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Vokietija turės Išmokėti 
50 Milijardų 

Talkininkai patenkinti atlik
tais savo darbais 

TALKININKAI NENORI 
TARTIES SU BOLŠE

VIKAIS. 

SURINKTI VIENĄ DOL. AT-1 IR VĖL PRANCŪZAMS PA 
SIEJO PUSĘ CENTO. DARYTA DAUG 

MĖS. 

Pasiusią Krassinui atsakymą. 

SUMAŽINAMAS KARĖS 
ATLYGINIMAS. 

, TALKININKAI PATENKIN
TI SAVO KONFEREN

CIJA. 
Už tai stovi pati.. Anglija. 

SON RĖMO, bal. , —Per-
niai talkininkai tarėsi užkrauti 
ant Vokietijos karės atlygini
mo (oficijaliai nesakoma "ka
rės, atlyginimas/' bet "atsta
tydinimas") daugiau 1 (K) mili
jardų dolieriu. * 

Del to Vokietija buvo pakė
lusi didžiausia trukšmą. Nes 
tokia suma pasirodė didesnė 

/ už visus nacijonalius Vokieti
jos .turtus, imant krūvon visas 
nuosavybes. 

Vakar tad Anglijos ir Pran
cūzijos premjeru pirm pabaig
siant konferencija privatiniai 
tarėsi apie tos sumos diduma. 
Ir pabaigoje buvo paminėta, 
kad iš Vokietijos bus pareika
lauta tik 50 milijardų dolieriu 
atlyginimo. 

t 'ž mažesni atlvginima sto-

Ypač Anglija, daugiausia lai
mėjusi. 

San Rėmo, bal. 27. — Vakar 
čia pasibaigė, taip vadinamos,, 
augščiausjos talkininkų tary
bos konferencija, kuri t ruko 
apie dešimti dienų. 

Kiek žinoma, premjerai iš
siskirstė patenkinti , išėmus I-
talijos premjerą Xitti, kurs ne
labai patenkintas anglų i r 
prancūzų militaristiniais žy
giais, ypač Turkijos suskaldy
me. 

Buvusios konferencijos pa
sekmėmis daugiausia patenkin 
ta Anglija. Xes jai pavesta 

San Rėmo, bal. 27—Talki
ninkų konferencijoje čia gau
ta laiška.< nuo Krassino, bolše
vikų valdžios atstovo preky
bos reikalais. Krassin kvietė 
talkininkus pasiųsti savo at
stovus Šveicarijon, kur jis bu
vo pasirengęs tuos sutikti ir 
pasitarti prekybos klausime. 

Anglijosc premjeras Lloyd 
George painformavo konferen
ciją, kad toks susirinkimas bu
vo pienuojamas l^ondone.. Jei 

"bolševikų atstovai negali .vyk
ti Londonan, tai yra aišku, 
kad Anglija nenori savo žemėn 
priimti Litvinovo. 

Premjeras pareiškė, jog An
glija neturi nei kiek daugiau 
noro su Litvinovu pasitarti 
Šveicarijoje, kaip Londone. 

Apie tai tad ir bus pranešta 
laišku Krassinui. 

Mokesčiu raštinė užgina .viso 
kias paskalas. Susektas vokiečių plenavimas 

pakelti naują karę. 

BAI Kevolmcijonieriai fcma Ant 
Meksikos Sostines 

» i ri-
KHi. - t . — Sulig 

prancūzų 

Washington. bal. 27. — Vi
dujinių Mokesčių rinkimų raš
tinė paskelliė. kad šin>ią do
lieriu ffloke>r-ių ?udnkti at
siejo raštinei 5.*> centai pra
eitais 1919 fiskaliniais metais. 

Tais metais surink ra $5,-, . . . 
Q . n i . n ( Y 7 C ! , , . i dėle kiekvbe vokiečiu pa*w*p-
y.xUoO,078. Ir tam dar.nii is- ' 
leista $20,5|.°,.77l. 

Tas skaitlines raštine 
kelbė todėl, ka< 

craščio Temps, 
i raiteliai aną dieną inėjo mie-
' stelių Hanau, rytuose nuo 
; Frankforto, i r tenai surado di-

tos amunicijos ir ginklų. 
Ta visa karės medžiaga pa-

Žymiausieji generolai pakyla 
prieš Carranzą 

pas- . .. ... v i vadinta " N a k a m arimui! . v a i n o s sa-i * /; 
, i i l a s , sulig prancūzu, reiškia, 

nes dalyse pakelta •laskahi.i ' . . v. 
/ • kad vokiečiai plenuoj-t naują 

BLOGĖJA CARRANZOS PA
DĖTIS. 

sostinė atkirsta nuo Vera Cruz 
ir nuo visų rytinių pakraščių. 

• 
Pranešta, kad likusios gėle-

S o s - e a tskir iama nuo pašau- ž i n k ( l , i ( ) ( J a ] i ^ V a r n m n ^ 

ri paduoti. Xes tuojaus pasiun-lio. 

' buk mokesčiu rinkimas 
riausybei labai brangiai atsi
einąs. , 

Kai-kur net buvo skleidžia
mos žinios, kad kiekvieno do-
lierio surinkimas atsieinąs 60 
centų, arba $100 — $6!). 

Tas nesąmoningas žinias, 
suprantama, platina vyriausy
bės priešininkai. 

karę prieš Prancūziją. 
Be to, pranešta, kad talki

ninkų komisija* rytinės Prū
sijos mieste Karaiiaučinje at
radusi 150 vokiečiu armotu. 

FIUME IR VĖL BLOKUO
JAMA. 

MOKSLINDSKŲ ŠUVA 
ŽIAVIMAS. 

Wasbington, bal. 27.—Visos 
šalies kolegijai ir universite
tus atstovaujantieji mokslinin
kai vakar čia suvažiavo naci-

valdvtį kuone visįį Mažąją A-! J o n a l < * M o k s , ° Akademijos 
ziją i r Kaukazą. f "«**»*» su*riakimfwir 

Prancūzija patenkinta, nes j T a k a r d u i š Californijos as-
Anglija pasižadėjo pavartot i 
spėkas prieš Vokietiją, jei pas-

yi Anglija. Vra taip todėl, kad j t a r o j ; nenorėtų arba mėgintų 
iš to visa labai mažai turi tek- Į atsisakyti pildyti Versaillesoi 
t i ja i . 

Italijos premjeras-Xi t u y-
pač paskat ino tarybą nustaty-
t i -pagal iauą konkretinę sumą 
ir nevargint i Vokietijos ta
riamomis milžiniškomis sumo
mis. 

taikos sutart ies sąlygas. 

Laimėjo ir Graikija. 

tronomu diskusavo apie pa
saulio erdvę. Buv 0 statomas 
klausimas, ar gyvuoja viena 
pasaulinė erdvė, ar yra jų dau-
iriau. 

NEW YORK* YRA ALUI Į 
STATYMAS, BET NĖRA 

ALAUS. 

IŠVISO 8 ŽMONĖS NUŽU 
DYTA FRANKFORTE. Belgijai padary ta tas s m a 

gumas, kad Anglija su Pran- Į 
cuzija sutiko apsaugo'ti jos ne-Į Paryžius, bal. 27.—Prancu-
paliečiamybę prieš galimus vo-1 ™m* okupuojant Vokietijos 

Oficijaliai vis#i toji suma,! kiečių pasikėsinimus 
50 milijardų, da r nepatvirt in-
ia. Tuo iikslu gegužės 25 mies
te Spa talkininkai turės kon
ferenciją su Vokietijos atsto
vais. Tenai tad ir bus tar tas 
galut inas žodis. 

ITALIJA NORI ATNAUJIN
TI SANTIKIUS SU RUSIJA. 

Tuo tikslu bus vedamos 
tarybos. 

Londonas, bal. 27 .—Vieno 
Italijos karės laivo kapitonas 
de Martini nukeliavęs Xovo-
rovsiiskan. ties .Juodomis jūrė
mis, anot pranešimo iš Mask
vos. 

Xovorossiiske kapitonas pa-

J miestą f'rankfort išviso ten 
nužudvta 8 žmonės vokiečiai. Graikija pasitenkinusi tuo, 

kad talkininkai jai pavedė 
turkų Trakiją ir priede dar 
Smirną, kas senaisiais laikais 
prigulėjo graikams. 

Pagaliaus Italijai su Jugo
slavijai ieista savitarpiai bai
gti nesivtikmus Adriatikos pa
kraščių klausime. 

Kas kita su Vokietija ir Tur
kija. 

Bet buvusioji talkininkų 
konferencija Vokietijai ir Tur- fmilitarines spėkas prieš Vokie-
kijai turi skaityties nelaimin- tiją, jei pastaroji nepildytų 
gulusiuoju laikotarpiu. Xes j sutarties sąlygų, paliečiančių 
Turkija suskaldyta i dalis ir {prancūzus. 
suspausta talkininkų žnvplė-1 ^ , . . . , , , 

. v ,,. L j . . . . *. i H , Paskelbta deklaracija. 
mis. Gi Vokietijai dar kar tą : *^ 
pranešta, kad ji taiko< saly- j Pasibaigus konferencijai tal-

tart ies sąlygoms, kokias Vo
kietija turi pildyti. 

Anglija sutiko remti Pran
cūziją tik po to, kuomet pas
taroji leido Anglijai liuosas 
rankas turėti Mažojoj Azijoj ir 
Konstantinopoly) ir kuomet 
jai pavesta pilnai kontroliuo
ti Dardanelius. 

Xestebėtina tad, jei Anglija 
pažadėjo Prancūzijai pavartoti 

išformavęs bolševikų valdžią, gas pildytų, jei nenorinti su- į kininkai paskelbė deklaraciją 
)Qg jis ten nuvykęs pradėti ta
rybas su bolševikų valdžia. 

laukti blogesnių pasekmių. 
Žinovai tvirtina, jog Voki*>-

I v 

H tarvbn 
<>t l o j a n u -
jos ir bei 

Kar>. ih 

tikslas—atnaujinti 
Itali-rvsiu.-

•('VI ,\ i u C 

.M a rr 

t a rj»c 
= RUSI 

=isakęs. 

Vokietijos klausime. 
Deklaracijoje pareikšta, kad 

•ija galėsianti kiek pradžing- Vokietijos prašymas padidinti 
ti tik del vieno daikto. Atei j jai skaitlių kariuomenės atme
nanti mėnesį gal ji tikrai pst | tarnas, nes Vokietija ligšiol j -
ir<ianli. kiek jai prisieis atly- isakmiai nepildė sutarties są-

New York. bal. 27. — Xew 
Yorko valstijos abudu Įstaty
mų leidimo Imtu pravedė bi-
lių,,kuriuomi leidžiama vals
tijoje gaminti i r pardavinėti 
alų s u ^ i r Uiciis dalimis nuoš. 
alkoliolio. 

Tasai bilius arba naujas Į-
-latymas iau padiK.;;-- pat-

j \ i r t in t i gui>ernato»ivi. Sak • 
; įi^u g u - c n a t o n i i s ^^tvirtin-
;^iąs. 

Tad bu> Įstatymas, bet vals-
į tija neturės alaus. Xes visą 
; šalj kol-kas apima priversti-
j nas uždraudimas svaigalus 
gaminti ir vartoti. 

