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Turkų Sultanas Pasiliks 
Konstantinopoly] 

Taip yra nusprendę talkininkai 

VOKIETIJA ARTI BAN-
KRUTIJIMO. 

Reikalinga Suv. Valstijų 
globos. 

GEN. DENIKINAS LONDO 
. NE. 

TURKIJA MOBILIZUOJA 
LAISVANORIUS. 

\ ' 
i ' Be kitko dar nutarta leisti 
' turkams Konstantinopoly,] tu
rėti mažą skaitliu policijos 
ir kelis batalijonus kariuo-

Turkiją kontroliuos trys di- \ menės. Talkininkai okupuos 

NEPRIPAŽĮSTAMAS AME
RIKOS REIKALAVI

MAS. 

džiulės viešpatijos. 

San Rėmo, Italija, bal. 20.— 
Augšoiausnoji talkininkų tary
ba, kurioje dalyvauja trijų 
didžiulių viešpatijų — Angli
jos^ Prancūzijos ir Italijos, 
premjerai, nusprendė turku 
sultanjj palikti Konstantinopo
ly^ nežiūrint prezidento AVil-
sono reikalavime ka<l sulta-
natas ant visuomet butų pra
šalintas iš to miesto. 

Taryba vakar pasiuntė tur
kų vyriausybei notą. kad ji 
Paryžiun pasiųstų savo tai
kos atstovybe. Tai atstovvbei 

Gallipoli ir nuginkluos visas 
tvirtumas šalimais Dardanelių 
Mažosios Azijos šone. 

Dardaneliai bus patroliuojami. 

Berne, bal. 20. — Sugryžusi 
ekspertų komisija, kuri tyri
nėjo Vokietijos padėti, prane
šė, jog Vokietija atsidūrusi 
jau ant bankrutijimo slenks
čio. Sako, veikiai Vokietija ne
teksianti maisto ir visa indu
strija sukrisianti. Maisto iš
teklius baigiasi ir visai šaliai 
grūmoja neišvengtinas badas. 

Vokietija veikiausia sukri
sianti nuo perdidelio vokiečių 
kraustimosi i kitas šalis. Ypač 
vokiečiai darbininkai aplei
džia savo gimtinę sali ir ieško 
laimės svetur. Tuo būdu Vo
kietija netekusi apie 5 milijo-

Noris jis atsilsėti po daugelio 
vargų. 

Talkininkų karės laivai ben- nų darbininkų ir profesininkų. 
drai kontroliuos Dardanelių?, 
per kuriuos bus galima susi
siekti su Juodomis jūrėmis. 
Lygiai kontroliuos patį Kons
tantinopolį. 

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

Šiaurinių Turkijos teritorijų 
Europoj likimas dar nežino-

Yokietijos apšviest unija at-
virai sako, kad Vokieti j;} gali 
išgelbėti tik Suv. Valstijos, 
paimdamos tą šalį pilnon savo 
globon. Kitaip viskas turės 
žūti. 

IŠ STREIKO. 

gegužės 5 diena, bus induotaj.mas. 
Turkijos taikos sutartis^ 

Bus atsakyta Wilsonui. 
Rubežiai bus pakeisti. 

TARYBA ATSISAKO IŠ
KLAUSYTI STREI

KININKE. " 

Azijoje Turkijos rubežiai bus 
fcal. 20, 4;e!e-U / a cVii«%/vfAM 

cinkelių streikininku vadai iš Taryba nuo<{ugniai aptarė 
prezidento "YVilsonn patarimą į žymiai pakeisti. Europoje Į rytinių valstijų vakar kreipėsi 

nanjon geležinkelių darbo ta-
rybon su prašymu, kad tary
ba išklausytu jų reikalavimų. 

Taryba paskelbė, kad strei-

paliuosuoti Konstantinopoli 
nuo turkų. 

Su patarimu tečiaus nesu
tikta. Ir nutarta prezidentui 
"vVilsonui pasiųsti atsakymą. 
Kaip šiandie bus suredaguo
tos tasai atsakvmas. 

Reikalauja, kad Darbo Unijas 
Kontroliuotų Vyriausybe 

AIRIJA TEGU PATI RIŠA 
SAVO REIKALUS 

Taip tvutina naujas Anglijos 
ambasadorius. 

Turkija neteks didelių plotų 
Trakijoje ir ruožo šalimais 
Juodųjų jūrių. 

Mnž. Azijoje neteks Armėni
jos, Palestinos. Sirijos ir ki- ] kininkai pirmiau turi sugryžti 
tų svarbių uostų ties Tarpže- darban ir tik paskui jų reika-
ririų jūrėmis. lavimai bu< išklausyti. 

BiĮ ' ' •"• — i -— i Savo keliu streikininkai sa
ko, kad jie negali paliauti, 
streikavę, kol JŲ reikalavimai 
nebus išpildyti.* 

Streikas visur ant geležin
kelių silpnėja, sulig gautų čia 
žinių. Kaip artinanties pavaka
riui sniegas palengva leidžia
si, taip šitas nelemtas streikas 

Londonas, bal. 20. — N Iš 
Konstantinopolio čia atkelia
vo gen. Deni kinas, priešbol-
ševikinės rusu armijos vadas 
pietinėj Rusijoj. 

Žingeidaujantiems apie to
lesni jo veikimą jis pranešė, 
jog noris atsilsėti po praleis
tu sunkenvbiu ir vargo. J is 
norjs gauti nusisamdyti ko-» 
kius nors mažus namelius ir 
ramiai pa^pventi kokius tris 
mėnesius a t daugiau. 

Paskiau.gal jis ir vėl pa
kils kovon už nepadalinamą 
Rusiją. 

Tai tas pat gen. Deni kinas, 
kurs kituoniet. veikdamas Uk
rainoj, buvo pasakęs, kad jis 
nepažįstąs jokių lietuvių, es
tų, latvių įr kitų tautų, bet 
žinąs tik vieną didelę nesus-
kaldomą Rusiją, kokia yra 
buvusi pirm karės. 

Pažada kareiviams geras 
algas. 

Konstantinopolis, bal. 20.— 
Sultano vyriausybė metė ša
lin sumanymą paskelbti karės 
mobilizaciją ir su prievarta 
imti turkus kariuomenėn, kad 
tą panaudoti prieš naciona
listus. 

Vyriausybė Įsitikino, kad su 
tuo priverstinuoju kareiviavi
mu nieko nepelnysianti. 

Tad vietoje to armijon ren
kami laisvanoriai turkai. 
Laisvanoriams pažadamos ge
ros algos ir kitokios privilegi
jos. 

Tuo keliu gal ir pavyks sul-
tanui sudaryti kiek kariuo
menės civilei karei. 

Pataria Nesimaišyti į 
Airijos Reikalus 

VYRIAUSYBĖ KONTRO 
LIUOJA KITAS ORGA

NIZACIJAS. 

UŽDARYTA LENKUOS RU
BEŽIAI. 

pos darbo valandos tinkamos, 
kitur negalimos. 

Sulig Gary, labai mažas nuo-
šimtis darbininkų priguli uni-

Tą gali padaryti ir su darbi-1 i0<e- I r todėl mažuma nekuo-
met negali antmesti savo no
rų didžiumai. 

Jis £inąs, kad pakilus ka
me nors streikams, darbus pa
meta vos kokia ketvirtoji da
lis darbininkų. Kad tuo tar-

visi kili darbininkai esą 

ninku unijomis. 

KAPP SUAREŠTUOTAS 
ŠVEDIJOJE. 

Nebus jis išduotas Vokietijai. 

Varšava, bal. 20. — I^enkų 
vyriausybė* Įsakymu visi Len
kijos rubežiai aklai uždaryta 
dešimčiai dienų. Tuo metu 
nuo žmonių bus surinkti Aus
trijos pinigai (koronos) ir pa
mainytos, taip kad paskui jie 
turėtų lygią vertę su lenkų 
markėmis. 

Pirm to austru koronos buvo 

New York. bal. 20. — Uni
ted Steel korporacijos šėri-
ninkų subrinkime tos korpo
racijos valdybos pirmininkas 
Gary kalbėdamas apie darbi-j')U 

»inkų unijas pareiškė, kad ši-! ' ^ l n , i . k a p i t a l u i 
tos turi ineiti vyriausybės 
kontrolėn lygiai taip, kaip ir 
kitos organizacijos. 

(iary kaip seniau, ta ip ' i r 
dabar atsisako pripažinti uni-

j jas ii- palaikyti dirbtuvėse 
į "open sliop", ty. nedaryti jo-
| kio skirtumo tarj)o unistų ir 
neunistų dailininkų. 

Jis sakosi prielankiaująs 
truiu|)esnėi)is darbo valandoms' vyriausybė neras reikalingu 
dienoje. Deja, sako, ne visur I daiktu paimti nuodugnion 
tas yra galimas daiktas. Kuo-j kontrolėn pačią plieno korpo-
met vienose dirbtuvėse trum-' raciia. 

Tiek jis pasakojo apie dar
bininkų unijas, šitas jis pa
siūlė vyriausybei paimti kon
trolėn, nes jos keliančios bet
varkę. Bet tas pat autokr 
Oary neprisiminė kiek 
pagerinti darbininkams l . 

Tuo tarpu plieno dirbtuvr 
darbininkų padėtis yra ap
verktina. Ir tokia darbinin
kams dalis bus tai]) ilgai, kol 

Berlynas, -bal. 20. — žino
mas vokiečių militaristų vadas 
Kapp, kurs nepersenai Berly
ne buvo pakėlęs revoliuciją, iš j brangesnės už lenkų markes. 
Vokietijos pasprūdo Švedijon. > Del to lenkais buv0 daug 
Jis i ten nuskrido lėktuvu.' nesmagumo, 
katrą valdė lakūnas leitenan 

Nelengva Latviams Šiandie 
Taikinties su Bolševik 

tas Juterbroeh. 
Lakūnas, nuvežęs Kappą 

į Šyedijon, sugryžo atgal Vo
kietijon, (d Kapp Švedijoje 
buvo suareštuotas pareikala
vus Vokietijos vyriausybei. 

Pasekmėje Švedijos' vyrian-

UKININKAI PJAUNA GAL
VIJUS. 

BOLŠEVIKAI JAUČIASI 
STIPRESNI. 

\ 
Calgary. Atla., Oanada. bai. 

18. — Alberta provincijoj u'ki-

Latviai, matyt, negaus prie
lankių taikos salygu. 

sustiprėjusi ir jai mažiau ap
einanti taika su maža respub
lika. 

Visų viešpatijų reikalas. 

Maskva, bal. 20. 
ninkai neturi pašaro Šerti gal-1 p a , i arys taiką 

sybė nusprendė 
Kapp'o. 

neišduosi 

GUATEMALOJE LAIMĖJO 
REVOLIUCLTONIERIAI. 

I vijus. įau jie galvijus TUKS-
tančiais pjauna. 

Del daugelio sniego pašar-
tės neatvežama iš kitur. Tad 
ūkininkams nebėra kitokio iš
ėjimo. 

Tai jam esanti didelė garbi-

Jis tad manąs, kad patstovi į be nieko baigiasi, 
taika pasaulyj prigulės nuo j Ne.s streikas buvo pakeltas 
bendrojo veikimo abiejų vieš- j ne del didesnės užmokesties, 
patiiu — Suv. Valstijų ir An-1 tot kitol-laic t'kskis. 

