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Turkų Sultanas Pasiliks 
Konstantinopolyj

« r ■

T*in irxn niioniMnnJn

---- 1
• Bo kitko dnr nutarta leisti 
turkams Konstantinopolyj tu
rėti nuižų skaitlių policijos 
ir kelis batalijonus knriuo- 

į menės. Talkininkai okupuos 
Gnllrjaili ir nuginkluos visas 
tvirtumas šalimais Dardanelių 
Mažosios Azijos šone.

Dardaneliai bus patroliuojami.•
Tnlkiuinkų karės laivai ben

drai kontroliuos Dnrdanelius, 
per kuriuos bus galima susi
siekti su Juodomis jūrėmis. 
Lygini kontroliuos |iatj Kons
tantinopolį.

Tam tikslui maršalas Focli 
su kitais vadais paruoš tos 
kontrolės pienus ir paduos ta
rybai patvirtinti.

Siaurinių Turkijos Icritorijų 
Europoj likimas dnr nežino, 

.mus.

Rubcžiai bus pakeist?

Kaip Europoje, taip Mažoje 
Azijoje Turkijos ruliežini bus 
žymini pakeisti? Europoje 
Turkija netek* didelių plotų 
Trakijoje ir ruožo šaliniais 
Juodųjų jūrių.

Mnž. Azijoje neteks Armėni
jos, Palestinos, Sirijos ir ki
ti, svnrbių uostų ties Tnrpže- 
mių jūrėmis.

i

NEPRIPAŽĮSTAMAS AME
RIKOS REIKALĄ VI- 

MAS.

Turkiją kontroliuos trys 
džiulės viešpatijos.

San Rėmo, Itidija, bnl. 20.— 
Augšinaurioji talkininkų tary
ba, kurioje dalyvauja, trijų 
didžiulių viešpatiją — Angli
jos^ Prancūzijos ir Italijos, 
premjerai, nu.Mprvndė turkų 
šaitaną palikti Konstantinopo
ly.!. nežiūrint prezidento AVil- 
sonn raiknlavimoy knd sulto
ną tas ant visuomet butų pra
šalintas iš to miesto.

Taryba vakar pasiuntė tur
kų vyrinusybei notą, knd ji 
Pnryžutn pasiųstų savo tai
ko* ntstovvbe. Tni atstovybei 
gegužės 5 < i ieną Ims induota 
Turkijos taikos sutnrtie^

Bus atsakyta Wil?onui.

J'urjhn nuodugniai aptarė 
prezvh’nio AVUsomi pat arinių 
paliuosuoti KonKtantino)x>lį 
ntio tarkų. , i .

Su patarimu tačiau* nesu- 
tikta. Ir nutaria prezid<*ntui 
Wilsonui pasiųsti atsakymą. 
Kaip šiandie bus suredaguo
tai tasai ntsnkynins.

Reikalauja, kad Darbo Unijas 
-Kontroliuotų Vyriausybe

AIRIJA TEGU PATI RIŠA 
SAVO REIKALUS.

Taip tvirtina naujas Anglijos 
ambasadorius.

New York. bal. 20. — Alke- 
liavo nauja* Anglijos nmbn- 
satlorius Suv.- Vabtijoae, Sir 
Auckland (ledile*. Sako jis, 
kad dabartinėje gentkarteje 
nesama jokių nesutikimų Ang
lijo* aų Airija. Suko, tegu Ai
rija imti viena išsilygina sa
vo politikinea nelygybes be 
#vėlimo* jiagrilios.
N nu jo s mnl>uMtdoriiis aiškini 

pažymi, kajl Anglija labai ne
pakenčia. jri kae iš šalie* mė
gina nmišytie* į Airijos reika
lus. Ginti, Airijos reikalai pri
guli išimtinai Airijai, gi pati 
Airija — Anglijai. Dabartinė 
anglų gvntknrtė šalina si nuo 
visokių galinu) kivirčų* su Ai-, 
rija.

Sir Godūs*i tad Inhai norė
tųsi, kad niekas pašalinis ne- 
ĄnaiŠvtu i Airijos klanrimą.

Veiks bendrą darbą

AmbiKoriorinfi G oi Idos pa 
žymėjo, jog ji# turi didžiuoties, 
kad jis paskirtas tokion augš- 
ton vieton, ka:p knd aiubasa- 
doriųvimas Suv. Valstijose.

VOKIETIJA ARTI BAN 
KRUTIJIMO.

Reikalinga Suv. Valstijų 
globos.

Berne, hal. 20. — Sngryžusi 
ekspertų komisija, kuri tyri
nėjo Vokietijos jiadėtį, prane
šė, Jog Vokietija atsidūrus! 
Ine nnf V'ril-rlll’vTuh'':-!•'?'!■ 
cio. Sako, veikiai Vokietija ne
teksianti maisto ir visa indu
strija sukrisianti. Maisto iš
teklius baigiasi ir visai Šaliai 
grūmoja neiš vengt i na s badas.

Vokietija veikiausia sukri- 
sinnti nuo pordidolio vokiečių 
krnustimosi į kitas šalis. Ypač 
vokiečiai darbininkai aplei
džia savo gimtine šalį ir ieško 
laimės svetur. Tuo limfų Vo
kietija netekusi apie 5 milijo
nų dnrbininkų ir profesininkų.

Vokieti jos njišviest unija at
virai sako, kad Vokietijų gali 
išgelbėti tik Suv. Valstijos, 
paniukintos tų šalį pilnon savo 
globon. Kitaip viskas turės 
žūti.

«

IŠ STREIKO.
TARYBA ATSISAKO 

KLAUSYTI STREI
KININKŲ. •

IŠ.

GEN. DENIKINAS LONDO
NE.

Noris jis atsilsėti po daugelio 
vargų.

. Londonas, hal. 20. — % Iš
Konstantinopolio čia nikelia
vo gen. Denikinas, priešbol- 
še vi kino? rusu armijos vadas 
picfmej Kri tjfij.

Zingeidnujnntienis apie to
lesnį jo veikimų jis pranešė, 
jog norįs atsilsėti |» praleis
tų sunkenybių ir vargo. Jis 
noris gauti nusisamdyti ko-1 
kiūs noro mažus namelius ir 
ramini pagyventi kokius tris 
mėnesius ar daugiau.

Paskiau gal jis ir vėl pa- 
kils kovon už nefiadalinamą 
Rusiją.

Tai tas pat gen. Denikinas, 
kurs kituomet, veikdamas Uk
rainoj, buvo pasakęs, kad jis 
nepažįstą# jokių lietuvių, es
tų, latvių jr kitų tautų, bet 
žinųs tik vieną didele nesus- 
knldomų Rusiją. kokia yra 
buvusi pirm karės.

KAPP SUAREŠTUOTAS 
ŠVEDIJOJE.

TURKIJA MOBILIZUOJA 
LAISVANORIUS.

Pažada kareiviams geras 
algas.

Konstantinopolis, bnl. 20.— 
Sultono vyriausybė metė ša
lin sumanymų jiaskelbti karės 
mobilizaciją . ir su prievarta 
indi turkiu knrinoiiivnėn, kad 
tų panaudoti prieš micijona- 
list us.

Vyriausybė įsitikino, knd su 
tuo priverstinuoju kareiviavi
mu nieko ne|x‘lnvsinnti.

Tad vietoje to annijon.ren
kami laisvanorini turkai. 
IjiisvAnoriams pažadamos ge
ros algos ir kitokios privilegi- 
jos.

Tilo kelio gal ir pavyks šai
tanui sudalyti kiek kariuo
menės civilei korei.

uždaryta lenkuos ru-
BE2IAI.

Pataria Nesimaišyti į

VYRIAUSYBĖ KONTRO
LIUOJA KITAS ORGA

NIZACIJAS.

Tą gali padaryti ir su darbi-1 

ninku unijomis. no-

ka-
|Ml- 
dn-

New York. bal. 20. - l’ni- 
t<sl Stori kor|w>rncijos šėri- 
ninkų susirinkimo to- knrpo-l 
racijos valdybos pirmininkas I 
Gary kalbėdamas apie darhi- 
uinkų unijas pareiškė, knd ši
tos furi ineiti vyriausytaV | 
kontrolėn lygini tnip. kaip ir 
kitos organizacijos.

Gary kaip seniau, taip ir: 
dabar atsisako pripažinti uni
jas ir jMilnikyti dirbtuvėm*! 
“ojien -Imp”, ty. nedaryti jo
kio skiriamo tarpi’ unistų ir 
iicunistų darbininkų.

Jis sakosi priclnnkiaujip« 
tranųicsnėuis darbo valandoms 
dienoja. Deja, sako, ne visur 
ta- yra gijimas daiktą.-. Kuo
met vienose dirbtuvėse truni-

pos dnrl»o vidnndos tinkamos, 
kitur negalimos.

Sulig Gan’, labai mažas nuo- 
Mniti unrKTvuKŲ priguli uiu- 
jose. Ir todėl mažumu nvkuo- 
met negali nntmesti savo 
rų didžiumai.

Jis žinųs, kad pakilus 
,me nors stndknms, darbus 
midn vos kokia kol virtoji
lis dnrb'iiinkų. Kati tuo tar
ini visi kiti darbininkai eaų 
ištikimi kapitalui.

Tiek jis |uisakujo apie dar
bininkų unijas šitas jis pa- 
siųlė vyriausylH-i paimti k«m- 
trolėn, ne.- jo- kelindPios bet
varkę. Bet tu- pat mitoki 
Gnry nc|irisiminė kiek 
pagerinti darbininkams 1.

Tuo tarpu plieno dirbtuve 
darbininkų padėtis 
verktam. Ir tokia
kam* dalis bu* taip ilgai, kol 
vyriausybė nertis reikalingu 
ilniktu paimti nuodugnion 

į kontrolėn pačių plieno korpo
racijų.

yni up- 
durbinin-

Varšava, imi. 20. — Izmkų 
vyriniisytats į.-akv m u visi Len
kijos rubežiai aklai uždarytu 
dešimčiai dienų. Tuo metu 
nno žmonių bus surinkti Aus-į 
trijos pinigai (koronos) ir pn-| 
mainytos, tnip kad paskui jie 
turėtų lygių vertę su lenkų- 
markėmis.

Pirm to austru koronos buvo i 
l*nu»g<*>nės už lenkų markes. 
Dėl to lonk.THj' buvo 
nesmagumo.

Nebus jis išduotas Vokietijai.

Berlynas, bnl. 20. — žino
mu# vokiečių militaristų vadus 
Kapp, kurs nepersenai Berly
ne buvo pakėlę* revoliucijų, U 
Vokietijoj ptisprtido fevedijon. 
Jis j ton nuskrido 
katrų valdė lakūnas 
tns Jnterbroch.

Lakūnas, nuvežęs
Švedijon. stigryžo atgal Vo
kietijon. Gi Kapp Švedijoje 
buvo suareštuota* pareikala
vus Vokietijos vyrinusytiei.

Pasekmėje Švedijos* vyriau
sybė nusprendė neišduoti 
Kapp’o.

Nelengva Latviams Šiandie 
Taikinties su Bolševikais,W2shington, bnl. JO.-A-Gdo- 

žinkelių d reik įninku vadai iŠ 
rytinių valstijų vakar kreipėsi 
nanjon geležinkelių darbo ta
rytam su prašnnii, kad tary
ba išklausytų jų rtūkidavimų.

Taryba jinskelbė, kati strei
kininkai pirmiau turi sugryžti 
darban ir tik paskui jų reiktl- 
Invimni Jni- išklausyti.

i Savo keliu streikininkai sa
ko. knd jie negalį paliauti, 
streikavo, kol jų n*iknlnvimni

| nebus išpildyti;

Streikas visur ant geležin
kelių silpnėja, sulig gautų čia 
žinių. Kaip artimintios pavasa
riui sniegas jMilencva lealžia- 
si, tnip šitos nelemtas streikas 
l»e nieko baigiasi.

Ne* streikas buvo pakeltas 
ne dėl didesnės užmokesties, 

■ bet lcitnkima liV*!*?-.

I

. Tai jam esanti didelė garliė. 
Jis tat! manąs, kati patstovi 

taiko paraulyj priguli nūn 
Imnlrojo veikimo abiejų vieš
patijų — Suv. Valstijų ir Att-i 
glijafe Turį* daug rilties tų 
veikimą Lšvystyti ligi nugš- 
činusiojo laipsnio* ir tnrjie a- 
biejų šalių jmloikyti nieku nc- 
iiidrumstą vienybę. z

KITAS STREIKININKŲ 
VADAS KALĖJIME.