Tas priverstinas konstituci-
jinis uždraudimas yra augs-
čiausiojo šalies teismo ranko
se. Tas teismas d a r netarė ga
lutino žodžio. 

Rymas. bal. 27. — D'Ann-
imzio kareiviai mieste Fiume 
arą (lieną užpuolė Abbazia ir 
jjiigio'tH' 40 arklių, pilgulinčių 
Italijos kariuomenei. Tad Ifca-
l :;a it vėl ėmė Mjtffoii l iume. 

ATSISTATYDINO GELEŽIN 
KELIŲ ADMINISTRA

TORIUS. 

Washington. bal. 27. — Re
voliucija Meksikoje prieš Car
ranzą vedama su visu pasise.-
kimu. Anot gantų žinių, revo
liucionieriai jau atkirtę nuo 
išlaukinio susisiekimo pačią so 
stinę Mexico City. 

Xežiurint Carranzos protes
tų, ir skelbimų, buk toji Mek
sikoj 
lis nepasitenkinimas, apima 
vientik Sonoro< valstiją, kurią 
bus galima greitu laiku numal_ 
sinti, čia apturima oficijalių 
žinių, kad Carranzos padėtis 
blogėja. Kas valanda aršėja 
jo valdžios likimas. 

Perkirstas geležinkelis. 

Revoliucionieriai ]>aėmė Mo

tes kariuomenę apsaugoti to 
geležinkelio tiltus ir tunelinsv 

Tik klausimas yra, ar ta 
pasiųsta kariuomenė kartais 
nesusisieks su revoliucijonier 
riais ir neatsisuks prieš pati 
Carranzą. • 

Generolai pameta Carranzą. 

Žvmiausieji Carranzos arenę-
e revoliucija esant is loka- , ^ } ^ r e i m ; v e v o l i u c i j o n i e r i ų 

^ ' pusėn. Tarp tų reikia paskai
tyti Obregoną. Maycotte, Felix • 
Diaz ir kitus. 

Carranzą sakosi turis kiek 
karės laivelm. Kadangi prieš 
revoliucionierius negali pa
siųsti kariuomenės, kurios li
ko nedaugiausia, tad skelbia 
prieš " suk i lė l ius" pavartosiąs 

Washington, l>al. 27. — Iš 
užimamos vietos atsistatydi
no geležinkelių administrato
rius Hines. Prezidentas pat
virtino atsistatvdinimn. 

TV j relos vars-tiją su svarbiausiuo- • s avo karės l a^yną . 

RABINAS UŽGDNA PER
SEKIOJIMUS ŽYDŲ. 

Budapeštas, bal. 27. — Pa
skleista pasaulin žinių, kad 
Cngarijos vyriausybė nedrau
gingai atsinešanti i žydus, juos 
baisiai persekiojanti. 

Tas žinias užgina vietos žy
du rabinas neveši. J i s sako, 
kad žydai nepersekiojami. . 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYSJIES 

ju tos miestu Cuernavaca. Ir Jis nori savo kelis kan^s lai
vus perkelti iš Ramiojo van
denyno pakraščių. Sakoma ir 
vėl prašysiąs Dėdės Šamo, kad 
tas jo laivams leistų perplauk
ti Panamos perkasu. 

tenai perkirto geležinkeli, jun 
giantj tą miestą n sostine Me-
xico City. 

Tai buvo svarbiausias sos
tinės geležinkelis. Jo netekus. 

NEGAUTA ŽDflŲ NUO 
, MARSO. 

TURKAI PAGROBĖ ALBA
NIJOS VALDŽL*. 

Tad užmestas visas tas 
klausimas. 

pats 
ras Nittii 

GAUNA S150. NORI 
DAUGIAU. 

Londonas, bal. _?. Piiov 
įstaigose oa i;!:'!1:!!!::.;::: >:' | 
vaite/' uzdirV; .f15'!. Dah.Mr 
jie T>flreikąįa,A dide>n"^ nžmo-
kesties. šimet karta ji^ms jau 
buvo padidinta tižmūke>t;-. i 

ginti talkininkams. Gi kuomet 
nustatyta stirna bns žinoma, 
tuomet vokiečiai imsis darbo 
ir mėgins knoveikiaus atsitei
sti m talkininkais 

Anglija parems Prancūziją. 

ly?ų-
Toliaus pareiškiama, kad 

Vokietija sutarties sąlygas 
būtinai pildytų. Xes visoks jos 
išsisukinėjimas bus nepaken
čiamas. Kitaip ' talkininkai bus 
priversti imties kuoaštriansių 

\i'ma>.<i: pra.l/.iugusi Pran- j priemonių. 
<-.izi.;a. X«3.- Ani.' :• r.°>t;; p.i- ; Pabaigoje sakoma, kad tal-
kr.drjo ją pars-r. ti visli- \ i- kininkai n>; t«iko> >ntartj ^fo-
kalais. atkreipt-.-.i- pruyi Vok i c ; vi didžiausioje vienybėje. Įv
iją ir surišta:-, ^n taiko- <;i- Į gini kaip yra buvę karė^ nv-tn. 

Omaha, Nebr., bal . 27.—Ki-
birkštinio telegrafo inžinie
rius MiHener |>er kelia< nak
tis su savo asistentu 'nemiego
jo. Sėdėjo visas laikas prie 
ypatingų aparatų ir lnkeriavo 

, kokių nors žinių nuo planetos 
Marso, kuomet Marsas tomis Albanijos valdžios nariai išsi-

Albanijos valdžia išsklaidyta 
visais šonais. 

Londonas, bal. 27.— Tu -
nacijonalistų vado ir buvu-i* 
jo provizijonalio Albanijos 
prezidento Essad pašos šali
ninkai užėmė Tirana ir nnver- I 
tė Albanijos valdžią, sulig ap- ' 
turėtų čia žinių. 

Depešoje }>areiškiama. kad 

I <lienomis buvo arčiausia že-
mės. 

Pasekmėje nesulaukta jokių 
| žinių. Tad a p a r a t a i liko užme-
Į stas. 

l)r. MiHener tvir t ina, ma ty t , 
ant Marso nesama jokio gyvo 
sutvėrimo, (n jei tokių esą. tai 
ji,> neturį suprat imo apie ki
birkštim telegrafą arba padą-

į viiną ženklų kitoms planetoms. 
Xes jei Marso žmonės butų 
jiasiuntę kokią žinią, j o Milli-
nerio, apa ra t a s visuomet butų 
pagavęs, ka ip pagaunamas iš 
oro kuomenkiausias sušlamėji
mas. 

sklaidė visais šonais. 
Albanijos valdžios kariuo

menė buvo priversta palikti 
savo amuniciją. Paliktus jos 
ginklus tef-iaus paėmė italai. 

Pranešta, kad Įvykusių mū
šių metu apie 200 kareivių už
mušta ir sužeista. 

Paskui Essad pašos spėkos 
užėmė Kavalia. pietvą/aruose 
nuo Durazzo. Matyt, turkai 
briausis ir ant Durazzo. 

ANT CEVERYKŲ BUS PA
DĖTOS KArNOS. 

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
— Ne, ne. gerbiamasis grafai! Mes ne visais laikais buvome 

turtingi. Mano tėvas sukrovė tuos turtus pardavinėdamas lim-
burgeririį >uri feismią vietose. 

NEŽINIA K U R PREZIDEN
TAS TURĖS ATOSTOGAS. 

Washington, bal. 26.—Pre
zidentą* AVilsonas nežinia kur 
persikels gyventi vasaros me
tu. Seniau paskelbta vieta 
Massachusetts valstijoj pasi
rodė daugeliu žvilgsnių nepa
ranki. Kita vieta dar neparin
kta. 

Washington. bal. 27. — Se
natui bus paduotas bilius, kad 
ėeverykų fabrikantai ant čė-

i verykų padėtų kainas, kiek 
Į jie paima už tuos parduodami 
i krautuvininkams. 

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

Konstantinopolis, bal. 2t,~ 
Prancūzams apleidžiant Tur
kijos miestą Urfa, turkai na-
cijonalistai juos užpuolė ir 
paklojo 500 kareivių. 

BALANDŽIO 27, 1920 M. 

Cliicago. — Šiandie apsiniau
kę ; rytoj giedra ir Šilčiau. 
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D R A U G A S 

UETCYTŲ KATALIKŲ DIEVRA3TTIS 

"DRAUGAS" 
fcatfalipna išskyras nedėldienius. 

PREATMERATOS KAISTA: 
CfalCAGOJ IR ržSIFN'YJE: 

Metams : . . . *8.0u 
Pniei Metą} S.50 

STV. VALST. 
Motam> $5.00 
Pusei Metų S.00 

Prenumerata mokasi iškaino. Lai
kas skaitosi nuo užsiražymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus j 
registruota laišką. 

"Drangas" Publishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, CL 

Telefonas MeKmley 6114 

\ 

Skaitytojams. 

Pirmame punkte labai pro-' 
tingai pažymėta, kad mųs re
spublikom prezidentas butti lie
tuvių kilmės. Beveik neabejo
jame, kad tas punktas taps į-
ražytas i Lietuvos Respublikos 
konstituciją. Taip-pat neabejo
tinas yra antras punktas apie 
ministru atsakomvbe ir trečias 
apie piliečių teisią lygybes. 

Agitatoriai gyvenantieji sve 
tinitauėių. paguždentomis min
timis ir tų agitatorių apdum
ti neatsargus asmenys gal ne
norės ketvirtojo ir penktojo 
punkto apie sąžinės laisvę ir 
apie mokyklas priimti ištisai, 
bet tuodu punktai yra taippat 
protingi, kaip ir kiti. 

Šeštam punktui pritariame 
visiškai ir neabejojame, kad 
taip bus kaip jis rašo: darbo 
8 valando- dienai ir užmokes
tis pritaikytas šeimynos reika
lams. Prie jo pridėtume tiktai 

Lietuvos Laisves Paskola. 
I. Bonai jau atspausdinti. [ paskolos būdu į saga i ture* 

, • . t • • o i. » patekti ne kam kitam, bet ta; 

Lietuvos Laisves Paskolos bonai jau yra atspausdinti. Bo 
nai atspausdinti yra trijų ru-

nuolatinai Lietuvos valdžiai. 
'iYdcl nebegali keti jau jokio 

, .,. . ,. : i n A j ,. išsikalbėjimo,kai t:s paskolos 
siu: ant oO dolieriu, 100 dohe-! ,. J ' . * *T 
• • 'AA J i- • •» • negalima remti. T»k Lietuvos 

nu. ir aOO uolieną, iš viso ant 
sumos penki milijonai dolierią. 
Bonai tur po keturiolika ku
poną, sulyg kurių bus išmoka
mas nuošimtis. Už paskutinius 
penkioliktus metus nuošimtis 
bus apmokamas drauge su ap
mokėjimu pačios sumos. Pro
centas už bonus skaitomas nuo 
liepos 1 dienos, šių 1920 metų, 
o patsai apmokėjimas paskolos 
iures j.vyKti liepos i aieną, | 
1935 m.* 

Tuo tarpu yra daroma šių 
bonų numeracija ir nuo gegu
žio 1 dienos bus pradėta išda
vinėti visiems, kurie norės 

pora žodžių: -Valstybė pn- ^ ^ ^ 

priešai tegali niekinti ir at
kalbinėti nuo tos paskolos. 
Kas prie jos nesideda, tas nė
ra Lietuvos draugo, bet prie
šu. Atsiminkite apie tat, kad 
nepasilikti ::;!pakalyje viso 
Lietuvos reof.ublikos t vėlimo 
darbo, ir kad tas vardas — 
"Lietuvos Priešų" Bebūtą prie 
visų jūsų, kurie at>ilikote, 

i sturamas T7\d*4 te<*rL-itfc> juva 

KATALIKŲ SOTAŽIAVI 
MAS CHKJAOOJB. 

j Milygouiis. Katalikai smarkiai 
| pakilo prieš \ą sumanymų. 
Kiekvienoje parapijoje Londo-

Antradienis, bal. 2? 1920 m. 