! gli jos* Turįs daug vilties tą j 
Atke-į veikimą išvystyti ligi augš- KITAS STREIKININKŲ 

VADAS KALĖJIME. 
New York. bal. 20. 

liavo naujas Anglijos anma- \ čiausiojo laipsnio ir tarpe a 
sadorius Suv.- Valstijose. Sir į biejų šalių palaikyti nieku ne 
Auckiand (Jed<les. Sako ji>. sudrumstą vienybę. , 
kad dabartinėje gentkartėjej g d ž i a m u j u p r i eglauda. ! P»«^ streikininkų ant geležiu-
nesama jokių nesutikimų Ang-1 l . . . . j kelių vadas Readins;. paskui 

Sir Geddes žingeidanjan-1 ana uždarvtas dar vienas— 

Kalėjiman pirmiausia pa-

Guatemala City. bal. 10. — 
(luatemala respublikos prezi
dentas Cabrera pasidavė revo-
liucijonieriams, kurių prieša
kyj stovi Carlos Herrera. 

RrVūiitiei.ĮuitJrrini buvusiam 
prezidentui gvarantavo perso
nale apsaugą ir jo nuosavy
bėms nepalieriamybę. 

Aukso atsargos klausime bol-
I^atvija j ševikų atstovas Joffe sako: 

su sonetineį "Latvija nori dalies Rusi-
Rusija. Bet latviai, matyt, ne-į jos aukso atsargos. Už tai no-
gaus prielankių sau taikos są-; ri pasiimti ant savęs dali Rn-
lygti. kokias galėjo gauti pirą sijos skolų. Tą klausimą ne
keliu mėnesių, kuomet buvo j gali rišti viena Rusija su Lat-
kviečiami taikinties. 

MIRĖ GARSUS JAPONŲ 
GYDYTOJAS. 

Jei l^atvija 
su bolševikais 

Tokyo, bal. 20. — Mirė pa
garsėjęs pasaulyj gydytojas-
rkspertas baronas Konkvran 

butų sutikusi i prie Rusijos prigulėjusios vie-
daryti taiką'j špatijos. Taigi tas klausimas 

tuojaus JK) taikos su Kstonija, į negali ineiti taikos sutartin su 
: ji butų gavusi koncesijas to- rLatvija.", 
i kias. kokias yra gavusi Esto-1 IVieš teritorijalius latvių 
j nija. 

šiandie ja»i kitaip. 

j reikalavimus bolševikai nieko 
I neturi. Bolševikų valdžia vi-
i suomet stovi už etnografinius 

Takagi. (buvęs generalis ins- ] ) a h a r btHėfftai šaltai at- mbežuis ir apsisprendimą. 
pektorius ja])onų karės laivy- j s į n e j a j l a T v i l J reikalavimus , 
ne- I mašinerijų, transportinių prie-

' monių, miškų koncesijų ir auk-
ANGLAI NEAPLEIDŽIA 
NINKAMOS PROGOS. 

JUNGIASI VISŲ ŠALIŲ 
BOLŠEVIKAI. 

lijos su Airija. Sako, tegu Ai-
riji! pati viena išsilygina sa-
v,> poHtikiaes nelygybes be 

- nageliuos. svetimos 
Nauja < 

pažymi, )• 
pakeTičį;;. 

unhasadorius aiškiai 
a.d Anglija labai ne-
jei kas iš šalies mė

gina maišytie^ i Airijoe reika
lus, (iirdi. Airijos reikalai pri-

nli i; ntinai Airijai, gi pa': 

Airija — Anglijai. Dabartim' 
anglų gentkarfė šalinasi nuo 
visokių galimų kivirčų -n A:-, 
rija. 

Sir (Jeilde'i tad ';d>;ii v.^vi' 
tusi . 

A 

i. le-

Ai 

tiems toliaus nupasakojo apie 
gerąsias Anglijos ypatybes. 
Sakė.Anglija visais laikais bu
vusi ir pasilikusi p-:spaustųjų 
žmonių prieglauda. Šiandie 
ypač Anglija rūpinasi ne tik 
Airijos gerove, bet dar teikia 
laisvę ir artimų Rytų tau
toms, buvusioms ilgus metus 
Turkijos junge. 

Ypatingai su Airija Angli
ja ne-turinti kivirčų ir didelių 
nesusipratimų. Airijai duo
sianti savy valdą ir leisianti tai 
šaliai valdyties kaip patinka
ma. 

Veiks bendra darbą. 

„u a siKioriu** 
žymėjo, jog jis iii 
kad .t'< paskirta^ 
tOil ^•;^t^^, t. 

::nn 
l an 

Paryžius, bai. 10.— 
igOe piiSamentas suti 
dblti karės nmkestis 

a>ig> 
I . . , * , . 

< r A . l n . 

ii.-v f 

l'ranen-
k<> padi-

l igi 2.1 
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Grunau. kurs atsisakė pasi-
liuosuoti po $10,000 paranka, 
neatsisakydamas nuo agitacijų 
ir tvirtindamas, kad jis nioku 
neprasikaltę*. 

FederaJis prokuroras Clyne 
Grunaii išnaujo buvo liepęs 
suareštuoti už nepaklusnybę. 
Jam po pirmojo areštavimo 
buvo įsakyta neiti streikininkų 
tarpan ir neagituoti. Bet jis 
nepaklausė. 

Streikas ant geležinkelių 
Clįjcagoje, anot pranešimų, 
jau beveik normalis, Vakar j 
galvijų skerdyklas pristatyta 
galvijų beveik tiek. kiek nor
maliais laikais. 

Tik dar vis mažai pristato
ma anglių. 

Muniche turėta susirinkimas 
ir padaryta suokalbis. 

I Pastarieji atstovai buvę Ma-
j skvoje ir ten turėję konferen-
j ei ją su pačiu l^ninu. 

-o atsargos 
Ta* yra todėl, kad bolševi

kų valdžia šiandie dauiriau 
Internacijonalis suokalbis. , gg — 

Radikalų konferencija Mu-1 PRANCŪZAI ĮVEIKTI MA-
Washington, bal. 19. — Cia: nicbe čia aiškinama taip, kad! ZOJOJ AZIJOJ. 

gauta oficijalių informacijų, 'bolševikai nepaliauja suokai-j 
kad. Talaat paša ir Demjal pa- biavę su tikslu pakelti revo-! Apie tai praneša Mustapha 
ša, suokalbiaujantieji s n tur-! Unciją visam margam pašau- į Kernai. 
kų nacijonalistų vadu Mušta-į tyj arba nors neiiuoti ramybės 
pha Kema! paša. Bavarijos I kaikurionis didžiulėms viešpa-
sostinėje Muniche turėjo susi-' tijoms, šiandie nepakenčia-
riiikimą su vokiečių bolševi- Į moms Inrlševiku. 
kais ir I^enino atstovais. 

Buvę atstovų ir iš Rytų. 

Susirinkimas, sakoma, atlai
kytas su tikslą suorganizuoti 
bendrą TCVOIiueijonini veiki
mą Turkijoj. Indijoj, Egipte, 
Persijoj ir kitur. 

Susirinkime be tų turkų. 

Nors rusų bolševikų vadai 
oficijaliai tvirtina, kad jie at
sisakę nuo visokios propagan
dos svetimose šalyse, bet taip 
nėra. 

Municbo susirinkime, anot 
pr&Br&mų, I >en i no atstovai vo-
kieči mu ir-turkams pažadėję 
200,000 karenvių. 

Reiškia, kad Maskvoje v&-

1' 
r/.iaikvti asmenų. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
įMO ŽENKLELIUS (W.S.S). 

rusą ir voki«**"ių l>olševikų da-
lyravd bolševikų atstovai iš , minamas visas suoka1bia\ nni 
Indijos, Persijos, Azerl>eidja- , siųlas, gi kitur mezgamas t;nk. 
no, Afganistano ir Egipto. ! las. 

^^mi^mšLš: 

Tariasi su bolševikais preky
bos klausime. 

Washington. bal. 20. — Se*. 
Valstijų vyriausybė neleidžia 
savo šaliai atnaujinti prekybos 
su Rusija. Nes tonai valdžioje 
yra bolševikai. 

Anglija to nežiūri. Ji savo 
pirkliams leidžia vesti tarybas 
su bolševiku valdžios atstovai*. 

Tos tarybos yra vėdavos 
mieste Copenhageno. BoJšs 
ku valdžia atstovauja žino 

Konstantinopolis, Kai. 20. — 
Iš vyįausios turkų nacijonali
stų armijos vado Mustapha 
Kernai paša stovyklos praneš
to, kad balandžio 14 d. Mesino-1 Lenino agentas Krassin. kiL.o-
je. Mažojoj Azijoj, prancūzų mat buvęs Vokietijos pavaldi-
karės laivas išlaipino tris savo!nis. Sakoma, Krassin. atslo-
pėstininkų "batalijomis. j vaudamas bolševikus, daugiau-

Armėnai laisvanoriai Ss&di-Įaa darbuojasi Vokietijos liau
namus prancūzų kareivius bu- '«'«'• ^ k a s •iai" r u P ' ^»^'ia-
vo pridengę. Bet turkai tm&V 
greitai nušlavė ir prancūzų! 

pėstininkai negali pasivaryti 
tobaus. kiek tik juos gali ap
saugoti laivo armotos. sakoma 
pranešime. 

BALANDŽIO 20, 1920 M. 
Cliicago. — šiandie laukia

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

! 

1 

vija. JĮ turi rišti visos seniau 

/ 



/ 

mauknų i 'i.w^ppwpwpq 

DRAUGAS Antradienis, bal. 20 1920 m. 

ED2TCYH7 KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

*«r\.in> A i i<n, A o * 

m 

Eiaa kasdiena išskyrus ncdėldleuiu*. 
PRENUMERATOS KAINA: 

CHICAGOJ IR CtSIENYJFE: 
Metams $6.uu 
Pu-ci Metg „_. . a.SO 

SCV. VALST. 
Metams . . $5.06 
Pusei Metu • •'• S.0© 

Prenumerata, mokasi iikaino. Lai
kas skaitos: nuo uisžrašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"Drangas" Publisbing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, HL 

Telefonas McKmley «114 

• 

-»' 

Admirolas Benson. 
Baltiniorėje, Md. katedroje 

llbalandžio buvo nepaprasta 
iškilmė. Kardinolas; (iibbons 
Šv. Tėvo vardu įteikė viee-
admirolui \Villiam Shepard 
Bensonuį ' Šv. Grigaliaus Di
džiojo ordeny. Iškilmė Įvyko 
per suma. Dar nei vienas ame
rikietis iki šiol nebuvo gavęs 

, to atsižymėjimo. 
Iškilmėse buvo taip-gi ir 

Laivyno Departamento ĮSekre-
toriuį p. Josepbus Daniels su 
savo žmona ir daugybė ofi-
cierų iš laivyno ir šiaip sve
čią iš "\Vashingtono. 

Mišias laikė kun. Louis K. 
Stickney. Pamokslą sakė vys
kupas W. T. Kussell iš Char-
leston, S. C. 

Admirolui Bensonui buvo 
parengta sėdynė ir klūpojimo 
vieta ties didžiuoju altorium 

Į vyrų pusėje. Šalę admirolo 
buvo kun. Albert Smith iš 
Baltimorės. 

Po Evangelijai i r po pa
mokslui tapo perskaitytas Šv. 
Tėvo raštas. Po to kunigai nu
vedė admirolą p#s kardinolą 
Gibbons'ą, kuris sėdėjo ant 
vyskupiško sosto. Kardinolas 
uždėjo admirolui per petį pla-

B.l.son tapo paskirtas keliauti stf! 
Amerikos karės laivynu į Eu
ropos vandenis. Eaitinę jis tu
rėjo Londone; paskui sugrįžo 
i Ameriką ir vėl keliavo j Eu
ropą. Paryžiuje admirolas iš
buvo nuo 13 spalių 1918 m. iki 
11 birželio 1919 m. , 

Šiais metais Bensonas tapo 
paskirtas Suvienytą Valstijų 
Persiuntimų Valdybos (Shi-
pping Board) viršininku. Tą 
vietą jis užėmė, kada p. Pay-
ne tapo vidaus dalykų sekre
torium. Dabar Amerikos lai
vyne už Bensoną augštesnis 
yra tiktai to laivyno sekreto
rius Daniels. 

