elgtien. jau nebegy. 
vuoju. Jie žuvo 1914 inetltia. 1

už jjaskob*” 
pati An 

pinigų pi-.v.« 
-avo armiją

respublika y-

BALANDŽIO 6. 1920.

Chicago. — šiandie išdidieji 
apsiniaukę, šilčiau. vakare 
laukiama sniego ar lietaus; 
reto i* nnpa«tnv»i« oras.na#.f■■■■

■i
L-MC2.
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UETf VH’ KAT.MJK V DIEKRAiTIS ,

“DRAUGAS”
Einu kasdiena l*k!Tu< hoU-I<1)c«iIuk.

FnHVTMKRATOS KUKA: 
GtUC.MJOJ IR V«U1HXA JE:

• Mcuunh ............................ >o.oo
PumS Metų ........................  3.50

8W. V.M.ST.
Mrtamn ............................ $3.00
Pum-4 Metą .................... S.00

PrcnumesnU mokosi ilknlno Lai
kai aknllcaj nuo ulrlrakymo dlcnoi 
no nuo N*«u|q Norint permai
nyti uJreaa vlnda reikia prlnivitl Ir 
»en.y» adresu* PknlmJ šeriami* alų. 
F(l liperkant kraaoje ar uapreao "No- 
nry Ordtr" arba Jdrd.mt pinlrua | 
rėžis! ruota lnlAka.
“Draugas” Publishing Co. 

1800 W. 46th St Chicago, ni.
Telefoną* McKInlry *114

Lietuvoje Reikia 
Gydytoju.

*
-

Amerikos Vyskupai ir Kapitalizmas.
Į dai tie patys. Painia yra tik ta, Į 

kad Lietuvoje vaistinės varto 
ja dešimtinę sistemų. u Ameri
ka prisilaiko uncijų ir jos Ju
lių. Lietuvos medicina naudo
josi Celsijaus termometru, o 
Ameriko*F«hn*nhcit ’u.Ne vie
nokios yra vaistų gaminimo, 
laikymo ir purdavimo teisės. Ir 
tas turi Lietuvoje išmokti at- 
važiavusioji iš Amerikos dak
tarai. Bet luitų neprošalį, kad 
Lietuvos vaistininkai išmoktų 
Amerikos receptų rašymu sis
temų ir mokėtų sulig jos pri
rengti vaistus. Tadu Amerikos 
daktarai galėtų pradėti gydyti 
žmones nieko negaišnmianii, 
kaip tik parvažiuoja j tėvynę.

Naujas Išradimas.

DRAUGAS

Per L2U metų Lietuva buvK, Ku tai yra neprigubnybūf 

Napuguimybe uurajuuaų galu
tinas tikslas. Neprigalivy l>ė 
yra musų įrankiu dėl įgijimo 
laisvė* ir gerovės. Neprtgnl- 
mybė yra forma, bet ne tunnya. 
Nepriguhnybė yra tik indu, į 
kurį mes pilsim brangų vynų. 
Ncprigulmybi* yra sava jiasto- 
ge nuo lirtaus ir sniego. Be 
neprigulmybėa nėra žmoniško 
gyveiuimt i nuaų išvargintai
tautai. P<> neprigulmybėa sto
gu gyvendami jau galėsime pj|. 
imi išaldeisti <h'n*inės kultu- 
rae spnruus, jmkiiti ekouomi- 
uiai ir vūai pergalėti skurdų. 
Lietuvių genijus jau nesveti
mųjų vantų kels, liet tarnaus 

* savo Smėliui. Deltų lai y ra
■ .Iliį,! uit,,,..- O< J>1 UMuUIlUigj Uv, 

ddto lietuviai kariauja, ener
gijų ir turtų aukoja. Dėlto tai 
risi męs. kaip vienas, turime 
jų remti, turime jų ginti, kada 
jai imvojus gręsia. Deltų tai ir 
Amerikos lietuviai ut*gal> pri
sidėta, <įeito tai yra- tveriama 
Lietuvos neprigulmyliės lM*i 
laisvės Sargų Sujungs.

Amerikos lietuviai! Jūsų čia 
kolonija skaitlinga, turtinga 
ir galinga. Jus galite vargšę 
Lieluvų nelik sušelpti, bet auk
su apilierti. Mes tų ir Lietuvo
je būdami žinojome, tik netu- 
rėjums jHirdaug jy-ogte* tam jU 
Lėti. Amerikos lietuviai skaito
si <laug išmanančiais, daug 
svieto mačiusiais, su kuriais 
malūnu ir sueiti ir ]maišuekė- 
ti. Lietuvos lietuviai savo atli

ko—prikėlė iš kapo savo tėvy
nę ir ištraukė jų iš trigalviu 
slibino nagų ir turi šiandie kų 
jMiĮiHsakoti ir. jei norėtų, tui ir 
pasigirti. Dnbnr jūsų eilė; ame- 
rikiečūai. Ir visos Lietuva:; 
aky s žiuri, visos ausys klausu, 
ką Amerikos lietuviai pasakys? 
Ainvri|ms lietuviai turėtų pa
dėti savo broliams kariauti už 
neprigulmybę. Bet, sako, kų 
mes galime jmda/yti, pertoli 
gyvename... Nurėtuiuėiu, bet 
negalini.

tais laikais, ir jo išminų, sa 
knrio ildMė principus r«1 
kalingus ekonomijos klausi
moms išaiškinti.
Toliau* vyukuj iu ima iš

traukų iš tos enciklikos ir pri
deda: “Kaip ta* aprašymas 
pilnai sutinka *u dabartine 
inusų ĮHidėtim, tai -ušku kie
kvienam, kuris žiurėjo į kų 
tik pasibaigusių metų mfuti- 
kius.’> Tat reiškin. kml nė
ra skirtumo tarp Leono enci
klikos ir. Amerikos vyskupų. 
Jie pritaria kapitalizmo kri
tikui. Jie yra to* kritiko- 
mokiniai.

Kapitalistai vienaip su^ao- 
rijaln-taas, neiSskirinnt nei 
komunistu. ««lw. Imk «6eijnHw 
kinusium» yru vien lik ekuuu- 
minis. Amerikos vyskupui pa- 
siuautiotlmni Leono Tryliktojo 
žodžiais kritikuoja tų bendrų 
socijalistų ir kapitalistų klai
dų. Sol- i jai itu sanlikiai nejia- 
-itaisys, kul žiuom-s nupripa- 
žįs, kud prie ekonominių fab
rikanto lioi darbininko Manti
kių dar prisideda ir dorus 
reikalai. Vyskupai primena 
Le«ino XIII ir B**ncdikto Pen
kioliktojo žodžiu*, kud uocijn- 
lių mantikių negalimu pataisy
ti Ių. teisybės ir meilės “wi(h- 
uut ju*tice arui vlinrity therv 
Avilį be no progr<

Dar yra ir kita lu-ndra ka
pitalistų liei uocijnlistų klūkia, 
būtent n(*žiuri*jiina* visuome
nės. Ir ty klaidų taip-gi ] ui ru
du ^7>kttpni. “To alsume tlmt 
the only righta involved in an 
imlustrial dispute an* timse of 
rnpital and lahor, is u nuli
eti! erTor.“ rašo vyskupui. 
Lietuviškai Ut reiškia: “Yra 
stambi kluida mintyti, kad 
pramonijos ginčuose tėra tik
tai kapitalo ir darbo teisės.” 
Vyskupai neminėjo p. Gnry, 
bet jo pažiūrų, iSn-ikšty plie
no streiku pnuttiuje jie jm- 
vadino “rudieal error *’ (stam
bi klaida). Brooklyno komu
nistų 
diena 
šneku 
tuvių
Busim atviri ir prisi|iažįsime, 
kad “fjti*vė“ žino, jug vys
kupai kritikuoja kapitalizmų, 
be! jie kritikuoja ir socijaliz- 
uių. tai ta*, ni turėflumas kuo
mi ginti*, norž tiek kultinu 
vyskujm*. kad juos Išvadina 
kupitulizmo užtarėjais.

Vyskupai prieina ir prie 
grynai sorijulMiiko* klaidos, 
būtent, kad viena kim<a tari 
būti priešinga kilai kiršai. Už 
tu* klaidos paminėjimų Brook- 
lynu komuni-tai labiausiai 
pykstu aut AmcrUcu- vysk u- 
t ni *!*•* »*•t •-t •••*•» y-^aa«a|. nuuuju
yra jmminrta ši socijalizmo 
klaida, **lau*vė** vadina ti
pišku unti-danbinin kiška ir 
nnti-socijhlistiška agitacija.

Nore komunistui Amerikoje 
vrn gano silpni, nore lietuvių 
socijalirių šitoje žemėje yra 
daugiau nekumimistų negu 
komunistų, tečiau* bolševikų 
leidžiamoji iš Brooklyn’u 
“Laisvė” juu ium užpuldinė
ti nnt Amerikos katalikų. Ji 
rašo: x

“Jeigu dur seaiuu budav0 
popežiaus Leono laikais baž
nyčia mėgindavo kritikuut 
kapitalizmų (enciklikoj 1>< 
Berum Novarum) ir pirkda
vo savo krikšcioniškųjj soči- 
jtdizinų, tai dalatr jus veidas 
reiškiasi nuogoj realybėj. 
Gibbons ir kelis dešimt* vy
skupų ir nrcivvskupų griež- 
tfli uždraudžia tikinčiųjų 
muiiuiua eiti prieš tuAuių ii 
kapitalizmų.*’ (25 kovo 1920 
m. N. 72.).

