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Nebe Uk Dėdės Šamo pašto- Bolševikai atsiliepia apie tai- 
tT®ie- ką su lenkais.

Washington, geg. L — čia
gauta informucijų, kad Maksi- j ......... va’
kos pn*ridenta.- Oirranza jau "D'ijaio en ų

S’0» jnIU v>» nnkSSinu .Urosi pwt>noj Uk-
ne (ik pnMoje minėje. Ivt ™""?' l”""1''
ir vi«.j Meksikoj. 1,T» ,r ’ari>’i '• Bil.

Meksiko- JUtta.-. Jlroieo Ci-1 K“’. “I*1 .
ty visais sonais ap.-niurinnui Į 
ravoliticijonierių.

Musų vyriausybė savo agen-

1. — Sulig 
armijos šta- 
sutraškintos

.Anot paskelbimo. lenkai pa-
I ėmę nelaisvėn 15,000 bolševi- 
I kų kareivių. Paėmę 60 armo- 

Umfl’r 'variokam. <r 76
ko* parnhctiuoM* išsiuntė rri-j 
kalingi) instrukcijų su atsidėji- 
mu tėmyties, kas įvyks su| 
tuo Cnrranr.os pabėgimu.

t’arrnnzni palieku pateigti 
du keliu: arba į Vera Cruz.

I lok01 noti vas.

Seką žiaurus mūšiai.
lx*nkų svarbiausias tikslas 

' paimti Kijevą ir tėtei įstrigti 
išnaujo ukrainų valdžių.

Taibšlrtfidie jiems varnntie’
kur-gali būt jie-priimta- kn- on| jo miesto kai-kur pasitai- 

arba tiesiog j ko labai žiaurių mūšių su bol-kion laivan, i 
Suv. Valrtijų panibežius.

Nėra žinoma, ką veiks mu
sų vyriausvbė, kuomet Car
ranza atbėga šion šalin, arbu 
kuomet jis atkeliaus laivu ko- 
kiau musų uosfnn.

Spėjama, kad jam ria 
ddota laikina prieglauda.

blis

CARRANZO8 KARIŪOME 
NĖ EINA ANT SO 

NOROS.

Jau įvykę pirmieji stuirėmi 
mai.

Agua Prieta, Sor.ora, g<-g. 1. 
— Carninzos kariuomenė pa
galinus susidūrė au Sonoros 
valstijom kariuomene tieji vie
nu tarpkalniu. kur* iš Chihuu- 
liua valstijos eina Konnron. |- 
vykęs pirmasis suairėmimna.

Sonorieėiai paėmę uelaiavėn 
11 (’arrnnaos kareivių. Al>ejo- 
šė pusės,? yu mciis kvrvivius 
užmušta.

Suairėmimas įvykęs tie* 
Pulpito perėjimu. Ties tuo pe
rėjimu, anot žinių, sukoncen
truojama skaitlinga Uarranzos 
kariuomenė. Bet ir Sonora vai- 
rtija “ ten gerai pasitaisiusi. 
i>rngvr-xnix daiktas bus gin
ties, kaip atakuoti.

Pareina visokių žinių.

EI Paso. Tex.. geg. 1. — 
Gauta oficijalių žinių, kari mie 
stas (Ttihuahua yra revclittci- 
jonierių ntnkw.

Ib i ėia. gyvuBuabeji Car- 
ranros vaklininkaj turi žinių, 
kad revoliucijouierini jau iš- 

:te rn.tt._ - v- t• B. • • 3— «• ■» »— — • w ’•» vfUMMamm. !MAV, iv 
volifl?5jonieriai grėdai trau
kiasi ant šiaurių.

Pačiam Juareze dar kol- 
k*i ramu. Yra žinių, kad ra- 
roUneijoniarirt nori netikėtai 
paimti tų mir-rtą.

Pakelta nepaprasta sensacija.

švente”, 
tų dieną

Gegužės 1 diena yra tarptau
tinė socijalirtų ' šventė, šiitą 
š\T-ntė neturi nieko bendra su 
darbininkais arba darbu.

Bet socijalistai, ypač knire*- 
nieji, katrie yra žinomi vuniti 
lauiituiui Ulba ]><iist-\įkui, VI- 
raia laikais geguži* 1 d. va
dina “darbininkų 
kursto darbininkus
ne tik streikuoti, bet dur pa
kelti visur demonstracijas ir 
riaušes.

š»jmet >31111’ smarkiai veikia 
radikajmi gaivalai. Vyriausy
bė ėmėsi prieš juos kuoaš- 
triaurtų priemonių. Kai-ku- 
riuosė indus-t rijimuose eeji- 

■ t ruošė pašauktos yjmtingoi! 
polirijinės sargybos. Nes su
sekta socijalistų radikalų suo- 
kalbiavitmii prieš šalies valdi
ninkus.

r

j

PASKALOS APIE PASIŪN- 
TINIO KELIONĘ.

Londonas, geg. 1. — Suv. 
Valstijų pasinntinys Danijoje, 
lra A’vl.-on Morri.-, iškeliau
ja j Suv. Valstijas.

Pakilo gandas, 'kail jin at
šaukiamas.

Bet Morri t* sako,'kati jo ke
lionė yra jmprastm. apsilan
kymas. Vi kelių savaičių jis 
vėl gryšiųs Stockholmnn.

Londonas, p-g. L'— Cin ne
paprastu sensacija pakilo, kuo
met G n niek teatre publika pu- 
kėlė tntkšnin. lu-b-izdnmn lošti 
hhjhm.' ’
Tnylor. .• '

Iš vi.-ų tad re šonų imsigir 
do šauksmai į lošėjų: “Eik 
sau ten. iš kur atėjusi!” “Mes 
nenorime tavęs klausyti!”