Po Bensono valdžia šian
dien yra 1800 laivų. Jų vertė 
išneša daugiau trijų milijardų 
dolierių. Keletas tūkstančių 
vyrų tarnauja raštinėse esan
čiose Bensono valdžioje. Nėra 
tos juros, kur nebūtų jo pa
siųstų laivę. Tie laivai išne
ša 10 milijonų tonų įkrovos. 
Yra taip-gį 473 statomi lai
vai, kurių jiega bus trys mi
lijonai toną įkrovos. Daugiau 
300 milijonų vertės įvairios 
medžiagos yra pavesta pri
žiūrėti Bensonui. Apie 7000 
gyvenimų ir apie 1000 namų, 
102 sankrovos ir 94 jūreivių 
miegamosios vietos, penki 
viešbučiai ir šeši įnamių gy
venimai yra po jo valdžia. 
Prie to jis dar prižiūri keletą 
siaurųjų laivyno geležinkelių, 
kiemų ir sandelių. 

Tam žmogui ir Benediktas 
XV suteikdamas augštą ii 
gražų ordeną pažymėjo jį 
duodąs: "už ypatingai brangų 
pamaldumo ir krikščioniškos 
dorybės pavyzdį." Bensono 

Apuokai ar Bedieviai? 
Atsiranda žmonių, kurie žiu- j gui betarnaujant pas žydu* bu

ri į žymius, aiškius dalykus ir j va pikta, kad yra mokyklų, 
mato tiek, kiek apuokas dienos Į kur lietuvių vaikai mokinami 
šviesoje. Visi mato, kaip yra į branginti krikštą, kur jie pati-
naudingos katalikiškos mokyk
los visai žmonijai; kaip jos iš-
auklėja visas eilių eiles dorų ir 
naudingų visuomenei žmonių. 

ria žmogaus tikslą, kur įpran
ta žmogiškumą augščiaus sta
tyti už galvijiškumą. Faktas 
yra laktu, kad Chieagos lietu-

Katalikiškų mokyklų auklėti-1 viškų parapijinių mokyklų auk-
nių darbai rodė ir rodo, kad j lėtiniai geriau rašo lietuviškai 
jos visuomenei daug naudos i už kai-kuriuos Chiea.nos lietu-
davė. Net nekurie netikinti, ar- j vius daktarus ir advokatus, 
ba kitaip tikinti tėvai leidžia! Tos mokyklos išmokina ii 
savo vaikus j katalikiškas nio- į Lietuvos istorijos. Jos išmo 
kyklas, ypač jei jąs veda se- jkytų ir kitų tautos bei tėvynės 
serys-vienuolės, ar vienuoliai. Į pažinimo dalykų, jei laikas 
Vienuolių vedamos kolegijos leistų ir vaikų jiego.- išneštų. 
prisikimšusios yra mokinių. 
Katalikiški universitetai turi 
klausytojų iki valiai. Tai aiš
ku, kaip diena, kad tų mokyklų 
vertę ir svarbą žmonės supran
ta ir jomis, kaip įmanydami, 
naudojasi. 

Ir lietuviškos pradinės sese-

Lietuvių vaikas be lietuviškų 
dalykų išmoksta visą Amerikos 
viešųjų mokyklų programą. 
Bet to visko nemato ir nesu
pranta laisvamanių dienraštis. 
Jani jo fanatizmas liepia nie
kinti katalikų įstaigas, nežiu-. 
Ant jų daromos Lietuvai nau-

rų vedamos mokyklos turi tąjdos, jis ir niekina jas. J is ma-
pačią svarbą, kaip visos katali- to katalikiškose mokyklose vi-
kiškos mokyklos apskritai, o sur ''jėzuitizmo dvasią." 
mums lietuviams tautiškumo j Vargšas apsirgo rusiška li-

yra bran-žvilgsniu jos ypač 
gios. 

Atsiranda 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
kia išmokinimą lietuviškai 
"poteriaut i" ir arba šiek tiek 
"lietuviškai." Jei daugiau nie
ko nebūtų mūsų mokyklose, tai 
ir tat jau labai daug reikštų. 

gabumai ir augštoji vieta jam j n e s d a U f f t o k i s mokroiiuas reiš-
netfukdo katalikiškai tikėti ir 
tą tikėjimą pildyti. 

ga. Carų laikuose Kusi joje vi
sokį valdininkai sirgo nepapra
sta liga: visuc jiems vaidenosi 
jėzuitai. Negalėjo nekaip nu
rimti, visur ieškojo ir tykojo 
jėzuitų. Daugiau mąstė, rūpi
nosi ir rengėsi į kovą su jėzui
tais, negu su vokiečiais. Jėzui
tų nesurado, o nuo vokiečių 
gavo lupti ir visai subiro. 

Ta pačia liga serga ' įLietu
vos" redakcija ir kiti Chieagos 

tiškumus ir tėvynės meilę, ne- yra tik skraistė padengianti jo 
parodant to darbais. tikslus kenkti Lietuvai. 

"Lietuva" iirado. kad iietu- 1 > a : s l , r i P r « ^ piif palėpių. 
viikose parapijine* n.okvklo- " ^ ^ c i ų , mato jąs ir kitur. 

, , . . , . . * luotu tarpu be jokiu skraisčin. 
se daugiausia kreipiama hn- ':-.i.;„; i.>,>n -i * ' ••• • ' *""**" aiškiai katalikiškos parapijines 
kui įauklėjinio jaunutėse vai-, mokyklos, be kitu dalvku bei> 
kų sielose, taip sakant, kleri- Urų viešoms mokvkloms.*pa>i-
kalinio fanatizmo... užtikrinti Mačiusios vra tikslą išmokyti 
dvasiškijos viešpatavimą; ir lietuviškai tikėjimo dalvku tė<>-
kad jose 'moderniškas jezuitiz- rijoje ir praktikoje, šį' dalyką 
mas' yra palaikomas prideng-. " L i e { u v a » vadina, rodos, 
tas 'tautiškumo skraiste,' idaitt | "klerikaliniu fanatizmu." Tos 
tuomi uŽl>ovyti plačiąją visuo- !mokyklos išmokina lietuviškai 
I n e u c - • I rašyti, skaityti ir Lietuvos isto 

Laisvamanių dienraštis ne- rijos, ši dalyką laisvamanių 
gali užginti aiškaus kaip saulė j dienraštis vadina* skraistė. Be-i 
takto, kad tose mokyklose yra! dievui taktika to reikalauja, 
patrijotiznio ir kad tas pat rijo- j Katalikai ir Lietuvoje mokįs 
'tizmas turi augštą vietą. Bet I *>iev© ir tėvvnės meilės, mokįs XM N" OTA™ srmsBT. CIMCAGO. 
,. • rz. . • I . V , . i Kampas Lake SU ant 4-t\, :ubu 
dienraštis tą visiems matomą .jaunuomenę žinoti savo suivtu-
ir viską apimantį patrijotizmą j mą nuo galvijų ir nežiūrės ar 
pavadina tik skraiste. Jei jis j tos mokyklos patiks, ai- nepu-
taip i blogą iškreipia lietuviški] 1 riks laisvamaniškam bedievių 
mokyklų darbus ir jausmus, tai i fanatizmui, 
mes turime priedermę neiš- "Lietuvos" dienraščio nuo-
kreipti faktų, tiktai priminti pelnai tėvynei yra šitie: Pir-
juos, kad "Lietuva" turi tikslą j mas, griauja lietuviškas mo-
griauti lietuviškas mokyklas A-! kyklas Amerikoje nuoširdžiai 
merikoje. J i tą darė 1919 me- f ir be pasilsio; antras, Lietu-
tais: ji tą daro ir 1920 m. Tai- j vos Laisvės Paskolos bonų 
gi vienas iš didžiausių lietuvy- pardavė tiek, kad nupirkus ta-
bės priešų Amerikoje yra dion- į bokos ui tuos pinigus užtek-
raštis ant Morganstryčio. Jis į tų dviem-seniam uostyt visam 
pasivadino "Lietuva," bet tai j mėnesiui ir dar liktu. V. K. 

nASTB^fersTEn 

Yjrų w Mater? Kvką Erpi-
| no ir Dengamg Mokykla, 

Musija latema ir caokymo būdu jus 
iriaupu laiku išmoksite Tiso ama

to. 
Mes turime didžiausius Ir geriau

sius kirpimo, desigang ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikes besimokindamas. 

Visuos* siuvimo skyriuos* mašinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko-
kiuo luiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del salygu. 

Pattems daromos sulig mieros, Ti* 
šokio stiliaus ir dydžio iš bet kuria* 
madų knygos. 

MASTĖS DESI6NIN6 
SCHOOL. 

J. F. Rssntr-ka. Vedėjas 

jėzuitus, kaip Don Kichotai 
prie malinius, ir pertai nemato 
svarbesnių dalykų ir neturi ka-

kė Lietuvoje per visą ilgį de-'da jais užsiimti. Vietoje kovo-
vymoliktojo šimtmečio, ypač'ti su "jėzuitų dvasia" nepro-
antroje jo pusėje. Tokis moki-1 šąli butų pažintį ir pačius je-
nimas atsistengė prif* sulenki-(zuitus ne iš»* masoniškų 
nimą ir prieš -surusinimą. Kur bei rusiškų plepalu, o iš 
nebuyo Lietuvoje mokinimo gyvenimo tiesiog. Butų nau-
"poteriaut i" lietuviškai, ten dingiau, kad "Lietuva" dau 

Visuomenei ir visoms pasko
los stotims pranešame, kad bo-
nai jau gatavi. Bor.;i: neužilgo 
bus pradėti siuntinėti visiems 

., , , .tiems, kurie yra jau pilnai už-
laisvamamai. Ginkluojasi pnes i . . . . * . . 
^ „ ; ^ i-„^ T^. , v^L^ sunokeję tą suma, ait kurios 

užsirašė. Tai-gi, dabar jau pra-

*~> TeL Drover T642 

Dr. C. Z VeztlU 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo( S ryto iki 9 vak. 
Nedetiomiš pagal sutaftata 

4713 SO. a s m i A N B AVKHVB 
arM 43-4m Gatvės 

jaSEPH&WOLON 
Lietuvis Advokatas 

Lietuvos Laisves Paskola. 
— ~\ 

Bonai jau gatavi 

Tuščios Paskalos. 
lllinojaus Valstijoje pasklido 

paskalų, buk surinkimas mo
kesčių nuo ineigų atsėjes vy- šiandie nesusišnekama lietuviš-
riausyhei daugiau negu pusę. |kai. To "Lietuva" neatmena, jnų parduoti, nes, kaip matyti 
būtent bO nuošimčių to kas ta- ! nes jo noras žeminti lietuvis- iš prisiųstos atskaitos, labai 
po surinkta. Nors ta paskala Į kas katalikiškas mokyklas, 
yra visai paika, bet atsiran- j Krikšto atsižadėjusiam žmo-

giau pasirūpintų lietuviškų bo

dą žmonių tikinčių jai. Todėl 
vyriausybė per Vidujinių In
eigų Biurą (Bureau of lnter-

tų raudoną kaspiną, kurio ga-!nal Revenue) paskelbia šitas 
lai buvo susegti dideliu auk- j žinias. 
siniu kryžium. ! 1919 metais Biuras surinko 

Tą darydamas kardinolas: viso labo 3 milijardus 850 mi-
išreiškė admirolo nuopelnus i i i jonų, 150 tūkstančių 7S do-
trunipa, rimta ir turininga • lierius ir 5b centus. Iš tos su
kalba. I mos 2 milijardai 600 mi-

mažai pasidarbavo. Xą gelbės 
plepėti, kaipo l>obritė, apie tau-

•• ' ,a..XV . ' " .'•:' " 

čiaus to įsakyj 
mokesčiai H M 

10 paskirtieji' Lieka su pagarba ir palin-
| j iždą dviem į kėjimu viso gero j« V. Oievo 

dalimis: viena dalis Įmokėta 
1919, o kita dar bus Įmokėta 
1920 m. Bet su tuo sujungtos 
išlaidos visos, suėjo Į vienus 
1919 metus. Trečioji pabran
gimo priežastis buvo ta, kad 
vaiku darbo teisės taksos ir 

t Vyskupas Pranciškus 
Karevičius. 