Ištrauka parodo dvi kuinu- 
nystų ypatybi: nežinojimų ir 
netiesos skelbimą tyčiomis. 
Brooklyn’u komunistai prie 
gaišiosios enciklikos vardo 
prideda “De” ir nupermahai 
genytyvo j ahlatyvy, kaip tu 
reikalautų įotynų kaltas gra- 

Amerikos lietuviai 
matyt, niekada 

moksliškai ištirti į- 
žmunių pažiūras apie 

klausimus, todėl 
vardo tos encikli- 
socijalogijo* *ry- 
dauginu reikšmės 

nurs-kitu kukis

IX

Vyrų ir Moterų Rnbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Muvu* Utena tr molyno badu Op 
trumpu laiku Umokalto vl*o ama

to. • •
Mm turima dldUauaiua ir goriau- 

maa kirpimo, dMlguin* Ir *iuvlmo 
skyrių*, kur klokrieaM «auaa garo* 
pr*kUko* boaimokiBdan-.**

Vlauam siuvimo akyriuoM tuaMBoa 
varoma* aleklroa jlegu.

Kriadama kiekviena aUitkblU ko- 
kluo laiku, dienu ir ar v»karaia. pa- 
aUBurvU Ir juirikalbėtl dėl aglyg*.

P* t lema darumo* m>l« oiVoto*. v|- 
•oklo suliniai ir <lydiio M bot kuriai 

kaygoa

MASTER DESIGNING
SCH00L.

J. V. Kaaaicka, Verttla*
1»» N. 8TATK STREET. CHICAGO.

Kampas Lake SU aut 4-tų lubų

rusų im^rijųs Uudliuiuuukv. 
Sora ii amžių Lietuvos kraštas 
lietuvių gyvenimas, teeinu tik 
įnamio ar kampininku dalis te
buvo mums pripažinta. 1915 
metai, kaipo karo grobi*, ketu
riems metuins tunka Lietuva 
vokiečiams. Po to prisėjo jai 
patirti lenkų šuny taškų broly
bę, teko pamatyti Maskvoj fi»h 
rikuotų alkano komunizmo •‘ro
jų.* ’ Salin, šalin visi neprašyti 
svečiai! Lietuviai nori būti 
'‘sau žmonėmis.” Lietuva nori 
pati save valdytis*. Ir lietu
viai, prakaitą braukdami, sta
to sau nnujų nunų, deuiokra- 
tiugų respublikų. Te šaipiai 
=an Vūkiėtys. tvsikuliuja jam 

• • « , • . • e

do tesineria iš kailio palinkėti*. 
Nepaiso lietuvis! Sykį jau pra
dėjo darių—užlmigv. Jtikėkim 
4>rnt sykį ir patys sau! Lietu
vis tikrai nemenkosnis tani už 
pripustų pnlinkėlj.

Nardydamas tarp galingų 
gyvenimo jūrės liangų, plaukia 
Lietuvos laivelis. Ir priplaukia 
štai dvi uoli: Scilln ir Cha rita 
da. Prisiartinsi prie vienos— 
pražūtis: prisiartinsi prie kitos 
—pražūtis. Suduš laisvas lai
velis. .Musų Scilla—tai Ura- 
chna, Pilsudskis, Gabrys. Musų 
Charibda Leninas, Trockis. 
Kapsukas. Bvt Lietuvos laive
lis plaukia aukso viduriu. Lii«- 
tuvos kapitonas, naktimis ne
miega. liet iš akių neišleidžia 
keliavmlė* žvaigždės vasario 
16 tl. Tas aukso vidurys yra <ii 
dteis senai laukiamas Lietuvos 
Stoigiamasai Seimas. St eigi u- 
marai Seimus yra politinio, vi
suomeninio ir ekonominio k r aš 
to storio barometras. Jis, rink - 
tus visuotiniu ludsnvimu. išgy
dys žaizda^, sustiprins Lietuvy 
moraliai ir ekonominiai. Jis 
jiastatys Lietuvy į normale* 
gyveniniu sulygau. Steiginimi- 
sai Seimas įkurs demokratyhę 
Lietuvoje. V a Ii g Jurgio ir ke
purė, valig didžiumos kraštu 
gyventojų noro bus ir valdžia 
pastatyta, Steigiamasai Sei
mas yra vienus brangiausių 
vaisių kovon iu | miltinę nepri 
gulmybę.

iChicago ilonild and Kxa- 
miuer rušo, kud du Augiui 
gydytojai išradę, jog nu risi 
žmonės yru kilę iš vienos bez- 
džionės, liet iš dviejų galvi
jų. Skirtumų esu gali matyt 
iš krauju skirtumo. Viena* 
krnujaj- tapo .pavadinta* A; ki
to kraujo vanius yru B. V ie
nų galvijo vaikai pirmojo 
kraujo turį 43 nuošimčiu*, ki
tu gyvtiolio vaikai to palies 
kraujo turį tik 19 nuošimčių. 
Kito gyvuolio vaikai antrojo 
kraujo turį 41 nuošimtį, o 
pirmojo galviju vaikai turį to 
kraujo tik 7 nuošimčius. A- 
loidu gydytojui esu ištyrę Iri 
jų tūkstančių žmonių kraujų. 
Krauju -k irt urnų ištyrimas 
buvęs daromas per 150 metų.

Ta* dideli* Chicago* dien
raščio pranešhnaM neturi nei 
mažiuusio* vertės mokslui, ih* 
nepasakyti vuniai daktarų 
dariusių bandymų. Dagi pri
dėta, kad juodu “in nrcor? 
duuee with Briliidi eustom re
niam anunyniou*”, t. y. sulig 

i liuku ta'vui- 
džiai. Tas jmsakymas yra 
gryna netiesa. Mokslo metodus 
Britų ir visu pasaulio yra vie
nodos. Gamtininkų bandymai 
negali likti bevardžiai, ne* 
kitiem* giuutininkiun* reikiu 
juo* kontroliuoti. Nei H'ntt’o, 
nei Faradayta, nei Lubock’o. 
nei Tiiomsono, nei Darvino, 
nei kitų žymesniųjų Anglijo* 
mokslininkų gamtininkų mok
sliški bandymai nolmvu bevar
džiui. Tni-gi Chicago HvmJd 
and Examuit-r'it> pasukymn* 
apie Britų gamtininkų ruiuni- 
tniškumų yra dulkės į aki* 
žiopliams.

Kraujo dvilinkunms ta iki iš- 
rastas ne kur kitur tik Chi- 
caguje ir ne seninu tik pereitų 
savaitę. Ant tu išradimo teliė- 
ra dnr jo jaunas ženklas. 1* 
pradžių sakoma. ~kad vienų 
žmonių kraujus yra vienus 
rųšies. kitų kitu* rųšies. Bet 
irreitai raŠMiitia “iiradęjną* 
užsimirštu ii tvirtino kad 
tuose pačiuuse žmonėse via 
dviejų rt/šių krauju. Susektu* 
net tų kraujų nuošimti* labai 
įsakmus, būtent 43. ne 411 nei 
ne 45. Kitoje vietoje 19, ne 
2(1.

Žirnini kaip yra lyrinė Janui* 
žmonių krauju* šita nuošimčio 
įsakuiybė sukelia laimi dide
lį abejojimų. Į grupę*, turin
čią 43 nuošimčius krauju A 
įeinu ušt miniu* tautus: nugini, 
prancūzai, indai, vokiečiai, 
austrai, serbui, grekai ir bul
garai. Tų tautų kraujas buvo 
tyrinėjanm* m* jų tėvynėje, o 
Mėsojuitamijoje ir gautas to 
kis įsakums nuošimtis Kuip 
+3. Tai vra juokui, ne* 
dynių vaisius

M
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Dr.A.BURKE 

(Lietuvis)
UI W. Marke* Btr.

PottrrlUc, Prano.
rtaomla Ilgom la priimk nuo 
Nuo t Iki 1* mL ryto
Noo 1 Iki 1 v»L x> pietį 
Noa C Iki S »aL vokorb.
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Sveikatos departamentu di- 
ri*kturius Lietuvos Vidaus Da
lykų ministerijoje nusiskun
džia. knd ištisi Lietuvos plotai 
liekasi ta* gydytojų. Ajisirgus 
prisieina gydytoju šauktis už 9 
ar 10 mylių. Taip esu. Kėdainių 
apskrityje. Kitur vienas gydy- 

i- tujas turi tarnauti dvidešim
čiai. trisdešimčiai tūkstančių 
gyventojų ir daugiau.

Tai didelė (rukuma. Prieš 
L karų Lietuvoj** jau reta buvo 

gydytojų, nes kurtai* reikėda
vo siekti tris mylias. Vienas 
gydytojas aptarnaudavo 10 ir 

I 15 tūkstančių gyventojų.Pilnai 
civilizuotose šalyse kaip fevei- 

i ranjoje vienus gydytoja* atsi
eina Aieiiuin tūkstančiui gyv<*n- 

L-j *

kaip 10 kilometrų, t. y. apie 9 
viorstai arba viena lietuviška 
mylia su viršum.

Esant gydytųjų daug žmonių 
tankiai jų patarmės klausiusi, 
lodei užmokestis yra pigus. Ir 
žtnunėms gerui ir gydytojams 
gerai.

lietuves Sveikatos Departa
mentas ki'Hs*iu Amerikos gvdy • 
tojus važiuoti į Lietuvą, bet 
reikalauja, kad jie hutų baigę 
gbimazijų ir augštųjį medici- i 
uos mokslų. Antrasis reikalu- 

• vilnas yru protinga* ir išpildo- 
> mu.-. nes be medicinus negali

nta būti gydytoju. Gimmizijo* 
reikalavimus amerikiečiams 
nuišpildunm*. ne* čionai nėra 
gimnazijų. Amerikos žemųjų ir 
vidutinių mokyklų sąranga yni 
viuui netokin kaip Vokietijoje, 
Rusijoje ir Lietuvoje. Ji žy
miai skiriasi tnip-gi nuu švei
carų ir prancūzų mokyklų. To
dėl butų geriau, jei Lietuvos 
Ws««UUe*4r • TV*—r*•~r v <_**»<* a ŽIV-
rrikiduutų gimnazijos nors tol. 
kol pačioje Lietuvoje inedici- 
nos fakultetus pristatys užtek
tinų gydytojų skaičių.