Toiodo's, Ohio vyskupus j ne buvo surinkimų, protestą-
Juozapas fcebreniks yra vadas j vusių prieš jį. Bengiama ben-
pasaulinių vyriškų draugijų į d.-a didelė demonstracija mil-

Vytuk mtUtų Raką 

I 

.*1 

Jau šitame "Draugo" nu-
maryje yra daugiau Įvairių 

j negu būdavo iki šiol. 
Mes suėjome i santikius su 
Press and Publicity Depart
ment !u, t. y., spaudo^ ir garsi
nimo skyrium Įsikūrusiu prie 
National Catliolie VVelfare 

' Council (Tautinė Katalikiška 
Geryneigos Taryba). Tokiu 
būdu ''.Draugas" kas savaite 
gaus telegramų iš Rymo, Pa

džiaus, Londono ir Dublino. 
Taip pat talpisiine naujienas 

ir pranešimus iš Washingto-
no. 

Spaudos ir (iarsinimo Sky
rių, kuris patieks mums žinių, 
veda visoje Amerikoje pra
garsėjusieji laikraštininkai. 
Jrems pradeda visas štabas jau 
prityrusių raštininkų. Del šito 
naujo pagerinimo mųs dien-

galėsime teisingai ir 

verstinai ajnlraudžia darbinin
kus nuo nelaimių ir aprūpina 
jų senatvę". 

Septintais punktas gal šiek 
tiek neaiškus, nes nepasakyta 
nei kokis yra kapitalo pervir
šis, nei kokia turi būti jo kon
trolė. Mes sakytume šitaip: 
''Privatinio vieno asmens tur
tas, atmetus jo skolas, negali 
būti didesnis kaip 10 milijonų 
pilnaverčių auksinų: korpora
cijos nuosavybė jierviršijanti 
jos skojas gali siekti 20 mili
jonų pilnaverčių auksinų, bet 
nedaugiau." 

J vedimas šito Įstatymo gali 
būti šiek tiek pavojingas, nes 
pralobstantieji gabes savo tur 
tų j užrubežĮ, kur Lietuvos 
valdžia jo nepasieks. Tokiu 
būdu mus šalies turto augimas 
bus šutrukdintas. Del šitos 
priežasties butų neapsakomai 
pavojinga vietoje 1" milijonų 
nustatyti dar mažesnĮ vieno 
asmens didžiausių turto augš-
tunią. 

Protinga yra rezoliucija a-
žitai paduoti visas žinias a - | p i e rnį§kus. ežerus, geležinke-

pie katalikams rūpinčius nuo-j įim i r k i t u . M e s prįdėtume 
|tSriūs, Įvykstančius Ameriko-į p r i e t o : -Miestų tramvajai. 
Į je ir kitur. Prie naujienų dar 

bus įr akyvii pamargininm a-
I pic giynai katalikiškus daly-
r kus. Tai-gi skaitymas dar la-
į biau patiks mųs ėmėjams. 

. Šitiems pagerinimams Įvykus 
"Draugas" bus dar naudin-

; sresnis savo skaitvtoiams. Ti-
kimės, kad neužilgio galėsime 
pasigirt? Amerikos Katalikų 

deginamojo gazo dirbtuvės ir 
elektros gaminimo stotys juo
se priklauso miestams. Tarp-j 
miestiniai tramvajai priklauso 
valstybei." 

Dvarų sutvarkyme Šv. My
kolo Draugija prisilaikė dvie
jų principų: 1) aprūpinti že
mės neturinčius žemdirbius ir 

bonų ir vi
siems, kurie jau yra pilnai už
simokėję už bonus. 

II. Sukruskite visų stočių ko 
mitetai. 

Iki šiol visas prirengiamas 
bonų pardavimui darbas yra 
atliktas. Suorganizuota apie 
180 stočių, apvažiuotos visos 
svarbiausios didesnės lietuvių 
kolonijos Misijos narių. Dabar 
ateina darbas j)irkti ir išdalin
ti bonai visiems, kurie nori 
prie paskolos prisidėti. 

Lietuvos Misijos nariai no 
n.tų patįs atsilankyti Į dides
nius kolonijas ir išbalinti ant 
vietos bonus visiems, kurie y-
•a pilnai už juos užsimokėję 

aiba dar panorės pirkti. Km 
negalės patįs atsilankyti, bus 
siunčiami Lietuvos M--'jos Į-
galiotiniai arbakai-kur tas dar 
bas bus pavedama* patiems 
stočių komitetams.Yisaiu šiam 
darbui pasilieka laiko vos tik 
<IH nunešiu, nes iki Mn-t.s 1 
dienai š. m. visos paskolos dar 
bas norima pilnai užbaig'i.Kas 
yra ržsimokėjęs boną tik jr\V. 
pinigu, kviečiamas yra iki lie
pos 1 dienos užsimokėti pil-
nauidant iki šio laiko butų pil
nai žinoma, kiek iš viso kokia 
stotis yra paskolos išpirkusi. 

Šiuomi užkviečiame visas 
vietos organizacijas padidinti 

stotis, kad ir partijinias, pas
kolos užpirkimui. 

Liet. Misijos Informacijų 
Būras. 

INFORMACIJA VAŽIUO
JANTIEMS LIETUVON. 

SPVO agitacijos d-irb», idant 

2) nedaryti skriaudos didžia-
Geryneigos Tarybai, jog Įgijo-, miams. Todėl Draugija pro-
me daugiau skaitytojų. Tuo-1 jektuoja panaikinti dvarus 
mi galės pasidžiaugti šios ša.- i išpirkimu, o ne išveržimu. 

vyskupai, kad jų pastan 
gos remti katalikiškųjų spau
dų gerinant ją? atneša naudos 
ir vaisių, nes katalikų dvasia 
stiprėja ir gerovė eina didyn. 

Tegu nuolatiniai "Draugo" 
skaitytojai pasako savo pažįs
tamiems, kad šitas pagerini
mas įvyko "Drauge", kad 

I "Draugas"' kas savaitę gauna 
tikrų telegramų iš didžiųjų 
pasaulių sostinių ir iš YVash-

I ingtono. Tegu tie jųs pažista-
I mi užsirašo mųs dienrašti nors 
: trumpam laikui ir tegu pama-
i. to. Mes neabejojame, kad ban

dymo laikui išėjus jie ir be 
į prikalbinėjimo skaitys mųs 

dienraštį. 

Graži ir Gera Re
zoliucija. 

Šiandien Cbicagos žiniose 
talpiname Šv. Mykolo Drangi-
Į0» X. 2. rezoliucijų, pasiųstų 
Steigiamajam Lietuvos Sei
mui. Ta rezoliucija yra graži, 

Prie to mes pridėtume, kad 
kiekvienam apskritije Lietu
vos valdžia turėtų JK> vienų 
3,000 dešimtinių dvarų, kuris I prie paskolo 
butų podraugei ir žemdirbys
tės mokvkla ir vieta, iš ku-
rios to apskričio mažieji žem-

| lirbiai gautų lengvomis sųly-
Įgomis pasiskolinti brangių 
žemdirbystės mašinų. 

Nors išradome ši-tų permai
nyti ir pridėti prie minėtosios 
rezoliucijos, ji yra vis-tri pa
vyzdinga. Nei patys negalėtu
me sustatyti tokios, prie ku
rios kiti nerastų kų pridėti ar 
mainyti. 

Nors Amerikos Draugijų re
zoliucijos dar nėra įstatymai 
Steigiamajam Lietuvos Sei
mui, bet tas Seimas laukia iš 
tautiečių protingo žodžio ir su 
pagarba jį priima. 

j kiekvienas galėtų i s irkti lo-
| r.) cint pirmiaus jau pasi.itos 
Į sumos ir kad paskola visų pen
kių milijonų galėtų pilnai nu
sisekti. Taigi sukruskite visi 
piie darbo. 

III. Atsikreipimas prie visų 
atsilikėlių nuo paskolos. 

Amerikoj yra daug lietuvių, 
kurie ikišiol nenorėjo dėtis 

tardami, jog 

Daugelis lietuvių keliauja 
Lietuvon ir dėlei nežinojimo 
kelionės taisyklių daug vargų 
paneša. Trumpai paaiškinsime. 

Išvažiuodami laivakortes 
pirkite tiktai pas iš senai žino
mus agentus. Nekurie nauji 
agentai, patys nežinodami rei
kalo, savo pasažieriusXe\vYor-
ke paveda tiesiog prigavikams 
ir nuo to žmonės nukenčia.Jau 
buvo atsitikimas, kad vienas 
agentas iš Vakarų prisiuntė 
keliolikų keliauninkų Xew Yor-
kan su laivakortėmis ant Pa
ryžiaus, bet New Yorke juos 
norėjo užsodinti ant laivų ei
nančių Triestas ir vertė kėliau 
ti ]>er Yiennų ir Varsavų. Tik 
apskundus Misijai jie likosi 
nenuskriausti. NeUr Yorkan at
keliavę turi būti labai atsargus. 

Geriausiai ir parankiausia 
dabar važiuoti bila liiuja per 
Paryžių. Daiktus paduodant 
ant laivo nereikia apdrausti. 
Daiktus stačiai adresuoti Pa
ryžiun. 

Pirm išvažiavimo dar reikia 
būtinai turėti Lietuvos atsto
vybės pas]>orto vizavimą, be 
kurio neįsileidžiaVokietijon ir 
Prancuzijon. Taip-gi reikia tu
rėti paeporto vizų pas Prancū
zijos konsulj. Apart t© dar rei
kia turėti liudijimų, kad užmo
kėtos taksos, kitaip neįleis Į 
laivų. , v 

Paryžiuje reikia pasportų vi
zuoti pas Vokietijos "konsulį, 
kad turėti tiesų įvažiuoti Vo
kietijon. Taip-gi reikia vizuo
ti? pas Anglijos konsnlį, kad 
praleistų per Anglijos užimtų 
zonų. Užsivizavus pasportus, 
bilietus pirkti iki Berlyno ir 
daiktus paduoti, bet daiktus 
paduodant būtinai reikia ap-

Amerikos Katalikų Gerovės 
Taryboje. Jis apgarsino už-
kvietimų, kad 5 gegužio vieš-
butije La Salle bus katalikiškų 
vyriškų organizacijų atstovų 
suvažiavimas. Jis tęsis dvi 
dieni. 

To suvažiavimo tikslas yra 
išrasti ir aptarti badus, kaip 
tos organizacijos galėtų su
tarti ir išvien dirbti ben
driems tikslams, susižinoti su 
panašiomis organizacijom!.-
kituše iauiose, ypač su gaii?l-
gomis organizacijomis Europo 
je bei Pietų Amerikoje. 