1920 m., 11 sausio. 
Kaune. 

sideda tikras bonų platinimas. 
Dar kartą atsikreipiame i 

visuomenę, kad daba< jau at
ėjo paskutinis laika*, ""kuoniet 
reikia užsirašyti Lietuvos 
Laisvės bonus. Iki šiol užsira
šė viso apie už 1,250.000 dolie-
rią. bet iki balandžio 11 d. gry
nais pinigai ar Lilxrty bond-
sais sumokėjo tiktai 645,962.42, 
tai yra apie pusę ant kiek užsi
rašė. . 

Lietuva kas kartas vis eina 

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

Lietuviai paprastai mėgsta 
dalintis i grupes, Į partijas. Ot 
čionai lai kiekviena kolonija ir 
leųktiniaųja su kita. Ar-gi gali 
būti geresnio ir prakilnesnio 
darlw> kaip vienai kolonijai 
pralenkti kitas užsirašymu Lie
tuvos Laisvės bonų! 

Darban! Lenktynėsna! Ku
rie pralenks kitus, tie netik 
gaus dovanas, bet ir didžiausią 
pagarbą čionai Amerikoje ir 
mūsų tėvynėje Lietuvoje. 

Lietuvos Misijos 
Informacijos Biuras. 

K-

M SO. LA SAXXK STREET 
OrrMtiaao TeL HaastaMc 91 

Vakarais MII W. tl-nd Btreet > 
TW. RockiroU <ttt 

CHICAGO. IZM. 
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^»»»»»»a»!»^^»v»^»»^l^^»»Į^M^ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietevii Dentirtas 
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STOT|S IKI BALADNŽIO 
12 D. SUMOKAJO. 

stipryn, kas kartas kareivių 
skaičius vis auga, kas kartas į Aurora, UI $ 
ris geriau ir plačiau pradeda j Ansoma, Conn 
veikti Lietuvos paštas ir gėle-} *#*****&> & Y. 

Kunigas Bučys, žinoma, 
džiaugiasi gavęs laišką iš taip 

310.00 
. 4,200.00 
17,400.00 

žinkeliai. Jau ir Amerikos paš- j A k r o n > 0 h i o 1Į5.00 
tas Lietuvon priima persisnti-; Atnol, Mass 
mui net pakus. Lietuvos iždas!Amondge. Pa..-
vis taisosi. Jau net lenkai pra-!**ronx> *• * 
deda kalbėti, kad bene gerumu i Boston, ilasg. (Kibu-

25O.0f) 
1.000.00 
2,705.60 

I t * - • • • • • » • • - • • • • i i . • « • — . » Į 

Dr. G. M. GLASHt j 
Praktiknojs 18 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Korte saro St, Ckkaco, HLJ 

SPECIJ AUSTAS 
Moteriškų, Vyrišku, talpai chro 

atiko Bsu. 
OFISO VALANDOS: Nuo » ryte I 
tki 19, nuo 12 ikf*2 po piet nuo *j 

iki 8 valandai vakare. i 
NedėHomis nuo 9 iki 2 po pl«L | 

Te'efoaas Tards 887 j, , 
I . . • • • • • - • „ - T , ^ - r B ^ | | 

Po Mišių admirolas su žy-|lijonų 78:3 tūkstančiai 902 do- k i t 0 5 ; ^ n j š i e s j e i g 0 j : n e d u 0 . ™^o asmens ir rūpinasi is-
mesniaisiais dvasiškiais, su j I ieriai ir 70 centų buvo ineigų j ^ ^ j ^ ^ j - j ^ " k į e }. ^ . ; pildyti Jo hkse^encijos no-
Lai\"vno fcjekietorium Daniels I mokesčiai ir taksos už nepa-i i.„»„„^. 
su jo moterim, savo moterim, 
su dukterim, kuri yra ištekė
jusi už pJSerman'o Krafft'o ir 
su dviem tos dukteries vaikais 
nuėjo Į kardinolo namus. Ten 
buvo iškilmingas užkandis. 

prastą pelną (excess profit). 
Tuomtarpu visos Biuro išlai
dos tais metais išnešė 20 mi
lijonų 57.') tūkstančius 771 
dolieri 52 centu. Nors ta su
ma yra stambi, bet ji sudaro 

darbo 
. . , rą. Bet Boviei.iato įkūrimas 
[ . . . . I i i t r « I » • * 

Admirolas Benson gimė ap-! tik truputi daugiau negu pusę 
skritije Bibb (ieorgijos vals
tijoje 25 rugsėjo 1855 m. Bū
damas 17 metų jis įstojo i 
Laivyno Akademiją 23 rugsė
jo 1872 m. ir ją baigė 20 birž. 
1877. Keturiais metais po to 
jis tapo karužu, 1888 m. leite
nantu, 1900 leitenantu koman 
duotoju. 1905 m. komanduoto-
ju ir 1909 m. kapitonu. 

Kaipo kapitonas jis valdė 
keletą Amerikos karės laivų ir 
drednautų. Paskui jis tapo 
Philadelphijos laivyno kiemo 
viršininku. Paskui jis buvo 
viršininku trečio, ketvirto ir 
penkto laivyno apskričių ko
mendantu. 1915 metais jis ta
po vice admirolu, rugpjūčio 29 
1910 m. jis tapo pilnu admi
rolu. Nuo 1915 jis buvo karės 
Laivyno veiksmų skyrians vir
šininkas. Tą viet<j jis užėmė 
admirolui Devey'ui mirus. Ru 
iMUJB 1917 m. admirolas Ben-

vieno nupšiinčio nno suruiktii 
mokesčių. įsakmiai kalbant, 
nuošimtis yra 0.534. 

Tas nuošimtis 1919 metais 
buvo truputį didesnis negu 
1918 m., nes tada tapo surink
ta irnokesčių 3 milijardai 698 
milijonai 9.">5 tūkstančiai 820 
dolierių ir 93 centai, o Biuro 
išlaikymas atsėjo 12 milijo
nų 3 tūkstančius 214 dolierių 
ir 7 centus arba truputį vir
šaus negu trečdalis vieno nuo
šimčio, Įsakmiai 0.325. 

Biuro išlaidos 1919 padidė
jo del keleto priežasčių. Svar
biausios yra šitos trys. Perei
tais metais tapo labai daug 
pagerintas programa* sužino
t i kas kiek turi Įmokėti tak
sų ir to įmokėjimo patikrini
mas. Paskui daug išlaidų pri
sėjo padaryti pildant Kongre
so įsakymą išleistą 191S m 

v. , , . , vra brandus dalykas, o sese-
rusies dalvku sutvarkvmas, ir * . . . • i- i i • »_ 
± \ . . : * .. ,. . , . , . j r>> pmigi] netun nei tiek, kiek 
tokiu būdu materijaliai dide-| 
ja Biuro išlaidos 

VYSKUPO PEAKCIŠKAUS 
KAREVYČIAUS LAI& 

KAS "DRAUGO" 
REDAKTORIUI. 

Gerbiamas Tėveli: 
Gailestauju, kad nesulaukia

me Šv. Kazimiero Seserų. Kad 
bent trejetas iš ju Kaunan at
vyktų novicijatą Įkurti. PreK 
Januševyčius šv. Trejybės | p a j f i l l a p jv ietai . Nei vienas 

reikia savo namui išbaigti. Šie 
Uiet jos turės išmokėti apie 

! 70.000 dolierių. o neturi nei 
; ketvirtos dalies. Bepig butų 
jei atsirastų žmonių, turinčių 
skatiko ir galinčių palengvin
ti taip didelį ir -taip naudin
gą sumanymą, kaip seserų no-
vicijatas Kaune. Daug įvairių 
projektų turėjome seniau ir 
jiems nesigailėjome aukų. Ši
tas naudingesnis už kitus, nes 
tiesiog tarnauja Lietuvos mer-

reikėsią jiems pasitraukti iš 
Vilniaus. Viskas gerėja, Lietu
vos auksinų kursas jau pakilo 
dvi gubai tiek, kiek buvo pora 
mėnesių atgai. Viską? eina pir-

bažnyčios klebomis Kaune gre 
ta Senunarijos turi senuosiuo
se Tėvų Jėzuitų rūmuose vie
tų Šv. Kazimiero Seserims. 
Tėvas Soc. Jesu Andruška. 
Kauno Seminarij. profesorius 
mielu noru patarnautų sese
rų dvasia* reikalams. Novici-
jatan susibėgtų iš Lietuvos 
jaunimo net gimnaziją ir augš-
tesnins kursus išėjusių. Tai-gi Į 
Gerbiamas Tėveli pasister.gk. 

centas aukotas šitam tikslui 
nepragaiš ir nenueis kitur. Se
serys nenor poniškai važiuoti 
į Lietuvą. Bot l>e pinigo vis-gi 
negali rengtis į kelionę, o Lie
tuvos vyskupai pinigų neturi. 

Yra dar ir kita kliūtis. Se
serų neištenka nei Amerikoje 
esančioms lietuvių mokyklo
ms. Mergaitės negali šelpti tą 
naudingi) jstai.crą pinigų auko
mis. M jos galėtų jį sustip-

kad minėtos Seserys Kaunan rinti ^ . ^ ^ofomo* Į jį. Tik 
atvyktų. žinoma ne kiekviena gali tap-

Tamistos laišką padaviau į ti seserim, o g^-mklo IMUIO 

vadinamą lįevenue Act Te- Vyskupui Jurgiui Vilniun. į ir šviesios išminties merginos. 
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myii, kįla, tvarkos, viskas eina 
šriesesnėn ir laimingesnei! at-
eitin, tik Amerikos lietuvių vi
suomenė stovi ant vietos. Sa
kome stovi, nes pinigai už Lie
tuvos bonus vis eina tokiu pa
čiu tempu, kaip iš pradžios. 

Sukruskime risi! Abejonių 
daugiau būti negali! Jei nori
me būti savo namuose šeimi
ninkais, pirkime Lietuvos Lai
svės bonus, nes jei nepirksime, 
nebus pagelbos Lietuvai ir il
gai jai reikės kentėti piniginį 
krizi. 

Dėlei to, kad plačiausioji vi
suomenė žinotų, kaip kuri sto
tis veikia, kaip kuri kolonija 
darbuojasi dėl Lietuvos labo. . . . 
viešai paskelbiamo, kiek kun j 
stotis pinigais ar Amerikos Li
berty bomlsais prisiuntė. Že
miau telpančiame surašė pažy 
mėtos visos stotįs. gi kurioje 
kolonijoje yra daugiau nei vie
na stotis, kad jas atskirti, pa
žymėjome dar kabėse ir stočių 
iždininku ar kitu viršininkų 

ris) 8,640.04 
Boston, Mass. (Va-

liukonis 11,523.00 
Brooklyn, N. Y. (Ge-

ji£Ta*tr ^tUlI^; . . . . xt,<ll . .Ul7 

Brooklyn, N. Y. . 
("Vienybė") . . . . 8,699.00 

Brooklyn, N. C, 
(Kun. Kodis) 650.00 

Brooklyn, N. Y. 
("Garsas") . . . . 