Daliu r kviečiama 20 ar 25 
gydytojai ne vardais, o viešu 
krii-tiuiu ir prašoma, kad jie 
Važiuotų tn* visi sykiu, o jiarti- 
jotnis i»o 5 nrlm 1<I nsmenų.

D ras Bągdomts-Bagdonavi
čius. minėtųjų departimieiito 
direktorius, praneša, kad atva
žiavusiems iš Amerikos j Lie
tuvą gydytojams pirmiausia 
prisieis silsi pažinti *u to kraš
to laminkiųs*jii. t. y. vaistų 
tvarka. Gerai medicinų baigų- 
hiam vyrui tas uždavinys ne- 
aaiiKo*. iirt ji.« dar luptų iong 
'•usnis jei Sveikatų* Drpartu- 
rmnita* iKigamintų tani tikrų 
veikalėlį apie skirtumus tarp 
Amerikos ir Lietuvos faruiuko-
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tojų. Jo ieškoti nęreik toliau -hntų .pupinio

V-

Knyginė batų gal uvjH-rdi- 
džmnsia. Moksliški vaistų var-

tam- 
neguli Imti 

įsakmus lenui, kur nėra įsak
mus parinkimas asmenų tau>- 
d.Mmams. J-a k mini parinkti as
menis vokiečių prancūzų 
kraujo taindymums negalima

• < » -<A i,*
- ... —£ii ..

matika. 
komunistui, 
nebandė 
vairias 
visuomenė* 
nežino nei 
ko*, kuri 
liję turėjo 
negu kūno 
nor* raštu*.

Nesvarbu, 
komunistui nežino kur ir ka* 
piršly krikščioniškąjį socija- 
lizmų, pežino kaip Leonas 
XIII į ty žiurėju, nežino kiek 
yra Amerikoje katalikiškų 
vyskupų bei arkivyskupų. Ny- 
“varhu, kad Brooklvno “laii- 
*vė“ savu skaitytojam* tri- 
kin žinias apie čia minėtuo
sius daigiu*, nežinodama jų. 
Svarbu, ky “Lnisvė” parašė, 
kad tie vyskupai užtariu ku- 

..nitulizjiiy. Čia jau yra nelie
sus sakymu* tyčiomis.

Pirmutinė netiesa yra tvir
tinti buk Amerikos vyskupui 
skiriasi nuo Leono XIII 
rikliko* Beniui Novanim. 
pie ty enciklikų vyskujrtii 
šo: * • <•

lu 1S91 Pope Leu XIII 
blislied Iii* Eneyclical 
rum Novarum doeument 
\vliieb shuws the inrigbt of 
tliat greut Pontiff into the 
iihlustriiil eondition- uf the 
t line, Ht«l bis wi«lom ia 
jaiinting out the prinvipb* 
nisnhsi for the -olving of 
uconomic prublems. Tat reiš 
kin: 1991 m. iMipežius lx*o- 
RHH XIII ĮMirAruiim «u)Vn >-«- 
cikliky Rerum Novarum, ty 
ilokumentų imi rudenų kaip 
giliui tu> tildysi* jiopežiu- 
žinrėjo j pramonijos sųlvgas

»
kad B r uu kimo
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laikraštis, matyt, vienu 
gyvena. ir nežino kų 
Amerikos Plieno Dirb- 
Sųjungos pirmininkas.

yrn Mesopotamijoje, gulinčioje į 
poro* tūkstančių mylių ■ 

nuu jų tėvynės.
Keisčiausiu, kad kalbant u- ' 

pie dvi kraujo rųši užtylėta, | 
kuomi jiedvi skiriasi viena 
nuo kitos. Mes žinome ketu 
rias 
lies

K'
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žmogiško kraujo įvuiry 
kiekviemunei

žmogaus kune: baltieji gru- 
mule Inu ir raudonieji grumu
lėliai, paskui šviesu* kraujas 
išnešiojantis degi ]>o kurių ir’; 
tamsus kraują- grjžtnntis į 
plaučiu* *4i smalkėmis, artai 
unglmikštinii. Bevardžiai iš
radėjai dviejų kraujo rųšių nei 
neminėjo tų keturių skirtumų, 
nei nepasakė kuip tie skirtu
mai išrodo vienoje nsujai at
kastoje kraujo ryšyje ir kaup*

S. D. UCHAWICZ
<lr*u,ntu patarnauju. UIO»- iw«**a Im P-«i*uaU. KoiluU* (mMUu at- •UauaU. o hmm darbą bumą u**aa*dlau 

2314 W. 23 PL Chicago, Ui.
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Kaip tui negalite f /.r jau į ] 
Lieluvų kelių pamiršote t Lie
tuvos respublika paprašė nedo
vanoti, l»et paskolinti. Ar ir tai 
negalite! Jei taip ištikrųjų bu
tų. tud klausimus kiltų: kų 
ulielnui Amerikos lietuviai ga
li ‘ Jei liuosanurių nėra, jei nuo 
Paskolos šalinamasi, tad, be. 
abejonės, Lietuva pasakytų: 
didelė Amerikos kolonija, liet 
išpusta kaip “Krulestao PuL 
skie.” TukioF gėdos ir sapne 
negalinta prisileisti, Pikius ne
garbė* reikia Iii jotis. Atėjo nū
nai jūsų gudynt*, Auierikus bro
liai ir sesutės. Jų* turite netik 
savo, liet ir pačios. Lietuvos 
vardų šioje šalvie augštai j»a 
statyti. Lietuvos nepi 
rcmiaa, 6,i» ,'ioiroiiiviir* nusi- 
pratimo bei kulturu* lni{>*nip 
ir ekonominio* stovio. Dar su 
lietuviu suripratiffiu pusė l>ė- 
dlM. Sunkesnis ekonominis 
krašto likimas šiuo momentu. 
Tad į šį dalykų reikia sukon
centruoti dabar visas pnjiegas. 
šiandie dar tebėra, gyvas pa. 
matini* musų uždavinys: ap
saugoti tų brangių nepriklau- 
Miiuvliės taurę: rytoj, rasi, jau 
galėsim i jų pilti brangi) lietu
viškos kultūros midų—denio- 
kratyta** ir gerovė* ir tamdrai 
vtai * - naudoti*. Negmšmkini 
(UK-rgijos dul mvnkg, imami- 
uių, ar srovinių, nesusiprati- 
iiių, juk durtai kalimi prieš 
nifM n
greitai tagu. Atgal į Ueturų!

P. žadriki*. 
L. A. Majorai.

N’evr York t’ity. 
Kovu 31 <ta IteMJ.m.

PIRKITE KARES TAUFY
0 ŽENKLELIUS

::
JOSEPH C W0L0N 

Jetuvis Advokatas
W »O. LA SAULE STKCK7 
Urvaalme TaL Hnmbalilt tV 

Vasarai* 1»11 W. Il-nd HtraM 
Tol. Hnekw«l> 4M« 

CWCAQO. UJ-

Tuomtarpn Kauteky ir Ber- 
nsletn. du didžiausi “nupri- 
gulmingi” vokiečių sucijalis- 
tai, šiandien juu apseina taip, 
kaip Amerikos vyskupai ru
so. Vokiečių ntdikališkiausic- 
ji socijalistai nežiūri, ka<L 
yni griežta* ir «!i<lelis reika
lų skirtumas tarp vokiečių 
diii’bininkų ir Amrrih.r, du
bininkų. Tumiu seni focijnlis- 
tai kitados skt-llH- vien kovų 
tarp priešingų nukalu, fctian-, 
die:: juodu jnu somisėja kv- 
vos su pergnlėjiniatf juo* 
amerikeėiai*. nepyksta nčl 
unt to, kml jM>nkiolika mili- 
jurdp dolierių, kuriuos už
dirbs vokiečių darbininkai, tu 
rra būti išvežta j ne voki&ių 
šalis ir nugštų algų jmvidnhi 
išdalinta nevuikierhpus dariu- 
tnnknms. Vydrapai rašo apie 
juatiee ir chnrity. Kuutskv ir 
Brrnrdeimi-. palieka tik diur 
rity.

Kalti yra k«pitnli«tni, -ka<l 
materijaiizmu gyveno. Kalti 
yrn ir socijaliidni. kad mate 
njalizinę darbininkuose pra
platino. Vokū’čiy socijnlistni 
imi siųirato. knd matrrijniis- 
tiškoji kotu lik Brlaimr* dau
gina. Amerikoje gyvenantieji 
-m-ijalistai, imdami di<h,1<t- 
algas dur ti> nujaurin ir pyk
stu ant vyskupų, už kų šitir 
suko, kad nr kovu, tik feisrin 
ir meilė turi sutaikyti žmo
nių gyvenimą

jo augštai pn- 
i nepri gi ii mylit-

«
TT

■<
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PRANEŠIMAS.
«

mmiHimmimimmjiiimimimimmn

ERNEST WEiNER
D«¥ COOD5

18C0 W. 47U1 kAiap, W<*d BU. . J

Ma asMUtoa ansuu* \ -

jie išrodo kitoje.
Pereitų rudenį Amerikos ta

riamieji iiH-k.-limukai prigųz- 
dino žniom- išradimui husiiui- 
faų pasaulio ištaigų. Daliai 
skelbiamu- tokius pat vertės

Į moksliškas išradiuias. Tada 
reikėjo nukreipti žmonių Uo

to peties Į^mų nuo plienu streiko. Dabar
| yrn kitokia priežastis.' Didie- 
I ji žydų leiiižinim laikraščiai 
I trimis dirnoniid prieš Velykas 

turį parašyti kukį nor* krikš
čionims hemidvnų daigių. Chi-' 
rago Hernki ir Eaųniinrr’iui 
šįmet pritruko medžiagos tam 
tikalui. Apie kraujo sudėtį ir 
jus bandymu^ niekp ucišnui 
nų* luikraštiiiipkn- pūga r* Ino 
naujų išradimų kraujo tyri
nėjimų s’ylfjer*^

Pluksnos

ir v.:

Pluksn
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TAUTINIS KATALIKIŲ MOTERŲ SUSIRINKIMAS.
U

(Pabaiga)

Veikimo atokaita.