I

į
I 
t 

lėktuvu.t
leitcnnn-

Knppą
ŪKININKAI PJAUNA 

VIJUS.

daug

BOLŠEVIKAI JAUČIASI 
STIPRESNL

GŪATEMALOJE LAIMĖJO 
REVOLIUCUONIERIAL

Guatemala City, 4»a|. 19. — 
Guutenmln respublikos prezi
dentai Cabrera pasidavė revo- 
liucijonierianiK, kurių prieša
kyj stovi Girios Herrera.

I«ėvUtiiirijooin tni buvusiam 
prezidentai gvarantavo perao- 
nalę apsaugą ir jo nuosavy
bėms nepaliraiamvlię.

------------ t
Calgary, Atla., Cnnadn, bal. 

18. — Alberta provincijoj ūki
ninkai neturi pašaro šerti gal
vijus. Tad jie galvijus tuks
iančiais pjauna.

Dri daugelio sniego pašar- 
tės neatvežania iš kitur. Tnd 
ūkininkams nebėra kitokio iš
ėjimo.

Latviai, matyt, negaus prie 
lankių taikos sąlygų.

MIRĖ GARSUS JAPONŲ 
GYDYTOJAS.

Spaudžiamųjų prieglauda.

Sir Gedde* žingeidaujan- 
tiems toliam nupasakojo apie 
gerąsias Anglijos ypatybes. 
Sakė.Anglijn viralą laikai* bu
vusi ir pasilikusi j spaustųjų 
fynunių prieglauda. Šiandie 
ypnę Angliju n'pinu*i ne tik 
Airijos gerove, liet dur teikia 
laisvę ir artimų Rytų tau
tom*, bvyuKtoma ilgus luotus 
Turkijos jnng*.

Ypatingai *u Airija Angli
ja neturinti kivirčų ir didelių 
fiounripratiniŲ Airijai duo- 
hinnii saiyvaldų ir leisianti tai 
saliui valdytie.- kaip patinka
ma.

Kalėjiman pirmiausia pn- 
Į puolė streikininkų ant geležiu- 
' kelių vadas R«*ading. pa«kiii 
1 anų tržilnrytna dnr vienas— 
Grumtu, kurs atsisakė pa ri
li uu-uoli ]n> $10,000 paranka, 
neutsisakydanui* nuo agitacijų 
ir tvirtindamas, knd ji* nieku 
neprosiknltę i.

Eedendis prokuroras l'lyne 
Gninml išnaujo buvo liepęs 
suareštuoti už nepaklusnylię. 
Jam ]>o .pirmojo areštavimo 
buvo įsakyta neiti streikininkų 
tarimu ir nengituuti. Bet jis 
nepaklausė.

Streikas 
Chįcagojc,
jau beveik normali*. Vakar į 
naiviin skorrtvltlna «ri«iw»v*w

■ ••• • ’ ** ‘9 *

galvijų lieveik tiek, kiek nor
maliais laikais.

Tik dar vis mažai pristato
ma auglių.

tthstitact man09 *S W • • MAS y

BOLŠEVIKAI.

Muniche turėta susirinkimas 
ir padaryta suokalbis.

ant geležinkelių 
anot pranešimų.

Paryžius, bal. 19.—IVnncu- 
lijo* parlamentas sutiko padi
dinti karas mokestis ligi 25 
nuoš. nevedutuctno ir našliam*, 
katrie neturi nuo jų prigulin
čių užlaikyti asmenų

PIRKITE KARĖS 
MO ŽENKLELIUS

TAUPY-
(W.SJ5.).

Washington, bnl. 19. — čia 
gauta ofieijalių informacijų, 
km! Tnloat jaiša ir Demjnl pa 
ša, suoknlhintijantieji sų tur
kų nacijoniili'tų vadu Musta- 
plm Kernui paša, Bavarijos 
sostinėje Mimiehe turėjo suri- 
riiikimų nu vokiečių Imlševi- 
kais ir lx»niito atstovais.

Buvę atstovų ir iš Rytų.

Susirink imas sakoma, atlai
kytas su tikslu suorganizuoti

IT -• ‘O -<-•
mų Turkijoj, Indijoj, Egipte, 
Persijoj ir kitur.

Susirinkime be tų turkų, 
rusų ir vokiečių bolševikų da
lyvavo bolševikų atstovai iš 
Indijos, Perdjor, Azerbeidja- 
no, Afganistano ir Egipto.

i

Tokyo. hnl. 20. — Mirė pa
garsėjęs jsL*aulyj gydytojas- 
ekspertas baronus Kenkivnn į 
Takogi. fbuvęg generalis ins-1 
pektorius jiųionų karas latvy- ’ 
ne.

-—i
nPuStnrirj, ūi.-tv**<ii liuVy uiti* 

skvoje ir ten turėję konferen
cijų nu pačiu lx’n’»nu.

Internocijonalis suokalbis.

Radikalų konferencija Mu- 
niehe čia aiškinama taip, kad 

’ tailševikni ncfmlinujn suokal- 
1 binvę «ii tiktai jiakeltj ravo- 

liueijų visam margam pasau
lyj arija nors neduoti ramyla- 

' kažkurioms didžiulėms viešpn- 
I tijoms, šiandie nepnkflnria- 
, mom* Imlševikų.

Nors rusų bolševikų vadai 
oficijaliai tvirtina, kad jie at
sisakę nuo visokiu* propagan- 

j dos švitintose šalyse, bet tnip 
nėra, f

^fvrv**** * • usiof
prnn' jimų. Leuino aist( vai vo- 
kiriH mi> ir'iurkams jHižadėję 
2M.OOO kara.rių.

Reiškia, kad ; b ? k riję 
minamos visas auu,.tdbiri avi 

i siųla*, gi kitur mezgimo* t. nk. 
ila*.

.*a-

■ sustiprėju-i ir jai mažinu ap
einanti taiku su mnža respub
lika.

Visų viešpatijų reikalas.

Aukso atsargos klausime bol
ševikų atstovas Joffe sako: 

“Latvija nori dalie* Rusi- 
jo- aukso atsargos. I’ž tat no
ri l»n.riimti ant save* dalį Ru
sijos skolų. Tą klnų-iiitą ne
guli rišti viena Rusija su L:d- 
vijn. Jį turi rišti visos seninu 
prie Rusijos prigulėjusios vie
špatijos. Taigi tas klnnsiimi* 
neguli ineiti taikos mitartin su

.” L”'
1‘rieš teritorijai ius latvių 

reikalavimus l»olš<*vikai nieko 
neturi. Bolševikų valdžia vi
suomet stovi už etnografiniu* 
riiltežiu* ir apaisprenditnų.

Maskva, hal. 20. — Latvija 
padarys taikų su .-orietine 
Rusija. Bet latviui, matyt, ne
gaus prielankių sau taikos są
lygų. kokia* galėjo gauti pirm 
kelių mėnesių, kuomet buvo 
kvieč-iami taikinties.

Jei Latvija Imtų sutiknai 
su bolševikais ilnryti taikų' 
tuojau.- po taikos H| Estonijn. 
ji hutų gavusi koncesijas to
kias. kokias yra gavusi E-to- 
nija.

•iandic jau kitaip.

Ihibar iHilševikni šaltai at
sinešu į latvių reikalavimus 
mašinerijų, transportinių prie
monių. miškų koncesijų ir auk- 

n ***<ir^w.*.

Tn- yra todėl, knd bolševi
kų valdžia šiandie dmigiim

I--------  ... — ....... ■ SS

PRANCŪZAI ĮVEIKTI MA
ŽOJOJ AZIJOJ.

Apie tai praneša Mustapha 
Kernai.

Konstantinopolis, Imi. 21!. — 
Jš vyriausios turkų nncijonali- 
stų armijos vado Mušta pi m 
Kernai |w»sa atovvklo* praneš
ta. knd l»aInndžio 14 d. Mesino
je, Mažojoj Azijoj, prancūzų 
karė* Inivna išlaipino tris savo 
pėsuninkų *batalijonu&>

. Arm«mai tab-vjutuitm tsemii- 
nmnti* prancūzų kareivius lai
vo pridengę. Bet turkai tuos 
greitai nušlavė ir prancūzų 
pėstininkai negali pasivaryti 
t.liktus, kiek tik juos gali aje 
saugoti laivo nrniotoa, sakoma 
praneš nie.

Iii

pLotvijn.

ANGLAI NEAPLEIDŽIA 
TINKAMOS PROGOS.

Tariasi su bolševikais preky
bos klausime.

Washington. bal. 2(1. — Suv. 
Valstijų vyriausybė neleidžia 
savo šaliai atnaujinti prekvlNM 
su Rusija. Nes tenai valdžioje 
yra IfolVvikai.

Anglija to nežiūri. Ji savo 
pirkliams leidžia vesti turylias 
*11 liolšovikų valdžios atstovais.

Tos larylios yra vedan*™ 
miesto t’ojH*nliHgem>. Bo1*-■ 
kų valdžių atstovauja žini> 
lx*nino agentas Krasrin, kituo- 
m«*t laivę* Vokietijos puvuim- 
nis. Sakoma. Krassin, ntslo- 
vaudnmas bolševiku*, dnugiau- 
• t’a •Int-V-I-I- u tį-*.r*n t|4t« <»»•»* 
dai. Nes kas jam rupi Rusija.

BALANDŽIO 20, 1920 M.
Cltirago, — šiandie laukia

ma daugiau lietaus; rytoj ap
siniaukę ir nepastovus oro*; 
maža atmaina temperatūroje.

«■ > l
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Admirolas Benson.
Ballimorėje, M d. katedroje 

llbalandžio būvu nepaprasta 
iškilmė. Kardinolas Gibbons 
Av. Tėvo vardu įteikė vice- 
admirului \Villiam Shepard 
Bensonui 'Av. Grigaliaus Di
džiojo ordenų. Iškilmė įvyko 
per sumų. Dar nei vienas ame
rikietis iki šiol įiebuA’o gavęs 
to utsižymėjimu.

Iškilmėse buvo laip-gj ir 
£011700 Departamento /Sekre
torių^ p. Joseplius Daniels su 
savo žmona ir daugybė ofi- 
cierų iš laivynu ir šiaip sve
čių is Wa.*hingtono.

Mišias laikė kun. lziuis R. 
Stickney. Piunukslų sakė vys
kupas AV. T. Bussell iš Cbar- 

* lestun, bu C.
r Admirolui Bensonui buvo 

parengta sėdynė ir klujMijimu 
viela ties didžiuoju altorium

■

I >on lapo paskirtas keliauti su 
i Amerikos karės laivynu į Eu- 

ropos vandenis. Kaitinę jis tu
rėjo Londono; paskui sugrįžo

A menkų ir vėl keliavo | Eu
ropy. Paryžiuje admirolas iž* 

> buvo nuo 15 spalių 1918 m. iki 
11 birželio 1919 m.

Šiais metais Bensonas ta]>o 
paskirtus buvienytų Valstijų 
Persiuntimų Valdybos (Shi- 
pping Board) viršininku. Tų 
vietų jis užėmė, kada p. Pay- 
ne tupu vidaus dalykų sekre
torium. Dabar Amerikos lai
vyne už Bensonų. augštesnis 
yra tiktai lo luivyno sekreto
rius Daiuels.

Po Bensono vuldžia šian
dien vra 1800 laivų. Jų vertė 
išneša daugiau trijų milijardų 
dolierių. Keletas tūkstančių 
vvrn tarnauja raštinėse e«nn- 
ciuac Bvusuuo valdžioje. Nėra 
tos juros, kur nubirtų jo iš
siųstų laivų. Tie laivai išne
ša 1(1 milijonų tunų įkrovos. 
Yru taipgi 475 statomi lai
vui, kurių jiega bus trys mi
lijonui tonų įkrovos. Daugiau 
300 milijonų vertės įvairios 
medžiagos yra puvesta pri-. 
žiūrėti Bensonui. Apie 7000 
gyvenimų ir apie KKMl naniii, 
102 sankrovos ir 94 jūreivių 
miegamosios vietos, penki 
viešbučiai ir šeši įnamių gy
venimai yru po jo valdžia. 
Prie tu jis <bir prižiūri keletu 
siaurųjų laivynu geležinkelių, 
kiemų ir sandelių.