Braddock, Pa 
Bavonne. X. J 

&-

BRi Ji SfirNuLMAn 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 SI 

Kaaep. «>OMstt 
Res. ISSt W. « • Aveaa« 

Telefonas Qcero I«M 
OOao Cicero 4* 

KALBAUS UBSUVBKAI 
. . - • - . « . . . • . . ' . . 

M 43.00 
2,475.00 
2.702.(K) 

Brockton. Mass 8,630.22 
Baltimore, Md. 

(Karalius) . . . . 
Baltimore, Md. 

(Alyta) 
Brighton, Mass. . . 
Bentleyvillo. Pa. . 
Bingbamton, N. Y. 
Cbicago, UI. 

S.D.LACHAWia 
U«ury» Graborlos p&t&nianjB. lakto-

co*«*c ko plsiaaais. Reiksią mcldiln « -
•Hsukti. o suma darbu btMtte OSSSBMIBCL 

2314 W. 23 PL Gaicago, HL 
TeL Oaaal Slta. 

0,596.00 
• 

1D.365.00 
700.00 Į 
750.00 
845.0e 

DR. S. NAIKIUS 
L I E T U V E 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofina* Ir Gyvenimo v»<*» 
S252 So. Ralstcd 8t». 

Valandos: nao * Ik: n ryte: nuo I !kt 
po ptetę: nuo 7:30 ik! t : !P rskara 

Triefaoaa T a n h 1544 
Ofisas: 4712 So. Aahlaad ATB. 

4^» Utl 1 T. rak. / 
Teiefana* Dn»r«r TS<« E 

(Jovaišas) 20,665.05 

vardus. 
Iš to suras" mat 

vienose kok>&ijo» 
mss, o kitose uidt 

. kiiip yra 
apsileidi-

• <1; i l i'*>l U -

(Kaštonas) . 
Cbicago, 111. 

(Petkus) . . . 
Cbicago, 1H» 

(Viskouta*)j 

Chicago, I H. 
(Roseland) . 

< "nioag>\ iii. 
| n.MTuis) . . . 

Chicago, iii. . 
.'Šatkauskas) 

' i anaicra ant 

1 'J.0S0.00! 

l.VKMlDt) 

42.961.88 

12.021.00 

FKAKSŠIMAS, 
Dr. M. T. STR1K0LTS 

UStTTIfl 
Qj&3rt.njm Ir CMnirea. 

Torktle «KVO e r m i m o vtot* I 
BrlĘhtoo Park. tai* n. va* ssr««a, 

T«L McKiatar t«s 
OOmm: 15S7 W. 47Ui M, 

(47 Ir Wo«J gaa) 
V*:*jxS'm: lt ryt* IKI 1 po pteta. *:!» Iki ' 

, s *r rakar* K«d«B«Dk« » Ud l | matą 
' t r t B M m r d 1*» ( 

•a 
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("•Lietuva" 
Cnicago, 111. 

(Rugienis) 
Chicago, i U. 

(Baltutis) 10.700.00 
Chicago, UI. 

(RiaUvka) 70.00 
nWj*>l M .wl A 1 O -K-i iV» 

Chester, Pa. 250.00 
Columbus, 0 250.00 
Cambridge, Mass. . . 8,140.00 
Chicago Heights, UI. 1,490.00 
Cicero, UI 11,935.00 
Detroit, Mieli. 

(Balčiūnas) 2,379.26 
Dayton, 0 675.00 
Duryea, Fa. . . ' 900.00 
E. St. Louis, UI 2,840.00 

Vietos lietuviai katalikai 
gražiai apvaikščiojo Šv. Vely
kas. Pradedant Didžiu Ketver-
gu ir baigiant Velykų diena, 
laugylK" žinomų rinkosi į pa

maldas. 
Per visą subatos naktį prie 

E. Xe\vark, N. J . .-.. 5,905.00 
Eiizabeth, X. J 1,505.00 
Frakville, Pa. 275.00 
Girardville, Pa 235.00 
Gilberton, Pa 600.00 
Grand Rapids, Midi. 3,615.00 
Gary, Ind. , , . . . . 2,607.00 
Gardner, Mass 2,100.00 
Harrison, N. J 6,155.00 
Hartford, Conn 16,769.00 
Kerkimer, N, Y 250.00 
Homestead, Pa 1,L65.00 
Haverliill, Mass 680.00 
Indiana Harbor, Ind. 7,870.50 
Kansas City, Kans.. 1,000.00 
Kenosba, Wis 12,178.00 
Lavrrenee Mass. 

(Skusavičius) 5,354.00 
Lawrenee Mass. 

(Sekys) . . . . . . . . . . 2^46.00 
Los Angeles, Cal. . . 950.00 
Lincoln, N. H 1,700.00 
Lewell, Mass 2,725.52 
Lewiston, Me 1,195.00 
Long Island, X. Y. , . 1^20.00) ̂  lėliai. Užpereita nedėrdienį 

tekine j plačią lietuviu visuo
menę del to. kad daug nudirbo 
tautai naudidgų darbi} ir dar
buotėj nepailsta. Užbaigiant 
vieną darbą, daroma pienai del 
kito, dar pasekiningesnio. 

Lietuvių Raud. Kryžiaus rė
mėju dr-jos 7 skyrius rengia 
iškilmingą vakarą. Statys sce
noje 3 veiksmų dramą "Kat-Išganytojo gražiai papuošto 

grabo budėjo maldingųjų bu- j riutė." Kalbės A. J , Kanover-
relis. Ryte, varpant suskambę- skis; bus dialogas, kurį atliks 
jus, prisirinko pilna bažnyčia 
žmonių. Esant blogam orui, ne 
galima buvo su procesija apie 
bažnyčią eiti lauke, kaip kad 
praeitais metais ėjo. Todėl pro
cesija buvo viduje. Gražioje 
tvarkoje su vėliavomis ėjo 
draugijų maršalkos. Po jų mo
kyklos vaikučiai, gerbiamų se
serų Kazimeriečių išlavinti 
barstė gėles. Kareiviai nešė 
baldakimą. Tas viskas raginte 
ragino susirinkusius atiduoti 
gari K; prisikėlusiam Išganyto
jui. 
• fiirdėjau, kad ir aukų žmo
nės nemaža sudėjo, rodosi, 
$350.00. Tai dar pirma sykį 
kaip ši parapija gyvuoja tiek 
aukų Velykose sudėta. 

Balandžio 20 d. yra balsavi
mai ant aldermono lietuviais 
apgyventoje vardoje. Iki šio-
liai aldermonu buvo* Antanas 
Srebalius. Dabar kandidatu 
yra Jonas Zaranka ir du len
ku. Lietuviai piliečiai savo bal
su turėtų atiduoti savo tantos 
žmogui. 

Jonas Zaranka vietos lietu
viams yra gerai žinomas. Ilgą 
laiką jis buvo policinonu. Yra 
geras katalikas ir nemažai pa
sidarbavęs lietuvių labui. 

Pasibaigus gavėnei, prasidė-

broliai Kanoverskiai, taip-gi 
monologas, kuri pasakys p. 
Urbšaitis. Dramos vaidinime 
dalyvaus gabiausi aktoriai bro
liai Kanoverskiai ir kiti, k. a. 
P. Urbšaitis, p-lė Urbšaitė, F. 
Sakalauskiutė, A. Kuncaičiutė, 
A. Kunigiškis, J. Versiackas. 
Galima tikrinti, kad atsilan
kiusi publika iš to vakaro išsi
neš gerus įspūdžius. Dar pri
menu, kad minėti aktoriai pir, 
mą sykį po Velykų pasirodys 
scenoje. 

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

Klumpakojas. 

EAST ST. LOUIS, ILL. 

Melrose Park, 111. rr~7X43M 
Miners Mills, Pa. . f 3,817.00 
Mahanov Citv, Pa . . . 
Meriden, Conn 
Manchester, X". H. • . ' 
Maspeth, L. I 
Xew Phila., Pa 
Xew York City 

(Andrijauskas) . . 
Xewark, X. J . 

(Lazdynas) .>,...". 
Xashua, X. U 
Xew Haven, Conn. J 
Nonrood, Mass 
Xewark, X. J. . 
Xew York City 

(119thSt.)" 340.00 
Xorthainpton, Mass. 
Xew Britaiu. Conn. 
Xiagara Falis, X. Y 
Pittston, Pa. 
Philadelpbia, Pa . . . 
Providence, R. I. . . 
l*ittsburgh, Pa, .«.. 
Rhinelander, YVis. . 
Rocbester, X. Y. . , 
Racine. Wis 
Roeklord, UI 
So. Manchester. 

Conn 2,S5O.00 
Shenandoah. Pa 5,935.00 

.. 4,650.(K) 

1,500.00 
1,010.00 
2,910.00 

495.00 
3,037.00. 

450.00 

oo.uo 
800.00 

7,369.00 
7,569.00 

18,200.00 

1.335.00 
1(1540.00 
1,150.00 
5345.00 
5^00.00 
4.870.00 

800.00 
260.00 

4.355.00 
5.385.00. 

800.00 

Union City. 
"VVaukegan, 
VVoivester, 
"VVaterbutv, 
Wauwatosa, AVit 
Westl'ield. Mass. 

1.000.00 
7.5iK).(Xj 

515.00 
100.00 
600.00 

1,450.00 
. . 1,056 

3,650.00 
. . 700.00 

1.<XK).0!) 
2BQJSG 

1,150.49 
5.(MXi.(Mi 

42.933.95 

Sioux City, lowa 
Sioux City, Iowa 

(Dundulis) s . . 
So. Chicago. III. . 
S t Charles, 1 1 1 / . . . . 1,280.00 
Scrunton. Pa. 

(Manlo.sas s . . . . 
St. Clair, Pa 
Seattlo. YVasb 
Spri ng Valley. Ui. . 
Sprinirticld. Iii. . , . 
Tboni>;>nvillc. C"ni;. 
Tborp. VVis 
Trenton, X. .1 
Utica. N. V 

. Conn. . . 
Ui 

Mass. . . 
, Conn. . . 

. . . 2,705.00 

. . . 3.458.IN): 
JYauamie, Pa 220.00 Vi 

Šv. Kazimiero draugija buvo 
Įrengus balių. Girdėjau, kad 
pa\-yko—pelnė. Vargas tik, kad 
baliams bei teatrams nėra ge
ros svetainės. Sakoma, kad Y. 
Balnis, kuris nusipirko nese
nai dideli name, žada pastaty
dinti gražiąteatrams irbaliams 
svetainę. Ji čia labai reikalin
ga. Svarbu, kad svetainė butų 
doro žmogaus rankose, kad ne
įsileistų jon šlykščių perstaty
mų bei nepadorių šokių. Tiki
mės, kad V. Balnis, kaipo ge
ras katalikas, nepersamdys 
svetainės bile kokiems ištvir
kėliams. 

L. Laisvės, paskolos suma ky
la. Tie. katrie dar norėtų bonų 
pirkti bei gauti Uetuvos pašto 
ženkieirų, iai kreipiasi Į Adomą 
Leliuga, 1442 Arnold St., vieti
nės stoties iždininkę. Jei kas 
norėtų-savo broliams gimi
nėms lx?i kareiviams Lietuvoje 
pasiųsti dovanėlę, kreipkitės į 
L R. Kryžiaus rentė jų sky
riaus pirmininkių Petrą Kum
pi-

Apie gegužio pradžių žada 
atvažiuoti su prakalba čia 
kun. dž. Mironas, nesenai atvy
kęs iš Lietuvos. 