Teatro valdytojas parakinė
je Imvo priv«r-h>< pertraukti 
lošimą ir uždaryti teatrą.

Trakimo, turtu teatro buvo 
ir Suv. Valstijų ambasadorius 
Pavis. Buvo ir daugiau ame-j 
rikonų. i

Toks apsireiškimas labai y-j 

patingas.

JAPONAI UŽĖMĖ VISĄ 
SACHALINĄ.

Tokyo, geg. 1. — Japonų 
kariuomenė užėmė pagalinus 
be jokio jmripriešiniino ir ki
tų šiaurinę Sachalino ,-alos 
dali, kuri prigulėjo Rusijai.

PAKILO ANGLINIS KRIZIS

Ossining, N. Y., geg. 1, — 
Vietos vaistijiniani kalėjime 
antkarl turėjo Imt nugalabinti 
4 žmogžudžiai. Prieš |>at nu
ga labini ma vienas iš jų išpa
žino, kad jis vienas nnžude- 
/.mugu. I’uuiuu* apie Im pra
nešiu gubernatoriui. Aitas su
stabdė gnhihinimą.

NORI ALAUS IR VYNO. \

Denver. Colo., g»*g 1.
Valstijos konstitucijai pidno- 
ta jHitaisj-mas (iiinendmen- 
tas). Sulig jo norimu, kad j 
valstijoje butų leidžiama ga-| 
minti ir pirdavinėti alus su 4 
nimš. alkoholio ir vynas su 10 
nuoš. alkoholio.

Pataisymas pavestas pati
krinti valstijos prokurorui, 
ar tas yra legnlis daiktas. Jei 
proktironis nepadarys veto.

| tuomet radenį ta- klaiisinia- 
bii> pavestas nubalsuoti pilie- 
činms.

KONGRESO NARIAI PRO
TESTUOJA PRIEŠ 

ANGLIJĄ.

KIPRO SALA TEKS 
GRAIKIJAI.

Lloyd George dominavo 
konferencijoje.

šėrikais. .
Baisiai kruvinų mūšį lenkai 

turėję ties upe Pripet, pas
kui užimant (’emobil. Nes vie
nur ir kitur bolševikai, parak 
lenkų, buvę labai skaitlingi.

Su Černobiliu lenkams te
kę dideli sandeliai su amuni
cija ir karės medžiaga, taippat 
kiiiirkštinio telegrafą stotis.

Petlura apleidęs Variavą.
Įkliūnu armijos vyriausias 

vadas gen. Petlura ligšiol bu
vo lenkų laikomas Varšavoje. 
Čia kuone su prievarta lenkai 
nuo jo išsiderėjo visdkins sau 
patogumus ir gerumus Ukrai
noje už įveikimų bolševikų.

Dabar Petlurai leista apleis
ti Variavę. Jis iškeliavo len
kų frontan ir tikisi bendrai su 
lenkui* ineiti Kijevnn. Jis 
prieš bolševikus taip pat veda 
neskaitlingi) savo armijų.

Bolievikai apie taiką.
Kuomet lenkai jmkėl** puo

limų prie* Imlševikus Ukrai
noje, bolševikų valdžia Mask
voje išnaujo pakėlė taikos su 
lenkais klausimų.

Bevieliu telegrafu Imlšrvi- 
kai išnaujo kviečia lenkiu* tal
kon. Aiių, kartu jie sutinku 
verti tarybas kur arčiaus Var- 
šavoe, kaip to nori lenkai. 
Lvnkmnn pasiųloinn Grodnin* 
arba Baltstoge. Bei au Boriso
vo mestu bolševikai visgi ne
sutinka.

Gauta žinių, kad bolševikai 
prieš lenkus Ukrainos fron- 
tan siunčia dvi savo diviriji 
ii Ksnlr«*r» ėrrmtn

GEGUŽĖS 1 1920 M.
Chicago. — Šiandie gražus 

oras; rytoj apsiniaukę ir va
kare gali įvykti atmaina. Tem- 
j>rr«lura vidutinė.

UŽDARYS AUDIMINES 
DIRBTUVES.

New Bedford. Mass., geg. 1. 
Vietos audiminėse dirbtuvė
se žjuIii sustreikuoti darbinin- 
kai. Kompanijos pagrūmojo 
užitaryti rlirhtuves. jei jiakil-1 
tų streikas. \

ANGLUA DUOS PRANCŪ
ZIJAI ŽIBALO.

Paryžius, geg. 1. — Angli- 
• ja pasižadėjo duoti Pnincur.i- 
jai 25 n auš. pelnyto žibalo iš 
Mesopotamijos ir kitų artimų 

: Rytų versmių.

ATAKUOJA VYRIAUSYBĘ 
BRANGENYBES 

KLAUSIME.

Sako, vyriausybė pati sau 
pnettariauja.

New York, — Tarpi*
kietųjų nngh-knayklų kompa
nijų ir darbininkų anglekasių 
pakilo diiieli nesiisi/iratiinai. 
kuomet čin konferencijoje ne- 

I sutikta užiimkesčio klausimų.
Kad neleidi konferencijai 

pairti. Dariu Dejuirtamento 
sekretorius \Vilsonas konfe
rencijos atstovus pakvietė 
AVaahingtonnn.

• ,

ANGLIJA DEPORTUOJA 
AIRIUS KALINIUS.