Tani žmogui ir Benediktas 
XV suteikdamas augsių u 
gražų ordenų pažymėjo j* 
Juodus: “už ypatingai brangų 
pamaldumo ir krikščioniškos 
doiybės pavyzdį.“ Bensoiio 
gabumai ir nugštoji vieta jam 
netrukdo katalikiškai tikėti ir į 
tų tikėjimų pildyti.

Tuščios Paskalos
vyrų pusėje. Aule admirolu
buvo kun. Albert Smitli iš
Baltimorės.

1 Ilinojų u f Valstijoje pasklido 
pa.-Imlų, buk surinkimas mo

Pu Evangelijai ir ]x> pa-
muk.->!ui Lapu jM*rskaitylas Av.
Tėvo raštas. Pu tu kunigai 1111-
v<*dū admirolų jmk kardinolų
Gildami* ’ų. kuris sėdėjo ant
vyskupišku sostu. Kurdiiiolus
uždėjo admirolui ]>cr ]M*tį pla

kesčių nuo ineigų atsėjęs vy
riausybei daugiau negu pusę,
būtent <>0 nuošimčių to kas ta-
|m< surinkta. Nors tu j»a>kalu
yra visai ]»uika, bet atsiran
da žmonių tikinčių jai. Tolei
vyriausybė jmt Vidujinių In-
eigų Biurų (Bureali of Jnter-

I

tų raudonų kaspinų, kurio gu
lui buvo susegti dideliu auk
siniu kryžium.

nni Revenue) paskelbia šitas
žinias.

1919 ūmiais Biuras surinko
Tų darydama •• kardinolu.- viso labo 3 milijardus 850 mi

išreiškė udmirulo
tnmųia, rimta ir
kalba.

nuojM'lnus
turiningu I

Po Mišių admirolas su žy
mesni uisinis dvasiškiais, su
Laivynu įSekretorimu Daniels
su ju moterim, savo moterim.
su dukterim, kuri yra ištekė
jusi už pJiernmn*o Krufft’o ir 
su dviem tos dukterie* vinkliu 

j-, nuėjo į kardinolo uumus. Ten
buvo iškilmingus užkandis.

Admirolas Benson gimė np- 
i Georgijus vals- 

iijuje 25 rugsėju 1855 m. Bu- 
diumis 17 metų jis ptuju į 
Laivynu .Ikudemijų 23 rugsė
jų 1872 m. ir jų baigė 20 birk. 
1877. Keturiais metais ]>o to 
jis tapo karužn, 1888 m. leite
nantu, 1JNN) leitenantu kimiau 
duotoju. 1JM6 m. komanduotų
jų ir 1909 m. kapitonu.

Kui|ki kapitonas jis valdė 
keletu Ainerikos karės laivų ir 
dn*dmmtų. l'n-kui jis t n iki 
I*liilnde!phijfis laivyno kiemo 
viršininhii. Pankui jis buvo 
viršininku trečiu, ketvirto ir 

jnankm lnivyno apskričių ko- 
metidnntu. 1915 metais jis ta- 
]*> icc udmirtdu, lugpjm'io 29 
1916 m. jis tnj>o pilnu ndiui- 
roln. Nuo 1915 jis buvo karės 
IdUATriio veiksmų skyriiins vir- 
žhiiickus. Tų vietų jis užėmė 
admirolui Deuev’ui mirus. Bu 

1917 m. admirolas Ben-

akritije Bibh
ii i<>ie 25 nio

lijonų. 150 tūkstančių 78
lierius ir 56 centus. Iš tos
mus 2 milijardai 600
lijonų 783 tūkstančiai 902

du-
su-
mi-_
du-

lieriai ir 70 centų buvo ineigų
mokesčiai ir taksos už nepu-
prastų pelnų (exct‘ps profit).
Tuomtarpu visos Biuro išlai
du- tais metais išnešė 20 mi
lijonų 573 tuksiančius 771 
dolierį <52 centu. Nuo tu su
ma yrn stambi, lad ji sudaro 
lik truputį (Įauginu negu pusę 
vieno nuųšimėio nno surinktų 
mokesčių. Įsakmiai kalbant, 
nuošimtis yra U534.

Tus uuuš’untis 1919 metais 
buvo truputį dide.-nis negu 
1918 m., ne- tada tu|*o surink
ta įmokeM'ių 3 milijardai 698 
milijonai 955 tūkstančiai 820 
dolierių ir 93 centai, o Biuru 
išlaikymas nts<*jo 12 milijo
nų 3 tukslunėius 214 dolierių 
ir 7 centus arba truputį vir
šaus negu trečdalis vienu nuo
šimčio, pakulini 0.325.

Biuro išlaidos 1919 padidė
jo dul keleto priežasčių. Svar- 
hinuiooR vm šitos trys. Perei
tais metais tapo lulmi daug 
pagerintas programas sužino
ti, kas kiek turi įmokėti tak
sų ir to jinokėjimo )iaiikrini- 
mos. Paskui daug išlaidų pri
sėjo puduryti pildant Kongre
so įsakymų .išleistų 1918 m. 
vudimuuų iLvunue AcL Tę

AUtiriuidu J.iuomų, kuriu žiu- gui lietui naujam pa» žydu* bu
ri į žymius, aiškius dalykus ir va pikta, kad yra mokyklų, 
mato tiek, kiek apuokas dienos kur lietuvių vaikai mokinami 
šviesoje. Visi mato, kaip yra 
naudingos katalikiškos mokyk
los visai žmonijai; kaip jos iš
auklėjo visas eilių eiles dorų ir 
naudingų visuomenei žmonių. 
Katalikiškų mokyklų auklėti
nių diirliai rodė ir rodo, kml 
jos visuomenei daug naudos 
davė. Net nekurie netikinti, ar
ini kitaip tikinti tėvai leidžia 
savo vaikus j katalikiškas mo
kyklas, yjiač jei jus vedu se- 
serys-vienuolės, ar vienuoliai. 
Vienuolių veliamos kolegijos 
prisikimšusios yra mokinių. 
Katalikiški universitetai turi 
klausytojų iki valini. Tai aiš
ku, kaip diena, kad tų mokyklų 
vertę ir svariu) žmonės supran
ta ir jomis, kaip įmanydami, 
naudojasi.

Ir lietuviškos pradinės sese
rų veliamos mokyklos turi tu 
pučių svariu), kaip visos katali
kiškos mokyklos apskritai, o 
mums lietuviams tautiškumo 
žvilgsniu jos y)»ač yrn bran
gios.

Atsirandn žmonių, kurie, 
turbūt, tiek teįžiūri, kiek apuo-/ 
kas dienos šviesoje. Prie tokių, 
berods, reikia priskaityt ir Chi
cagos “Lietuvos” raštininkus. 
Tie žmogeliai.lietuviškose ka
talikiškose mokyklose nemato 
nieko gera. “Lietuva“ pajuo-1 
kin išmoki 11 imu lietuviškai ' 
“ [Miteriauti” ir arlrn šiek tiek 
"lietuviškai.“ Jei daugiau nie
ko nebūtų musų mokyklose, tai 
ir tat jtm laimi daug reikštų, 
nes daug toki*, mokinimą.* reiš
kė Lietuvoje ]s*r visų ilgį de
vynioliktojo šimtmečio, ypač‘ 
antroje jo pusėje. Tekis moki
nimas atsistengė prieš sutanki
nimų ir prieš surusinimų Kur

branginti krikštų, kur jie pati
ria /.moguus tiksi*, kur įpran
ta žmogiškumų augščiaus sta
tyti už gnlvijiškumn Faktas 
vrn faktu, kad Gneagos lietu
viškų parapijinių mokyklų auk
lėtiniai goriau rašo lietuviškai 
už kai-kuriuos diiragos lietu
vius daktarus ir advokatus.

Tos mokyklos išmokina ii 
Lietuvos istorijos. Jos ištau 
kytų ir kitų tautos bei tėvynės 
pažinimo dalykų, jei laikas 
leistų ir vaikų jiegos išneštų.

tiškumus ir tėvynės meilę, ne
parodant to darbais.

“Lietuva” iirado. kad lietu- 
viJknse parapijinww mokyklo
je “dauginusia kreipiama lin
kui įauklėjimo jaunut><«* vai
kų sielose, taip sakant, kleri
kalinio fanatizmu... užtikrinti 
dvasiški jos viešpatavimų; ir 
knd jose ‘moderniškas jėzuitiz
mas’ yrn palaikomas prideng
tas4 tautiškumo skraiste,' idiurt 
tuomi ulhovyti plačiųjų visuo
menę.”

Laisvamanių dienraštis ne 
gali užginti aiškaus kaip saulė 
fakto, kad tose mokyklose yra 
patrijotizmo ir kad tas pat rijo, 

‘tizmas turi augštų vietų. Bet 
'dienraštis tų visiems matomų

Lietuvių vaikau lie lietuviškų |jr v^kų apimant į patfijotizmų 

• Jei
luip j Liūgų iškriuput Uelųviskų 
mokyklų darbus ir jausmus, tai 
mes turime priedermę nciš- 
kreipti faktų, tiktai priminti 
juos, kad “Lietuva” turi tikslų 
griauti lietuviškas mokyklas A- 
merikuje. J: tų darė 1919 me
tais; ji tų daro ir 1920 m. Tai
gi vienas iš didžinnsių lietuvy
bės priešų Amerikoje yra dien
raštis ant .Morganstryvio. Jis 
pasivadino ‘‘Lietuva,” bet lai

nebuvo Lietuvoje mokinimo
• 4 poteriauti” lietuviškai, ten
šjundie n<*snsišuekamu lietuviš-
kui. To “Lietuva neatmena,
nes jo noras žeminti lietuviš
ka* katalikiškas mokyklos.

Krikštu atsižadėjusiam žino

cinus to įsakymo

dalykų išmoksta visų -5merik<»K Į pnvflf)jnn |įk skraiste, 
viešųjų mokyklų programų. 
Bet to visko nemato ir nesu
prantu laisvamanių dienraštis. 
Jani jo faiuitizmas liepia nie
kinti katalikų įstaigas, nežiu- 
fint jų daromos Lietuvai nau
dos. jis ir niekina jus. Jis ma
to katalikiškose mokyklose at- 
sur ‘‘jėzuitizmo dvasių.”

Vargšas apsirgo rusiška li
ga. Carų laikuose Rusijoje vi
sokį valdininkai sirgo nepapra
stu ligų: visuę jiems vaidenosi 
jėzuitai. Negalėjo nekaip nu
rimti. visur ieškojo ir tykojo 
jėzuitų. Daugiau mųstė, rūpi
nosi ir rengėsi į kova su jėzui
tais. negu su vokiečiais. .Jėzui
tų nesurado, u nuo vokiečių 
gn\'u lupti ir A’isai subiro.

Tn pačia liga serga a Lietu
vos“ miakcija ir kiti Chicagos 
liiisvamimiai. Ginkluojasi prieš 
jėzuitus, kaip l)on Kichotai 
prie malūnus, ir pertai nemato 
svarbesnių dalykų ir neturi ka
da jnis užsiimti. Vietoje kovo
ti su “jėzuitų dvasia” nepro- 
šalj laitų pažinti i 1 pa.'ius jė
zuitus ne iš>4 masoniškų 
bei rusiškų plepalų, o išo
gyvenimu tiesiog. Butų nau
dingiau. kml “Lietuvu• * tt dau
giau pasirūpintų lietuviškų bo
nų parduoti, nes, kaip matyli
iš prisiųstos uiekaitos. labai
mažai pasidarbavo. Kų gelbės
]>b*iM*li, kaipo bobutė, apie tau-

==
yra tik skraistė jiadenginnti jo 
tikslus kenkti lac tu vai.

Pats pripratęs prie palėpių,
■r skraisčių, mato jųš ir kitur. r _ , 

į Tnom tarpu tie jokių skraisčių. 
, aiškiai katalikiškoj parapijinė? 
Į mokyklos, be kitų dalykų lx*n- 
i dry viešoms mokykloms, pasl- 
staėinsios yra tikslų išmokyti 
lietuviškai tikėjimo dalykų teo
rijoje ir praktikoje. Aį dalykų 

j “Lietuva’' vadina, rodos, 
į “klerikaliniu fanatiamu.” Tos 
I mokyklos išmokina lietuviškai 

rašyti, skaityti ir Lietuvos isto 
rijos. Aį dalykų laisvamanių 
dienraštis vadinu* skraistė. Be
dievių taktika to reikalauja. 
Katalikui ir Lietuvoje mokįs 
Dievu ir tėvynės meilės, mokįs 
jaunuomenę žinoti savo skirtu
mų uuo galvijų ir nežiūrės ar 
tos mokvkloa natiks. ar m*nn- 
llk« taUAUlIUpHfckuiM U**m;MU 
fanatiranui.