Balandžio 13 d. sm šv, mišio-
mis tapo palaidota Stanislovo 
ir Pranciškos Sinionavičių duk
relė Justina, o balandžio 15 d. 
Amelija Bubevionė išvažiavo \ 
Oak Forest Lgonbutį gydytis 
nuo džiovos. 

Papartis. 

CLEVELAND. 0. 

NVpa>l::u>ini<\ bet pasiro-
ihsime. 

i:i 

('levclandioeii varu l o . sar-

32.495.<i0|Walen'liet. X. Y. 290.1H) 

Skaitant laikraščius tenka šį-
tą patėmyti iš kitų kolonijų lie
tuvių darbuotės. East St. Louis 
lietuviai ir-gi nemiega. Čia 
taip-gi veikiama. 

I r taip. L. Vyčių 40 >kp.. ben
drai su Šv. Cecilijos bažnytiniu 
choru, balandžio 11 d. surengė 
gražų parapijos naudai vaka
rėlį. Nors buvo trukumų, bet 
galima vadinti pasisekusiu. 
Programa susdėjo iš dviejų ko-
medijėlių, dainų ir solo. Solo 
išpildė gabios mūsų choristės 
p-lės Z. Petravičiūtė. D. Dav-
lenskiutė, J. Pociūtė ir O. Kai-
riutė. Solo dainuota St. Šim
kaus "Kur bakūžė samanota," 
ir kitos, kurios gerai išėjo. Dai
nos ir-gi neblogai skambėjo. 
Tai ačiū pasidarbavimui vieti
nio varg. J. Blažio. Matyt tin
kamai buvo prisirengta , -

Vaidinimą taip-gi galima pa
vadinti vykusiu. Tiesa sa 
kant, man pačiam teko matyti, 
kada bandymus darė ir pats iš
sitariau, kad neįstengs tinka
mai atvaidinti. Bet apsirikau, 
nes, vienu žodžiu sakant, taip 
gerai suvaidinta, kad geriau ir 
negalima. 

Pirmiausia vaidinta "Kū
mutės."' Jų vaidino: Dudo ro
lėje—p. J. Poškus. Jis kalba ir 
judėjimu tiko toje rolėje. Du-
'dienės rolėje buvo M. Baltru-
šiufė, Ožienienės—Z. Petravi
čiūtė, Stogienės—A. Kreiviutė, 
Tauticnės-r-O. Trybauskiutė, 
Ragienės-TtJ. Pociūtė, Jonuko 
—M. Zaleckaitė, Onos Sųjun-
gietės-O. Kairiutė ir daktaro 
—K. Barkauskas. 

Po to vaidino "Gudrus Kvai
lys." Petro rolėje buvo K. Šar
kauskas, Jurgio, pavadinto 
kvailiu—J. Kleinauskas, Mag
dės, Petro mylimos—M. Bai-
trušiutė, Ickaus—M. Gailius. 
Jis vadinamas tikru žydu. Ro
žės—Z. Petravičiūtė, Urėdnin-
ko—S. Ivanauskas, Sorės—D. 
Davlenskiutė. 

Kaip sakiau, ant vaidintojų 
neturiu kų išrasti. Tik vienas 
nedovanotinas trukumas, tai 
deklemacijos, kurių taip labai 
reikėjo, o jų nebuvo. Tokiu bū
du pert raukos buvo tuščios, kas 
nemalonu įspudi darė ir publi-

Balandžio 12 d. paprastoje 
svetainėje įvyko mėnesinis su
sirinkimas Dieninės Vaikučių 
Globos (Day Nursery) draugi
jos, kurin susirinko vidutinis 
skaičius draugijų atstovų. Iš 
direktorių raportų pasirodė, 
kad viskas geroje tvarkoje ve
dama. Nors ir nepatogi naujo
ji vieta, bet ka-gi darysi netu
rint nuosavios. 

Nutarta surengti draugijos 
naudai vakarų, nes iždas baigia 
tuštėti. I^bai sunku šitų įstai
gų išlaikyti su dabartiniais mo
kesčiais. Tėvai ir motinos tu
rėtų gerai apie tai pagalvoti ir 
patys atsilankyti j draugijos 
susirinkimus. Ten kiekvienas 
galės pamatyti tikrąjį dalyki] 
stovį. Draugijų atstovai turi 
žinoti, kad jeigu apsiėmė drau
giją atstovauti, tai visi už par
eigų turėtų atsilankyti į kiek
vienų susirinkimų. 

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

D. V. G. dr-^os pirm. 

REIKALINGAS. 

Rip sawyer, pjiauti vieno 
colio storuma • medžius varto
jamus *del KSB993 Geras darbas. 
The Joseph Klicka Company 

20th St. & California Ave. 

WBSTPULLMANIEČIAI! 

Atkreipiame Jnsų atydų, 
kad pas Jus dienrašti "Drau
gų." atstovauja p. M. Kiupe-
lis 12115 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugų", taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir. apgarsinimų paduoti i 
dienrašti. 

LEIBERIAI. 
Del foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. 

39th & Stewart Ave. 

T n r c E R i A i 
Prityręs prie Radiatorių; Atdara šapą 

ST.VN DAKD OIL OO. 
1350 S. Leavitt St 

PASPORT^T ni.AN'KAS 

DVK.VI. 

I>altic ("onsultation Bnrcan, Inc. 
3.1 So. D o i r h r n St. Chicago. 

Roonj 206 

KKIKAUNOOS Mi:i; i . \ iTK>. 
Gor<ion Presv fe«<lorįai. G«ro« atpos. Ge
ros darHo sąlygos. 4$ valandos savaitėj. 
Vidurmieijtyj. 

I.KOIH.K B. <OLK < O. 
•z;6 ««-st Ontario Str. Arti Kroiiklin 

4 lubor. Mr. Aigar 

REIKALINGOS. 
Jaunos moteris suvirs 16 

metų amžiaus, del švaraus 
lengvo fabriko 
darbo sąlygos 
algos. 

Illinois Miniature Lamp 
Division 

2243 W. Harrison Str. 

darl>o. Geros 
ir geriausios 

Vaikai reikalinįri 16 ar 17 met\j 
amžiaus del assembling darbo, pri-
tirymas nereikalingras, darbas pasto
vus: Atsišaukite 

Faber Schncider Mfjt. Co. 
2317 S. \Vabo-ii Ave. 

Moteris: Jaunos a r senesnes sų 
ar be prityrimo, dirbti mažiam šva
riam fabrike: freros valandos ir al
gos, darbas pastovus. 

Horinc & Bo*oy Oo. 
4«1 W. Supcrior Street 

Jeigu tavo kraatuvinhikas 
neturi, pri-hjsk pininjnis 
*r miom o mes prį>iu^im< 
viena Knit-sinteaui. Pastos 
ieSos apmokaaaos. 

>TEMO HYC.lKNir - lA^HION 
INSTITITK. 

P«T»t. M. SS lr>i«« Ptoc* X. V. 

av i t ' i i i a i 10.S5C.24 j ką erzino 
Žmon leperdaug. 

$b45.r)G*J.t- "tani, gal gir-

REIKALAUJA. 

Ar atsibodo tau eiti iš vieno 
darbo į kitą. gaišinant laika 
ir piningus. 

OOODYĘAB 
siūlo pastovu darbą su geru 
mokesniu 2000 NEPRITYRU
SIO i VYRI." prie guminio ama
to. 
GEROS DAKliO SĄLYGOS 

MOKSLO PROfiOS 
LŽDARBYS MOKIXAXTJES 
Tnri mokėti kalbėti Angliškai. 
Sverti suvirs 145 svarus. 
Daktaro paliu< Ujimas į-eikalin-
gas. Atsišaukite ypatiškai ar
ba susižinokite so.Pactory Em 
])loVment Office. 

THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER CO. 

AKR0N. OHIO. 
Miestas Geras Progos 

Mergaitės i 6 iki 20 metu amžiau? 
nies išmokinsime jns siųti ir aptayo-
ti ant į>ower roaSinu ir mokesfute 
Jums JI 2 savaitėj. Išmokusioms aug-
štos kainos mokama. 
Colunihin Hcmmini aitd Embroidcry 

Co. 
108 Wcst iAkc Street. 

Butelių plovėja? ir greneralis hust-
ier. mažiam fabrike; darbas pasto
vus: tvirtam vyrui, geros valandos ir 
mokestis. Atsišaukite. 

401 V . Superjor Street 

M 

UŽLAiKYKIT KUDIKf SVEIKU IR TVIRTU 
Kūdikio tarpimas ir vystymą:'. ;v v x ' a i priklau
so nuo užlaikymo ir vartojamo maisto. Jūsų ku 
dikis turi būti kasdien maudomas ir reguliariai 
pamaitinamas. Jei negalit žindyt kūdikio, var-
tokit 

EAGLE BRAND 
(CONDEXS£D .VILK) 

AlsakiiiH'iausias kūdikių maistas—padarytas iš ge
riausio karvės pirno ir malto cukraus, del kūdikių. 
Visur ji rekomenduoja daktarai dėlei jo atsakantumo 
ir raaitinjrumo. 

Jei?;u jūsų kūdikis ne auga—jei jums reikia maisto, 
kuris ji sudrutins ir padarys .sveiku, pasiųsk mums 
šiandien kuponą ir gausi dykai jusu kalboje instruk
cijas apie maitinimą, taipgi penkiasdešimts keturių 
puslapių knygelę apie kūdikius. 

Kam l)ėdavot apie stoką cukraus ir pieno jūsų stalui 
ir i.ilgianus? Eagle Brand. delci savo atsakantumo ir 
gerumo, paliuosuos jus nuo to. dar jis yra pigesnis 
ir skalsesnis. Vartokit Eagle Brand bile reikale kur 
naudojama vaprastai cukrus ir pienas. Bandykit su 
sosu. 
šis l.alKli> ir Vardas 
vra Jums Gvarantija 

KW 

DfSTEIGTA 1837 M. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

Iškirpk kuponą. Pažymėk no į 
rimą knygutę ir prisiusk jj • 
mums ŠIANDIEN. 

Street i 
City į 
State ( 8 ) j 
. . . .Nurodymai apie Valgius 
. . . .Kūdikių Gerovė 

:i 

Kiti Itordcu Produktai: 
Bordens Evaporated MiUc Borden's Malted llilk 
Borden's condensed coffee Borden's MUk Chocolate 

ADOMAS STUGIS. 
Expressing & Moving. 

Perkraustau į kitą vietą. Visi ga
li iengva] atlikti pas mane visokius 
reikalus. 

4551 So. Hcrmitage Ave. 
Telefonas Boulvard 3778 * 

REIKALINGA. 

100 neprityrusiu vyrų, vai
kų ir moterių mokkitis prie 
dirbimo remns Mes išmokinsi
me jus amato ir mokėsime 
jums alga ir parodykime kaip 
galima uždirbti nuo $2T>.00 iki 
$.")0.00 Į savaitė, geros darbo 
sąlygos, atsišaukite gatavi j 
darbą. 

Illinois Moulding Co. 
23rd St. & Western Ave. 

Porteriai del ofiso. Turi pristatyti 
paliudijimus. Pnrtous pastovus su al
gą $22 savaitėj iš pradžios. Atsišau
kite tuojaus. 