Užkviestos tapo dvidešimt 

Mūsus IsUma ir mokymo būdu ,nj* 
trumpu laiku tihnokait* TUO U M -

m. 
žiniškoje Albert Hali. 

Pasirodo, kad katalikai An- i *«* turtme <ndtuu«iu» ir geriau-
,• • • . , . , , . , . .. įsius kirpimo, delbra'.ng ir siuvimo 

gllJOje y r a d i d e l e morale Jie- (skyrius, kur kl«kvi«uas gauna gero. 
ga. Prie jų prisideda daugelis |prfktlkos i**""*™*"***-

. . . • / . I Visuose siuT)mo skyriuose masinos 
tikėjimų branginančių protes-1 varomos eisktne jioga. 

KvleCiamo kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa-
sižiurėU ir pasikalbėti del salygu. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurtoj 
madų knygos. 

MASTĖS DZSIGNTJfG 
SCHOOL. 

i. F. irsTniffca. T«deiaa 
190 N. STATE STREET. CHICAGO. 

JCamaa* LAIC* St . ant 4.-1.» laka 

tautų. Ir -tie nenor, kad mote
rystė pavirstų išdykumu, kad 
šeimyna susidėvėtų ir tautos 
pamotai susilpnėtų. Taip suta
riant katalikams su tikinčiais-
protestantais porų metų prieš 
karę tapo nuverstas tikėjimi-
nėins mokykloms kenksmingas 
ieisdavybes sumanymas, taip 
gali pasidaryti ir dabar. 

Kada lordo Buekinaster'io 
netikęs sumanymas apie mote-

penkios organizacijos prapli- rystės perėjo į augštajį Ang-
tusios visoje Amerikoje. Pir-
mą vietų užima, žinoma, 
Knigbts of Columbus, paskui 
Ancient Order of Hibernians, 
Katalikų (Hrininkų Ordenas, 
Knight of America, Katalikų 
Savytarpinės Pašalpos Drau
gija, Tautinė Katalikų Jaunų 
Vyrų Vienybė, Čekų Katalikų 
Vienybė, Knislu- oi S. Jobn, 
Vakarų Šalies Katalikų Vie
nybė, Vokievai Šv. Jurgio Vy 
<iai. Tautinė Vokiu-ių-Katali-
kų Federacija Amerikoje, Pil
nųjų Blaivininkų Vienybė, Ai
rių Kata'ikų Labdarybės Vie
nybė, Šv. Vincento a Paulo 
Draugija, Šventojo Vardo Vie
nybė. Katalikiškų Draugijų 
Federacija Amerikoje, Lietu
vių Susivienijimas, Jaunų Vy
rų Įstaiga, Tatfriųis Susivie
nijimas Čekų Katalikų, Jau
nų Vyrų Katalikų Draugija i* 
Sodaiicijos Vienybė'. 

lijos teisdavybės butų. katali
kas lordas Braye savo nepa
prasta iškalba sujudino rim
tus lordus. Išdėjęs kitas suma
nymo blogąsias* ypatybes, lor
das Braye t^rė: "Žmonės min
tija, kad Angrrja tebesant kri
kščionių žemė Tai-gi Kristus 
sakė:, Kurruos1 Dievas suvieni
jo, tuos ienct*kiria žmonės." 

mm •>«.a*»i««e»«a>»i>>»j»>.»#»s>«isi«>sij 1 
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Valandos: suo t ryto iki 9 vak. 
Seredomis nu« 4 lyg S vakare 

47U SO. ASHLAMD AVENtE 
mm 47-44M aitrės 

PRAVOSLAVUI. 

Bolševikams užėjus pravos-
lavija išsyk buvo beveik žlu
gus. Cerkves, vienuolynus ir 
kitas pravosJavijos įstaigas 
bolševikija pasisavino. Te-
čiaus Hgainiu tapo leista lai
kyti pamaldas su sų4yga. kad 
visas jų išlaidas padengtų no
rintieji. Pravoslavija atsigavo. 

Bet ji jau kitaip žiuri Į po-
pežių ir katalikus. Diplomatai 

-—m JQSEMCW0L0N 
Jctuvls Advokatas 

m BO. LA 8ALLB 8TKEET 

Takarala 1911 W. It-nd atnmt 
Tai. Boolnrtn « » H 

C H K A O O , JLL. 

sas 
- * 

>r.]VlStųMiicln 
3107 So. Morgss Street i 

cmcAoo, 
Trlritm* • YaoMkt MM 

•ahtndoa: — s Ori 11 B ryto: 
i -po plasti -W t vak. Nadeilo-
ma ano S iki 8 vaL vakarą. 
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j gavo žinių Washingtone, kad 
Tame sąraše matome "Lie- | sant^iai taip tikinčių r5sų ir 

jie nenorį su ta paskola pa- j w a g 0 t į ą n e s ] a b a i ^ „ g p u n d u 

remti dabar esamos Laikino 
Lietuvos Vvriausvbės. 

tuvių Susivienijimų," Nėra 
abejonės, kad čia kaiba apie 
"Lietuvių Rymo-Katalikų Su
sivienijimų Amerikoje,*' nes p. 
Šliupo susivienijimas abejoti
na begu tiktų į tarpų katali
kišku draugijų. 

Vyskupas Schrembs pažymi, 
kad nuvažiavimas neketina už
kviestąsias organizacijas su
plakti į vienų, nei mažinti jų 
neprigulmybės. Tečiaus daug 
yra bendrų klausimų, apie ku
riuo? reikėtų bendrai pasitar
ti katalikiškoms draugijoms. 
Vra ir bendrų pavoju, kuriuos 
lengviau atremti visiems iš
vien. Toki .daigtai, kaip nau
jai leidžiamosios teisės, tarna
vimas visuomenei, auklėjimas 
ir lavinimas vaikų bei skautų 
ir panašus dalykai turėtų rū
pėti mums visiems. 

Kiekviena katalikų organi
zacija turėtų žinoti tuos daly
kus, kurie paliečia visų Ame-

katalikų didėja, kad kilusi vil
tis susivienyti abiem bažny
čiom. Žinovai' prideda, kad to 
susivienijimo prirengiamasis 
darbas koncentruojasiLietuvo-
je. 

iŠ KATALIKU KOVOS SU 
MASONAIS ITALIJOJE. 

J. KINSMAN 

f gera įr protinga. Ji apima pa-
ii uosius viešo tautos 

reikalus ir juos 
;iurėdama tik vieno 

e euis -vari 
i gyvenimo 
f P varsto > 

re na u. 

Pereitais metais dukart ra
senu.' apie Protestantų Epis-
kopalų Delaware*o dijecezijos 
vyskupų. Tapęs kataliku jis 
pastojo istorijos profesorium 
į Katalikų Universitetų Wa» 
shingtone, D. C. Dabar Btrfi'alo 
X. Y. laikraščiai rašo, kad jis Balrimorės katedroje 

šiandien butų jau laikas ir 
tiems visiems atsilikėliems ak
tyviai dėtis prie paskolos. Kin-
k'iuai i Steigiamąjį Seimų jau 
pradėjo, greitu laiku susirin
ka patsai Seimas, kursai nus
tatys ir nuolatinę jau valdži Į 
Lietuvoje. Surinkti .Vnerikoįe 

ir kuparų žūva. Taip-gi Pary- į rikos gyvenimą. Kų daro kata-
žinje reikia pasiteirauti, ar rei- j likai viename krašte, tų nau-

žadųs tapti katalikų kunigu. 
Kadangi J. Kinsman'as yra 
nevedęs, tat galimas daigtas. 
Tik abejonės truputi yra dėl
to, kad minėtasis Dolaware'o 
vyskupas buvo Juozapas Kin-
sman, o Buffalo laikraščių te
legrama iš VVilminjrton kalba 
apie James (Jokūbų) Kins-
man. Negalima sakyti, kad te
legrama tikrai klaidinga, nes 
Kinsman'as pereidamas į ka
talikus galėjo permainyti var
dų, primant .lokite vardų ant 
garbės Kardinolui Jokūbui 
(jibbonsui, kuris Kinsman'ų 
j>riėmė i Katalikų Bažnyčią 

i kalinga militarė alijantų viza 
važiuojant per okupuotą zoną. 
Jei tokia reikalinga, tai užsivi
zuoti. 

Atvykus Berlynan patartina 
vizuoti pasportą j * s lenkų 
konsulj. kad perleistų per iš
rėžtų lienkijai juostų. Turimo 
žinių, kad nekunuosNkeliaunin-
kns lenkai nepraleido ir jie tu
rėjo grįžti Beilyiiaa, o iš čia 
\ykti i Stotinų, jvuicai jūrėmis 
iki Karaliaučiaus. % 

Berlyne reikia apsižiūrėti, 
kad su savim turėti nedauginu 
IflttO vokiškų markių^ nes Eit
kūnuose vokiečiai krato ir ne
duoda daugiau išvežti. Verčiau 
Berlyne išsimainyti į auksinus 
(oberostus). 

Išpildant šiuos ofieijališku-
mus ir apsaugojus (inšiurinus) 
daiktus, nuo Paryžiaus iki Ber 
lyno paprastai niekas nekliudo 
ir kelionė jcerai sekasi. 

Lietuvos Jlisijos 
Informacijofi Biuras. 

dingą žinoti katalikams kita
me krašte. Xesuseidami ir ne-
susižinodaraį mes dažnai pra
leidžiame pro save geras pro
gas ir paskui tarime daugiau 
darbo padėti tam tikslui, kurį 
būtume greičiau ir lengviau 
pasiekę, jei būtume -tankiau su 
sižinoję tarp savęs. 
Šitas vyrų suvažiavimas tur

būt bus nemenkesnis už bu
vusį kovo mėnesije moterų su
važiavimų, kuriame dalyvavo 
du šimtu delegačių. Gal vyrų 
delegatų bus kiek mažiau, nes 
vyrai labiau paskendę savo 
uždarbių reikaluose, bet suva
žiavimo pasekmės neabejotinai 
bus rimtos ir naudingos. 

Vienas itaias bajoras vardu 
Giaeomo C. Degliatti apskun
dė į pasaulinį teismų Tikėjimo 
Praplatinimo Kongregacijų. 
Ta Kongregacija skaitosi Ba
žnyčioje taip augšta įstaiga, 
kaip ministerija viešpatijoje 
arba Departamentas Suvieny
tose Valstijose. 

P-nas Degliatti reikalavo 
kad K-cija jam grąžintų 
tų turtą, kurį Degliatti'o 
protėvių protėvis buvo 
užrašęs Bažnyčiai 168) me
tais. Tas ponas reika
lavo, kad Kongregacija jam 
užmokėtų ir nuošimčius už 240 
motų. 

Teismas mieste Aųuilai pri
pažino Degliati ui jo keistų 
y\kalavimų. T,ida Kongrega
cijų padavė dn ykų Į kasaeiją, 
t. y. į paskutinę instanciją. 
Paskutinė instancija pripaž: 

no, kad Akvilės teismo ištar
mė buvo neteisinga ir dar pa
peikė tų teismų. 

OB.G.M.GUSEB 
i-

Praktikuoja 26 metai 
Ofisas 3t48 So. Morgan st. 