Befast. ges. L — 60 bailau- 
įjančių airių kalinių iš'vietos 
■ kalėjimo perkelta j karės lai
vų ie išgalu-nta Anglijon. Sa
koma. turbut, į Womivnm| 
Scrubb* kalėjimų.

New York. gegiiž. L—Poli
tikos Mokslo Akademijoje va-1 
kar kalbėjo psnigynu sekreto
riaus art-tentas l^effingvralL 
Jis karatais žodžiais atakavo 
vyrinusylię už ]>avartojama* 
jus šltuaiie mėtis tas kovoje. 
prieš brangenybę.

Sakė, knd tuo žvilgsniu pa
ti vyriausybė susiskaldžiusi, 
nėra joje sutarties ir ltendro. 
vrikiino-siekiant tikslo. Toks 1 
apsireiškimas šalini laitai pa- ' 
vojingas ypač štai*- kritib’nisG I 
pasaulyj laikai*.1

Vyriausybėje nėra sutikimo 
nei naminiuose, nei užrubeži- rw-ar * •
niuora reikaluose, ankštai su
rištuose sn pasaulio padėt imi.

Peraugėtai gyvenama.,

Sekretoriaus asistentas ■ pa
reiškė, jog ryriansyhė ravo it- 
iaidom« neturi ribų. Fraanrinta'

į Europoje krizin reiškia tokį į 
. pat krizį Anu rikai.

Tokinm pavojingnm laiko- 
laq>yj neieškoma linkumų 

1 priemonių apsisaugoti gnnmų 
1 nelaimių, bet gyvenaiiia tnin 
išlaidžiui, kaip dar n«-kuumet. 

, Iš to pakyla aeaęirakonm vi- 
I sako bningens^H*.

To npsi-a nguti yra tik vio- j 
nų-vienas vaistas. Nacija turi 
susirišti venyhėn taip, kaip; 

, buvo pttdnriuri kūrės metu. 
, Turi |>aliaiiti su barniais to- 
' kioj kritikinej valandoj.

VyiiaiisjiJie- išlakios kuo- 
voikiaus turi būt sumažintos 

. ligi pa-kiuiL-ios gnlimylW‘s. 1 
Neturi hut jokios kaliais upe 

I kokius ten Imnuaus. Bet s v n r-; 
blausioji tfomn turi but atkrei-1 

į pln į kari* <*ko|aa.

Vyriausybės mrtodos.

L*«(fingwel| atakavo vyriau
sybę už veltridyrtę. gi kongre
są už priešgininrimą ekonomi
jai.

Vyriausybė neva kovoja 
prieš pnkilu-ią šalyje brnngr- 
nybę, prieš m,tirto «pckūliau

I

Washmgton, bal. 28. — An
glijos premjerui Lloyd George 
imsiųsta knHegrnma-pratertns. 
Po tuo pasirašę daugelis <n- 
natorių ir žemesniojo buto 
atstovų.

Pro.e.'tiiūjniim prieš kalini
mų airių Ik* bylų pravedimo.

UŽDRAUSTA VAŽINĖTI 
AUTOMOBILIAIS.

Rymas, geg. L — Visoj Ita
lijoj vyriausvlh1- parėdymu 
dėl žibalo stokos civiliams gy
ventojams uždrausta naudoties 
aidomuhilinis.

laimius jiadaryln tik 
niunis armijos ir augštųjų 
•liniukų automobiliams.

vi e- 
val-

' ka.* dominavo (viršininkavo) 
Anglijos premjeras. Bot pati 
vei k ianė i oji kori feranci joje
dvasia buvo Italijos pranijeras 
Nitti. Jis puikinusia supranti 
tikrąją politiką Europoje.

Kiiumet ki>nfi*it*iii ijuje bu- 
Į vo pakeltas klausimas apie ro- 
vizijų taikos sutarties, prem
jeras Nitti atsiliepė:

“Revizuokime sutartį la* jo
kių joje atmainų.” Tai gerinu
sioji mintis buvo paduota, ko
kiam tone 1uri bnt duotas at
sakymas Vokietijai j jos reika
lu vi mus.

Visi patenkinti.

Prieš pat jHisiskirstynią a! 
stovų pabaigus konferencijų 
visi premjerai koraspomkmtų 
buvo pilk įausti npie konferen- 
lijos pasekmes.

Anglijos premjeras Llęyd 
George juiraiškė. kad San Rė
mo konferencija esanti dan
gini! kaip pa vykusi.

Pranouzijop pn*mjeras Mil- 
leranil paraiškė, jog Prane tiri- 
ja visnis žvilg.»niais turi pasi
tenkinti.

Gi NHti. Italijos premjeras. 
Įui.-uke, jog Eiiropu jaut bu
sianti daug dėkinga už jo nau
dingus patarimus.

“Apžvietimas” viską daro.

Konfrancijoje buvo ir nau
ja- Suv. Valstijų ambasado
rius Italijoje .lolmson. Jis bu
vo ėin kai|H> pašalinis žmo
gus. B«-t iš-inešė dideliu- 
įspndžius.

Sakosi jis dar jiirnui ki 
buvę.- tokiam gražiam irti- 
kingnrn susirinkime.

JoluiiMm sakė, k tu i tai visa 
]uidnro tų žmonių apšvietimas, 
lwt ne vieno- jų inspiracijos. 
Ne- buvo su-’ėję visi šviesuli 
žtui/nės. Tokiems ir tinka vesti 
Europa* raknlus.