“Lietuvos” dienraščio nno-( 
pelnai tėvynei yra šitie: Pir
mas, griauja lietuviškas mo
kyklas Amerikoje nuoširdžiai 
ir be potilaio; antras. Lietu
vos Laisvės Paskolos bonų 
pardavė tiek, kad nupirkus ta 
bokos už tuos pinigus užtek
tų dviem seniam uostyt visam 
mėnesiui ir dar liktų. V. K.

—
1 w • j T • •'**,'

Antradienis, Lai. 20 1920 m.

Lietuvos Laisvės Paskola.
Bonai jau gatavi.

Visuomenei ir visoms pasko
los stotims pranešame, kad lui
nai jau gatavi. Bout: neužilgo 
bus pradėti siuntinėti visiems 
tiems, kurie yra jau pilnai už
simokėję tų sumų, ant kurios 
užsirašė. Tai gi, daliai jau pra
sideda tikras bonų pialininms.

Dar kartų atsikreipiame į 
visuomenę, kad dnlrtu. jau at
ėjo paskutinis laika-, kcomet 
reikia užsirašyti Lietuvos 
Laisvės luinus. Iki šiol nžsira-
šė visu apie už 12150.090 dolie
rių, tad iki lialaudžio 11d. gry
nais pinigai ar Liluirty lunid-
sais sumokėjų tiktai 645,962.42,
tai yra apie pusę* nnt kiek užsi
rašė.

Lietuva kas kartus vis einu
stipryn, kas kartus kareivių

mas. Yra atsitikimų, kad mažy- 
lės kolonijos toli pralenkė mil
žiniškas kolonijas.

Lietuviai j wų iras tai mėgsta 
dalintis į grupes, j partijas. Ot 
čionai lai kiekviena kolonija ir 
leųktiniauja su kito. Ar-gi gali 
Imti geresnio ir prakilnesnio 
durim kaip’ vienai kolonijai 
pralenkti kitas užsirašymu Lie
tuvos Laisvės lamų!

Darium! Ls-uktynėsnai Ku
rie prah*tik.H kitus, tie netik 
gaus dovanas, bet ir didžiausių 
pagariių čionai Amerikoje ir
musų tėvynėj! Lietuvoje.

Lietuvos Misijos
Informacijos Biuras.

STOTIS IKI BALADN2I0
12 D. SUMOKĖJO.

Vyrų r Moterų Rttbv Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Muav* latein* Ir taokyuao budu )V* 
tr*twir>o laiku Uu.okaita atao ama

to-
Maa turtina 4i4tUu«lu* tr tariau- 

MU* tarpimo, deairs’nc ir uttinmo 
akyrlua, kur blaiviau*, fauna foroa 
piaktlko* bealtnuklDCUmaa

Viauoaa aiuvtma akytiuoao m*Wno* 
varomo* alaktro* juta*.

Kvtv4t*ma kiakvian* ataOl btle ko- 
kluo luikv. <linni» Ir »t vakarai*, pa- 
aitlurėtl ir paalkalbatl dal **ly|TV-

>*altarna d*rotno* aullg tularoa. 
aoklo aUiiaua Ir d>dllo i* Pat kuria* 
madų karraa.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. •

J. F. Kamiuka. Vadkjaa
IM N. STATĖ STltEET. CEICAOO. 

Kampa* Lak* SU. ant 4-<ų lubų
------------- ------—- ........... 4_ 

T*l. Ororar \»41T

1/r. C. Z., rezelut
LIETIVIS DILS TIKTAS 

Valaado*: nuo, I ryto Iki • trak. 
NodHiomia pasai autartm*

1711 kO. ASHLAND AVKNVK 
aru 47-taa Gairė*
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JOSEPH C. WOLON
Lietuvis Advokatas

» BO. LA KAIJ.K SIIIEVT
U/vaulms T*4. Humboldl fl 

V*kar*U MII W. 11-nd Btrtat^ 
t*i nnckvmn i»t«

CH1CAOO. ILL
• •

Dr. P. P. ZAUYS ”*i

Lietuvis Dentistgs 
tau? B®. MIcMcm. Armna

■ **S**4. IU.
VAIAS-DUMt » Iki » vatam

K--.———.—.........   X

Dr. M. Stupniddį
3107 So. Morgai ©treet 

chicago, ruJMors 
tktafoMB Vta^ta Mf 

Vt£>a4ta.; t Iki 11 U ryto: 
t po MOl ttl • vak. ModMo- | 
lala nuo I Iki I vaL vakaro.
-----————————«M.

A n n* ra. III. . $ 310.00skaičius vis auga, kas kartas 
vis geriau ir pločiau pradedu
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Ueku su pagarba ir palin
4
Ueku su pagarba ir palin

kėjimu viso gero iš V. Dievo 
t Vyskupą* Pranciškus 

Karevičius, 
sausio.

vojo paskirtieji 
•e į iždų 
ui dalis įi

įsakyme 

viena il
mokesčiai sue dviem
dalimis: viena dalis įmokėta
1919, o kita dnr bus įmokėta
1920 111. Bet su tuo sujungtos
išlaidos visos, suėjo į vienus
1919 metus. Trecioji pabran
gimo priežastis buvo ta, kini
vaikų dariai teisės taksos ir
kito* tos rųšies įeigos neduo
da |M*lno taip daug kiek rei
kalauja darbu ir išlaidų tos
ryšius dalykų sutvarkymą.**, ir 
Lokiu būdu nutterijulini didė
ja Biuro išlaidus.

vx5nurū rRAKCIsKAUS 
KAEEVYČIAUS LAIS 

KAS “DRAUGO1’ 
REDAKTORIUI.

Gerbiamas Tėveli:
Gailestauju, kad nesulaukia

me Šv. Kazimieru Seserų. Knd 
beut trejetą- iš jų Kuumm at
vyktų novicijatų įkurti. Broli 
Januse vyčius Av. Trejybės 
bažnyčios klebonas Kaune gre
ta Sontimi rijo? turi šen uosi ao- 
/le Tėvų Jėzuitų rūmuose vie
tų Av. Kazimiero 
Tėv:i-
Knuno Seminurij. profeaorins 
mielu noru patarnautų sese
rų dvasios reikalam.-. Novici- 
jutan susibėgtų iš Lietuvos 
jaunimo net gimnazijų ir augs- 
tesuius kursus išėjusių. Tai-gi 
Gerbiamas Tėveli paaistMigk, 
kad minėtos Seserys Kaunan 
utvyktų.

Tomistos laiškų ]»a<iav*au i 
Vyskupui Jurgiui Vilniun. |

Seserims.
Soc. Jesii Andruškn.

A m* o n i n. Poniu 4,200.00
kėjimu viso gero iš V. Dievo

t Vyskupas Pranciškus
veikti Lietuvos paštas ir gele AmiKtenlniH. N. Y. 17.400.00

1920 m.. 11
Karevičius.

žinkeliai. Jau ir Amerikos jmiš- Akron, Ohio 115.00

1920 m.. 11 
Kaune.Kaune.

Kunigas

sausio.

Bu<yu, žinomu.
džiaugiami gavę- laiškų iš taip
nugšto asmens ir rūpinasi iš
pildyti Jo Ekscelencijos no
rų. Bet uovicijnto įkūrimus
yru brangu.** dalykas, o aese-
rys pinigų neturi nei tiek, kiek 
reikiti suvo namui išbaigti. Aie 
(net jor turės išmokėti apie 
70.00(1 dolierių. o neturi nei 
ketvirtos dalius. Jlepig butų 
jei atsirastų žmonių, turinčių 
skatiku ir galinčių pulengvin- 
ti taip didelį ir taip naudin
gų sumanymų, kaip seserų no
vicijum* Kaune. Daug įvairių 

į projektų turėjome seninu ir 
i jiems nesiguilėjuUM* aukų. Ai
tas naudingesnis už kitus, nes 
tiesiog tarnauja laetuvos im*r- 
gaiėių iųiš\ ieiui. ■ Nei vienas 
centą.** aukotas šitam tikslui 
imprugaĖ- n tampei* kitur. Se
serys muior poniškai važiuoti 
į Lietuvy. Bet l»e pinigo vis-gi 
neimli remftD į krlfonę. o Tae- 
tuvos vyskupui pinigų nuturi.

Yrn dur ir i.ita kliūtis. Se
serų neištenkn nei Amerikoje 
esančioms lietuvių mokyklo
ms. Mergaitės negali šelpti tų 
nuudingy pinigų pinigų auko
mis, liet jos gaišly jį sustip
rinti ĮMičios plūdimui.' j jį. Tik 
žinoma ne k ii-kvienu, gali tap
ti sesuriuu o parinkto budo 
ir šviesios išminties morgiaos.

tas Lietuvon priima persiunti
mui net liukus. Lietuvos iždas
vis taisosi. Jau net lenkai pra
deda kalliėti, kad liene gerumu
reikėsių jiems pasitraukti iš
Vilniaus. Viskas gvrėjn. Lietu
vos auksinų kursas jau pakiluvos
dviguliai tiek, kiek buvo jsira
mėnesių atgal. Viską? eina pir
myn, kjla, tvarkos, viskas einu 
švicsesiiėn ir laimingcsnėn nt- 
eitin. tik Amerikos lietuvių vi
suomenė stovi ant vietos. Sa- 
Irom** ut/ivi ninioni I *•»»-— •--- o—* —-
tuvos įsmils ris eina tokiu pa
čiu tempu, knip iš pradžios.

tSukruskime visi! Abejonių 
daugiau Imti mgali! Jei nori
me būti savo namuose šeimi
ninkais. pirkime Lietuvos Lai
svės bonus, nes jei impirio-iine, 
iiehnx jMievIlmH Lietuvai ir il
giu jai reikės kentėti piniginį 
krizį.

Delei ta kad plaėinusioji iri- 
nuomonė žinotų, knip kuri alu
tis veikia, luup kun kolmuja 
įlarlraojasi <iaJ Uclnvos labo.
viešai jMuikelbiamo. kiek kuri
stotis pinigai.* nr Amcrikc«s Li-
herty komisais prisiuntė. Že
minu tul]mnriame surašė paŽy
natos visos stotis, gi kurioje 
kolonijoje yra daugiau nei ricukolonijoje yra daugiau nei vie
na stotis, kad jas atskirti? pu 
žyniėjume dar kaltėse ir stočių 
ifelininku ar kitų viriunuikų 
vardus. z

Iš tu surašo matyti, kaip yra 
vienose Jtotauijėpe ap*ik*idi 
mus, o kitose* didelis darytu-

mi stotis, kad jas atskarti? jmi 
žyniėjutuc dar kaltėse ir stočių
iždininkų ar kitų viršininkų
vardus. ✓

Iš tu surašo maty ti, kaip yra 
vienose kuinui jaus* apeik* i di
ngui, o kibNįę didelis darbi! u*

*3

Athol, Mass.
Amhridgo, Pu..
Bn>nx, N. Y

• • •• •

• •• •

Borttuu, Muks. (Kibu-
ris) . • • • •

Bortton, Mase. (Va
litikonis .

Brouklyn, N. Y. (Ge-
neralė stotis) • * • •

Brooklyu, N. Y. 
(“Vienybė”) 

Brooldvu, N. Y'. 
(Kun. Rodis) 

DrooKlyn, .\. Y. 
(“Garsas”) 

Bruddock, Pa.............
Bayonm*. N. J............
Broekton, Mnw..........
Baltimorv, Md. 

(Karalius) ...
Bultimore, Md. 

(Alytų) ............
Brigtitou, Mass. . 
BentleyviUr, Pa. 
Bingliamlon, N. Y 
Chicago, 111.

(Jovaišas) ...

• • • •

• • •

Chirago, III.
(Kartonas) ...

Chicago, .1II.
(Petkus)

• 4 •

Ciningo, m,
(V)SRoi)tas)

Chicago, III.
(Roselnnd)

Chicago, IH-
(Dargia) .

Clrirago. IU*

• • • • •

• • • • *«•••*+

(AaLknuikm*) • • • •

‘>50.qp

8,699.00

650.00

1,143.00
2,475.00
2,702.00
8,630.22

9.596.00

19^63.00 
700.00 
750.00 

. 845.00

21),665.07

15JM*2.O0

11,711.50

l.tMMDM)
2,705.60

11^)23.(10

8,640.1#

S. D.‘LACHAWICZ -
Li*t«*v* OrMtanaa *uaraa*x. iaMa- 

SatalČ* aSSaataOmta aStaSUfr

r.