K«rtč 3***> St^ Chfcago. 1«. 
SPBCIJALISTAS 

Moterišku, Vyrišku, taipgi chro
nišku lig-ų. 

! OFISO VALANDOS: Xuo 10 ryto 
ik: 3 po pi*t<į, »uo < iki S vaiaa-: 

da vakare. 
Kedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards €87 

JU 

ŪR, J, SHINGLMAN 
Gy^o^irOiinir^tt 
Ofisą 4630 W. 13 8t, 

Bea. 1M» W. A 
Tėte*oiaa Xk*ro MM 

Oft» Vlcoro M 
KALBAMfe UfcTUVMKAI 

•o . *nM—d B h . Ohlcacia, 
TeMTonaa Barmarket S&44 

lm* Ai Ai (m fi| 
Rasas gyd>WjM «r cfalnugaa 
8pccUaUstas WStt*Okų, Vyrtškų 
Valiai ir HBU «*ronia» b g . 

Ofisas: SS54 So. Kateted St.. Cbloago 
THefonas Drcrm 9*9S 

VALAUDtAS: 19—11 ryto 8—« po 
7—« t«-*. WKHHin»n i©—n a. 

wtmnm>M 

LIETUVIAI! 
GRAND RAPIDS, MICH. 

aiiiiiiiifiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiifiifiirffi 

ERNEST WEINER 
1800 W. 47tfa kastp. Wood Ste. 

•MttPBt dnodama drltrabas 
K«t*«rsm« ir Scbatonla 

DMaBaUae Pa>lr1akime rmnaaml. 
{Visokie mstMUolai, yaUrmas « N A B . 

šiūomi praneitL kad pas, «*>. «̂ >*« " wwwa 

MOTERYSTĖ ANGLIJOJE. 

Krpersenai Anglijos teisdu-
v}hėms tapo Įteiktas lordo 
JJucknmsteV'io suuianyinas lei
sti poroms persiskirti dri ma
žu pric/.as« iii jaivu iengvoim-

mane galite užsirašyti dien-1 
raštį "Draugų", kitiems ir į Į PlUlCSnOS 
Lietuvą. Užlaikau visokių j 
maldaknygių. Priimu ir pri-! 7 Q r 
duodu į dienraštį "Draugų" 
paieškojimų, pagarsinimus ir •=i=* 
darbų užsakymiis. 

Tais reikalais 
šiuo adresu: 

kreipkitės 

PLUHKSffOS 
uiumtmnw 

544 J ^ t i e fltr., 
Grand Rapids. Midugan. 

VVBAI MMOIUTB BAftZA.SKt TT8T1t!«. 
l'tim* »r %-»a»mi«.' TMIrMtito nid^ia* 

pir.'nitns po kef»<o» . »»\«n'ių.- ixirh»i pa-

iiuokitc ar rcfjrkile. bept. A. 
Haa" Daa^fT CancSV ±% 

Mk s. i*«ut m*. aten>, jj 

K. 

»•— f 

K 
'J 

file:///ykti
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Antradienis, ta i . 2? l&O ui. D R A U G A S 

Tautos Fondo Reikalai. 
' h — • •/ (Tąsa). 

KOL O mėnesio itteiaos. 
G21)—Buenos Aires, Argentina, 134 sk $ 87.50 
(m- \Yestfield, Mass 22.65 
631—(Jary, Intl., per kun. Daniui**, Elizabeth'o, X. J. 

$2G.0U. Gary vestuvių kolekta $12.00. Viso. . . 38.00 
G32—Lo\viston, Ale.. L. P. Z. , 45.00 
633—Poąuonock, Conn 0.30 
634—Baitiniore, Aid . . , . . ' 151.22 
635—Kili City, Alinn., 13 sk 5.00 
636—Kansas City, Kaus 215.00 
637—Brighton, Mass v 305.45 
638—Pittsburgh, Pa., kun. Vaišnoras par 70.80 
639— Cleveland, Ohio 389.85 

= = 

WORCESTER, MASS. 

Prakalbos. 

G40—Westi'ield, Mass., L. P. Z. . 
*641—\Vashington, U C , % L. B. 
642— Cicero, 111 
643—\Vorcester, Mass., L. P. Z 
644—Detroit, Mich., L. P. Z... 

. . . , . . . ^ . . . 

75.00 
* . » . « 
l.OU 

161.00 
80.00 

mm 
140.75 
15.75 
52.50 

645—Hoinestead, Pa., L. P. Z 
646— Middleboro, Mass., 66 sk. .. 
647—Cainbridge, Mass., L. P. Z. . 
648—Cleveland, Ohio '. 78.25 
649— Kewanee, 111., .45 sk , V.." ' 1.00 
630^ki l l City, Minu., 13 sk '. 5.00 
651—Likusių nuo Byoiro Biuro 1,400.00 
652—Pittsburgh, Pa., 2 sk •. 28.00 
6$*— Chicago, I1L 31 sk. . 124.10 
654—Chicago, 111., 43 sk 200.00 
655—Cicero, 111., L. P. Z 82.60 
056—Kewanee, 111., 45 sk. 5.75 
657—Detroit, Aiich., 168 sk., AV. S 56.30 
658—So. Boston, Mass., y Darbininkas," L. P. Z 241.25 
659—Detroit, Mich., 93 sk. 300.00 
660—Kevanee, 111., 45 sk '. 4.00 
(561—Ėlizabeth, N. J 61.93 
662—Pittsburgh, Pa., Šv. Kazim. parap 43.53 
663—-Rendos už typevriter, nuo Pramonės Bend 7.50 
604—Waterbury. Conn 212.50 

J*m—Racine, Wis., 79 sk 29.00 
666—Poąuonock, Conn. Apmainytas bonas 50.00 

. 667—"Garsas, tSliamikiiro įvardžio ..'. 1.00 
G6S-Brooklyn, X. Y., S. L. R.-K. A. 135 kp 1451 
669—Brooklyn, X. Y., parduota 3 žemlap. 10 vėlia

vėlių 
670—"Garsas," iš baksiuko aukų 
671—Gaidų parduota 
672—Brooklyn. X. Y., J. T 

" 6713—Brooklyn, X. Y~ S. L. R.-K. A. 134 kp, 

Balandžio 15 d. ]>as mus ap
silankė su prakalbomis didžiai 
gerb. kun. J . Petraitis, L. R. 
Kryžiaus Rėmėjų Dr-jos pir
mininkas, ir .svečias i.šLietuvos 
kun. Mironas.. Prakalbas pa
rengė L. R. K. R. skyrius. 

Pirmiausia kalbėjo kun. Mi-
rouas. Jis papasakojo apie Lie 
ttivos našlaičius ir prieglaudas. 
Aiškino, kaip Lietuvoje yra la
bai reikalinga Raudonojo Kry
žiaus pagelba. 

Paskui kalbėjo kun. Petrai
tis apie tai, ką Raud. Kryžius 
nuveikė iki šiol. ką veikia da
bar ir ką turi veikti ateityj. Ra
gino 'visus, o labiausia mergi
nas, rinkti dovanas Lietuvos 
kareiviams. Ragino visus prisi
dėti prie L. R. K. R. 

Po jt) vėl kall)ėjo kun. Aliro-
nas. Antroje savo kalboje jis 
aiškino apie Lietuvos mokyk 
las, kokia jose tvarka, kiek jų 
yra ir kiek turėtų būti. Aiškinti 
taip-gi, del ko Lietuvoje kaip 
kur žmonės nėra patenkinti 
vietine valdžia. Sakė, kad Lie
tuvos žmonės nepratę rinkti 
valdžią. Kada būva rinkimai, 
dauguma neina, o kaip keletas 
žmonių suėję išrenka, tai pas
kui nepasitenkinimas. 

Abiejų kunigų prakalbos bu
vo Įdomios ir publikai patiko, 
kurios svetainėje buvo pusėti
nai. Rinkta aukos. Surinkta 

Hioo.oo 

. . . . . . . 

4.50 
.50 

10.23 
4.00 

Rinkta aukos. 

i prasti ir spręati apie jo dar-
įbuotę. Kalbėjo ir dirbo Lietu-
'vos naudai, bet jam rodėsi, 
kad dar daugiau galima patar
nauti, savo tėvynei. 

Liuosanoriu įsiūdamas £uv. 
Yalst. kariuomenėn, kada Įau
gėsi karas, manė važiuoti Lie
tuvon ir ten stoti lietuviškom 
armijon, idant, kaip tikrasLie-
tuvos kareivis, ginti Lietuvą 
nuo priešų. • Negalėdamas iš 
Prancūzijos tiesiog važiuoti 
Lietuvon, grįžo atgal Suv. Vai. 
Jei Gary'je daugiau turėtu
mėm tokių tėvynainių, mūsų 
kolonija šiandie kitaip atrody 
tų. 

Tat negalėjo pamiršti nepri
minęs jo nuopelnų ir mūsų kl. 
kun. P. Daniuuas. l'o sutuoktu
vių pasakė gražu pamokslą. } 
vestuves atėjo klebonas, susi
rinko žymesnieji *(i a ry'es tėvy
nainiai-draugai, vyriai, vytės: 
net ir iš kiti} miestų buvo atvy
kę giminės ir pažįstami. 

Nežinau ar buvo kuomet 
nors ėia tokios iškilmingos ve
stuvės. 

Vytis. 

JAU GALIMA VAŽIUOTI 
TIESIOKI LIEPOJy. -

Važiuojantiems i Lietuva, parū
piname pasportus. pagelbame at
siteisti su taksais. Parduodame 
laivakortes ant skyrtų linijų, Siun 
rianie pinigus pagal dieninio kur
so. Padarome visus lej»ališkus do 
kumentus Lietuvos ir Amerikos 
reikaluose. Taipgi perkame par
duodame namus lotus ir favmas. 
Turime aut pardavimą daugy

bes mūrinių namu gražiose api-
gardos ir ant lengvių išlygų. Taip 
kad su mažai pinigų galėti tapti j I\V 
savinikii naaia. 

Visais reikalais kreipkitės pas 

John J. Zolp A. M. Barčus 

COMMERCIAL REALTY 
«U 

4547 S. Hermitage Av. Chicago 
Tel. Yards 145 

REIKALAUJA. 
REIKALINGI VYRAI. 

Del greneralio virtuvas pastovaus 
darbo. Atsišaukite. 

FATONIC 
Po Taičiui neužalrši, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO- i 
NIC. Prafelina vtous neamagumue 
suvirškinimo, o ua reiakla, kad rat- j 
kla pamėginti vienį. Parduodama I 
?«i. yfi-sm apueaonos. 

PASPORTV BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltu- Coiisultation Buroau, Inc. 
35 6o. Deorborn St. Cbicago. 

Room 206 

Miss Ackersou. 
Mkhacl Reeso 
29th and Elli-

! > i . i i l i ; m 

HospitaI 
Avcnue. 

Viso lak) $4,928.93 
Trijiį mėnesių pajamos $19,257.25 
Iki sausio 1 d. vra l i k ę . — 27,784.49 

Kartu .$47,041.74 

TAUTOS FONDO IŠLAIDI; ATSKAITA. 

Sausio mėnesio išlaidos. 