1 ,T“
— Graikija, kaip 

sn Anglija t ra

pietinėj

iš vi et o .- 
namo sa

<tar P ’
(suvėlinta) 
teko sužinoti, 
pildąriusi sutarimą. Sulig to
sutarimo. Angliju Graikijai 
pažatlėjusi pavesti miosiivyte-u 
Kipro salų. Tai e-anti priva
tinė tarj»e tų dviejų vieš|Ntt.ijų 
santarvė.

Taippat patirta, kad jei An
glija Kipro salų paveila grai
kams, Italija tą (Mttį daro su 
salom Filio les ir Dedocanese. 
Abidvi sali atiduotu Graikijai- 

Be to. Graikija dar llkt«i 
jymirii pasipelnyti 
A litanijoj.

Graikijos atstovai 
konferencijos grvžta
vo karas laivu. Tų jiatj Jaro 
ir Italijos premjeras Nitti.

Anglijos ir Prancūzijos at
stovai šiandie ryte šį puošnų 
miestą njileiilo yiMitingais’ 
traukiniais. išvažiavusiais 
Praneuzijon.

Adriatikos kiausinu**.

Adriatikos klausimą galuti
nai aptars patys itnlni su įngo- 
sluviais. Tuo tikslu pirmomis 
gegužės dienomis Stre—’e bus 
suvažiavimas.

Jugoslavijos atstovas Truni- 
hitcli iš Paryžiaus iškeliavo 
Bdgrmlan. Jis mušė telegra
mų ėin Italijos premjerui Nit
ti. padėkodamas už jo gerus 
noru* Adrialikos pakraščių 
klausime. Trumhitcli l>u> vie
na* iš jugosluvių atstovas 
St n*ss *c.

Vargas Albanijai.

Kuomet Italija su Jugoslu- 
vija im* tarties Adriatikos pa- 

; kniM-jų klausime, tuo metu 
I neturėtų užmigti visi Albani-

PIRKITE KARĖS TAUPY- . J"‘' pn,’,“l'nl-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 1 lur* iino<b k,ul ’tnlm su 

| jugn*laviuis lnbui lengvai ga
lės suskaldyti ir pasidalinti 
Albaniją, jei prieš tai jie ne
sutiks sau jokio j»iisijiri<*šini- 
mo.

Tn neteisyle'-jau šiandie via 
taipuiški. kad prieš ją tuojHUM 
raiktų pakelti kovų visiem* 
laisvę myiintieiii* albanams.

Graikija didėja.

Žymiai pelnė konferencijoje 
Gnūkija. Aitus premjeras Ve- 
niaelo* yra apsukrus žmogus. 
Yra uugštas dipioinnlas.

Kuomet jis laivo išklaustas 
apie Graikijos laimėjimus, jis 
sakė:

“Po šio* konferencijos mu
sų šalies gyventojų skaitliu' 
padidės pora milijonų žmonių 
danginu

“Ligi šiol mes turėjome 5,- 
500,<MM) g:yvi*ntojų. Paskui tu- 
rasime 7,500,000.

į "Be to, mes turime 50,0(j0 
ravų gyventojų Trakijoj ir 
apie 10O.000 Mažojoj Arijoj. 
Tad mums nėra ko bijoties 
turkų naci jonai irtų.”

George dominavo. 
Konferencijoje čia visas lai-

mėnulio užtemimas.
tus. Bet ji pati visai' šonai* be 
atodiiiru- leidžia pinigu.-.

Kongresas dejuoja, skihm 
komitetu* tyrinėti pragyveni
mo luibrnniriuin. nŽKinidribąėig 
prirf atskiru.-- valdžios orga
nus. Kud tuo taqai ta* )mt 
kongre«as -kirin (i.7 milijonu- 
dauginu kurių veteranam*.

Vietoje paraginti žmones 
prie ilidesnė- prndukdjos. la
kūno* negalima sulaukti pige
snio pragyvenimo, kongremt- 
šiamlie aptaria lumusų klausi
mų hiivusiems kareiriums.

Prieš bonusus kareiviams.

Vietoje nurodyti tiems jan- 
nienis vyram/ imties darbo, 

, taupyti pinigus, kongresus 
' klauso jų orgnnitiioto reiknln- 
; rimo, žada užkrauti ant ša
lies naujas mokesti* ir duoti 

; jiems reikalu ujamu nimcii.
' Tokias vyriausybėje ob
strukcijos. sakė >krotoriaus 
asistentes, nelengva hutų kur 
surasti. Ir nestebėtina tad, jei 
čia visokie spekuliantai nesu
valdomi, jei žmonių rugonės 
didėja.

Ryto t. y. nedėlios vakare 
2 gegužio 6;(H prasidės mė
nulio užtėmimn-. 7:15 mėnulis 
ilžteni.- virai. Taip jis išlei.- 
valandų ir 12 minučių. S:27 
kraštu* įnėiinlir; 9’4!
užtemimą- jui-ihaigs visai.

i Mėnuliu užtemimai imiskIil 
ro ta<Li. kada žemė būva tarp 
saulės ir mėnulio, nes tnila 
žcmiės šešėlis puola ant mėnu
lio. Kadangi mėnulis neturi 
švie-os iš ravęs. tni ji- turė
tų pasidaryti juoda* ir nemn- 
tomii'. Tečiaus užtemęs mėnu
liu išrisiu raudomis lyg kn/ 
vintL*. Mokslininkui s|M<ja, kad 
tas mėnulio raudonumas esą* 
nuo tų ratile* spindulių, ku
rie atsimuša mm žiunės Ir 
drauge su jos šešėliu pasiekia 
mėnulj. Kaliais, tiesa, užtemęs 
mėnulis nebūva raudonas, tik
tai tamsu.* arba visai nonmto- 

La- norit* <«/ «•«.«< tinui^ 
rytoj matyti, nueikite pas eie 
rų, nes tekantis mėnulis bus 
netoli nno Žemėd ir pradės tem 
ti. Tie* ežeru jo neužstos mie
sto namai. Kaip padarysite, 
kad nebūtų debesų nei migins, 
tai jus dalykas.
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“DRAUGAS” 
tūla* Kasdien* l>«k>ru» dciWJiUi«iJua. 