DR. S. MIKELIS

13,500.00

12,021.00

1x980.00

(Pabaigų ant 3 pusi.) r* V
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STOTIS iki BALANDŽIO
12 D. SUMOKĖJO.

.M

.. (Pubuign uuu 2

Chicago, UI.
(“Draugius”) ....

Chicago, UI.*
(“Lietuva”) ...

Chicago, IIL
(Rilgioms) ............ 14,350.1*0

Chicago, 1)1.
(Baltutis) .............. 10.700.00

Chicago, III.
(Riainka) ....

Gevolaml, 0. ... 
Chester, Pa. .... 
Columbus, O. ... 
Cambridge, Mass.
Chicago lieights, 11L 1,490.00 

į Ciceru, III.....................
U.vUyil, Abcii,

(Balčiūnas) ..........
Daytun, O....................
Duryea, Fa...............
E. St. Louis, 111..........
E. Ncrvark, N. J. 
Elisahcth, N. J..........
Frakville, Pa.............
Girurdville, Pa. .... 
OilbertoiL Pa.............
Grand Rapids, Mieli. 
Gory, Ind. ..................
Gardner, Mass...........
Harrison, N. J...........
Hartford, Conn..........
Herkimer, N. Y..........
Hoiuestead, Pa...........
llavcrhill, Mass.........
Indiana Hartor, Ind. 
Kansas City, Kiuis.. 
Kenosha, Wių.............

Lawrciice Mass.
(Skūravirius) ....

I*a* reuce Mums.
(Sekys) ....t.... 

lauš Angeles, (’al. .. 
Lincoln, N. H.............
Lum cII, Ma*»,...............
Levistci;, Me...............
Long Isiand, N. -V... 
Malruse Pnrk, IIL .V 
Miners M ills, Pa. . / 
Mahanoy City, Pu... 
Meriden, Conn...........
Manchester, N. 11. ♦. 
Maspeili. L. L... 
Ncw Philn., Pa. . 
Nev York City

(Andrijauskas)
Nebark, N. J.

(Lazdynas)...........
Nashua. N. M.............
Mcw Uaven. Conu. .2 
Noruood. Mara..........
Newark, N. J....... 
Ncw York City

(119th St) ...........
NorLhainptui), Mūra. 
New Britaiii, Coiut - 
Niagara Kolis, N. Y. 
Pitutun, Pa. ...... 
Pliiladvlpfiiu, Pa.... 
Proviih’uev, R. I. ... 
Ihtlsburgh, Pa. j.... 
Ridai lander, Wi«. .. 
t»-- 4----*-- V %»X*vta(Lru.-ai *.*• 
Ra ei m-. Wht................
Rooklor<L UI...............
So. Mancbcster,

pubk)

5,710.00

• •

• •
a

.. 70.00

124’3.00 
250.00 
250.00

8,140.00

11,935.00

2,379.26
675.00 
900.00

2,840.00
5305.00
1,505.(0

275.00
235.00
600.00

3,61500
2,607.00
2,100.00
G,155.00 

16,769.00 
250.00

1,165.00
680.00

7,870.50
1,000.00 

12,178.00

5.3.M.(W

2*46.00
950.00

1,700.00
2,725.52
1,195.00 

. 14*20.00 
”7,143.51 
" 3.817.00

1,500.1 K>
1,010.00 

’ 24H0.U0 
495.00

3,037.00

450.00

50.00 
800.00

7360.00
7,569.00

18,200.00
I

340.0C 
1335X10

16..-40.00
1,150.00
5,345.60
3^00.00
4.870.00 

800.00 
260.00

4 •>v. <vi44MV*'.V'<
5,385.01* 

800.00

Cunu........................... 2XM>.0U
Sheimiuloah. Pu......... 5,935.00
8ionx City, lown .... 4.650.00
Rietis City, Iowa

(ptmdulu) 1,000.00
So. Chicago, 111. .. 7Jjyo.oo
St. (Iinrles, III.-... l,280.(M)
Scrunton. Pa. ’

• •

(Marilorasi .........
St. Clair, Pa.............
Bcattle, Wash. ..... 
Spring Valiny, 111. 
Spmgiudd. 10. .
Ttomsouville, Conu. 
Thorp, VVis. ................
Tthuuhi, rt.U..........
L tirą, N. Y. ...... 
Utiion City, Cotm. 
Waukegan, Ui. .. 
Worceater, Mara. 
Wa»erbuiy, Conn.
Wauwal*M<a. VVi®... * 
VeotfkM, Ma*s. ... 
,WauAinir, Pa. ......

• •

LIETUVIAI AMERIKOJE
CHICAGO, HEIGHTS, ILL.

515,(0
1004X1
GOO.OO

1,450.00 
. l,u5o 
3,650.00

i,ūuu.uui

Vietos lietuviai katalikai 
i gražini apvaikščiojo šv. Vely

kas. Pradedam Didžiu Ketver
tu ir baigiant Velykų dienu, 
tlaugybė žmonių rinkosi į pa 
maldas.

Per visų suimtos naktį prie 
Išganytojo gražiai papuošto 
grnlx> budėjo maldingųjų bū
relis. Ryte, vaqmnt suskambė
jus. prisirinku pilnu bažnyčia 
žmonių. Esant blogam orui, ne 
galiniu buvo su procesija apie 
bažnyčių eiti lauke, kųip kad 
praeitais metais ėjo. Todėl pro- 

hnrn vidirir? Gražinio 
tvarkoje su vėliavomis uju 
»i raugi jų maršalkos. Po jų mo
kyklos vaikučiai, gerinamų se
serų KatiiuerieČių išlavinti 
Imrstė gėles. Kareiviai nešė 
baldakimų. Tas viskas raginto 
raginti susirinkusius atidunti 
goria; prisikėlusiam Išganyto
jui.
* Girdėjau, kad ir aukų žmo
nės nemaža sudėjo, rodosi, 
$350.00. Tni dar pirma sykį 
kaip ši parapija gyvuoja tiek 
aukų Velykose sudėta.

Balandžio 20 d. yra balsu vi
lna i nnt uldcruiono lietuviais 
apgyventoje vonioje. Iki šio- 
liai aldermonu buvo' Antanus 
Srelmlius. Dalia r kandidatu 
yra Jonas Zaranka ir du len
ku. Lietuviai piliečiai savo bal
su turėtų atiduoti savo tautos 
žmogui.

Jotuis Zaranka vietos lietu- 
vuuns yra gerai žinomas. Ilgų 
laiku jis buvo jiolicmonu. Yrn| 
geras katalikas ir nemažai pu- 
sidurlmvsis Jielu\ių labu’.

pasibaigus gnvėnei, prasidė- 
jo Imliai. Užpereitų nedėkiieuj 
fihr. Kazimiero draugija buvo 
įrengus balių. Girdėjau, kati 
pavyko—pelnė. Vargas tik, kad 
Imliam* Imi teatrams nėra ge
ros svetainės. Sakoma, kad V’. 
Balnis, kuris nusipirko nese
nai didelį namą, žada pastaty
dinti gražiųtealrams irbulimns 
svetainę. Ji čia laimi reikalin
gu. Svarbu, knd svetainė butų 
doro žmogaus rankose, kud ne
įsileistų jun šlykščių perstaty- 
mų bei nepadorių šukių. Tiki
mės, kad V. Balnis, kaipo ge
ma katalikas, nepersumdys 
svetuinės bilų kokiems ištvir
kėliams.

L. Imisvė# paskolos stuna ky
la. Tie, katrie dar norėtų lionų 
pirkti bei gauti Lietuvos posto 
ženklelių, lai kreipiasi į Adomą 
L<diugų. 1442 Aniold 8t.. vidi
nės stoties iždininkų. Jei kas 
norėtų- savu broliams, gimi
nėms Imi kareiviams Lietuvoje 
♦♦s* 0*4»*4»t ♦ *1*-*w*ct«*^ ir>*fėe*tr«ttsu * 
L R. Kryžiaus rėmėjų sky
riaus pirmi ninku Petrų Kum
pi-

Apie gegužiu pradžių žadu 
atvažiuoti au j>rakąllm čia 
kun. dž. Mironas, nesenai atvv- 
kf* iš Lietuvos.

Bnlniulžin 13 tl. si! šv. mižio- 
mis tu|4i išlaidotu Stanislovu 
ir Pranciškos Simunavičių duk
relė Justina, u Imlamlžio 15 d. 
Amelija Bulmrieuė išvažiavo j 
Uak Forest Lgonbulj gydytis 
nuo džiovos.

dėjau, kad pino liko npie 50 
dol.

Tikimės, kad ir daugiau vy
čiui suruųja lokių vakarų.

Senas Apuokas.

. CICERO. ILL.

Bidnndžio 12 d. paprastoje 
svetainėje įvyko mėnesinis su- 
sirinkiiiuus Dieninės Vaikučių 
Gintos t Day Nursery) draugi
jos, kuriu susirinko vidutinis 
skaičius draugiją atstovų. Iš j 
direktorių raportų pasirodė. ■ 
kpd viskas geroje tvarkoje ro
dama. Nors ir nepatogi naujo
ji vieta, bet kų-gi <lar\si netu
rint nuosavius.

Nutarta j«urvugii draugijos 
naudai vakarų, nes iždus Imi gi u

tėkmę j plačių lietuvių visuo
menę dėl to. knd dnug nudirto 
tautai naudi ilgų darbų ir dar
buotėj iiojiailsta. Užbaigiant 
vienų darUp daroma pienui dėl 
kito, dar pasekraiitgestiio.

Lietuvių Raud. Kryžmus rė
mėjų dr-jos 7 skyrius rengiu 
iškilmingų vakarų. Statys sce
noje 3 veiksmų dramų “Kat
riutė*” Kalbės A. J/ Knnovcr- 
skis; bus dialogas, kurį atliks 
broliai Kanoversldai, taip-gi 
monologas, kurį pasakys p. 
Urbšoitis. Dramos vaidinime 
dalyvaus gailinusi aktorini bro
liai Kanoverskiai ir kiti, k. n.
P. UrbŠaitis, p-lė Urbšaitė, F.(tuštėti, l-atoi sunku šitą istni- 
OUK|GUUbKluU‘, A, Kuuuuuutvt4gų Jr-iutaJU nU UaU.H UiilUta IIIU- 
» i.-...■» tr—Tėvai ir motinos tu

rėtų gerai apie tai ^galvoti ir 
patys atsilankyti Į draugijos 
susirinkimus. Ten kiekvienas 
galės pamatyti tikrąjį dalyki] 
stovį. Draugijų atstovai turi 
žinoti, kad jeigu ajisiėmė drau
gijų atstovauti, tai visi už par
eigų turėtų atsilankyti Į kiek
vienų susirinkimą.

Susirinkimai buva pirmų pa- 
nedėlį kiekvieno mėnesio para
pijos svetainėje, 7:30 vai. va
kare.

D. V. G. dr^os pirm.

A. Kmugiškis, J. Vursiaekas. 
Galima tikrinti, kud atsilan
kiusi publika iš to vakaro išsi
neš gerus įspūdžius. Dar pri
menu, kad minėti aktoriai pi r, 
mų sykį po Velykų pasirodys 
scenoje.

Vakaras bus nedėliojo, ba
landžio 25 d., Goodrich svetai
nėje, 1420 E. 31 st St Prasidės 
lygiai 5 vai. po pietų. įžanga 
pigi. Veikalo rezisorium yra J. 
Kanovorskis. Pasibaigus pro
gramai. prie puikios muzikos, 
bus šokiai iki vėlumai.

Klumpakojas.

EAST ST. LOUIS, ILL.
WESTPŪLLMANIEČIAI!

Papartis.

CLEVELAND. O.

Xr>»in«'iwėreiri»oj liet imsiro-

1 15000 L'lcvelandiečių vurdas gar- 
□^Ou.iai pmj-ekamha ir turi didelę in- 

42jrxi.95 . 7- r.? .. ,, ■
32.495.001 Wutcrv|iet, N. Y. .. 290.00

2.7O5UL Paviridm ...............  15,85(124
3,458J)0k ,

220.00‘Viso ... ., .$645,962.42

Skaitant laikraščius tenka šį- 
'tų patėmyti iš kitų kolonijų lie

tuvių darbuotės. Kast St. Louis 
lietuviai ir-gi nemiega. Čia 
taip-gi veikiama.