H. J. H - . I I / Co. 
342 X. Wot iTn Ave. 

toremonai 
Ant 

Roney 8tokor 
8 valandas 

Geros Algos 

FARMOS z ŪKĖS, 
Jau didžiumas net nustojo vilties 

kad nebus atpigiDtas pr^-gyvenimas 
ir beveik tiesa, nes c - i pati vyriau
sybe nustojo darbavusi Begalėdama 
surasti būda. Ką. galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriat neperka maisto bet . 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mūsų turtas auga kasdien 
ir mes turim iinksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
> l r n i b i H A « » . . * * . . r ; - . t . . . . . . . . . . .. 

ramaus gyvenimo u.i . . « J O . . . . . a^ti 
farma' bet kur galima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
patinkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apslvedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
galima surasti linksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
Čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y- j 
ra ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų mes «avo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
masinu, inžinų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai i pora metų jau 

Parsiduoda 2 pagyvenimų gražus 
namas su extra Lotu šalę po 6 ir 7 
ruimus ir S ruimai stoge ištaisyta, 
Garage del 2 automobilių, vanos, 
namas geriausiame padėjime arti 
Garfield Blvd. (ootn St..) Kas turi 
a.štria aki ant bargeno jis atras kad 
Sis namas yra didžiausia bargenas 
visoj Ohicagoj už $4..">00.00 Atsišau
kite pas J. \Vilimas, 4501 So. Paulina 
SU 2-ru iubu. 

ANT PARDAVIMO 
6 ir 6 kambarių mūrinis flat na

mas, arti 21-mos ir Leavitt Gatvių. 
::.:~ :-;-• po $35 j mėnesi, kainu 
$4000. vertas $5000. Taippat ir 7 fla-
tai po 4 ir 5 kambarius su 5 kamba
rių namelių užpakaly, randos $75, 
kaina $8.500. 

K. C. Wci<-li!>rodt, 
19 So. La Sallc Str. 

Telefonas Central ISIS. 

ANT PARDAVIMO 2 FLATr 

A t c — . ir 4 kambarių, $3.*00. 
cash mokant 

Atsišaukite: 
5758 Sangamon st. 

Tel. L'nglevvood 45S5. 

. PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
Gtležu ir maliavos krautuvė iš 

priežasties mirties vyro. Lietuvių ap-
gyventoj vietoj prie pat lietuviškos 
bažnyčios. Gera proga lietuviui. At-

j sišaukite šiuo adresu. 
O. V. 

45S7 S. Wood St. Chicago, IU. 

PIANO & ORGAN SūPPLY 
Company 

2100 N. Racine Avenue. 

Paicškau savo tėvo aš I.todorius 
Ambrosas Lietuvos kareivis Šilalės 
parap. Indijos kaimo. Prašau atsi
šaukti a rba ka&žinote pranešti tokiu 
adresu: 

Isodoritii Anthmzni. 

NEPAPRASTAS BARGENAS 
As nusipirkau farmg. Taigi 

tūrių ir parduosiu 3—4 kamba-
t&s. namas atrodo da«g kitoks* mes r i l l lianiJĮ LiotUVlU apgVVPntOJ 

vnetoj ant 21 Place arti Leavitt 
Gatvės. Kaina $4200, parsi-
duos už $3750. Visi piningai 
nereikalingi. Norint daugiau 
informacijų, susižinokite sų 

JOS. VONDRAK, 
1404 W. 18 Street 

pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
Čia Apsigyventu pas rr.us. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkitiea prie ftv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri jums patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $506 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

SV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Michigan. 

co Kaz. Daunoras 

į P«--im:i>k«i Pulką- 7 ki?or>3 saiM-i 
Ka>:ii.i- Litbuftiua 

BIZNIERIAI GARSINKITfiS 
" D R A U G E . 1 ' 

ANT PARDAVIMO 
3 augseių namas su akmeaii-

nų priešakių randasi po nuin. 
3145 Emerald Ave. 

Kaina žema, išlygos priena-
mos. Atsišaukite: 

American State Bank 
1825 Blue Island Ave. 

?. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

bal. 20 d , 

KAMPANIJA LABDARY
BĖS TIKSLAIS. 

Antradienis, 
šv. Teotimas. 

Trečiadienis 
Šv. Anzelmas. 

Kviečiama padidinti duosnu-
bal. 21 d., m 3 -

IŠ CHICAGOS LIETUVIO 
KOLONIJŲ 

FEDERACIJOS PROJEKTŲ 
KOMISIJA. 

ATVAŽIAVO CHICAGON 
PASIVIEŠĖTI IR 

ŽUVO. 

Pirm keliu dienų apsivedusi 
jauna pora, Alex. Mefiuigan 
ir Marg&erite MeGoiean, iš 

IJ-obert 11. Svestaer, geae-
ralis vedėjas kampanijos ka
taliku labdary b<V tikslams, 
paskelbo kampanijos vadams 
paraginimą, kad i'ondan turė
tų tat surinkta milijonus do-
lierių. 

350 arkivyskupijos parnpi-
jju apsiėmė padidinti savo 

\lton, II. . ana diena atvazia-j . . . ! , . e , 
">ią labdarybės londan. 

imet kiekviena para-
pija fondan pristatysianti 
daugiau pinigu, kaip perniai. 

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

Pirmininkas 
M. žaldokas. 

-X, 

landžio 24 d, viršui minėtoje 
.<vetainėj. Pratjžia 7:30 vai. va
kare. Yakarag bus su progra
ma. Dainuos ^yni ir merginų 
choras. BUK solo, duetų, kvar
tetų ir tt. Bu« svečių iš Chica
gos. Tikimės patenkinti atsi
lankiusią publiką. 

įžangos ženklus iš anksto ga
lima nusipirkti jias Lietuvių 
Harmonijos narius. Vakare 
prie kasos langelio Įžanga bus 
brangesnės. 

Lietuvių Harmonija. 

(iuosmuna 
vo t hioagon pasiviešėti, pa- j ^ . 
y.iurcti cia puošnių, <lnfeliu 
krautuvių ir visokių indoniy-
bių. Apsistojo vienam vidu-
miesėio viešbutyj. 

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

liarguerite beveik ant vie-

BARASI UŽ BULVES; APIE 
CUKRŲ NIEKO. 

Federalis prokuroras ieško 
kaltininku, katrie pakelia kai
ną bulvėms. Šiandie bulvių 

IŠ BRIDGEPORTO. 

« " " " " ' " — "v'_ j svarui reikia mokėti apie 10 
tos buvo užmušta, gi jas vy- c e n f ų ^ dmg\au. T a 4 d a r l ) i_ 
rui smarkiai sužeista koja. 

DU ŽMOGŲ PAŠAUTA SA-
LIUNE. 

Saliune , po num. 4643 So.! 
Halsted gat. pašauta du žmo
gų: William Seanlon, telegra
fistas, 1214 West71 gat., ir J. 
X. Dunn. automobilių parda
vėjas, 2458 Indiana ave. 

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

Suareštuotas kažkoks Jo-
sepb Moran ir Jolm Fitzgc-
rald. Pastarasis yra bartende-
T\< paminėtam saliune. s 

PLĖŠIKAI PELNIJASI. 

ninku šeimynoms bulvės ne-
i]>erkamos. 

Bulvių klausimas pavesta* 
ištirti grand jury'ei. Nors iš 
tų tyrinėjimų nereikia laukti 
gerų pasekmių, bet reikia 
nors džiuginties. kad veikia
ma. 

Tuo tarpu apie cukraus kai-
i nas nei neprisimena. Cu-
j kraus visur trūksta. Krautu-
| vininkai cukrui stato knoaugš-
; ėiausias kainas. Ir nežinia kas 
! Įvyks toliaus. i 

Vargas su cukrum turi bū
ti. Xes .šiandie vietoje saliunų 
visur pristeigta saldumynų 
krautuvių. 

Tuo tarpu žmonės negali 
misti vienais saldumvnais. 

Apiplėšiami praeiviai; 
mi svaigalai. 

vagia-

Du plėšikai užpuolė .K. Ii. 
Lundquist, praeinanti 47 gat
ve, netoli Cottage G rovė. At
ėmė $70. 

Du apsiginklavę galvažu
džiai atėmė $33 nuo duonke
pio Isadore (ianau, ">900 In
diana ave. 

Penki plėšikai užpuolė -a-
, liūną po num. 4959 So. State 
gat. Paimta $40. 

Aną naktį svaigaliniai plė
šikai iš trijų vietų paėmė deg
tinės vertės $9.500. 

Ir taip kasdiena. 

CHICAGOS DARBO FE
DERACIJA STOVI UŽ 

AIRIJOS LAISVE. 

GALI SUSTREIKUOTI 
DUONKEPIAI. 

Cbicagos Darbo Federacija 
pastarajam savo susirinkime 
padare rezoliuciją, kuriaja 
kreiptasi i Anglijos darbinin
kų organizacijas paremti Ai
rijos laisvės ir nepriklauso-
mvbės troškimus. 

Balandžio 13 d. šv. Jurgio 
para]), svetainėje įvyko L, L. P. 
bonų vietinės stoties susirinki
mas. Pirmininkui, gerb. klebo
nui, kun. M. L. Krušui nepri
buvus, susirinkimą atidarė ir 
vedė vice-pirm. B. Sekleckis. 
Susirinko neperdaugiausiai bo
nų pardavinėtojų, liet atėjo vi
si tie, kuriems sukėlimas Lietu
vai paskolos užvis labiausia 
rupi. Iškelta daug visokiu su
manymu, kokiu būdu pasekmin
gi au pardavinėti bonus. Visi 
sumanymai ir nutarimai atidė
ti kaikufiam laikui del to, kad 
neužbėgti kelio nesenai susida
riusiam Chicagos ir apylinkių 
L L. P. Stočių Apskričiui. 

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

L. L. P. bonų galima pirkt! 
sekančiose vietose: pas stoties 
iždininką. J. Petkų, 3402 So. 
Halsted St. (Jleal Estate); L. 
Vyčių Paskolos Bendrovės val
dybą, šv. .lurgio parap. svet. 
kambaryje kiekvieno pirmadie
nio vakare nuo 7 vai., O. Aie-
liuną, 901 AV. 33rd St.; L. 
Darbininkų Sąjungos krautu
vėje, J . Maziliauską, 3261 So. 
Fnion ave.; V. J. Norkų, 3114 
So. Halsted St. ir P. P. Baltuti 
32G1 So. Halsted St. ' 

S. A. Stoties rast. 

RED. ATSAKYMAI. 

P-nui J. Rašimui Sioux City 
Iowa. Tamistos nusiskundimą 
pasiųsime į Kauną Lietuvos 
Valstybės Kontrolieriui, jei j 
dešimt} dienų praneši, kad su
tinki, idant tą padarytume. 

Kun. J. Jonaičiui Dearbom 
Mich. Geriau bus nekelti an-
trukart aikštėn ir taip nemalo
naus dalyko. 

P-nui Steponaičiui Rock-
ford. UI. Tamstos ^atsakymą 
}). Petrenui padėsime žymiai 
sutrumpinę ir^nžbaigsime gin
čus. 

BRITAI PERKA DAUG ME
DAUS IŠ AMERIKOS. 

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

Išsunktas medus stikleliuose 
daugiausia parduodamas ir 
Kalifornijos medus užima pir
menybe, sako raportai Preky
vietės Biure, Suv. Valstijų Ag-
t m v t i u i J * /o i / v U A i «. «»i n\ ttiA-?* 

1914 metais buvo įvežta į 
Angliją 2.600,000 svarų me
daus. 1918 metais pasididino 
lig 36,500.000 s4&rų ir kainavo 
$13..">00.000. 1918 metais Ame
rika prisiuntė Anglijai dau-
giaus medaus negu kitos šalys; 
jos dalis buvo 16įO00.000 svarų 
kainuojant $5.500,000. 