I’IIENVMKH \ TOS KAIKA: 
CHU'AGOJ UI I ZSIEMYJE:

Metanu .................................. 34.UU
Pusei Melu ..............,............ 3.50

bVV. VALKT.
Metimu .................................. *3.00
rusei Mrtg ............................. 3.00

PrcuutneraU mokasi likalno. Lai
ku •kattMil nuo utair«>ymo dieno* 
n* nuo Nauju Metu- Norint normai- 
nytl adresą visad* reikia pnalųatl Ir 
*enn« adresas. Finišai serlauaia »1ų- 
■ti itperkaai krasoje ar caprtoo "Mo. 
ne)* Order” arba įdedant pinigu* | 
raglstruol* lal»lc».

“Draugas” Publishing Co. 
lovų W. 4vtu St. Chicago, JU. 

Telefonas McKlnley 4114

“Meškos Patarna-
• * 11vimai.

tuk.-taiieių dolierių 
Kun. Bučys tada ir 
ir privačiuose surin- 

knllw'>j<>. kad tuščia

\nirkti. Tas savaitine* flfoia<į 
prašom* pri^iiurtinv - į Tįjtu.* VOS Misiją. TS fe- d

Lietuvos Misija. |

švento Vincento a Paulo Parapijoje
Springfield. III. Yra Duodama

MISIJA 1
kūną veda Tėvas F. B. Serafinas, M. I. 0. Misija tęsis | 

ano 22 Balandžio iki 2 Gegužio, Springfield ir iš apie 
linkės Lietuviai pasinaudokite šia progas.

♦ Klebonas Kun. I. kershevich.

mimimųmininmmiuimuiiHMumiiumiiimiiiiiiiimuuiiiMmiiiiumiiiimiiitiii

1 ztioja ir mobilizuoja tūkstantį 
vyrų. Tas orgnnizaviino dar
bas čiuožia taip pat paviršiu
mi. kaip ir ariedu, nešioja to
kias pat nei-upnintaiuMS žy
mes, “Draugas” suko, kad tas 
tnip varomas darinis yru jrn- 
vojingns tėvynei ir pavojingas 
kiekviemmi vyrui įsitraukian
čiam į jj. šilą “Draugo” nuo
monę p. Zadeikis vadina “meš
kos jmtarnavimu” ir 'cituoja 
Lietuvos karės ministro žo
džius.

Taip pat pirmojo sumany
mo vedėjai šovė į “Draugo” 
reduktorių Lietuvos ministrų 
pirmininko laišku, taip pat 
antrojo sumanymo šalininkai 
turėjo ofieijalių rūstų iš augš- 
čiausios valdžios Lietuvoje. 
“Draugas” gerbia Lietnvoa 
vaMžin. 1><3 -Virtingą «nvn 
nuomonę nesibijo išreikšti, 
kuomet mato, knd ta valdžia 
jiergrcit patvirtina jierdaug 
nenunokusius sunuuiymus, vė
jais paleiilžiančiiis daug viešų 
pinigų.

Kvailos meškos vardas gau
ti nei vienam nemalonu. Bet 
tegu žmonės “Draugo” redak
torių vadina kaip nori, jei tik
tai ims viešus darbus dirbti 
kitip reikiant.

Kaip anais dviem atvejais 
“Draugo” redaktorius pasi
tenkino vienų kurt išreiškęs 
viešai savo mintį, o paskui 
kritikomis netrukdė kitų ve
dlinio darbo, kaip p. Zadvtkiui 
renkant Amerikoje aukas Lie
tuvos šauliams kun. Bučys įni- 
sitenkino pažymėjęs pačiom 
p. Zadeikiui. jog šaulių orga
nizacija yra uždrausta tarje 
tautinėje teisėje, taip bus ir 
dnbar. Dauginu “Draugas” 
nekritikims p. Zndeikio varo
mąjį darbų.

Nesidžiuugimia-, kad mus 
pąpjergėjinių teisingumų, tau- 
jtt'ėm'T patyrė išmetę apie seje 
tyniuadešimis tuksiančių <k>lie 
rių. Norėtume, kud didiartinis 
mus persergėjinias pusi rodytų 
ncdierciknlingns. Bet savo įsi- 
-tikrinimo negalinu* atsižadėti. 
Kol kas p. Zadcikio veikime, 
rengiaučiatne 1000 asumnų 
vežti į ijietuvų matome tiktai 
drąsos, o nematomo nei rn- 
jM’sėio apsaugoti Lietuvą nuo 
tokių dalykų fiavojingumo, 
nematome nei mokėjimo ap
saugoti nuo pavojau* tani |*a- 
siduodančius vyrus.

Tai ir viskas ką turėjome 
pasakyti.

Be pastabų patulpinome 
“Drauge’’ p. Žadeikių jirane- 
šinui. kuriame “Draugo” nuo- 
monės pavadintos meškus pa
tarnavimu. Reikia prisipažin
ti. kad tokių jiatarnaviiuų vien 
tik paskutiniais metais 
“Draugas“ padarė ne vienų.