Ir taip. 1*. Vyčių 44 J k p., Imn- 
<ir*u su 8v. Cecilijos bužny tiniu 
choru, balandžio ii d. surengė 
gražų parapijos naudai vaka
rėli. Nors būvu trukumų, Imt 
galima vadinti jmsisekusiu. 
Programa susdėjo iš dviejų ko- 
medijėlių, dainų ir solo. Solo 
išpildė gabios uiusų choristės 
p-lė» Z. Petravičiūtė, D. Dav- 
lcnskiutė, J. Pociūtė ir O. Kai- 
riutė. Solo dainuotu St. Šim
kaus “Kur bakūžė samanota,” 
ir kitos, kurios gerai išėjo. Dai
nos ir-gi neblogai skambėjo. 
Tni ačiū pnsi<l«rlwivinmi vieti
nio varg. J. Blažiu. Matyt tin
kamai bnvo prisirengta

Vaidinimų taip-^i gulima pa
vadinti vykusiu. Tiesa ra 
kant, man pačiam teko matyli, 
kada bandymus darė ir pats iš
sitariau, knd neįstengs tinka
mai atvaidinti. Bfei apsirikau, 
ims. vienu žodžiu sakant, tnip 
gerai suvaidinta, kud geriau ir 
negalima.

Pirmiausia vaidinta “Kū
mutės.” Jų vaidinu: Dudo ro
lėje—p. J. Poškus. Jis kalba ir 
judėjimu tiko toje rih jv. Du- 
idienės rolėje liuvo M, Baltru- 
šiulė, Ožieniencs—Z. Petravi
čiūtė, Htogienėe—A. K romutė, 
Tautienėih—O. Tryliauskiutė, 
Ragienės-JJ. Pociūtė, Jonuko 
—M. Zaleeknitė. Onos Sųjum 
gietės—4). Katriutė ir daktaro 
—K. Surkauskas.

I’o to vaidino4<Gudrus Kvai
lys. ” Petro rolėje buvo K. štar- 
k aus kas, Jurgio, pavadinto 
kvailiu—J. Kleinuuskns, Mug- 
<žėi«, Petro mylinifie—M. Bnl- 
trusiuk*, tekaus—M. Gailius. 
Jis vadinamas tikru žydu. Ro
žės—Z. Pelraviriiiiė, l'rndnin- 
ko—b. Ivanuuskas, .Suręs—D. 
Davlcnskiutė.

Knip sukinu, ant vaidintųjų 
neturtu kų icrocii. Tik viena.* 
nedovanotinas trukumą*, tai 
dcklemacijos, kurių taip lulmi 
reikėjo, o jų nebuvo. Tokiu bu
du jmrtraukos laivo tuščio*, kas 
nemalonų Įspūdį darė ir publi* < 

erzina.
Žmonių susiėjo* neperdaug, 

tani, gal, kenkė lictmr. Brt gir-

Atkreipiame dusų atydų, 
knd jtus Jus dienrašti “Drau
gų.” atstovauja p. M. Kiupe- 
lis 12115 So. Halsted S’t.

Pas ji gulite gauti kasdien 
nusipirkti “Draugų”, taip- 
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir. upgiu'.'inimų paduoti į 
dienrašti.

PAKPOKTl’ OLANKAS 
PILnoMF

DVKV.

IlallK- Conaaltalkai Barvnu, Ine. 
So Drarl-mi St. Chirapi.

Komu "JO*

FOUNDatLAST!
Į $EIF-ADJUSTING

HgMJUSPUi
BRASSJEDES

- A:?. - f<?

JriKu tam kraut it t iiilului* 
netari, |>ri-iu4i ptotacii. 
ir Mlrm u nm pHMu-ian<' 
>hti» !•«.• dilimui. I'aib*. 
!<•*<*» npiuokaiuoK.
7-X7J3 S-*«.ZL7a**-> **-****•«*.- 

11-1111 »»;
l»-rt m. ta l*.la« Hmi X. r.

REIKALAUJA.

vieno 
laika

geru

Ar tilsiltodo tuu eiti iš 
darbu į kitų, gaišinant 
ir piningu-.

GOODYKAB 
siūlo Įmstot n darbu, au

mokesniu ąiUU NEPR1TYRU- 
SIU.V YRI.' pn« guminiu umu- 
lo.
GEROS DARBO SĄLYGOS 

MOKSLO PROGOS 
UZDARBY.S MOK1NANT1ES 
Turi mukėlj kalbėti Angliškai. 
Sverti .-uvirš 145 tvanu.
Daktaru jkdiudijimas ruikalin- 
gns. Alaišnu^ite ypatiškai or
iui Muaižinokitv ru Factary Eni 
pluyiuent Office.

THE GOODYEAR TIRE
RUBBER 00. 

AKRON. OHIO. 
Miestą* . Gcraa Pragos

&

REIKALAUJA.

kambarį.

X

REIKALINGAS.

ir

Rip sinvyer, pjiauti vieno 
colio storuma-medžius varto
jamus‘dėl rėmų. Geras darbas. 
The Joseph Klicka Company 

20th St. i Califomia A ve.

Elnis Hotel 
53rd St. & Cornell Avė.

Reikalingos Chamtor-
uinids inokvsiiut $55 j nienėki 
ir

TIKSĖKI At 
l’rllyrra prfe itadialoriu; Atdaru A*pa 

KTAMlAiU) Oi L CO.
13iO K. Lcavitl Si.

LEIBERIAI.
Dėl foundres, darinis pasto

vus Atsišaukite.
LINK BELT CO.

39th & Stevart Avė.

1tKIKAiJMX>« MISIKMITK*. 
(kHlItm l*rc«u fc*«hrtai. Urme a t g (M. G<»- 
tTMi darko a^iyrua 41 valAU<V<»a aaratUJ. 
Vh)UHnie*«t> J.

ftKUMGK n. <O-
S2fl Wr«t (Htturlo Mlr. Arli rnmklla 

4 luima Str, Alg*

"U
ui-

REIKALINGOS.
Jaunos moteris suvirs 16 

metų amžiaus, dėl švaraus 
lengvo fabriko darlio. Geros 
<larl»o sųlygos ir gerinusios 
algos.

Illinois Miniatare Lamp. 
Division 

2243 W. Harrison Str.

Valkai rrlkallnit* 14 ar 17 tortų 
umiU.ui tiri loMcmLUns Carini. jirl- 
llryiiu. nrrtrt kalinta*. įtarta* puto- 
vua: AtUUukKo

I'aln-r Sdiurlilcr MI;. Co. 
3317 S. Wate-li Are.

klutcrta: Jauni* ar arnrnac* 
nr Iie ;>rlt)-nm<i. dirbti triakiam kva- 
rium fabriko: reto* va lando* 
Ko*, darbu* pastovu*.

Kariui- A Kimi-, Co.
401 W. Kuju-rtor Mrta-t

Morguttėa J< Iki 30 nirtų umMuu* 
ttic* ikmpktnaima Ju* aluti tr u|>tayo. 
tl ant pow<rr mailinu Ir inokcajutv 
Jum* (13 uavalU-j. Ikmokuaiutu* aus- 
Ma* kalno* mokamu.
( olitnilua Hi-mmtns aud Lmbntldery 

Co.
Il>8 ttt*l Lala- KtnvL

llutcrlly plovėja* tr ■moralia liuat. 
ler. limitam fabriką; įtartina puola
ma; Cilrtam vyrui, aorua valanda* ir 
inakratla. A talša tikite

401 H. Huprtlor Mrvrl

REIKALINGA.

1<M) neprityrusių vyry, vai
kų ir moterių mokintis j,rie 
dirbami renių. Mes išmekin.-!- 
me jus uinato ir mokeaime 
jums alga ir purodyoinw kaip 
galimu užtiirbti nuo $25.00 iki 
$50.00 j sųvnitė, gerte- tiarlio 
- ---------- ------------------ ---------- i i

. . C —I sulvuus. atsišaukite imtavi 
darbu.

IllinoLs Mouiding Co. 
23rd St. &. Viešiem Avė.

l’ortertal dėl etft*o. Turi pristatyti 
tuilludljlitiu* Porto** pastovu* .y n|. 
tUf 133 uVnU.J |4 iMudUtn. taikau- 
ktto tuojau*

II. J. Ilrin* Co.
343 Sf. Ue.uiu Avr.

rirotnonai
Ant 

Roney Stoker
8 valandos

Geros Algos

PIANO & ORGAN SUPPLY 
Comnanv 

2100 N. Ručine Avenue.

l'uhikau Mtvo (*vn ak laodoritM 
A m brau* Uotu va* kareivi* ihlalra 
t>urap. Indija* kaimu. l*raJu,u «t*4. 
(mukti arba kaulinote proncMJ tokiu 
p<irę»u:

I-odorinl AMteutui, 
I'.'-tlninku Pulk*. 7 Kud** mu* UI |

Kauna*. I.llbiuuiln

li

UzLAIKYKIT KŪDIKĮ SVEIKU IR TVIRTU
Kūdikio tarpimas ir vystymą ’ priklau
so nuo užlaikymo ir vartojamo maisto. Jusu ku 
dikis turi būti kasdien maudomas ir reguliariai 
pamaitinamas. Jei negalit žindyt kūdikio, var- 
tokit

EAGLE BRAND
AtNikimriiiUMns kndtkių nuilsins—padaryta* «•' ge
rinusiu karvė* pitmo ir malto cukrnus, dvi kūdikių.
Visur jį rcktiniemluojii daktarai dėlei jo atsakuntuino 
ir ninitinguino.
Jeigu jūsų kūdiki* ne nuga—jei junis n ikiu nutildo, 
kuris jį suJrutins ir padnrjs Striku, pnai^ak mums
šiandien kuponu ir gaust dykai jum, kabioje inntruk- 
cijus apie inuiliniinų, taipgi pviikiasdcšunts keturių 
puslapių knvgclv ®P>® kitdikius.
Knm la-tlnvo! npie stoką cukraus ir pieno jūsų stalui 
ir t-.lgianui! Engle Brund. dėlei tavo ataakantunio ir 
gerumo, puHnosuoa jus nuo to, dur jis yra pigesnis 
ir skalNcraiis. Vartokit Eugle Bniml bilc iviknlt kur 
nmulttjuinn vaprastai 
susu.

cukrus ir pienas. Biunlykit su

Al- l-abell* Ir Vnnta» 
)r» Jum- GtaranUla

Parsiduoda Gerose Aptie- 
koše ir groserių krautuv.

The Borden Company 
108 Hudson St. New York

iškirpk kuponų l’nlyini-k no 
rimų knyiruta ir !>rtaiŲ»k J) 
nuima SI AND! ILS

lAbTLlGIA 4*57 M.
Km l'jrik-a 

ib-rd**'. Evaparulca Mtlk 
Korden"« condensed coftav

Produktai: (
Bor-’rn"* Multcd M tik 

Llordon’* 11 II k Chocotal*

Mr*......................................

r*ltr .................. . ..................
* • • • « a * e e • • •

• • • .'Nurodymai aplo 
.... KmllUų Gonii v

<•> 
V a Įpina

Ma

ADOMAS STUGIS.
Espressing & Moving. 

I'i-rkruuatuu ) kitu vieta. Vinį
)<n*v,ų atlikti pu* manu viuoklua 

r vi kni ua.
4351 Ko. Hi rmltattc Ate.
Tcli-fotia- 1 kaulįnn! 3778 •

l'nralduodu S i>acj'venini u grota* 
nnnnta »u nxtrn Lotu Aaln po 6 Ir 1 
ruimu* Ir 3 ruimui aloic* Mtaiarta. 
Garw dol 3 automobiliu, vatine, 
nuimi* ffrrlaiudumc pndAJlnn- arti 
(>urOvl<l Hlvit. <6tth St,) Ka* turi 
aitriu aki unt kurtumo Jla strn* kad 
Ma narna* >ra dldtiuual* tiurgeoa* 
viaoj ChicMMuj ut 44.CO9.99 Attatau- 
Htv fia* J. M’illtna*. 450! So. Paulina 
PI. 3-ru luitu.