L Tautinė Katalikių Motorų 
Taryba įsteigė kavų mėnesinį 
buletinų.-

2. Tautinė Katalikių Moterų 
Taryba siuitara su Tarptauti
ne Katalikų Sujungs Jaunų 
Mergaičių Apsaugojimui; gi 
sutartyje gelbės bei auklės jas. 
Ypatingai globw jas atvažia
vus iJ svetur į Suvienytas Val
stijas.

3. Tautinė Katalikių Motorų 
Tarylia dės visas pastangas, 
ka<( ausivtouyti mi Turptouti- 
nėmis Motorų Katalikių Vieny
bių OrgantMcijomis.

4 Timlinė Kataliku, Mnl«m 
liujua jntoig* XwU*tojuuuų pa
rodų. >

5. Tautinė Katalikių Moterų 
Tarylia įsteigs darbų gavimo 
biurų.

Tas biuras veiks sulig

’ A.' *

f

REIKALAUJA

FARMOS " ŪKĖS.

$

dar.

DRAUGAS

skus inekuumet neatgaus savo! 

*3.UQU iš jurilj.
Pirkite Karės Taupymu I

Kaalink atstovybės.

Bus biuro priedermė žinoti 
įvairius politinius bei tautinius 
judėjimus, suvažiavimus Imi 
apvaikUiojimus, susinešti su 
valstijos ar kitais veikėjais, 
taip kad katalikės moterys ga-1 
lotų dalyvauti tokiuose suma-1 
nymuose. lleikalui osant su-1 
teik.* kalbėtoja*. Tuojnu |*• pir-1 
niam susirinkimui praneš vai
dilai bei įvairiems veikėjams, 
kad yra sasitvėrusi Tautinė 
Katalikių Motorų Tarylia, ir 
kad noriai visur patarnaus.

Kaulink tvarkymo.

• Biurą* turės atlikti nemaža vnjaučiuose l'rmituose, 
tvarkymo. Tas prigulės mm to. bengdami grie ti žmonijai.

Amerikos Rami. Kryžius da
ro visas pMtangas uilaikytl 

ėrin •. Jimų
i Baltijoj žmonių, i'yriausioji 
stotis randasi Rygoje, jicrsoiia- 
las randasi pavojinginusiose 
vietose Baltijos valstybėse.

Rytuose turi 2U gydytojų 
Narvoje, kurie kovoja su šilti
nės (tyfus) epidemija. Pie
tuose jos darbininkui daaiekė 
Dvinskų. kur jn* suteikia 40.- 
000 ėiepijimų dvi npgalėjimo

•4

ir

AME RIKO 8 BALTIJOS 
VOS FRONTAS.

KO :

LEIBERIAI
De) lijundros, darbas pasto

vus Atsišaukite.
LINK BELT CO.

39th & Stevvart Avė.

Ryga. — tfciumdie Amerika ' 
turi tiuunų Kovojančių frontų1 
Kulti,įus viuSjiaiijoM* *ulniky- 
unii hai.-nuis sukilimo ligų, ku
rios gręžia sunaikinti ištisas 1 
pruviau'i jus arl’ii apskrišiiu** ir Į 
Anter. gydytojai *u seserimis 
sutinku neišpHHtkytų sunkeny- 

| bių, vargų ir pavojų šiuose ko- 
, besi-

HEIKAI.I5GAK
tuojau* u laa * antį* Varaonlaka* H- 

muitu romi mvo ainatn. Kreipkite* 
I

“Draugu” AdtniiiiNirncIJa
■ IMMl W. 40 Ktn-cl (AtlcaKti. IU.
E. V.

PIRMAS KŪDIKIO METAS YRA
SVARBIAU^1*" |

Jo tinkama pradžia gyvenime priklauso nuo 
maisto gaunamo pirmuose dvylikoje mėnesių. 
Maistas sudrutimmui kaulų ir stiprinimui kojų 
turi būti atsakantis, maistingas, ir gero skonio 
—tno tarpu turi būti lengvai ir pilnai suvirš
kinamas. Jeigu pati motina negali žindyt ku 
dikio

VAIKAI.
l»el Vffleti darbo tl metu 

alaus ar <1*ilsiau sems siaus 
dlinl. corn proga prasilavini.

Atslfaiukite Casbler 440 N. Ketera, 
niento lllvit.

GHttn.V uiii:i:i. co.

1 bos jnn pradėta* ir jnn tari 
I apie penkis tūkstančius veikė
jų. Surašąs viešų veikėjų bu* 
i centro raštinėjv. Reikaluujan- 
tiems bus duodami (talariinai 
bei kalbėtojai. Reikalaujantieji 
kalbctujų (lagidbus skyriai, 
|iatys jiadengs prie to susida
rančias lėšas.

Įlavins kalbėtojus liei veikė
jus mokslus bebaigiančiųjų 
tai|x*, kad reikale butų kaui 
viešame darbe patarnauti.• I
. Kaslink informacijos.

Biuras dės visa.* paslaugu*, 
kad susųmžinus su visais pa
sauliniais judėjimais Ir supa
žindins viešuosius veikėjus su

Įlržvnlgu. puoš progų veikė
joms. tam tikruose susirinki- 
tumise, susimainyti mintimis. 
J va i rus nuomonių išsiraiškiniai 
tilp* 'w<'4it*ininnH* ‘ bu lotine 

1—Tarylkis organe. Biuras sn- 
sinos su viso pasaulio katalikių 
moterų veikimu. Noriai nuro- 

įdys savo veikimo būdų, by tik 
knm (ingeiliėjus veikime. Suži- 

jnas įvairių įstatų fonnnliari- 
tini* ir dažiurės, kad jie butų 
niiutUiigi žmonijai, o ne vien 
(Mirioniaii*. Gaminamos teisės 

' bu* garsinuniu* bnlctine 
i ar jau bus platinamo* luiškuo-•
M*.

nuostatų.

a) Personalas.
b) Infurmncija.
c) Atstovvljė.
d) Tvarkymas.

Kaslink personalo.
Bus < lodau ios imstangos, kad 

sutraukus veikliausias katali
ke* moteris iš visų valstijų 
band-nui vedamam Toks dar-

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO. ILL.

Smagu yra pranešti apie 
nius kolom jus jaunimo 1^ Vy
čių ku^jH* darbuotų Bažny
čios naudai ir tėvynės labui. 
Pastaruoju laiku čia susispietė 
žymiu* jautŪ4nu-]M*ėiegos. P-as 
A. M. Račktis. pasižymėjęs 
pr&kalbininkas. kas scredų per 
tris beveįk mėnesius teiki* ir 
teikia akyvų žinių ir naudingų 
pamokinimų knip nariams, 
taip ir atidlniikiusieins sve
čiams. Dėl to kuojui auga na
riais, stiprėja naujomis pajie- 
goniis. Keturioliktoji vyčių 
kuopa rengia vakarus nevien 
pi laikymui orguniuuijos, liet 
ir para]djos naudai ir neatsisa
ko patarnauti kitoms Cicero 
lietuvių katalikų draugijoms.

Bnlandžio 11 d. vyčiai rengia 
pirmų ]>o Velykų vąknrų. Vai
dins ‘‘Amėnka Pirtyje.” Vai
dinime ilnlymmų ims jtasiŽy- 
uiėję arenoje asmenys, knip pp. 
K. Mikalauskas, J. Kudirka, A. 
Krenmus, M. Knrkauiduia, A. 
Zrtikara*; plės: B. Olegai t ė, 
Zaleckaitė ir kitos. Tikimės, 
kad cicerieėiai prijaus tam va- 

-4*»«iui, ik* ui iikurj pdnų vj- 
ėiai pirks Liet Laisvės Pasko
los Bonų. Vytis.

NEWARK, N. J.

Balandžio 17 d. Inu iiidelio 
bnlitu Aė. Jurgio arei., | kuri 
•trilauky* įlaitgoliH čia nugiuių 
lietuvių, m* bu* duodama do- 
Miku tieuiH, kurie pauityniėn 
iokiuuHe. Ai a vakarėlio rengia- 
mn> lietuvių Mim*rik<wŲvardu: 
“Ktikindt’ji Vaikinai.** Tui-gi 
tneldžiaiup vi nu h Imtu nūn iž 
apylinkių atmiankyt j imlių.

A. V.

A. PETRAT1S K CO. 
Mortgage . Bank 

arai estatv ims jmancc

Europiam American Buhau
’S OT - .

IMI U ii n,«r1. !•••< I
. , M- •
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DETR0IT, MICH.

Kovo 28 d. buvau pakvitmUks 
Dvi lot tau sutverti l*ah. Sųj. 
kuo|>ų. Išvažiavau, bot, ant ne
laimi*. truki* jMivėlavo ir ne
galėjau laiku pribūti. Nuvykęs 
Detroitą n ir nunuikubinę* sve
tainėn radau nedidelį būrelį 
iHieirinktiKių žmonių. Jei ne vie
tos klelx*nai«. kun. F. Keuiėfiis, 
gal bučia nieko jau neradęti. 
Nepribuvant man pankirtum 
laike, išėjo kalbėti kun. Kemė
šis.