Štai 1919 m. puvaaarije pa
rėjo iš Neiv Yorko skubi ži
nia, kad Amerika pripažjs Lie
tuvos nvprigulmybę, jei tik 
lietuviai nepasigailės šešiasde
šimt ies 
spaudai, 
viešuose 
k imliose
yru tikėli lokimus svujimėms, 
kati sjHtudos įtekmė ant politi
kom toli nemip darbai kaip ?u- 
ųinnytojams rodosi, kad 
ginu> su Lietuvos neturi
dėjimas $(Uumiii dolierių yrn 
taip jMit neprotingus, kaip hu
tų neprotinga, jei šešių dešini- 
tiuiii ūkininkas pirktų lenkty
nių arklį kelių tūkstančių do
lierių vertės.

Tie kini. Bučio žodžiai mis- 
kamtiėjo tuščiais. Keiurinsdv- 
fimts tūkstančių dolierių tnjio 
išleista agitacijai spaudoje. 
Apgarsinimas atsėjo pigiai.liet 
jį jNidurę turto netekome. 
Šiandien nei tų pinigų neturi- 
niv. nei Amerika mus nepri
klausomybės nepri pažino. Su
vienytų Valstijų diplomatija, 
mus teladaiko nepribrendu
siais. Kun. Bučys kovu nišue- 
oije 1919 m. sakė, kud mūsiš
kis minėtu.-is Mimanyinas gali 
kam nors išrodyti nesubren
dimo ženklu. Tat Imvo vienur 
“meškos patarnavimu-.“

Rudenijc tų pučių 1919 m. 
kaip audra pakilo sunmuymns 
sudaryti Amerikos brigadą 
lJetuvai. Tam tikslui p. 
Swartboiit *».- tapo pakrikšty
tos .luoilndžiii. Buvo garsina
ma. kad jis esąs Lietuvos mi- 
iitarč- misijos pirmininkas, 
Lietuvos goneralio štabo na
ry:- ir jos armijos generolu-.

Žiūrėdamas į tą visa kn- du
riai ir kaip darėsi, kuri. I’. Bu- 
čjs sakė, kad ta brigada eina 
nesupmnt amai- kelinis, knd 
joje yrn ir pavojau- ženklų. 
Dvidešimt trys tūkstančiai vic 
šų pinigų trųsi sukišti į Ame
rikos brigadą. P. Žodeikis vi
sai nesenai pagarsino jų likvi
duoją-. kaipo nevykusį snma- 
nyaių. “Draugu” redaktorius 
tą patį buvo sakęs, kada dar 
pinigai buvo .^neišleisti, jisai 
bandė įtikrinti tautiečius, kad 
tų slamlnų pinigų nemestų 
nrap*įžiūrėję. Tai buvo kita.* 
“ meškos patarnavimas ’ tėvy
nei.

Lenkai “Liuosuoja” 
Ukrainą.

• •

Iš Varšuvos |iu»klei*ta žinių, 
knd lenkai -|>nijėję ilididiu* 
žygiu- I* k rainoje. Esą jie tą 
dinų sutikus patiems tikrai- 
luini-. Jie nori “pnlillo.-uuti
ilk minus iš po bolševikų jun
go*

Kuomet pirm kelių mėnesių 
pačių ukrainų patlednma rusų 
boKi-vikų armija išvijo Deni- 
kiną iš Ukrainos dalią, tenai 
jie neapsistojo veikę. Bolševi- 
kui. turėdami savo vnldžioje 
Kijevą, rytinėse Ukrainos iv- 
ritorijuse įkūrė liolšovikinę. 
vnldžių. I’uskuj tose Ukrainoj 
dalyse paskelbė bolševikinę 
nepriklausomą respubliką, h 
pranešė, kud tn respublika su
sirišusi artimam ryšiais su so
vietine Rusija.

Jau tiiu metu lenkai iuiperi- 
juli«(ui įlaug veikė *Vkrainos 
’ijiridw>žvii« lartika knriuome- 
uė. iH'va a|isuugodumu ukrai- 
nus nuo bolši'vikų. uhmė visų 
<dlę Ukrainos miestų. Podraug 
>iu<mė ir Varšuvon nubugdė 
visą eilę, ukrainų valdininkų. 
S»kė»i taip ĮiaeM-lgln tislel.

I)alar p. Žaddku urgani-

AV

Lietuvos Laisvės Paskola.
1. Suknulome prie darbo.

Lietuvos Misija jau yra pas
kelbus, kad Lietuvos Laisvės 
paskolos bonų pardavinėjimas 
bus užbaigtas liepus 1 dienų, 
šiais metais. Todėl viai, kas y- 
ra užsisakęs paskolos bonų, 
tepasi rūpina greičiau užsimo
kėti ir ga! nevėliau 20 birže
lio prisiųsti jau visus pinigus, 
kml jam butų galima ir Im
liai išsiųsti.

Sukruskite prie dari*' visos 
esamos stotys ir žiūrėkite, kad 
paskirta jums kvota butų iš
pirkta. Pradėkite darvti sąra
šus, kas yra pirkęs ir kas iš 
vietos žmonių dar nėra pirkęs, 
o gali pirkti, fciaip sudarytus 
sąrašus galėsime po liepos 1 
mos <lienos jau skelbti ir gėda 
bus visiems tiems, kurie ga

ilėjo pirkti, o nėra pirkę. Rasit, 
kada paskui Lietuvos respu
blika panorės kaip nors ir iš tų 
sąrašų pasinaudoti ir pirku- 
sieins suteiks kokių nors leng- 
vcnyhių, kud. pnvyadžiui, nors 
ir žemes pirkimui Lietuvoje.