PARMOS z ŪKĖS.
Jau didžiuma* nei nustojo viltie* 

kud nebu* atplcintaa prasyvcnirtta* 
Ir bevelk tiesa, nea net pati vyrlau- 
«yl>e nustoja darburual n<-x*K-d<uuu 
auraMl bilda. Kų jntllina daryti kad 
to IkvenKtu yru dau* Įmonių kad 
to nekutKia k*»-3i ugi fa rotorini 
ne* fttrmeriul neperka tnalalo bet 
da (uuduodu u3 k* raunant nėra 
kaina ir mu*t| turto* autu lta*dicn 
tr mos turim linkauio crvcnim* nea 
nralcirdl aiuutnovtinal tal<i Ger- 
Ltasr.lcjis Ssutlc '- 
rauta u* ■yreniuiu Ua . mm.
f ar tuo* pet kur **1101.1 auranti Korti 
virt* ne* reikia forma taip rinkti* 
patinkama kaip kad ralkino* r*a<- 
damuM* vesti o rrnkaad nicr<ina Jel- 
■ u taniai* nusipirkai kur farmn o 
putam įtobual utannf-dlntoa tai yra pn 
lyginimo* ryvoiitno kad apadvodua

| bloga pačia talei mu pataralni kur 
I Faliina auraatl liukams viola tuci Ml- 

ctilaano lietuviu ūkininkų tarpe nitą 
Cianai turim »u«tvienijimu* ir drau- 
irratt* Ir parapija* ir viaoklut pu«l- 
llnkaailnlmii* ttiuau kolonijoj Juu jr- 
ru tr *unA turtinau lietuvių ūkinin
ku uiu* aavo tarpe turim riaukiu 
ttutaineriJu 
uiaMau. liiMinu iiiuhintj uutonioblliu 
ir taip toliau.
krnipti* prie 
kurt ko luini 
KeliMtiui viana
C lai iicbcai iiiatlilaml neturiu darbt- 
lum» ūkininkavimo kada lietuvi* nu
siperka tartim tai | pora metų jau 
tu* n-intiui atrodo <1*iik kll<A« ntrjt 
pusrldaujaiaa kad ku dauatauata do
rų ir dorMCtų (meniu atmtluotų Ir 
Cm >ta*icyvuiiu pu* mu* Gtrtaa- 
mie ka* norėdami pirkti ūke kraip- 
kltla* prie durų irteiainim tmomu o 
nr nrlo IZn.vudotoJu agentu kurie na 
paJŲRla Dievo na arinio tik doreli 
taln krelpkitlee prie «v Antano 
JtraufyaKa. Cuatar Miuhl«un kur 
v 1*4 dori ir laivinei nkininkal pri
klauso mo* turim tam Ūksiu nus
kirta komisija kuri Juma pa tarnu u* 
ir |k> laiku nraukyr.l. kati **rata» 
apdaro ant (509 ar dau*iau kur 
tankiausia taip ataltirt* *u dauctau 
ia!nriuac*tju kreipkite* *ua adresu;
ŠV. ANTANO DRAUGIJA

Custcr, Michigun. 
c-o Kai. Daunoras

kulp tai tcmdlrbroti'*

Jau mes a«prlvait»ni 
evoll inLauCIu m įkalė 
prlUukata mo* pati
kliam nei avcUmtau-

BIZNIERIAI GARS1NK1TĖS
“DRAUGE.” / I

ANT PARDAVIMO
4 Ir 4 kaiti tai r! u murini* flat na

mu*. arti Sl-tnop Ir Leavitt Oatvių. 
Ilando* pu 434 | uu-ava). kainu 
44900. vortaa 14000. Taippat ir 7 fin
tui po 4 ir C kambariu* au 4 kamba
riu nauirlly uipakallj. rando* (76, 
kuiną f 1.400

M. C. Urk-btirmU.
10 Kn. La Šalie Mr.

Telefoną* Centrai 1*10.

AMT PAIU4AVTMO 8 ITATf

.»». < ir 4 kauiliarių, 13.(00,
caah mokant.

AtaUauklte;
57ŪH Saiicnttiiui St.

Tol. En<lvuocxi 4&M.

FARMnrOUA UKBAI PIGIAI
Gkleku ir muilavo* krautuvė U 

prie*a«ti«* mirti** vyro. Lietuvių ap- 
■ylentoj vlvlnj prla pat lictuviUou 
bukit) i'-Ki*. Gera prosą iltluviui. At- 
alAauklta 41 uo adrevi.

O. V.
4337 8. Wood M. t hlrutfO, III.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Aš nusipirkau farmų. Taigi 

tūrių ir parduosiu 3—4 kanilia- 
rių namų Lietuvių apg)*ventoj 
vietoj ant 21 Piure arti Lcavitt 
Gatvės. Kaina $4200, palai
duos už $3750. Viai piningai 
nereikalingi. Norint daugiau 
informacijų, susižinokite su

JOS. VONDRAK, 
1404 W. 18 Street

ANT PARDAVIMO
3 augučių bailins su nkmeni- 

ii y priešakių ruuduai po num. 
3145 Einendd Avė 

Kainu žema. išlygos prietia- 
mun. Atsišaukite:

American Statė Bank 
1825 Blue IMand Avė.
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4 DRKU8AS

CHICAGOJK~]|B tlETlffl’KOLONIJŲ
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS KAMPANIJA LABDARY 

BĖS TIKSLAIS.
FEDERACIJOS PROJEKTŲ 

KOMISIJA.
Antradienis, bal. 

šv. Teorimas.
Trečiadienis, bal. 

šv. Anzelmas.

20

21

d.

d.
Kviečiama padidinti duosnu- 

mą.
Pir- 
Ger

ATVAŽIAVO CHICAGON 
PASIVIEŠĖTI IR 

ŽUVO.

Pinu kelių dienų apsivednsi 
jauna pora, Alės. MoGnigan 
ir Margaerite McGuigan, iš 
Aliau, III., aną dienų atvažia- 
vo (’hieagon pasiviešėti, pa- 
žiūrėti čia puošnių, didelių 
krauttB’lii ir vi-okių indomy-

' ’ ' ’ vienam \iMn-
miest'-io viešlmtyj.

Tą pačią dieną išėjus gat
vėn nhinlu pagavo paštinis 
automobilius. Nutrenkė juodu 
j priešakį važiuojančio gat- 
vekario.

Murguerite beveik ant vie
tos buvo užmušta, gi jus vy
rai smarkiai sužeista koja.

DU ŽMOGŲ PAŠAUTA 
LIŪNE.

SA-

Rotart M. Sveitzer, grne- 
ralis vi*<lėjnų kampanijos ka
talikų lalularybiV* tikslams, 
paskelbė kampanijos vadams 
jmraginimą, kad fondan turė
tų but surinkta milijonas do
lierių.

350 arkivyskupijos parapi
jų np-iėmė pailidinli savo 
duosnnmn labdarvliės fondan. 
Sako, šįmet kiekviena para
pija fondan pristatysianti 
dattgiau pinigii. kaip pemiai.

Federacijos Apskričio 
mininkas šiuomi kviečia 
biamus Projektų Komisijos 
narius, išrinktus Apskričio 
Seime 1919, kad teiktųsi su
sirinkti į posėdi šiandien u- 
taminke 20 balandžio 7:30 
vakare Dievo Apveizdos Mo 
kyklos kambarije.

Pirmininkas
M. Saldokas.

IS BRIDGEPORTO.

BARASI Už BULVES; APIE 
CUKRŲ NIEKO.

- ■ ------  - ---- ■’
Inndžio 24 d., viršui minėtoje 
svetainėj. Pradžia 7:30 vnl. va
kare. Vnknrv Ims sn progra
ma. Dainuo* yyrų >r merginų 
choras. Bns duetų, kvar
tetų ir 1(. Buk sve«*ių iš (’hiea- 
gos. Tikimės patenkinti atri- 
lankiusią publiką.

Įžangos ženklu- iš anksto ga
liom mmipirkti pns Lietuvių 
llnrmonijos nnriiis. Vakare 
prie kasus laiigviio įžanga Ims 
brangesnė.

Lietuvių Harmonija.

RED. ATSAKYMAI.

Ne Slėpki!
Pinigu Troboje

Anlrndinds bat 20 1820 m.

&

Nelaikyki!
Pinigu uždaręs Skrynioje

*4

/

P nui J. Rašiniui Siotuc City 
Iowa. Tamista* nus'iskundiiną 
pasiųsime į Kauną Lietuvos 
\'alstybės Kontrolieriui, jei į 
dešimtį dienų prancSi* kad su
tinki, idant tą padarytume.

Kum. J. Joiumciiu Dcartara 
Mich, Gerinu bu- nekelti an- 
truknrt aikštėn ir taip nemalo
naus dalyko.

P nui Steponaičiui Rock- 
ford. III. Tanti.-tos atsakymų 
p. Pct remti padėsime žymiai 
sutrumpinę ir užbaigsime gin
čus.

Taupos bankai esti, kad juosnadėjus pinigai:

atsargos 
apsaugos 
naudos

dėl 
dėl 
dėl

Balandžio 13 d. Šv. Jurgio 
pnrnp. svetainei** įvvko L K P. 
bonų vielines sinties susirinki- 
mns. Pirmininkui, gerb. klebo
nui, kun. M. L. Kručui nepri- 
Imvns. susirinkimų atidarė ir 
vedė vice-pirm. B. Svldeckis. 
Susirinko neperdauginiisiai bo
nų pardavinėtojų, tat atėjo vi
si tie, kurioms sukėlimas Lietu
vai paskolos užvis labinusia 
rupi. Iškelto daug visokių su- 
manymų,kokiu budu pasekmiii- 
ginu pardavinėti tanus. Visi 
sumanymai ir nutarimai atidė
ti kaikuriam laikui de| to, knd 
neužbėgti kelio nesenai susida
riusiam Chicagos ir apylinkių 
L. L. P. Storių Apskričiui.

Buvo išduoti raportai, už 
kirk išparduota bonų ir už 
kiek katras pardavinėtojas 
pardavė. Bet nutarta tų rajmr- 
tų kol kas neskelbti laikraš
čiuose.

L. L- P. bonų galima pirkti 
sekančiose vietose: pas stoties 
iždininką. J. Petkų, 3402 So. 

| Hr.lsted St. (lirai Katate); L 
Vyčių Paskolos Bendrovėm val
dyta, Šv. Jurgio jiarap. «vet. 
kunbnryje kiekvieno piniimlie- 
nio vakaro nuo 7 vai. O. Ale- 
liunų, 901 IV. 33rd St.; L. 
Darbininkų Sąjungos krautu
vėje, J. Maziliauskų, 3261 So. 
l'iiion avė.: V. J. Norkų, 3114 
So. Ilalste<] St. ir P. P. Bakuti 
3261

*

Peoples Stock Yards Statė BankI Fetleralis prokuroras ieško 
( kaltininkų, katrie pakelia kai
ną bulvėms, ftiandiv bulvių 
svarui reikia mokėti apie 10 
centų ir daugiau. Tad darln- 
ninkų šeimynoms bulvės no- 
ijx*rknmos.

Bulvių klausimas pavestos 
ištirti graml jury’ei. Nors iš 

j tų tyrinėjimų nereikia laukti 
i geni pasekmių, bet reikia 
j nors džiurinties, kad veikia
ma.

Tuo (arpu apie cukraus kai
na- nei neprisimena. Cu
krau.- visur trakšt a. Krnulu- 
vininkni cukrui stato ktioaugš- 
činusiflfį kainas. Ir nežinia kas 
įvyks tolinus.

Vargas su cukrum tnri Im
ti. Nes šiandie vietoje saliunų 
visur pristeigta saldnmynų 
krautuvių.

Tuo tarpu žmonės negali 
misti vienais saldumynais.

Saliune p<> num. 4643 So, 
Halsted gat. pašauta du žmo. 
gu: yVilJintn Scnnlnn. telegra-l 
fi-tns, 1214 West 71 gat., ir.L j 
N. Dunn. automobilių parda
vėjas. 2458 Indiana avė.

Juodu ligoninėje. Pašautu 
išryto ir tik po pietų policija 
patyrusi.

Suareštuotas kažkoks Jo- 
•i’pli Moran ir John FHzgc- 
rald. Pastarasis yra bnriende- 
ri- paminėtam saliam*.

PLĖŠIKAI PELNIJASI.

Apiplėšiami praeiviai; vagia
mi svaigalai.

Du plėšikai užpuolė*E. M. 
Lnndųuiėt, praeinantį 47 gat
ve, netoli (’ottage G rovė. At
ėmė $70.