150.00 K. J . Krušrnskas, aljia u* gruodį. 
Nuostolio už parduotus $750j00 L. Bondsu , 50.32 
Union Savings Bank. of Pittsburgh, rendas už sale 

deposit 1K>X 
A. L. Tarybos* narių kelionės išlaidos • 

Balandžio 20 d. buvo L. R. 
K. R. mėnesinis susirinkimas. 
Kadangi nedaug narių atsilan
kė, tai ir susirinkimas greit 
užsibaigė. Gerb. pirmininkė F. 
Mažeikienė pranešė, kad aplei
džia Worcesteri ir šįmet žada 
nesugrįžti. I^abai gaila, nes ii 
yra viena iš energiŠkiausių 
\Vorcesterio veikėjų. 

Koresp. 

Informacijos Biurui Washingtone. 

Viso 

15.00 
64.88 

1,090.00 

> • * • « • • ,.$1.280.20 . . . . . t . . . * 4 * . . * . . • • • • • • • 

Vasario mėnesio išlaidos, 

"NVoreestcrio seimo paskirtoji K. IX P. apsviltos rei
kalams likusioji dalis, pasiųsta Kaunan. . . . _. .$o,(XH).(X) 

Sekretoriaus alga už sausi .v 150.00 

. , (Pabaiga bus). 

miiitiiiiimiiiiiiiimniiuim»iinmiii!iii9iiiiiiii:i!t9iiHiiiiu!i!!ii!H!!!H!!tiiii(>iiiiin 
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i Reikalinga 1000 Agentų i 
i ; I 
| Ar Pardavėjų 1 
S I 
•*" . • S 
= }K) kožna miestą ir miestdi; kur tik randasi Lietuviu. I 
1 pardavinėti vvrišku laikrodemi kabutei (fohs) su fo- | ^fny('lo>\ Un]l , i r 

MILWAUKEĘ WIS. 

Kovo 28 d., pasidarbavus 
p-lei O. A. Nevuliutoi. tapo su
tverta nauja Moterų Sąjungos 
kp. iš 15-kos narių. Valdylion 
išrinkta: pirm.—O. A. Xevu-
liuto, viee-pirm.—O. Vilkienė, 
rast.—p-lė A. Genčiauskaitė. 
ižd.—p-nia Beržanskienė. 

Balandžio 18 d. įvyko pi rmas 
susirinkimas, kuriame tapo nu
tarta surengti prakalbas gegu
žio 2 d. 

Noriu priminti, kad šios 
prakalbos bus vienos iš pirmu
tinių moterų vardo šioj koloni
joj. 

Sajungietė. 

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

GOODYEAR 
siūlo pastovu dar: .->. su geru 
mokesniu 2000 NEPRITYRU
SIU VYRU prie guminio ama
to. 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

MOKSLO PROGOS 
UŽDARBYS -MOKINANTIES 
Turi mokėti kalbėti Angliškai. 
Sverti suvirs 145 svarus. 
Daktaro paliudijimas reikalin
gas. Atsišaukite ypatiškai ar-

i Dr. L L MAKARAS 
| Lietuvis Gydytojas tr Cbimrgaa 
Į •—Si—m 1S900 8*. HIIMĮ— Are. 
iTtitfmm PBIUMB *» Ir !%!•••• SUt* 
{ Ohlcago}: 4S1& So. Wood Btr. J 
ĮTlk Kftr.rro ra*afe« mm 99» Iki l*Stj 

n. i 
i • • • • »nj 

(CONDESSED MUK) 

Kuo ko ji buvo tvirta ir sveika—ir. kada močiutė 
negalėjo žindyt mano motim>s. ji taipgi davė jai 
Eajrle Brahd. ir dabar—mano motina duoda man 
Kagie Brand, ir aš amrau sunkesne po virš pusę 
svaro kas savaitė nuo to kaip buvau trijų 'mėnesių 
amžiaus.'" 
Prisiuskit mums šiandien kuponą., jrigu jūsų kū
dikis tinkamai neauga—jeijru verkia, neramus ir 
suvargęs—ir gausi dykai penkiadeširats keturių pu
slapiu knygelę apie kūdikius, taipgi maitinimo 
instrukcijas jūsų kalboje. 
Gerumas, atsakantumas ir ekonomija padaro Easrle 
V. and pirmu pasirinkimui del stalo ir gaminimo 
valgiu, (iaspadinė neturės l>ėdos su cukrum, ir jis 
yra dar pigesnis. Pirkit dėžę šiandien ir vartokit jį 
visur kur reikia pieno ir cukraus. Didesni vaikai 
ji mėgsta su duona vietoj sviesto. 

šis Labetis ir Vardas 
yra Jums GvarantJja 

I 1 

ba susižinokite sa Faetorv Em 

GARY. IND. 

pioyment Office. 

THE GOPDYEAR TIRE & 
RUBBER CO. 

AKRON. OHIO. 
Bfiestas Geras Progos 

<r 

Aš noriu rym ki:rie dirba fabrikuo-
s?e arba dideliur>«( ofisuose, tiiznicriai. 
profesijonalai arba darbininkai žmo
nes—vyrų kurie turi įtekme ir dide'.i 
susipažinimą tarpe žmontu kurie atve
stų ko*tumieriu:- į mano krautuve. 
Atsimokant u* prirodimą $10 kostu-
merio aš pasiusu siutą ir extra kelines 
dykai. Del platesni:; žinų atsila.,kyi.i-
te arba ra*>"kite i 

H.\KRV MITCHEM^ 
16 & 18 E. Javkxm Blrd. Clik-aco. 

Balandžio 18 d. cia buvo iš
kilmingos sutuoktuvės p. Kazi
miero Pažieros ir Joanos 
Zdankiutės. 

Naujavodis ypar visiems eia 
gerai žinomas darbuotojas kaip j : 

REIKALINGAS 
PARTNERIS. 

I 
tograpija pirmo Uetuvos prezidento Antano Smetonos. = 
Kabutes yra padirbtos "silver oxide", juodos dmtos « 

5 skuros diržukas ir su niketiRe sagute, Prezi<lento fo- | 
| tograpija yra dailiai išdirbta spalvose—"liand,eo-

" Atsiųskite 6>x-. post money orderi o aplaikysito 
ini'onmi<'i.ia<- r.nenio ir viena kabute (fob) del 

•ėjimo. Jeigu ric patik* tai atsiusk atgal kabate 
gni lsn- sugražini i be jokio klausimo. Užsisakyk 

• - lytoj bus p<•;• \!-:i!. .vdresuok: 
i 

lorcii 

vi>a> 
apaiui 
o pitfi 
- i a n d i e 

i Joseph J. Kizis 
| UdiBox2tS. 

lpffWiwuiu4inR*miimrwmuT«fljt«u«»«8iM»i»m»tt«mm 

i 

labui. Jis daug dirbo Lietuvių 
Tautos dienoje, dirbu Raudo
nojo Kryžiaus rėmėjuose, Lie
tuvių bomj pšniavinė.jiinv. J125 
visuomet būva pirmutinis di
desniuose ir sunkesniuose dar
buose, nes iki išdėstai musq 
žmonėms drabužiu ar aukn rin 
kimo reikale tautos labui, tai 
daug prisieina }>avargti ir, ne
retai, išgirsti Įvairių prikaišio
jimų. Bet kuomet jį išrinkdavo, 
jis žinodavo, kad reikės išgirsti 
nuo uiusų žmonių tuos įta
rius išmetinėjimus, l>et ncatši-

Bcnricyvffle, Pa. 1 į****** • * § * * > ka<1. nm' 
= dingą Lietuvai darby atlieka. 

A* noru partn'-rio kefH'-jiste^ (Ba-
kery) biznij arh;i kepėjo. Rali but4 ir 
dreiverya Mnn vienaas p<?rda\iK dar
bo turiu 2 kepyklas. 2 automobilius 

arklius *2 vežitmis EI<*tra miMtiT 
lašiną. ?(>(!• ' nntain saldainiu. 

tautos^ miltų ir t. t. ir <tauKyt>e kitų daly-
kų. rTistatau rinona aStuonuose 
miesteliuose. tsionais jūsų proRa 
S1S0O inVestmeni.-is p*r pnse viskas 
atvaduokite ir apžiūrėkite vict;u 

Joseph M. Ažitkas 
114 E. Dakota Str., 
Spring Valley. EI. 

FARMOS z ŪKĖS. 
Jau didžiumas net nustojo vilties 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi nesalėdama 
surasti būda. Ką galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenč:.i kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam jrera 
kaina ir mūsų turtas auga kasdien 
ir mes turim linksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai tnsygikit sau 
farma bet kur galima surasti gera 
vieta nes reikta farnsa taip rinktis 
patinkama kaip kad raikiaas r»»s-
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
galima surasti linksma vieta ugi Mi-
ehigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų mes savo 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 darbS-
tuma ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai j pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darb&ių žmonių atvažiuotų ir Į gj 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie doru irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotoju agentų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkitic* prie šv. Antano 
Draugystės. Custor 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 $580 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės Suo adresu: 

SV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Michigan. 

o-o Kaz. Daunora? 

EJJSTEIGTA 1857 M. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

Iškirpk kuponą. Pažymėk no 
rimą knygutę ir prisięsk jj . 
mums ŠIANDIEN. 

Mrs 
Street i 
City 
State (S) 
. . . .Nurodymai apie Valgius 
. . . .Kūdikių Gerovė 

I 

Kili Bordca Produktai: 
Borden's Evaporated Milk Borden's Malted Milk 
Bordcn's condensed coffec ' , Borden's Milk Chocolate 

•^ 

i 
i 
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| Pirmosios Komunijos, Dirmavonės | 
i ir Šliubo Dienos i 
S vra vknos £ /.ymcMHHjŲ tr atmintinių žmogaus S 
S gĄvcniiiH- (Itonn. Tudcl nevicaas nori turcU tu dienų atminimui S 
S kokį nors ženklę. S 
S Mos tame dalyke pasiūlome gražius paveikslus. 5 

vieną, tai turi prisiųsti 3e. viršaus persiuntimai. 
Ant Dirmavonės paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavonės 5 

istoriją. S 
Be to ant paveik«lu apačios yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir S 

imlikta tuščios vietos, kur galima airašvti vardas, pavardė, vieta Ir H 
laikas. Renrn»̂ T>fT-T»»i VrHpk«('-s: 

•'DRAUGAS" PTJBL. CO. 
1800 W. 46th Str. 
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Chicago. 111. 1 
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STPAICHT 
IO MELBA 1 0 * 

ST&AIGHT 

\^5^i w«naa^ 
i LTTC>rre 

SlZES 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
koks Havana cigaras. 
Paklausk savo krautiivninkn—Bet jeigu 

krantuvninkav nciuri—rašyk mums. 

I .LEWISCIGARMFG.COJ!^KJI .J . 
Larįest hdepemfent Cgar Faclčru inthe nbrU. 

REIKALINGI. 

Vyrai tiol Inigvaus ir šva 
vau.< išdirhyslcs darbo; prity 
rimas nereikalitura.s; gf̂ i-a pro- _ i c. <i n \< i 
ga pra.<ilavinimais. # 

AXT PARDAVIMO. 
Didelis hi>r««»i}4is i augšt'ia ir 2 

augfičii; namai ant vieno loto. medi
niai. Arti 47-tos ir Wentworth Ave. 
Atsišaukite 

216 W. 47 Street 
Telefonai Boulvard 131 

AM PARDAVIMO. 
Ksių priversttas parduoti 5 tuSčius 

M\UĮ ant 70-tos ir Talman Ave. įAis-
vės Paskolos priimam kaipo # pirmus 
mokesčius. Atsišaukite: 

The Joseph Klicka Company 
20th Str. & California Av%. 