Sutverus kuopų, kurini iš ei
lės tekti 19 numeri#, tuojau 
iš vienos šeimynos trys patapo 
garbi* nariais. Daug buvo to
kių. kurie pasižadėjo į įnėnesj 
mokėti po 1 dol., kiti pu 50c. 
Vienas asmuo, kaipo garlii* 
narys, deda ant stalo 140 dol. 
ir jirušo jo pavardės negarsiu- 
ti. Tai-gi tų patį vakarų vok už
gimusi nauja l*ub. Sųj. kuopa 
jau turėjo 5 garbės narius ir 4 
antro laipsniu, o surašę jaipra 
sty narių nespėjau iMiiniti, nes 
vėlus lmvo laikas, skubinau*) 
grįžti namo.

Tai-gi tuYiu pranešti, kad iš 
naujos l*ai>. Sųj. 10 kuopos 
parvežiau 230 do!.. kaipo pri- 
klnunAJiėių tuokėsi j Centrui. 
Kitus piiūgus kuo j m paailiko 
savu iždą

Kuopa* valdylion iuėjo veik
lų* asiuenys, ypgfi moterys, to
dėl galima tikėliu, kad savo 
veiklumu 19 kuopa pralenks vi
sas M-iKMou* kuopa*.

Pradžioje minėjau, knd »usi- 
t Ve rus kuopai tuojau iš vienos 
šeimynos trys jmiUi|m> garite* 
nariais. Tai gi toji šeimyna 
yra p-;;ų Perminu. P-nia Per- 
iniiiienv liko išrinkta ir kuopos 
pirmini ūkė.

Negaliu aprašyti visų įspu- 
slltia Ve*l*e«v** ••aa|ea»«M«

būdamas petruitr. Didelė gar- 
Įbė priklauso drirnitiškiams* 
kad atjautė mų* našlaičių var
gų, skurdų ir {Migreitino dariu/ 

'—įsteigti jiems priegiaudoa 
namų.

S Juoavtoiugfe. ą,
Cent m agi t.

kiek Taryba turės darbų. Čia 
reikės ateivių, mergaičių klau
simų dažiurėli. Mergaites aje 
suugoli nuo bui tostu* v užgijus. 
|vairij> vieši veikimai prigulės 
nuo biuro inicijatyvos bei tvar- j 
kvniu.

Biuro vedėja.

Ncreik nė kalbėti, kad biuro 
vedėja turi būti prie biuru gy
venanti ir visų luikų vien tik 
biuro reikalais užsiimanti, ga
bi, katalikė moteriškė. Čia r<*i- 
kulingn iš visos šalies gabiau- i rauplių (siuall pox) plėgos. 
šia. Nuo jos priklausys biuro * *l* ........  “
pasisekimas. Tvirtai tikime, 
kad katalikių moterų tarp* yrn 
nemaža gabių ir pasišventusių 
veikėjų, ir kud iš jų kuoga 
biausia užims vietų.

Tris dienas.

Vakaruose, Lietuvoje, jie pa
silsi ano tų visų epidemijų, liet 
ėia jie veikiau kovoju su ligų 
nukreipimo (epidemijų) dar
bu ir mėgina sutvarkyti ligou- 
burius. Skersai Baltijos jūrių,* 

; d ra panas išdalinu ldO mieste
liuose Einlandijoje ir Irtiplan- 

Su* i važi avimas traukėsi išti- žuionės nieko neturi
sas tri* dienus. Kaip matome. 
Suvienytų Valstijų katalikės 
moterys užsibrėžė snu rinitų Į *. 
bei prakilnų durių. Kaip npito- 
tna. to darbo imasi labui nuo- { 
uekliai.

_________________
ČEVERYKAS ANT KITOS 

KOJOS.

Gvriaus apsisaugti 
jausti gailestį taupymo klausi
me. Pinigai, kurie stovi už il
gas vidmidas proto ir rankų 
darbo, ir kuriuos sutaupyt al
si* jo išsižudė j ims* savęs ir 
daug pajivgų, turėtų Imti ap
saugoti visais budais.

Skirtumas tarp aĮisaug 'jimo 
ir neajisaugojiuio taupytų pi
nigų aiškiai matyt iž seknnėių i 
dviejų atsitikimų Jurgis Dtuu- į 
binskas iš Gręenburg, Penua. 
paslepi* savu sutaupytus pini
gus sename čeveryke, kuriu 
(Miškui nepaslėpė,bet paliko pu 
prastoj vietoj naųiuose, tikėda
mas. jog niekas neims tokio vi
sai neverto daigiu. Bet An
drius Olvelcas, draugus, kuris 
gyveno toj (Mičioj vietoj, nuta
ri* grjžt į ”senųjų tėvynę** ir 
sugrįžęs norėjo parodyti savu 
druugam* kokius ėeverykus ne
šioja Amerikoj. Jis jiaėmė tų 
Jurgio ėeverykų su savim.

Kuomet laivu*' 
netoli Roltorcbuiio, 
pasakytu ta]m. jog jis
mokėt |23 muito ant seno čo- 
veryko, liet nenorėdamas tų 
daryt, įmetė čeverykų į jūres 
su Dutubfaiiko $3,000. Tie $3,- 
000 buvo Dund>ia*ki> gyveni
mu taupymais ir taip pražuvo 
nnt visados.

Ponia Struen. kuri taip]Al 
turėjo 13.000, už savo tnnpy 
mus pirko lAiavės Paskolų* 
lxmus ir Karės Taupymo Ženk
lelius. Nesenai jos krautuvę 
•pvogo ir vagiai jmėun* vmus 
* va riti n* reikniimis. Poniu 
Kinieti nebuvo ausirupinns

negu

l>UVO 
jlUU 

turi*

praginsi u imc jo* 1'UMkofaM ISo-
nų ir K*i'ės Taupymo Smukle
lių* ik* jie buvo registruoti jus 
vardu ir vagiams nubuvo jp 
tuos naudos, .fi gulė* guut vv 
eua savo pinigu*, ttt* registra
vimus (raidžios) apsaugos 
juo* ir ji galės gaut kopijas tų 

^garantijų, bet Jurgis Pmi'bin-

r
REIKAMKGT TKI CRKniAT IR 

i rinr-Rt ai.
Ui'l vidujiniu dalim. Mule- 

Pastovus durtais. 50r. | va-
Vyrai 

hounej. 
landa.

Gnmbtn-diy Beras. l'utn|>an>.
Knuip. l'iihai Ir l.muber Gslvvs. 

Aul C. Ik Ir V Trai k-

REIKALINGOS MOTERIS.

Dėl fabriko darbo, paliovus 
darbu* geni inokealis. alsišau- 
kitę:

Pullman Coučh 
3759 S. Ashland

Co.

COIL VINIOTOJAI.

kaip tik skudurus dėl apsiri* 
dytnii, ir dabar organizuoja 

| svarbių pabėgėlių yašelpo* 
projektų Kandijo ir Ingor- 
iiiaiiniaiKlc.

Lieluvuje, E*toi.. oje. Luivi
joj, Ei ii landi jo jo, ldiA»lnniii jo
je, Kandyje ir liigcrinaiinluii- 
de .Jaunutis (Junior) Itaud. 
Kryžiaus skyrius užsiima dar
ini, dalina imli vaikų drabu
žius.

REIKALAUJA.

VAMBIMMili I1C sOlClEIlIM 
Tun kai bėgi Angliukui 

II I.I.EItltlN LAI KUKI 
l«nt I nflrrt.Mi V»c.

IU.IKA1J.XGI.
Jauni vaikinsi 11 Mirty Ir dau- 

Kinu ul klerkus. Pačioj. 40 ) va
landa. AlaiLuikile KoetMMMlcr'e III- 
flec. Koutti 36k, l'ust Ufflr* BulIdinK

ANT PARDAVIMO.

Anl. perdu i lino propi-rte Ko utimi. 
d«j irvroj liėtuviy apRjvtnioJ upto* 
liuką) lairaldiiaMla I* pririjailre ||. 
Kas. Handus n-An **••• uuncalii 
kampinis. Kaina (C.AtO.

2xe U. 4« Mrrrt.
Nailalnku- <iJ|aUinliulatu UAisr

1‘AJIMDITHIA I..1MU PIGIAI.
Kandiių krautuvą, labui grroj tie- 

tuj prie* pat Iii turiak* barny čia U
viveaja mokikiu IKI IŠIMI siurbtos 
pridtastlvs prieitais* parduoti. 
Platesniu linu; kratykite*

X J.
1014 M>. ll iKMl Mna-i

lH-1

AKI 1* UlMAki.MO:
Irvlsjy iul.ty įn irtais Moras su 3-ria

lai* dėl Arliui uos, au stock'ų. inoder- 
niMuis Ir gerai .p muks n t U. taricUu 
geroj vadoj arti iMSnyrlo* ir tuok) U- 
!<*• ant 37 rlatvi** | rytus nuo Uulstod. 
Alaikaukltr

Kisti, bal.- A Ex. lo.UMr
13 Ii W. 1* Mr.