Apeikite visus, kas nėra pir
kęs, pasiūlykite ne vienų, bet 
dešimtį kartų, perti k rinkite, 
jog reikia pirkti. Kur tik ga
lima. ruoškite vietos prukul- 
Inis. ragindami visus prie grei
tesnio išpirkimo, išlaikyti eg
zaminui pasiliko vos tik du 
mėnesiu, o Amerikos lietuviu 
privalu tą egzaminą išlaiky
ti. jeigu jie tik nur. ka<l Lietu
va butų laisvu, neprigulmin- 
fm Lietuvos respublika.

Trumpu laiku juu susirinks 
Steigiamus Seimas ir Lietu
vos kūrimo durims bus jau už
baigtus. u jiusiscku.-i Įiaskola 
bus tinkamiausiu Amerikos lie 
tuvių vainiku šiai naujai Ue 
tuvus respublikai. T<mM pin- 
kime visi ir visur, kur tik gu
lima. tą musų tėvynės laisvės 
vainikų.

H. Kaip žadama išdalinti pir 
kusiema laisvės bonai.

Vit»i stočių viršininkai pra
šomi yra sudaryti sąrašus vi
sų žmonių^ kurie imt juos yra 
pirkę ir pilnai užsimokėję lai
svės ls»nų. Tie sąrašai reikia 
prisiųsti jMitikrinimui į Lietu
vos Misijų, kuri galės tuoj at
atinkamą Lnisvės bonų skaičių 
pursiųdi ant rankų stoties iž
dininko išdalinimui. Žinoma, 
Ims galimu prisiusi i ir dau
giau Bonų, atsižvelgiant į tai, 
kiek Ims žadama išparduoti. 
Kiekviemir jierkųs būną turi 
Imti, kaip ir pirmiau, užrašo
mus jmskolos knygntėM*. idant! 
Imtų žinomu, kokia stotis kiek į

i

yra išpaivlavuii ir ]w kokiu 
numenu kitkviMpo yra gavęs 
bonų.1 *1

Kaip jau nesyk) buvo skel
biama, lxmai parduodami už 
pinigu*. Jeigu vietoj grynų 
pinigų kas norą įduoda Ameri
kos laisvės boną. tai atsižiū
rint į jo dabarties kainą pakui- 
čiant jį Lietuvos laisvės bonn, 
reikia nuo paskutinių nukirp
ti vieną, du ar tris kuponus 
iš eilės. Jeigu Amerikos bo
nus prekiuoja nenuižiau 95 
dol.. tai vieną, jeigu prekiuoja 
nemažinu 90 dol., o ne daugiau 
95 dol., tai du, jeigu prekiuo- 
ja ’iuižiau 90 ddlivrių. tai tris 
kuponus. • Kuponai kerpami iš 
eilės, hiitent liepos 1 d.. 1921 
m., liepa* i d., 11/-J m. ir t. L. 
Negalima kirpti tolynn?*nių 
kuponų. Jeigu ka- ėma du ar 
daugiau lamų, tui negalima 
nukirpinėti kigponai nuo vieno 
Imn<> už kokius 4 ar šešius me
lu.-, o nuo kitų bonų nieku no- 

■ kir|)ti. Nukirptieji kuponai t»r 
‘Imt kaip |miiga* apskaitomi ir 
; sugčąžinomi Lietuvus Misijai, 
kuri turi* pristatyti juos apy- 
skaiton Lietuvos \’vriausri»ės. 

III. Kada ir kaip bus išmoka
mi nuošimčiai arba pro

. centai

l ž kiekvienų šimtą dolierių 
paskolos Lietuve.- Iždas apsi
ėmęs y i-a kasmet mokėti po 
lankius dolierius. Kiųmnai bus 
išmokami kas met pu 1-mos 

i lie|»o.- uiėn. Tas nuošimtis bus 
išmokamus nurodvtose .Ameri
kos bunkuse visuose dides
niuose miestuose ir ]his įvai
rius agentus. Todėl lengva | skila, nors ir jam buvo pakelta, 
bus kas met tas nuošimtis at
siimi i. Viui tir, kurie paėmę 
paskolos l»oną, bus sugrįžę 
Lietuvon. ga&K išmokėjimą 
nuošimčių Lietuvos pinigais 
sulig Kurso, kiek bus jų moka
ma už doiierį. Kiekvienas tu
rįs šimtą dolierių bonų, gaus 
nuošimtį tiek Lietuvos pinigų, 
kiek jų bus m<>kanui už penkis 
dolierių*. •> jeigtt bus užtekti
nai itpyvarloj dolierių, tai ga
lt* apmokėti ir dolieriois. Bo
nų kujjonas tai vis vien kaip 
pinigą.-. K n - jį turės, tas gnu* 
užmuke-nį.

ĮUI. Darykite rokundar.

Kiekvienu stotis yra prašu 
ma vesti kas sayoitę savo to 
kundas, idant butų matoma, 
kiek kas savaitę nujierkaim 
bonų. Keikia žymėti. ki«k iki 
šiol yrn išpirkta* kiek per .*ii- 

: vailę yrn nupirkta ir kiek iki 
I kvotų* užbaigimui reikia iš-

SOOIJAUSTŲ AGITACIJOS 
BUDAI.