UlIUHHiniflHHIIIII I* įau l\"kvKTias ra!1 cn-

1450 W. "Z S tr«t 

Ant pardavimo geleiių ir drabužiu 
krautuve. Lietuvių* apgyventoj vie
toj. Atsišaukite. ' 

•ts U S. TTestcrn Av*. 
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| NAUJA ĮDOMI KNYGA! | 

| 4<Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj I 
1918-1919 

torose 
Kun. J. F. Jonaitis 

Kapelionas 

ina 25 Centai 
I Jojo tolpa daug gražiu ir Įvairių aprašymu apie vi.-o-
5 kius karės laiku atsitikimus, kokins patyn> pats uulo-
| rius, dalyvaudamas toje karėjo. 
1 Galima ja gaut 

I "DRAUGO" KNYGYNE 
Chicago. Illinois. S 1800 W. 46 Str. 
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DRAUGAS Antradienis, bal. 27 1920 m. 

f 

• 
CHICAGOJE. 

m. 11 

'SS 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES į * * jie sugin* tedarote ir «£-
| daro. 

(L, | Iš pašto> skyriau.* plt'-Šikai 
! pat'-mė $2.") pinigais ir ženkle-

<L,i liais. Iš pačios krautuvas $65. 
j Priede dar jiems teko ';,ikro-

= '<lci;s vertei? f 100. 
Niekšai apleisdami krautu

vę dar pasiėmė kumpiu ir ki
tokių valgomų daiktų. 

Uždarytieji iš ledaunos pasi-
i liuosavo išdaužę duryse stik 

Antradienis, bal. 27 
Šv. Turibijus. 

Trečiadienis, bal. 28 
šv. Povilas nuo Kryžiaus 

CUKRUS NEBUS PIGES
NIS, 

iŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUP 

CHICAGO, ILL., NORTH 
SIDE. 

i 

TAIP TVIRTINA CUKRAUS j lini langą. 
PIRKLYS. 

Sako, žmonės perdaug suvar-
toia cukraus. 

"Kuomet žmonės galutinai 
supras, jog iš nieko negalima 
ko-nors gauti, tuomet tik kiek 
atpigs cukrui kaina ir visi bus 
patenkinti." 

Taip sako vienas cukraus 
pirklys, kurs patsai iš tmga-
vieėią cukrų perka ir tų par
davinėja Krautuvininkams. 

.lis tvirtina, kad cukraus 
mažai padirbama dirbtuvėse, 
kad tuo tarpu žmonės begalo 
daug jo reikalauja ir suvarto
ja-

Jei toksai ypatiugas varto
jimas cukraus prasitęs ir to 
liaus, cukrui kaina bus dar 
iubjaus augštesnė. 

Nes be didelio vartojimo šį
met cukraus daug mažiai, ir 
•sdirbama. Tam tikslui trūks
ta žaliojo produkto. IVrniai 
Menkai užderėjo cukriniai bu 
rokai, (ii šįmet prie burouų 
jSar toli. Iš naujų burokų cu
krų bus galima dir.i4:'. tik at-
einanėiam rugsėjyj 
' Taigi ligi to laiko negalima 

TNM laukti cukraus atpigino. 

DUONKEPYKLŲ SAVININ 
KAI DUODA DARBI

NINKAMS S44 SA
VAITĖJE. 

Darbininkai reikalauja $50. 

GERIAUSIAS IR LENG
VIAUSIAS PATARI

MAS. 

Jei perbrangu, tai nepirkite. 

Daugiau 400 duonkepyklų 
savininkų darbininkams duon
kepiams pasiūlė daugiau 
užmokesties — $11 sa-
šies darbininkams ir $42—an-
šies darbininkams ir $42 — an 
trosios rūšies. (Ji darbininkai 
reikalauja $50. 

' 'Tai yra $11 daugiau, kaip 
rodo jų praeitų metų kontrak
tas, ir $8 daugiau už dabar
tinę užmokesti", pasakė duon
kepyklų savininkų parinktas 
tam tikslui komitetas. "Ne
reikia pamiršti, kad praeitų 
rudeni mes darbininkams pri
dėjome $3 l>e jokio jų reikala
vimo. 

"Tai viskas, kų mes gali 
me mokėti ir ką mokėsime. 
Jeigu mes mokėsime daugiau, 
tas reikš, kad duonos kepa
liukui prisieis mokėti 18 cen
tų (vienam svarui). 

"Mes manome, kad mūsų 
pusėje stovės publika. Jei dar
bininkai nori streiko, tegu 
streikuoja. Mes negalime dau
giau mokėti." 

PAŠAUTAS POLICMONAS. 

Bulvės labai pabrango. Fe-
deralė grand jury praeitą sa
vaite kamantinėjo bulvių pirk
lius i r spekuliantus. To tar
dymo pasekįpės nežinomos. Ir, 
matvt. kad b'e pasekmių. 

. ' v . 

Nes štai federalis apskričio I 
prokuroras paskelbė žmonėms į 
patarimų visai nepirkti bulvių 
ir apsieiti be to produkto. Sa
ko, kuomet niekas bulvių ne
pirks, tuomet jos atpigsian
čios. 

Vietoje bulvių patariama 
žmonėms vartoti Įvairios im
sies pupelių ir kitokių substi
tutų. Sako. katrie žmonės nor; 

su !Š*sj*č4i +;, i ' i V t i A t i * 11 V i l i . " itA H 1 t ( ( * fcCHAI 

valgyti bulvių. 
Argi tai ne puikus patari

mas? Negi jau nebūtą gali
ma visai apsieiti be valgio 
žmonėns, jei spekuliantams no 
n>i daugiau praturtėti. 

Trys plėšikai, du jurininke, 
gi vienas kareivio uniformose, 
pasivogė automobilių. Tą pa
matė motorinis poliemoims. 
Jis pasivijo plėšikus ir vai>-
sį Į artimiausią policijos rasti 

Besivarant vienas plėšikas 
išsitraukė revolveri ir pašovė 
poliemoną. Po to dūmė pirmyn 
su automobiliu. 

Ties Micbigan a ve. ir Wa-
shington gat. piktadaiiai su 
automobiliu užvažiavo ant te
lefono stulpo. 

Mašina susidaužė. Tuomet 
jie i šok o ir Įbėgo tarpan ge
ležinkelio vagonų. Tenai pra
gaišo. 

Pažeistas poliemonas vijosi 
ir sakosi vieną plėšiką pašo
vęs. 

Šv. Mykolo Arkaniolo 
Draugija N. 2 susirinkime 18 
balandžio 1920 m. del busimos 
tvarkos Lietuvoje sutarė pa
siųsti Steigiamajam Seimui 
savo rezoliuciją. 

Liaudis ir piliečiai. Mes 
Cbicagoje, Suvienytose Valsti
jose, gyvenantieji Lietuviai 
geidžiame, kad Lietuva butų 
demokratiškai < pačių žmonių 
valdoma šalis ir kad pamati
niuose jos Įstatymuose butų Į-
rašyti šitie dalykai. 

I. Lietuvos prezidentas turi 
būti tiktai Lietuvių kilmės ir 
renkamas pačių žmonių-pilie-
čių slaptu balsavimu ne ilgiau 
kaip keturiems metams, ir kad 
tegalėtų tarnauti tik vieną ke-
tvirtmeti. 

2.'Ministrų kabinetas butų 
atsakomybėje parlamentui. 

3. Jstatymų lygybė visiems 
piliečiams be skirtumo tautos, 
tikėjimo ir prigimties. 

4. Lietuvoj turėtų būti pil
na sąžinės laisvė visiems ti
kėjimams, ligios teisės visų ti
kėjimų žmonėms; Religijų au
tonomija Viešpatijoj* turi eiti 
taisyklėmis sutaisytomis ir 
surašytomis j teisėtai Įvykusį 
konkordatą. 

5. Vaikai iki 14 metų amžio 
turi priverstinai lankyti mo
kyklas ar viešas ar privatiš-
kas. Mokslas su religija kad 
butų valdžios lėšomis, nes Lie
tuvoje diduma yra tikinčiųjų. 

6. Kad Lietuvoje butų Įs
teigta 8 valandų darbo diena, 
ir mažiausia alga kad ištektų 
darbininkui ir jo šeimynai pra 
gyventi. 

7. Kad kapitalo perviršis 
butų valdžios kontroliuojamas. 

8. Kad Valstybė kontroliuok 
tu prekybos ir pramonijos 
santikius su svetimomis vals
tybėmis. 

9. Kad miškai, didesnieji e-
žerai, geležinkeliai, telegrafai, 
telefonai (ir krasa bei siunti
nėjimo kompanijos) butų pa
čios valdžios nuosavybė. 

Žemės reikalai 
L Kad taptų konfiskuoti 

dvarai asmenų Įgijusių juos ne 
teisėtu būdu. 

2. Teisėtai prieš karę įgy
ti dvarai, kad taptų valdžios 
išpirkti. 

3. Dvarai įsigyti po uždrau
dimo teisės apgarsinimo turi 
būti konfiskuoti. Jų žemė lai
kinai turėtų pereiti valdžios 
nuosavybėn, o paskui išdalin-

kus lurit. autoitiobiliais važinė-
jjat, o nenorit paskolinti Lietu
vai vienos kilos šimtinės. Dau
gelis iš jūsų ketina grįžti Į lai
svą Lietuvą, kad savame kraš-

• 
te Įsisteigti pramonę. Bet kas 
galės paliudytLkad ir jus prisi 
dėjot prie iškovojimo Lietuvai 
laisvės? Kada sngrišit tėvy
nėn, ar netars ji jums skau
daus žodžio? *IJetuva, sakys: 
"Aš tiesiau j tave rankas, 
kada buvau varguose. Tu galė
jai gelbėti, nes turtingu buvai, 
bet nusigręžei nu<> manęs." 

Vienok vis-gi nešinos tikėti, 
kad mūsų pramonininkai ir 
paliks taip ažfcalę. Yra vilties, 
kad ir jie pirks bonų,daugiaus 
dar kaip visi kiti. Jie parems 
paskolą ir dar ne >u maža dali
mi, nei tas rėmimas Liei. Lai
svės paskolos jau turėtų rody-
ties. Už dienos, kitos, gal, galė
sim sušukti: valio mueų pramo
nininkai, valio aštuoniolikta! 
Laukiame. . 

Mūsų draugijos ir-gi perka 
bonų, bet ne visos. Katros dar 
nepirkote, atsiminkit, kad yra 
būtina pareiga, kurią reikia 
atlikti. Žiūrėkim, kad nei viena 
mūsų draugija neliktų nepirku-
si bonų. .Jonas Grisius, 

Stoties sekretorius. 

•• I 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Šiandie, hal. 27 d., Šv. Jur
gio parap. svet., 7:30 vai. va
kare įvyks susirinkimas L. L. 
Paskolos bonų vietinės stoties. 
Visi bonų pardavinėtojai kvie
čiami atsilankyti, ries daug 
svarbių dalykų reikės aptarti. 