PARKUI! ohA A.1NAK M BIZ.Ml.
U prlelasiK s usUketu II*u ir snu

kiu operacijų esmu priverstas 
parduoti savo nu to* su **(taal Kslstc. 
Institasce u -<«tr 2cz Vasdii“. 
Usnių

T.»s Imlu*, parsiduoda 1*JmI pi*ei 
ir su leavviuuii* IMiromiv

Imi uties ui u informacijų kreipki- 
Ue pas,

A. J. I4ūMUXT.
įkero. III.Mti n. h m..

HIKUKK.M*
l'«r*tdu<*di i iuurjv«<nl«>u pu s Ir 

• ruimus ant 'ruienlo landantinlu. 
»an*«. Kvtaanr. .<at Si*. Paulina St 
arti UarTleid nivd. H pida la>ua 
rvriaiMamr pud-'fiMr Kaina Hktao. 
•e Asą aiviUii auVlttlbkas M*
!L.»« M bals siMIsakiulia vakar ak,
VT-'^rĮĮj -VesĄni• «t liftam-

♦*••1 K M. i lerhu

Prityrę, Augščiausios algų* 
mtrkaina pradžiai ir Bonus.

Thordarson Electric Mfg. Co.
501 So. Jefferson Str.

HElb.Ai.lKGI 
m:x'Iianiku iii leiheiuu

— PASTOVIS UAitHAh 
GERA MUKAKTlS

AsssinbllnK ir bearta darbus; tnachl* 
nu opvrut.iriai unt pasalino intino; 
taippat vyrai dėl kalvystes ir fouedrc* 

laklmriul
<trl vidujinio darbo ir laukinio durim 
l'ainatykttc Mr. Harinunuon. Ilngg* 
Huuae. Kamp. ILuulolph A- AVrlla 
Street. t'hlcego. ■kiekvienu dlvna Ma 
uavultr ir Nedvlloj Halaadilio 11. urba 
ruAyklto ar utsllankykltc | Employ. 
mont liffloc ui

imi a coMP.vnr 
llartcj, III.,

• ’hleiiKo suburb.

KUM 1 ERTI l»A> KsTYTUJIAJ 
Prityrę tžt garunt liejama taip pat 

■i»«-rgulle* kurio* nori mokinti*. 
I»u* pastovus.

Si-mct- L-meluju Oi.. 
IK3a lt«-liuunt Are.

MOTIJtlH III MERGAITES.

IjniOM. tvaru* fubrikaa, prityri
mu* nrrulkullngn*. tUpradliu mokumu 
llC.Oa ir Hunu* au seru progu pakyli- 
luui.

llarnianuai T-tai-irta- MI*. l’u. 
M1 bu. Jt-Ucooa Mr.

FARMU PIRKĖJAI
l'ltmiau 

gaukite 
U ot u vi u JR18BL
kolonija Wlwonaln«i' kur Jau daug 
Lietuviui 
apalpyven*. ne* ten 
r* ant kuriu* Galui* 
ga m-palaant koki* 
tkeuruina niuay pirkėju buvo HhraM- 
n.J* po daugel vaJatlJu *>*t linka- 
uiomio* v lot o* niekur negulėjo raML 
Viola Ubai puiki farmo* randa*! ap
linkui mlaoteli kuriamo vi«l bi(ai*- 
rlat yiu Liet u *1*1 Ir dar >r* proga 
koliama bianleriam* atidaryti kliokiu* 
kianiuK ne* trumioime laiko bu* bu- 
davulam* balota* dirl,t.nną ll*r da
bar tuma laba; pigi *ullgiaant au 
kilu kompanijų prekėm* tol tnueu 
betnirovė parduoda per pu* pigiau. 
GruMro. up^» ikrai dabina Hn b- 
pielmke. v|«ur geri kaliai kad Ir 
blogiaualąn.o ore viaur galima 14- 
vaMuotl. fcodlln aakanl rl*l naran- 
kurnai dėl fermeriu yra ant violoa. 
įlaur UetuviLkal kalbama, aakoma 
Ir dainuojama, taip tonai gyvenan
ti* Jai Jaučia* kaip kad jauadavuai 
Lietuvoje.

Kaa norite pUloenltl paaHktuimu. 
tul Mloluakito aa«o adreaa. o mo* 
prtaluainie juma knigolo *u nlataa- 
nlala paailktntmaU. pavclkalaJa tr 
pienu.
Libertv Laud & Invcstment Co 
3301 Š. Halsted St Chicago.

negu pirkote FA HM A 
plateonlu* paalMtlnimua lt 

t^ndroviA apl® Uetuviu
gyvena ir dar t u katančia I 

tame labai g*- 
labai gerai au- 
tnetal atbulu.

!

y^rrrrln^

EAGLE BRAND
(COS'DOtSEO WLK) •

Turi būti piriiiutitir inititia. Trįa uvnlknrlr* įturtinu 
IHiKivuilni <> jutimi. Kairio Brniiil laimi rekomenduoja- 
mus ir patariamas daktnn] dclt-i ju Kvarumn, *ailgu
mo. lengvai prirvnirimo ir gatavai Mavirikinimo. 
Jeigu jtixŲ kūdiki* netarpkto kaip rvikiu. jei jia uc- 
ramus ir piktas—tai gnl umtNtnn jam kenkia..Paniuk- 
kil Miutiilicn muitui kupoim ir inca dykai priaiųsiiiic 
jukų kullkijr apie muitinimo instrukcija*, taipgi 
penkr-aii-Himta krtttrių pmcl. kttygi} npie ktidikiua. kur 
p; .Amųn. Ihiip užlaikyti kūdikius įvirtais ir aveikais. 
Englc Hruml. padaryti** ** geriausio karvtn pieno ir 
tuallo eukrnuk. tinkamiauitiaM dol Klido — jj galima 
naudoti visur kur reikalinga pieno ir cukraus, ir jis 
yra ihug pigi*nia. Bandykit jj nu kava arba kokoUdu.

M* IoiIk'IH Ir Vaniai 
yra lotu- Gvsmntljs

Parsiduoda Gerose Aptie- 
kosc ir gToscriu krautuv.

The Borden Company 
108 Hudson St. New York

insii:igt\ n»i; .m.
Kili llordin

Bvrdcn's EinęoruUil 34ilk 
Burden's rundonsed eoflee

JMlIrpk kuponu. l’iiivmėk no 
rinuj knirutr Ir prielųak Ji 
inuiua SIANIHEN
Mr. .
Straat
City
Mate
....Nurodymui uplc V aitriu. 
... Kūdikiu GerrrvA

J*r<Mluktai:
Bordeus Malled MHk

Dordcn's Mlik ChocolsUi

Jau dldilutnn* net nuirtojo viltie* 
La<l nebua atpunnto* |<rna>venini** 
Ir bevelk tiem, lira nvl pati vjrrtan- 
•ylH- n u irtojo dorbnriMil nraalčdiuii* 
auraall budo. Ku militua daryti knd 
to tSvcncu* yra <1u6e Įmonių kud 
lu uokenCla koa-iti ligi furtucnnl 
nm fermeriai nepuriu* mulnto liet 
du parduoda ui k« cuununi sora 
kaina U niurni turtu* antra koadlen 
Ir mra turim tinkamu ryvenlma tie* 
naalclrdl ulnimuvluiAl talyi Ger
bia m le J lo tautiečiai Jai kurie norllo 
ramaus iryvemmu tai in*>alkti «*u 
fantiu bet kur iptlitua auruull goru 
vieta ne* rolklu farnis taip r m k ii* 
patinkama kaip kad vaikinu* renc- 
dumaai* vuali o r«likiuil markina Jei
gu tamata nusipirkai kur lorniu u 
polam nrbual ua*mn<-dlnUui tai yra pa 
bklniinn* kj veninio kMd apaivedua 
blog* paris talki mo* palaraliu kur 
Millnm lurastl linksmu riet* tuti Ml- 
c taikiai o llstuvlij ūkininku tartu* mo* 
l ianai turim »'P > > •
kjatOt Ir parapija* ir »laukiu* ihmu- 
llnkauilnimu* musu kolonijoj juu y- 
ra ir kana turtingu lietuviu ūkinin
ku urna savu tarpo turim vlaoklu 
tiiakincnjŲ kaip tul LetndlrbyatJ* 
umMiiii, įminu multinu automobiliu 
Ir taip toliau. Jau mog neprivalom I*»o4**4«a. ••**?* yy»iS>»oo»w**ASo* y»w4^ę*»4ą*
kud ko kam pritruksią mea pa*l- 
kelbatlm vien* kitam nnt avetlnitnu- 
r'iul ktel>e«l matldntnl hettivly darbt- 
tunia ukinlnkatini* kada lietuvi* nu- 
ai|>erlut farma tai I pora metu Juu 
ta* tuitnua atrodo daug kilok* iiim 
pageidaujame kad ko daugiausia du
rų Ir darltS/lŲ tmonlu atvalluolu Ir 
Čia u palto *entu eaa mu*. Ueelrta- 
mlu ka* norėdami pirklį ūke kreip
ki no* pri* duru irU->*ln<u Įmonių o 
tie prie IltiaudotuJu agentu kuri* ne 
pn*)*tu IHoro nr rrirto tik dnrell 
taigi kreipklllra prie *▼. Antano 
UrauoM*-*. l'urter MU'tiigao kur 
viai dori Ir teisingi ūkininkai |>ri- 
Mnuao tnr* turim tam tikslu nu*- 
kirto komisija kuri jum* patarnaus 
ir po laiku nMMkjoi. kud a*entu> 
apgavo ant llt>o nr daugiau kur 
lankiausia taip a Išninka, au daugiau 
inforniaclju kreipkite* Auo aJrasu;

fiV. ANTANO DRAUGIJA
Custor, Michigan.

c-o Kaz. Daunoras

VALDŽIOS

CEVERYKAI

Paskutine pro<a prieiti Csi-nukH- 
Amiy KImm-s. kurie sii lulki) bus 
verll aukso. Kuinu musu sap<U. 
SS.90. Hlunčisiue Pnn rl PiuiU C. O 
Lr. | trilv viela mieste ur ui luicetu 
Jnliiu netiks plninsus aroliname 
kuomet 11.00 uLniuksiuus lkkslno. 
atraitos. PubulfoJ karve vaidila tu 
pėjo siivlri 30.000 poru 
|l- rwt

A*».«re0 
Kt'TU
yru vprtl |1H Lialmkyk UAUAK 
Nuduiyti J uodui Sbe. šatru. Jei- 
F<j ni-Kull pats stvnlluut parašyk 
urtiu telrtnnuuk. Priduok also Ir 
SI.00 o uiea prisiusima čeverykus. 
liiarąuf FY vinį * ūmui* <<>

"*n r*^wr.
— iMUltMtlIU 

•kurą. Jtv

čvverykų 
• cn Ju«a» 

UMludutHC 
dabar

3443 lottagr Grot r. 
fdrfntMM llojg. 5733.