Ne Slėpki! 
Pinigu Troboje — 

* 
t 

Nelaikyki! 
Pinigu uždaręs Skrynioje 

Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai: 

del atsargos 
del apsaugos 
del naudos 

Peoples Stock Yards State Bank 
• > 

Šis Hankas esti po priežiūra Illinojaus Valstijos; jo turtas viršyja 15 milijone 

dolierių; esti saugiausi vieta pasidėjimui savo sutaupytus pinigus. Suvienyti} 

Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt aštuoni tūkstančiai darbininkų 

pasideda savo pinigus mūsų banke. 

n\ 

-vjeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neškie į 

PRANEŠIMAS. 

PEOPLEOANK) 
ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos. GATVES S • 
Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pieta. 5 

Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomis nuo 9 vai n 
ryto iki 9 vai. vakaro. * • • 

PAREMIA INŽINIERIŲ 
STREIKĄ. 

Chicagos Darbo Federacija 
patvirtino streiką inžinierių 
viešėse mokyklose. Pareikšta, 
kad inžinierių reikalavimai y-
ra teisingi. 

Viešosios mokykloj del strei 
ko uždarvtos. 

Nori gauti $50 savaitėje. 
2,.")(X) duonkepių unistų ža

da pakilti stroikan su balan-
ilžio 25 diena, jei darbdaviai 
nesutiks padidinti jiems už-
mokestes. 

Duonkepiai reikalauja už 
darbą nei mažiau nei daugiau 
kaip $.">0 savaitėje. 

Chicagoje bus naujas var
gše su duona. 

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
LATVIJOS PREMJERA. 

VEŽĖJAI LAIMĖJO STREI
KĄ. 

Lake Foreste vežėjai laimė
jo streiką. Vietoje $30 gaus 
$36 savaitėje. 

PCTRATIS S FABIJONAS 

A. PETRATIS 8c CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL. ESTATE-INSURANCE 

EofiG?EA*AMERiC&*BuRFAU 
Stuncta Nmgsa Parduoda Laivekort** 

N O T A R I J U Š A S 
iW So NikterStrvet. «M«I0 Ulinoit 

TtLCrHONE BOULtVABD 611 

Londonas, bal. 19.— Gauta 
žinių, kad ana diena įvyko 
trečias iš eilės pasikėsinimas 
prieš l^atvijos preinjerą Ull-
man. kurs užimtas rinkimų 
kampanija ir apkeliaująs tuo 
tikslu .šalį. 

Šiuo kariu j važiuojantj 
premjerą pamesta dinamitas. 
Bet ekspliozija nieko blogo ne
padariusi premjero automobi
liui. Užpuolikai pabėgo. Spė
jama, kad tai busią bolševikai. 

OLANDIJA BIJOSI RADI
KALU SUKILIMO. 

Hague, bal. 19. — Olandija 
labai bijosi savo šalies radika
lių elementų suokalbiayimo su 
tikslo nuversu vyriausyl>c. 
Kad tas neįvyktų, vyriausybė 
pagamino specijaliui įstatymui 
projektą. Tasai projektas at-
kroipta? prieš radikalų žygius. 

Šiuomi pranešame, kad šian
die, t. y. balandžio 20 d., 7:30 
vai. įvyks visų North Sidės ka
talikiški! pašelpinių bei idėji
nių draugijų atstovų susirinki
mas reikale Lab. Sąj. 6 kuopos, 
kad nutarti, prie ko rengsimės 
šiais metais. ' ^ 

Visus atstovus kviečiame su
si rinkti. Kurios dr-jos neturi 
išrinktų atstovų, tų dr-jų mel
džiame valdybas ateiti susirin
kimam 

Lab. Saj. 6 kp. Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

Yra atėjęs laiškas Vladislo
vui Žilevičiui nuo brolio kun. 
Kaz. Žilevičio iš Dorpato. Laiš
kas randasi pas p. A. R. June
vičių. 3313 So. Halsted St., 
Cbieago, TU. Adresantas pra
šomas atsišaukti. X 

Po valgiui neuŽmlrSc kad gerlaa-
slas vnisiss tave skgrts! yra EATO-
NIC. Prašalina visas nesmagumus 
suTirSklnlmo, o tas reifikia, kad rei
kto pamėginti viena. Parduodama 
pat visus aptiekorioav 

SIUNČIAME PINIGUS I 
LIETUVA. 
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V. W. RUTKAUSKAS f į 
ADVOKATAS J Į 
Ofisas PidrrJestTj: ™ * 

29 South La Salle Street Į J 
Kambaris S24 j | f| 

Tel. Central SS90 | | 
* — ^ ^ ^ «»• — «â l*afa»«J»»įsaMS>M m m ——»•*» O i a į Į — — • » | Ęį 

Vakarais, 812 W. 33 St. J • 
II 
• • 

I • 
I • 
I 

Tol V^rds 4ĄS1 

Dr. L L MAKARAS ! 
Uetavta Gydytojas ir Chirurgai 

» Ros«taade: iSf*S So. Mlchlcaa Ar«. j , 
• T M M H PaUrnan S41 ta- PalBBMSt tlSS} 
{ ChicagoJ: 4516 So. Woo4 Str. j 
)Tik Rctrerr* Tnkake ouo 5;30 iki 7 ^ 6 1 
{ T U a t f S Tards TtS. t 

i y . . - . . . . . . . . . - . . „ . . . , - . . . g 

" V I E N Y B E " 
Lithuanian Loan & Boilding 

Association. 
10806 Wabash Avenue Roseland, Chicago, HL 

Norime pranešti, kad galime daoti paskolas ant pirmų 
morgečių iki $10.0CH).oo cr mažiaus. 

X v* į '~J t \ t t i ' i i t i t J V j ' t i o r . ' '111111 €« t i t u>< i->vt i t i u i j^v \. : > * . %%i »̂ <A « U I > 

mėnesinių mokesčių sumos ir procento per šešis metus. Reika
laujantieji pinigų del namų pirkimo arba statymo kreipkitės 
j valdybą del tolesnių išlygų. 

Jonas Grigula. Pirm., 10701 State St.r Pullman 537 
Petras Frajeras, Rast.. 10750 Ind. Av. Pullman 4162 
Kaz. KHmavičia Y/A. 10801 Mich. Av. Pullman 1372 
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Telefonas Pullroan €9 j 
0R. W. A. MAJOR 

GTDYTCMAh IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 1171* Mtchi^au Ave. 
Adynos 8:J« iki t taryto — 1 lkll 
S po pietv — i:tt Iki J:SI vakare. 
NedeUomls o-JO l t Iki 11 išryto : 

— . - - . . - » 

MELROSE PARK. ILL. 

Tiietuvių Harmonija buvo 
rengusi vakarą su programa, 
kuris turėjo Įvykti vasario 14 
d.. Frand ir James svet.. prie 
23-čir* ir Lake gatvių. Kai-ku-
rių priežasčių dėlei vakaras ne-
jvyko ir liko atidėtas po Vely
kų. Dauguma buvo nusipirkę ir 
Įžangos ženklus. Kaikurie su
grąžino, kiti tebesilaiko. 

Tat šiuo pranešame, kad 
Įžangos ženklai, katrie turi nu-
sipirkęybus geri rengiamam va 
karui, kuris įvyks subatojo, ba-

Per Venintele Teisingiausiai 
Lietuvos Valdžios Įstaiga, j 
Siunčiame piningos pagal die
nini kursą. 

Taipgi siunčiame tavoms 
į LIETUVA ir kitur parūpi-j 
name pasportus važiuojan
tiems Į LIETUVA. Darome vi
sus legališkus dokumentus Į 
LIETUVA ir AMERIKOJ. 

Virš 50 murinų namų turi
me parduoti Į trumpa laika 
ant lengvu išmokėjnnų. 

Visais reikalais kreipkitės 
pas 
"ohn J. Zofp A. M. Barčas 

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU 

4547 S. Hermitage Av. Chicago E R 1 N E S T W E I N l l R B 
DRY OOODS 

sr* 
J.P.WAITCHES 

ATTORN1Y AT LAW 

STPAiCHT 
!0 

D E 

MELBA 1 0 * 
STRAKiHT 

ioa *' >̂ u.1 
. « K U » 

IOTHEH 
SIZES [A i*-^ 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklau-k s:<vo kranttivninko—Rot jeien 
krantuMunk.lv neturi—ra^yk mums. 

^i.LEWI5CIGARMFC.C0.N^K.N.J. 
Urgei t Independent ūgįar Factonj in The World 
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UKTt'VIH ADVOKATAS 
<!Ml S. WOOD STBBKT 

-.!« W. l « h " S T R E K T 
CHICAGO. 

McKinloy « » 9 
• - • - . . . - . - s : s 
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Tel. Yards 145 

Resld. tSS So. A^land Blr. Ctiicaro 
Telefonas n.-ynaarttot S.S44 

DR. A. A. ROTH. 
Ros** cr<lTtoJMi Ir dUrvTįįBs 
Spcr(Jali«tas Motcrt^p. Vyrljk^ 
valko <r risi) chroniška nevi 

Ofisas: SSM So. BaMed St.. CWmp>'] 
Telefonas D f o w W B 

VAIAITDAS: 10—11 ryto »—S po i 
ploto :—s vak. iredettonh 10— U A j 

18C0 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes 6nočM.rrm drigubas ntampva 

Ketr«rral» 'r Subatoml*. 
Dideliame padriekime jaunami. 

Visokie materUolai, ralkams draim- j 
«al, «lebea Ir Jasmt*«i . = 

Plaksncs 

79c 
Pluksnos 1 

iii Gal Dar Ne Visiems Gerai Žinoma i 
Jop Amerikoj randasi didžiausia T,ietu*vių T"kininku Kolonija' vi

soj Amerikoj tai yra St^ttvillc. Mk-h. ir su visų apfelinkiŲ mioste-
lais. 

SCOTTVII.LE Yra geriausia ir derlingiausia žeme. 
SOOTTVILI,K yra Didžiausios del 1'kininkn maSinerijn krautu

vės. * 
SCOTTVTI.LE Vr.i Geriausia tursai pardavimu ukisku produkto. 
srOTTVILI-E Yra Kenavimo produktų fabrikas yn OUlUHl Ė-

dirbystė ir t. t. 
SCOTTVIIyLE I^ietovoj turi geriausias brangiausias farmas ir su 

geriausiais Jtaisimo systema kaipo BU fcviesa ir vandenin s-v<s;:; ir 

SCOTTVIUUK l.:otuvoj farmarej pralenkia visas kitas IHfUlĮM. 
Žemes naSumų ir kurie gauna geriausia pelitą uf s. v.-, VlMMPĮfei 
darbą. 

SCOTTVIM-E Dabar atvykau i§ Chicagos su Automobiliui:, H 
tikslu kad Apvažir.ėjus ir pamačius viąas čion apgyventas lic-ivui 
kolonijas ka8 galiečiau ko daugiausia aptpaskofJ <.::jrr:/u %',_ Ve
ltų dienų Chieagon. Kas norite au Automobiliuni ii CfcMaSįM v«. 

•••• S. ot'vi •-. M: ::.. n--; j.a:v: tln.o iietuvtsk-i kc^oni.'ii ir pa-
~ : , S'-: w- - 's :k ' -v S • • • .k.'.'• :••'.••• : i \ ir:«s i* n a v ' •: n t a sn -

• k * ; t K l i i š k . n ' r • -. l . - i t ! . ' r . - . . , - . . . . . , . , r . . v . , ; . . , . . \ ^ n r - ; • • _ , ? 

PLUNKSNOS. 

79c I 
— f W. STRYGAS 3022 W. 40 St., Chicago, IB. s s 
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