Buvusiame stoties susirin
kime, bal. 20 d., šv. Jurgio pa
rap. svet. lįko išrinkta komi
sija del surengimo prakalbų, 
knron inėjo: V. Balanda, S. 
Austynas, ir A. Budris. 

Teko patirti, kad komisija 
praneš daug fvarbių dalykų, 
todėl būtinai reikia visiems 
skaitlingai susirinkti. 

Stoties Valdyba. 

ANT PARDAVIMO ARBA 
MAINYMO. 

60 akrų I Ilinojaus farma ant 
pardavimo arba mainymo j 
augščių murini namą žeme ge
ra. 8 kambarių namas, didele bar-

Ne Slėpki! 
Pinigu Troboje — 

Nelaikyki! 
Pinigu uždaręs Skrynioje 

Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai: 

i! šisai 
del apsaugos 
del naudos 

4 

Peoples Stock Yards State Bank 
Šis bankas esti po priežiūra Illinojaus Valstijos; jo turtas virsyja 15 milijonu 

dolieriu; esti saugiausi vieta pasidejimui savo sutaupytus pinigus. Suvienytu 
Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt aštuoni tūkstančiai darbininkų 
pasideda savo pinigus mūsų banke. 

Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neškie j 

/ 

. 

1. 

PEOPLESiBANKl 
ASHLAND UVENOE, KAMPAS 47-tos 6ATYĖS 
Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų. 

Ketvergo vakarais nno 7 iki 9 vai Subatomis nuo 9 v a i 
ryto iki 9 vai vakaro. 
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r kjti ukfj reikalingi nanii 

ta bežemiams 

peras sodas, ir sranikla ir griria 
akrai dirbamos žemes. — Joe 
Krar.z. 

116 akrų žemes Edeewood. 111.. 
žeme gvra, sryvuliai ir mašineri
jos. Priežastis del pardavimo sa
vininkas sužeistas. 

40 akrų ūkės 18 akrų dirbamos 
žemes, kita jranikia ir girios $500 
iškalno. balaneas ant lengvų išmo-
kesčių. 

78y2 akrai Illinojaus farmos. 
gyvuliai, daržoves ir mašinerijos 

iii.-* i $1500. -.skalno 

!T*l«fooaa PuUman C* 
< DHW. A.MAJ0R 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGĄ* 

1
Ofisas i m t Mtefalpaa Ava 

AdTDM 8:M Iki 9 išryto — 1 ikt 
t po pietą — «:«• lkl ! :>• vakarą* 
Nekėliomis nuo l t lkl 11 Uryto 

b<-.Usi€SS ant lcr,jr.\,, 

UŽDARĖ LEDAUNĖN TR 
APKRAUSTĖ KRAU

TUVE. 

NESURANDAMAS ŽMOG-
ŽUDIS. 

Cliieagos priemiėstyj Ifoly-
wood Philip (irant turi krau
tuvo, kurioje yra pašto? sky-j j a U s buvo suareštuotu. Bot nei 

Policija visas laikas negali 
surasti piktadario, kuris nu-
žude darbininkų vadą Ooleman 
pastarojo raštinėje. 

Colonian pri<'š pat mirsiant 
pasakė du vyru, kuriuodu ži
nančiu žmogžud}. Tuodu tuo-

nus. 
Prnžitą šeštadieni keli plėši

kai užpuolė krautuvę. Pati 
(Įrantą ir kitus keturis žmo-

* . ^nuar ta s. f » t u o N » s 

A.PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

fTCAU CfTATE - INSJRANCE 

ElMrtM |*aiCAPI BUREAU 
; Stunt ia Fiiti(«%; p!»rtfu»da Lar*0*»rt«s 

N O T A R U U A A S 
I W S*. MsM ttrtt,7 Cfckip, IWM<t 

TCLSPHOMC •OU4.CVAKO S U 

vienas iš ju neišduo<ia žniojr-
zudzio. 

Matyt, del to abudu bus pa
trauktu teisman. Nes Cole-
man buvo aiškiai pasakęs, kad 
jiedu žinančiu Žmogžudį. 

Coleman vakar palaidotas 
su kataliku bažnytinėmis ap
eigomis. 

Sekmadienį Morris and Co. 
aralv^jų skerdyklose buvo pa
kilęs gaisras. Tuoįaus užge
sintas. Nuostoliu esama ligi 

IŠ DIFVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Lietuvos piliečiams lengvais is išmokeseių. 
mokėjimais, b r a u n a s , gynu-1 F i r s t N a V 1 R e a l t y & (^^ c^ 
s:ems tėvynę Lietuvos karėje m w 33 S t r e e t N chieago, DJ. 
>u ,|<>s priešu,- ^ovatiai. 

4. Vienai šeimynai turį būti 
uždrausta valdyti daugiau 
kaip 50 dešimtinių žemės. 

A. Gerdžiunas, Pirmininkas, 
R. Skodžius, Nutarimų rast., 

1200 Belden ave. Cliieago. 111. 

J.P.WA1TCHES 
ATT0SNSY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4Stt & WOOD STREET 

TM W. l*tti STREET 
CHICAGO. 

McKinl«y 4SS0 
*•»—i*m*^mm^m&i • • < • • • • • • 

Varde Lietuvos. L. Laisvės 
paskolos stotis aėiuoja visiems 
kurie pirko bonu. Tą pat] pa-
sakys ir tiems, kurie pirks,Bet ^ žeme ,aba) vtfl 8u)irinant 
ką reiks sakyti tiems, kurie dar 
nepirko ir nenori pirkti? O to
kiu lietuvių mųs kolonijoj ne
maža yra. 

Su paprastais darbininkais 
dar šiaip taip, bet ksj mano mū
sų aštuoniolikiečiai pramoni
ninkai f Iš jų visų tik vienas ki
tas pirko ir už mažas sumas. 
Pramoninkai, ką manote? Jus 

esate lietuviai ir jus remia lie- Liberty Land & Iuvestment Co 
3301 S. Halsted St. Chieago tuviai žmonės. .Ins gerus lai-

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau necu pirksi te FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
JUetuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten žeme labai ge
ra ant kurios viskas labai gerai au
ga nepaisant kokie metai nebūtu. 
Dauguma mušu pirkėju buvo išvaži-
nėja pb daugel valstijų bet tinka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap
linkui miesteli kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai tr dar yra proga I 
keliems biznieriams atidaryti kitokius i 
biznius, nes trumpame laike bus bu- j 
davojama keletas dirbtuvių. Dar da- j 

su 1 
kitu kompanijų prekėms tai mūsų Į 
bendrovė parduoda per pus pigiau. • 
Gražios upt'-s ežerai dabina visa a- j 
piellnke, visur geri keliai kad Ir 
blogiausiame ore visur galima iš
važiuoti. Žodžiu sakant visi paran- I 
kūmai del farmerta yra ant vietos, 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma; 
ir dainuojama, taip tenai gyvenan-
tiejai jaučiasi kaip kad jausdavosi j 
Lietuvoje. 

Kas norite platesAlu paaiškinimu, Į 
tai prisiųskite savo adresą, o mes > 
prisiusime jtrms knygele su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir j 
pienu. 

PRANEŠIMAS. 
Dr. E T. STRK0LTS 

UBTCVIS 
OydytoJiLi ir CUrar|M 

Parketo « v o Kyvealme vtot% t 
Br!(thton Purk. . 

N14 H. 43vd !Mr««t. 
Tel McKlni»7 161 

On«m>: l i t i W. 4Tth M. 
(47 Ir W**d f t.) 

v»]»ndo«: 1» ryto iki 2 po jrtetg. «:»• Iki • 
1:1* vakar* N«d«Hom1< * Iki U rrtal*. Į 
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Amerikos lietuviai! 
Suteikite Mošų Karžygiams Šviesos Spindulių! 

Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo kraują liedama, didžiausiomis 
pastangomis bei vargais išvijo iš Lietuvos bolševikus ir vokiečių bei 
rusų bermontininkų plėšikus. 

Lietuvos kariuomenė neleidžia amžiniems Lietuvos priešams, gob
šiems lenkams giliau .Lietuvon veržtis, kad mųs visai pavergtų ir 
mūsų žmones dar labiau pK>Stų ir vėl juos į vergijos pan'iu.s pan
čiotų. 

Lietuvos kariuomenė apgynė ir gina mūsų brolius ir jų turtą. 
Lietuvos kariuomenė jau iškovojo Lietuvai garbinga, vardą ir visam 
pašau! ų garsą. 

Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga šviesa, reikalinga, kad nei 
vienas Lietuvos kareivis neliktų nepamokytas skaityti i r rašyti, kad 

iav:r.es. Ga: n«~*v *s mses mūsų brengtej \--_-_~.~*» 
Todėl kieno Širdis dar gyva, kieno širdi dar tvaksi tėvynės mei

lė, padekite šviesti pasu kareivius: siųskite jiems knygų siuskite 
aukų pinigais, už kuriuos bus perkamas kareiviams knygas, nes da
bar, kada nutilo Lietuvos frontuose kovos, pradėta uoliai šviesti ka
reiviai: steigiami jiems knygynėliai, mokyklos, daromos paskaitos, 
didinama jų laikraštis ir "Kariškių Žodis". 

Knygas* ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas, 
"Kariškiu žodžkt" Redakcija, arba atiduokite j mūsų Delegacijos 
rankas Washingtone aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš
kių Žodžio" Redakcijai. 

Broliai amerikiečiai, nesigailėkite mūsų kariuomenei šviesos! 

"Kariškių Žodžio" Redakcija, Kaunas, Lfthaania. 
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DR, S. MIKELIS 
urcTtrvis 

GYDVTOMS TR CHIRURGAS 
Ofisu Ir Urv«nlroo *•••«% 
SM2 So. Halsted 8 9 . 

Ant Viršaus tniversal Stntc Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki S vnk 

N'odėliomis nuo 10 iii 2. 
THef«M« ">• --'i- iv. 

Atminkite, kad tiktai pas mus galite pirkti LIETU
VIŠKŲ RITULĖLIŲ prie automatiškai grojaiieio piano 
(Player Piano). Taippat turime daug lietuviškų RE
KORDŲ, pačių naujausių ant gramafono. 

Lietvvišhi Muzikos Ritulėliai del Player Piano 

1. Mano Miela*. Polka 
2. tyrias Statinėje. Polka 
3. Pavas i r i s . Po lka ir 

Klumpakojis 
4. Diedukas. P o l k a . . . 
5. Audra. Mazurkas ir 

Mnznras 70c 
t: \ n i Dunojaus Ritncu. 

Valca- SI .25 
7. <;,->!»> Svieto. Polka 
S. .fiirMlo- , \kįs. Polka 
9. L i n k s i m Kaimietė. 

Polka 7<h 
10. .Yptank>m.<i>. \al<-av 7o<-
11. PalMic'i i i i imo. \ al<av . fttV? 
12. \>».tt>vįii MnKas R.V-

7rtr 
70c 

70c 
70<̂  

70e 
70o 

S. P. LACHAYVICZ 
LI*!Bvy« Gr»lv>r;u> Į Į M — « j j »'lo 

tuv*<« k* »<lrl»i«»a N«k*> mo;.;i;.. »t-

2314 W. 23 PL Chicago, m 
Tri. Omai 1 1 N . 

Peoples Music Store 
1813 West 47th Street : : Chicago, lllmois 
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