AUUra Vakarai, iki *:Mi

B------------------------------
Tolsfona* Pullman ••

DR, W. A. MAJOR 
UTDYTOJAH IH 

cmni'iiGAs 
Ofisą* II7IB Mlchipae Am 

▲dyncis B:>* Iki • ikrylo — I ikJ 
1 po plotu — Iki ».l» rakam
Kodrilomi* nuo !• iki 11 Hryto

■'

...

j

DR. S. NAIKELIS

4 ♦♦♦*♦*■* *X* 
1<Mmm 1-BilMM 
P. ZALLYS

I

Lietuvis Dentistu 
10441 ko. MlrtUgaa. Ah*m 

ll«Ml*Ml. UL 
VALLSlKtVi • UJ » -***«.

w v v w w m m v

Dr. P.
HHH

| --------------------...... "•‘'I į

Dr. M. Stupnicki
• 3107 Eto. Morgus Street 

CHICAOG, IlJJliOlS 
Tricfana* Tard* Injl

Valandų* — l Iki 11 U rytai 
t po p**u Ul B »»k JtsdMtaH 
®U : iki t ml. -nkrrs.

------------------------------------—9



CHICAGOJE. j IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

KATALIKIŠKOS ŠVENTES APIPLĖŠTA VAISTINĖ. IŠ BRIGHTON PARKO

I.'

r

Antradienis, bal. 6 
Šv. Celestinas. V. Celsas.

Trečiadienis, bal. 7 
šv. Hermanas Juozapas.

d.. Į

d..

DARBININKAI REIKALAU
JA ALAUS IR VYNO.

Taippat priešingi dienos švie
sos taupymui.

Cliicngos Darbo Federacija 
pustiirąjam susirinkime 
kėlė balsą, kml šalini reikia 
sugrąžinti alų ir vyną. Tuo 
tikslu daridninkai ims veikti 
dabartin-' j ipolitikinėj kjimpn- 
rujoj. NorlnuJ 
klausimas butų {įadėtns jiarti- 
jų platformoj ir knd jis bu
tų niškus, be jokio veidma- 
niavimo.

Antruknrt Federacijos su
sirinkimas pasipriešino suma
nymui taupyti tlienos šviesą, 
sutaikant laikrodžius viena 
valnmia paskiau.

Pagalinus susirinkime de- 
nuncijuota New Yorko repuhli 
konai su demokratais, katrie 
iš legi>lnturos prašalino pen
ki* sočijalistus atstovus, 

r --------------------------
DARBUOJASI PROHIBICI 

JINIAI AGENTAI.

t

?

I:

Vienoj kavinėj suareštuota 3 
žmonės.

Velykų ryto prohibicijiniai 
agentai nžjniolė '('nfo l.afn- 
yetle, 619 So. Wnbasli avo.. ir 
suareštavo Ten tris svečius, 
kurie, sulig agentų liudijimų, 
gėry svaigalus.

Suareštuoti: George Blins, 
"UmlZT.. Kadis ir C. K.. BiiK 

ton.

Paimta daugelis svaigalų..

rOUND. at LAŠT] 
k'^JUSPUL 
BRASSIEPĖS

NEPASAKĖ SU KUO MU 
SĖSI, UŽDARYTAS.

t
• ' t

r

S

I

Velykų ryte vagiliai į-ilnit- 
žė vaistinėn |» num. 1367 So. 
Morgim gat.

Išneštu parinktinos degtinės 
vertės $2.344; tonletinių daik
tu vertės $406 ir cigarų >ii ei- 
gnretais vertės $50. '

I

NEŽINOMAS PIKTADARIS 
PAŠOVĖ ŽMOGŲ.

Anų vakarų jm» nmn. 2431 
West 24 gat. pašautas Jame.- 
Loeliody. Nežinomas žmogus 
pabarškino i duris Kuomet 
I • i-tn.lr • 4 » * ’ ■ p .’J uvu i v in

žjslanms jį nutvėręs ištrenkė 
laukan ir pašovė.

Pašautasis sakosi matys tų 
žmogų dn/.nni ap-iinnkant pas 
šeimynų, gyvenančią tuose 
pačiuose namuose antrajam 
niigšto.

Policija suareštavo du žmo
gų iš antrojo augšto. Polici
jos nuovndon paimta ir pa
šautojo moteris.

Svarbus mm rinkimas 1* L. 
P. tanių komiteto Ims utnniin 
ke, lialnndžio 6 tl., S vai. vakare, 
parapijos svetainėje, prie 44- 
tos ir So. Fairfteld avė. Visi 
Imnų {pardavėjai Imtinai priva
lot atsilankyti ir atsinešti suls 
skripcijų knygutės, nes. apart 
svarbių svarstymų. bus kny
gų jperžiurėjimns.

J. A. Mickeliunaz, Pirm.. 
J. K. Enčeriz, Rast.

-------------- ,-----------  
PIRMAS A. L. R. K. MOT.

SAJ. CHGO’S APS
KRIČIO SPEKTA

KLIS -

r

m»r> kmuiiiiliitnlta* 
nctuH. pre>to-l- piningo* 
Ir mtrrn o nu - |.ri-Ju-4m«- 
»>ena Kmcgtatniiii. I*al«r»> 

npmukan.--
XKMU HV<4KSI< -lAMHON 

• lS„TTrtl»L
lH-p«. ». n trrtKL- l-larr X. Y.

i PIRK! - PIRK!i •

i Lietuvos Laisves noną
a J 1

i LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMOKRATINGA RESPUBLIKA
■ Ti •
j ant 15 metu ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus.

j Pirkite Savo Kolonijos Stotyje
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiūdami pinigus:

JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ

PIRK!

Am■ 
i
■ 
v
■
■

Bonai ant 100 dolierių ir dauginus (yra ir mažesni ant 50 dolierių) skolinami

i

j 257 West 71 st Street

I

I
■
■
I

New York City ■
’•!

STREIKUOJA PARKŲ DAR- 
BININKAI.

\Vest ir Lincoln parkuose 
sustreikavo gėlininkai ir kiti 
darbininkai, dirltantieji prie 
parkų padailinimo,

Ib-i kala uja $150 per mėnesį 
ir sekmadieninis dvigulių už
mokesčio.

Parkų komisijonieritfr jiems 
siųlo $145 jM»r mėnesį.

SUIMTA 9 INTARIAMI.

Mvrtle ir llelen Rvan anų 
vakarų pamatė gat vai tėję, 
kad jų brolis Corneliu* pešasi 
su nepažįstamais.

Tuojau* pašaukė {Milicijų, 
praneš lamos, kad jų brolis nu
žudyta*.

Iš vidumiesčio tuojau* at- 
iųstns sjivt-ijalis poliemonų 

rys.
Po! teutonai atrado Comolių 

gatvaitoję su sukruvinta no
simi. Nepasakė, su kuo jis mu- 
Sėsi. Tad ir paimtas už gele
žinių grotų.

Tas įvyko palei 37 ir Hnls- 
ted gat.

Po ]Mi>tnrojo bombų paine 
limo mieste suimta 9 intnrin- 
mi žmonė-. Keli jų jau prisi- 
pažino prie blogų liurby pra
eityj. Sako, kad >ti bombomis 
atnaujinami nesutikimai tarp* 
darbininkų unijų vadų.

STREIKUOJA LANGŲ 
PLOVĖJAI.

(’liirngos vijojo knygyno 
buste sustreikavo Inngy plovė
jai. Reikalauja $36 savaitėje.

“Mažiau” piktadary
bių.

■ Praeitą savaitę t'liicagoje 
įvyko 297 visokios rųšies pik- 
tadarybės. Pernini 
laikot tirpiu buvo 
•MJ8 piktadarybės, 
piktadarybių šįmet

Policijos viršininkas 
rity tą “sumažėjimų” 
iš prulnbicijos veikimu.

PATARIAMA PALESINTI 
PAUKŠTELIUS.

I

Kuomet netikėtai miestą 
storai apvertė sniegas, dauge
lis veikėjų gerų žmonių do
nų; atkreipia į paukštelius, 
parlėkusius ria praleisti vnsa- 
rą. liet pataikiusius šultin ir 
sniegnn. Patariama tuos pau
kštelius palesinti nors duonos 
trupiniai*. Nes kitaip jų dau
gelis turės pražūti.

1

Po volvlul noutmlrAk. kad »»n»o 
■la* ralataa tava akllrlnl vra F*7T». 
N1C Prakaltu* «IM>« noamarvrau# 
•trrtrtkinirno. o ta* <-ot*kta. kad r»t 
kla Munrcinu rlau* Pardundama 
p*- *Wu* aoUakor-ua
- ■ - ____ ..

PASPORTI Itl.ASKA*
pnjx»MF

DYKAI.

Itallh* rrataoltattno Rurvau. Ine. 
3S 8o. Drarftnrn Mt Otirajtn.

IIiKin Jf'O

tuo ]mčiu 
įvykusios 
Taigi 11 
mažiau.

Gar
is vedlį

DE VALERA GRYŠIĄS AI
RUONY

Sakoma, jis ten nebusiąs areš
tuotas.