Du apsiginklavę galvažu
džiai atėmė $35 nuo duonke
pio Lsadore Gaunu, 5900 In
diana avė.

Penki plėšikai užpuolė -a- 
Imną įh> num. 4959 So. Statė 
gat. Paimta $40.

Aną naktį svnignliniai plė
šikai iš trijų vietų paėmė deg
tinės vertės $9,r»00.

Ir taip kasdiena.

CHICAGOS DARBO FE- 
DERACIJA STOVI UŽ 

AIRIJOS LAISVŲ.

Chicagos Darbo Federacija 
mstarųjnni savo susirinkime 
padarė rezoliucijų, kurinja 
kreipiasi j Anglijos darbinin
kų organizacijas paremti Ai
rijos laisvės ir nepriklnnso- 
mybės troškimus.

1

PRANEŠIMAS.

PAREMIA INŽINIERIŲ 
STREIKĄ.

BRITAI PERKA DAUG ME
DAUS IS AMERIKOS.

Anglai mėgsta amerikoniškų 
medų. Dėlei stokos cukraus, 
Anglijos žmonės vartoja daug 
medaus, ir rods ateityje reika
lavimas bus, nepaisant kiek 
cukraus turės. _

Išsunktas meilus stikleliuose 
daugiausia parduodamas ir 
Kalifuryijos meilus užiiun pir
menybę, sako to porini Preky
vietės Biure, Suv. Valstijų Ag
rikultūros Departamento.

11*14 im tais buvo įvežtu į 
Angliju 2.600,000 svarų me
daus. 1918 mitais ]iasidi<lino 
lig 36,500.000 svarų ir kainavo 
$13.500,000. 1918 metais Ame
rika prisiuntė Anglijai dan- 
giaus medaus negu kitos šalys; 
jos dalis Imvo 16,000.000 svarų 
kainuojant $5,5(11000.

Šis bankas esti po priežiūra Dlinojaus Valstijos; jo turtas viržyje 15 milijonų 

dolierių; esti saugiausi vieta pasidėjimui savo sutaupytus pinigus. Suvienytų 

Valstijų Valdžia, Gricagos miestas ir dvidešimt astuoni tūkstančiai darbininkų ■ 

■ pasideda savo pinigus musų banke. ; i

4

Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neškie j

1
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šPEOPLESeBANK|
ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos - GATVES !
Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų. 

ęoįjKet vergo vakarais nuo 7 iki 9 vaL Subatomis nuo 9 vai ■ 
ryto iki 9 vai vakaro. * ■

■■■■M ■■■■■■■lSdBH«3BBI8?illd44gMBIlgBPSag

So. Halsted St.
S. A. Stoties rašt.

ADVOKATAS
Ofisą* Dldtulcatyj:

South La Šalie Street
Kambarin 331

Tol. Centrai 0390

Po raišiui oeuloitrSk. kad reruo- 
*laa valetu tave ckUrlu! yra ELITO- 
NJC. PraftaUti* viaua nonniairuiuu* 
rurtrtklnlmo, o un rauki*, kafl rei
kia pamėclntl vlon*. Parduodam* 
pat. viatia aptiakoriM.

r”w”uTKAUSKAS
R

n n

K
R

■■

GALI SUSTREIKUOTI 
DUONKEPIAI.

Nori gauti $50 savaitėje.
2,500 duonkepių unistų •ža

da pakilti streikan mi balnu-

Chicagos Ihirlm F'i’deracija 
patvirtino streiką inžinierių 
viešose mokyklose. Pareikšta, 
kad inžinierių reikalavimui y- 
rn teisingi.

Viešosios mokyklos dėl strei 
ko uždnryto«.

džio 25 diena, jei darbdaviai 
nesutiks pailidinli jiems už- 
mokestes.

Duonkepiui reikalauja už 
darbų nei mažinu nei dauginu 
kuip $50 savaitėje.

Chicagoje bus nntijn* 
ga> >u duona.

PASIKESINIMAS PRIEŠ 
LATVIJOS PREMJERĄ.

šiuomi pranešamo, kad šian
die. t. y. balandžio 20 d., 7:30 
vai. įvyks visų North Sidės ka
talikiškų paMpinių Imi idėji
nių draugijų atstovų susirinki
mas reikalo Imb. Sųj. 6 ku<>|Mis, 
kad nutarti, prie ko rengsimės 
šiais metais.

Visus atstovus kviečiame su
sirinkti. Kurios dr-jos neturi 
išrinktų atstovų, tų dr-jų mel
džiame valdytas ateiti susirin- 
kiinan.

Lab. Sųj. 6 kp. Valdyba.

SIUNČIAME PINIGUS I 
LIETUVA.

vnr-

VEŽĖJAI LAIMĖJO STREI
KĄ.

Luke Fureste vežėjui laimė
jo streikų. Vietoje $30 gims 
$30 savaitėje.

Londonas. Imi. 19. — Gauta 
žinių, kad anų dienų įvyko 
trečius iš eilėM |msikesininms 
prieš Imt vijos proiųjerų Vil
niun, kurs užimtas rinkimų 
kampanija ir apkeliaująs tuo 
tikslu šalį.

šiuo kartu j važiuojantį 
premjerų jmmrsta dinamitas. 
Bet ekspliozijn nieko blogo ne
padariusi premjero automobi
liui, I /.puolikui palM'go. Spė
jamu, kad tni Im-ią liolševikai.

PRANEŠIMAS.

Yra atėjęs laiškas \'lndis|o- 
v. u i Žilevičiui nuo brolio kun. 
Kaz. Zilcvičio iš Dorpato. Laiš
kas randasi pas p. A. JI. Jum 
virių, 3313 So. Halsted St., 
(Jhirago, III. Aiircsantiis pra
šomas ntsišaukti.

MELROSE P ARK, ILL.

Per Venintele Teisingiausia 
Lietuvos Valdžios Įstaiga. 
Siunčiame piningus pagal die
nini kursą.

Taipgi siunčiame tavoms 
į LIETUVA ir kitur parūpi
name puspūrius važiuojan
tiems j LIETI’VA. Darome vi
sus legališkiis dokumentus j 
LIETUVA ir AMERIKOJ.

Virš 50 murinų nnmų turi
me parduoti į. trumpa laika 
aut lengvu išmokėjimų.

Visais reikalais kreipkitės 
pas 
’ohn J. Zolp A. M. Barčus

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU

i OLANDIJA BIJOSI RADI 
KALŲ SUKILIMO.

r

Haroe. bnl. 19. — Olnndijn 
labai bijosi savo šalies radika
lių elementų siiukalbiavimo .-u 
tikslu nuversi i vyriausybę. 
Kad tas neįvyktų, vyriausybė 
pagamino specijaiiui įstatymui 
projektų. Tasai projektas at
kreiptas prieš radikalą žygius.

Lietuvių Harmonija buvo 
rengusi vakarų su programa, 
kuris turėjo įvykti vasario 14 
<L. Frnml ir Jnmos avet., prie 
23-čios ir l^ake gatvių. Kai-ku 
rių priežasčių delei vnknras ne 
įvyko ir liko ati<V*tas jmt Vely
kų. Dauguma buvo nusipirkę ir 
įžangos ženklus. Kaikurie su- 
grąžino, kiti tebesilaiko.

Tat šiuo pranešame, kad 
įžangos ženklai, katrie tnri nn- 
sipirkę3ms geri rengiamam va 
karui, kuris įryks suimtoje, ba

4547 S. Hcnnitage Av. Chicago 
Tel. Yards 145

...t

Lithuanian Loan & Bailding 
Association.

10806 Wabash Avenue Roseland, Chicago, III.
Norime pranešti, kad galime dnoti pankoliui ant pirmų 

morgeėių iki $10,00(l.oo cr mažiaus.
Tcip-ri galime paskolinti ant išimą rnorgečių. arba i 

mėnesinių mokesčių sumos ir procento per šešis metus. R<-ika 
laujanticji pinigą dcl namą pirkimo arba statymo kreipkitės 
į valdybą dcl lolesnių išlygą.

Jonas Gngula, Birtn., 10701 Statė St., Pullman 537 
Petras Frajeras, Rašt., 10750 Ind. Av. Pullman 4162 
Kaz. Kliinavičia Ižd. 10801 Mich. Av. Phllman 1372
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J Vakarais, 812 W. 33 St
Trl. VnrtU 4M1

■

X'
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'Br
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STRAKjHT

7.----- ----------- ------ -- ---- -----------------
Telefoną* PuUnian f» 

,DR. W. A. MAJOR 
uvnrrtMAn im

C lIUlVItGAJi 
on*** inu Mkiiir*« a*«. 

Adjrno* «:«• Iki • Mrrto — t Iki 
• ė- ž“ė»v — -•-- Sk* 5-5* »»fci**» ■ 
MedAMoml* nuo »• Iki 11 lArrt* | 

>.------- ------------- ------------- ----------- —------ —•

Dr. L E MAKARAS 
l Uluvia G)drlojiu Ir Clllrur^** 
K*' rl—dr; IMK* H*. Mlrhl*** A**.

TrlHaaa* l-aUniM MI U OlltaM nn 
ChkagvJ: «bl» Ko. Wuo4 8tr.

Tik K«4,*r*« rakaka nu* kiM Iki Tik*
T*W*m* TarH* m.

stpjot
IO

□THtB 
SlttS

«•

J. P. WAITCH£S 
ATTORNEY AT LAW 

I.II7T! V1M ADVOKATAS 
IMI H. W<M>t> •nlIKKT

:?« w. imh-irBcr 
CMMAUO. 

M<Ul*lr, «r#

MELBA
Ct^ar- Sup:-e^r:t?

■
antį J

^•1l

Geresnis ir geriau utganedinantis ne- 
gu koks Havana cigaras. 

f‘»kL»u4 Mifo krauliotilnko— Hrl Rlmi 
krantui įlinka- nclurl raiyfc mum*.

T2J LLEV/ISCIGARMFG.CO.NnmNd 
Largdt Independcit Cjor Facbry in The Wbrid
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ERNEST WEINER 
ORY 000D5 

1800 W. 47th kamp. Woud »U.
M«* »*lmt«* rtamti** I

K*t*«rr*u tr Uubatooil*. 
rudeliam* rumirifikllM raunami. 

Vteeki* tuaiertjulal. vaikam* draba- 
tlat. H*M* tr Jakut** .

3

S

Jok Ajnvrtk*J randuiH didtlauMa luvtirvių Vklnlnku Kolonija vi 
•oj Amerikoj tni ym 
Ūla

HCOTTVIIJ.K
HCl.17TVH.bK

v6*. -> •
Hi ’< 1TTVU.UK
HCfurrviijj: 

dlrbyM* tr t- t

KooOvUk*. Mk*ii. tr «u Vl*ų eplellnklu inMMo-

Yra
Ym

Yra 
Yra

ItvrtaMhlu |r <lorUn»iau«U» tome. 
IMdtiaaatoa dėl Vklnlnku maJUneriju krautu.

UermuaU tursai pardavimu uaikky produklu. 
Ketmvimo produktų fabriką* fra Hrioato 14- 2

79c
Pluksnos

PLUNKSNOS.

Ruksnos
79c

= 
=
Ę
=
=

HCOTTVII..LE IJetur.J turi crriauaiaa tiranrtauataa forma* Ir au 
tterinuattda Julatmo ayvtuma kaipo au krtraa Ir raodentu atiraato tr 
t. t- ✓ . t - m • ■>-

s*’< (TTVIULK Lietuvėj farmarej pralenkia rtana kltaa kolonija*, 
kemea nuturiu ir kurio rauna arrlaual- tudnn ut aura ruaaroa 
dnrba.

l*rT*VTT I V IY«Kmv «twlr«n lt f-hl—am 4«He»w0^tll.w, *m'

=
■

tikalu Lnd Apv*MlIr |>aniaOu* vlm* Čion apcnmniaa lietuviu S 
kolonija* kad r»UoCiuu ko <Uurt»uiU:> aplpankoti augrtluv.kl k*- S 
IIU dienu Ch*»(t>n. Kaa oorita au AutomolHllutn M rkicagaa v*- ■
ii uoli | Sc-aiinlle, Mlrh, dol pamallmo lletuviMng kolonijų Ir pa- g 
(trinkimo *au reroa ukča. Ateikit* pa* mane* a* nuvokiu artta ru- S 
telkaiu fiaaMkiBimi kaip | ten ceHnu nuvaUoti. Mano aArvnaa E

W. STRYGAS 3022 W. 40 St., Chicago, III. | 
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