Londonas, bal. 6. — laik
raštis \Veckly 'Dispatch rašo 
girdėję-s, jog Airijos respubli
kos {ircziiientns de Vnlora mn- 
nąs iš Amerikos sugryžti Ai
ri jo n.
#Tns pat Įnikraštis tvirtina, 

kad jei Valero sugrvžęs dau
ginu nieku kitu neužaimaiąs, 
knip tik gavo konstitucijinii! 
veikimu, anglų valdžios jis 
•»1 • c^-.4m T-». 4 X*.!♦♦ »»«•••*• jii ja^
prisidė.-iųs prie kėlinio Išt
varkė.-. be abejonė.., busiąs su
imtas.

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIŪ8 W.S.S.).

. i

.Ueįiuml; uedėtdieių, itaian- 
džio 11 <1. A. L. R.-K. Mot. Sųj. 
C’liicagos Apskritis rengia 
-{o-ktaklj Dievo Apveizdo* imi-* 

-rupijos svetainėje (l’nion avė. 
ir 18tb St.). Vaidins Marco 
Praga dramų “Draugas.” Bi
to bus solo, duetų, kvartetų, 
šv. Kazimiero Akademijos 
auklėtinės skambina pijaną ir 
11. Pasižjinėjusioa moterys ir 
mergaitė-, atliks koletą naujų 
monologų.

Po programos šokini. 
Pradžia 7:31) vai. vakaro.

Z. S., kom. narė.

PRANEŠIMAS AŠTUONIO 
LIKTIEČIAMS,

Kataliku Federacijos 15 sk. 
(Kat. Vienyk. 1-mojo ak.) jx>- 
sėdis įvyks šiandie'; Imlandžio G 
d., 1920.m., 8 vai. vakare. Die
vo Apveizdi pa ra p. mokyklos 
tam baryje.

Teiktųs pribūti visi atstovai 
nuo visų draugijų, priklausan
čių prie Federacijos, no* turi
me daug svarbių dalykų aptar
ti.

Kurios draugijos dar nepri
klauso prie Federacijos, kvie
čiame atsiųsti savo atstovus.

Valdyba.

IŠ BRIGHTON PARKO *

i
įvyks mėnesiui*

A. f A.
JUOZAPASYOKKIS

Mirė nedėtoj 4 balan 
džio 1920 — 44 metų am 
žiaus. Paėjo iš Kauno 
Red. — Raseinių Apskr. 
Kunigo sodos Paliko di
deliame nuliūdime moteri 
Barbora ir 5 vaikučius, 
Juozą, Antanina, Vikto
rija Eugenija. Anstake- 
jus.

Laidotuvės bus ketver
ge balandžio 8 — 1920 iš 
šv. Antano bažnyčios 9 
vai. ryte į šv. Kazimiero 
kapines.

Giminės ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse po 
num.
4843 W. 14 St. Cicero, UI.

Ii
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DlikVO AHVJLlZDUb bVElAlNEJE 

TIK VIENA KARTA ----------------

-j* Utarninke, Bal. (April) 6 d., 1920, 7:30 vai vakare

A. L. R. K. Moksleivių Sus-mo 22 Kp.
----------  riznstATYii -----------

GERIAUSIUS SAVO ARTISTUS-MĖGĖJUS
Naujai t«-r»io)<- dramoje U Av. l*>toriJ<M Vardu.
Xįm.la* nHkninti. 5 a u ji anUal. XauJI dmlatriai.

ĮŽANGA 35c.. 50c., 75c.. ir $1.00 Sėdynės Rezervuotos. |
Nusipirkite Tikietus Ižkalno. Nieks Sėdynių Neužims.

Ateikite Visi. Po Lošimo bug Pasilinksminimas.
.. . •
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Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja M motai 

ortMM staa so. stoįrau m.
Kert A 33 ro SU, Chlcnao. m. 

XPECJJkIJ8TA8 
Molrn*«v, VynUtų. ts'pjl efcro 

nukų liau.
OFISO VAUtNnOS: Nuo » ryte 
Iki 10. nuo 11 Iki 3 po piou nuo • 

Iki • valandai vakaro.
NrdėUotnia nuo • Iki 3 po pi#. 

Tolofonaa Yarda 1ST
M-

lladd. »5J So. A>lilind BJt. Cblca<o. 
THrfooaa Uayru>rkrt BMI 

DR.A.A.ROTH, '
Rumm crilytojaa tr c-hlrarga* 
spcctjalteta* Molrrttkij. VjrlMca 
Vaiky ir vtey cttroalAky Ilgy 

Onaaai »M So. HalMcd 84.. Cbicaco 
THrfooa* Droror MM

VACAWDAS: 10—11 ryto S Z jx> 
trtrto 7—8 rak. Xr4Mintnte 10—11 d.

8 |

I

_ I
ADVOKATAS ■
On«aa DMmlratylt

! 29 South La Šalie Street g
Saubaria *>4

TeL Centrai UW
| -----------------------------------  ■
j Vakarais, 812 W. 33 St j 

TeL Tart!. IMI

Semtas vakare, balandžio 
d., 7 :30 vai., 
L. Vyčių 36 kp. susirinkimas 
Si Kinley parko svetainėje. 
Silsirinkiiiins Ims tuo svarbus, 
knd reikės galutinai prisireng
ti prie jMiininėjimo Vyčių'die
nos. Bujj pranešimų iš įvairių 
komisijų darbuotės ir tt. Todėl 
visus narius kviečiame laiku 
susirinkti. Susirinkimui pasi
baigus bus šokini ir žaislės.

Valdyba.

SIUNČIAME PINIGUS I 
LIETUVA.

Per Vcnintcle Teisingiausia 
Lietuvos Vaklžios Įstaiga. 
Siunčinuft- piningus j mirai die
nini kursą.

Taipgi siunčiame tavorus 
į LIETUVA ir kitur (mrupi- į 
name jun-portus važiuojan
tiems j LIETUVA. Darume ri
stis legiilišktis dokumentus į 
LIETUVA ir AMERIKO,!.

•
Virš 50 murinų namų turi- j 

me parduoti į trumpi laika 
ant lengvu išmokėjimų.

Visais n-ikatais kreipkite^ 
pas

"ohn J. Zolp A. M. Barčus

COMMERCIAL REALTY *

T

Ne Slėpki!
' Pinigu Troboje

< a

1

Nelaikyki!
Pinigu uždaręs Skrynioje

I

Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai:

VALSTIJOS DEPARTA
MENTO PRANEŠIMAS.

Amerikos piliečiams, kėliaujan 
tiems j rytinę Europą per 

Šveicariją.

žmonės, kurie turi Amerikos 
pasportua ir keliauja i rytinę 
Europiu per Šveicariją, gali ti- 
kėtia, jog bus sulaikyti Švedų 
ruiJitarės vyriausybė* Boselyje 
pakol pakaktinai žmonių 
(1,000) suvažiuos pripildyt 
traukini. Tie, kurie norėtų ap
sistoti viešbutyje Basei’e, lai
ke sulaikymo, gali tų padaryti, 
l»ot turės užsimokėti savo iškai
čius. Kiti galės jiernakvot go- 
ležinkdio stotyje po tnilitare 
sargy lui.

BUREAU

dei atsargos 
dėl apsaugos 
dėl naudos

1

4547 S. Hermitage Av. Chicago
Tel. Yards 145

šiltnamiai žmonės panašų* į i 
šiltnaminius augalu*. Negali 
kyšti bjauraus oro. VisnoiiM-t 
taikyk pakeltus langus miega
majam kambaryje.

Knžr>* dieną vaikščiok vien* 
mylią, nereikės gydytojo.

Peoples Stock Yards Statė BankBARGENAI! BARGENAI!
Namų kainua kyla auoštin kax- 

dirn m-laukitr Uaiaulul pirk 
ntinu DABAR.
3 nuimtų imu jas muro nanuu anl 

Rridpr-jmrlo. viai fiiatai po Fi rui
mu* gnzn«< o1< l:lrt,' Vffn<w. ir kiti 
moilomiiki įhiiKitoai. Kainu 9,500

2 ąuitfttų — 4 pagyvenunu mūru 
namuti po 6 ir 4 ruhnda, gožų ap
tildama* autotnmiti^ randa $120 
meneaui kainu .*10,500.

2 nuiišfų mnn» banne- xu storų 
inlmi puikoj vietoj ant Bridgi'por- 
to aavininkiti re Šūdinei pfahrai 
l-arduoa piguti.

ĮL ougštu Mio-imia labai gerai 
įvirtas namus. 4 (ugyvcnimni, po 
n it* 4 minui, l "O ^....-.1
lifina $3.700.

P'a rvniii ihiic dęiet uita ta 
luitiiu kreipkitės pas:

S. SLONKSNIS, 
3357 S. Hclsted St.

Chicago. Phone Blvd. 50091 BIBaBMMHMKIMMmM BBBBBBBBBmBMBBBBBBB 
s®;. ;; ■

5

...

Šis bankas esti po priežiūra Illinojaus Valstijos: jo turtas virsyja 15 milijonų
■ dolierii); esti saugiausi vieta pasidėjimui savo sutaupytus pinigus. Suvienytų £

■ Valstijų Valdžia. Chicagos miestas ir dviddrmt astuoni tuksiančiai darbininkų ■

pasideda savo pinigus musų banke. "

I

♦
Jdgu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neškie j

4

iS
nmn i m stock n a* u i/ I n PcurLtčKbfliiž|\

ASHLAnŪ AVENUt, KAMPAS 47-Tos GATVĖS S

’» ""J*-*

Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki JL30 po pietų.
Ketvergo vakarais nno 7 iki 9 vaL Subaunm* nuo 9 vaL 
ryto iki 9 vai. vakaro
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