Žemaičių Kalvarijon Kr. 
Deni, skyriaus ausirinkiuM* įvy
kinau kovo 7 d. km. protokolo 
No. 7 ištrauka:

...Kovo <• <L 1920 m. po 
išsiskyrimo arklių ėmimo ko
misijos pilietis Pranciškus Bie- 
liuuakiK (krikščionių deni. part. 
skyr. vice-pirminiiikas) eida
ma* gatve, kaip jis pats prane
ša, išgirdęs trukšmų namuose 
Brazdeikio, įėjo į vidų (Miįdo- 
ninuti ir buvo už|Hiitas Žemai
čių Kalvarijos viršaičio pagd- 
hininkn Antano Smiltrin iš «<u 
džiaus Gajinuių; nuuuUu>n> 
Siu i Įgis su skilo rankoje pradė
jo mušti ten buvusius krikščio
nis demokratus koliodmuas to
kiais žodžiais, kurių ir minėti 
čionai nenorime,.. Ten buvęs 
Žemaičių Kalvarijos valsčiaus 
viršaitis (aurijalintų deni, liau
dininkų j Mirti jos pi rimui nkat>) 
Jonas Vitkevičius iš Degučių 
kaimo. įėjęs iš kam I ui r i o, pa
žvelgė į liesmarkiaujantį savo 
phgelhininkų Smilgį ir įsitrau
kė jį atgal į kambarį. Milicijos 
gi tuo tarpu negalėjo surasti. 
Nukentėjo šio asmenys: J u ozą- 
jiat Simanavičius iš sodžiaus 
Jczdaukiškės; |>ormušė jaut 
antakį iki kraujų ir Jonas Pet 
rauskis iš sodžiaus Pasmojes 
taip-gi gavo su skilu į galvų; 
gavo ir keletas kitų: tik vienas 
lierniukas, nepažįstamas Bk- 
liauskiui. jmspėjęs j oi sakyti, 
knd esąs bolševiku, negavo su

=
=
=
E

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAIMUS.

M

»irso iki «<• 
■pecilal* «ll* 

po 414, lt.10. 
Ir 130. Juodi

Kainas kurias pritinka kiskrte- 
nam kitan! ui. Gv*r*ntuojĄm» kad 
»ut*np«n*iin* jum* 109 iki 40% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurto 
dalykai mali*U. noru vboleaal* 
kslaasL

Vyru Ir jaunu vaikinu pauvi 

ik* ncaimaaukii mulai ir orerko- 
tai au dirtollal* ir bn. for 
Ir kitokio etytiau* 
Pamatykite tnuao 
■lutu tr orei kotu 
no. it:. 10. its.
8iutai po 14S iki |44. Melisa* mi
no* siutai po 134 Iki UO. Valku 
Mirtai ir overkotal 44.44 tr augt- 
Clan. Vyru kolibeo 44. ir aucidtau. 
Metiso* pnertlneo kaline* 44.14 Iki 
417.40. Soocliall* nuokimlla Mt ant 
kiekviena pirkinio elunčiamo ') 
Europa

Atdaru kiękvmna diena Iki • 
v*], vakare Pubatoml* 14 vai. Ko- 
dėllomie iki 4 vai. vakar*.

S. G0RD0N,
1415 So. Halsted Street

X

l

i:

S. D. LACHAWICZ
Uetavy* iitaLmIim laUe-

k* Rmkai. nMC ii at-
altakku. * unaa .i*jt>* kult, a*«a*Miatl 
2314 W. 23 PL Chioago, Dl.

Tai C*n*l B1M.

HflSTEJ^^STSTEn

Vynj ir Motery Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
34u*V* l*t*ma ir mėtymo budu j«* 
trumpu talka l»inol *t* vl*o ama

to.
Mm turime dmuaKui tr geriau- 

«lu* kirpimo. deaiKnlns ir •luvlmo 
•Uy-rtu*. kur LIokviAua* oaun* aoroa 
praktiko* bonlmoklndatna*.

VImio** Mūvimo *kyrtuo** mataaaa

Kfladuuu* klakviao* *t*iu <>U* ko- 
kino Laiku, dlca* tr ar vakaralA pa
tui urėti Ir pasikalbėti dėl mlrrtl-

Panarna daromo* aullc mlcr**, vt- 
•okls aUliau* Ir dydžio 14 bot kuriai 
mada koyroK.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J. F. KamkAa. Vedėja*
ii« K. STATU STREET. CHICAGO. 

Kampa* Lak* Oi. ant «-tv lubų

»• 41
T*i. Dr«r*r 74*3

Dr. C. Z. Vezelis 
UCTCTin DEKnsTAS 

Vatando*: *uo * ryto iki * v*k.
Serydomi* r.uo 4 lyg 3 vakar* 1 1 

*713 SO. .liliLAND AVKMUE 
utį 47-UM Gatvė*

■«

«< u

Teeinu* tuomet lenkų veiki- 
imi* buvo apribota*-. Ne.- bol
ševikui ten turėjo stiprių ar
miją.

šiundie gi nei i> šio-nej iš 
tu lenkai staiga puekeHiia. kad 
jie pagulimu itua “liuosuoti” 
Ukrainą nuo bolševikų. Su
kosi, jų tikslus paimti Kijevą 
ir kitus svarbesniuosius mies
tus rytinėj Ukriunoj ir ten su- 
griągti Isdševikų įsteigtą res
publikų. Sukosi. 1KU mylių 
frontu lenkų armija pūškuoja 
pvr Ukrainos plotu*. Ir kuo
met jie. >uko. |Miliuosuntqų 
Ukrainą iš |>u liulševikų jun
gu, tuomet i* ten pnsilrauksią. 
<ii Ukrainai juos luimiusių už 
iškovojimą laisvės.

Reiškia, šiandie lenkai lie
ja kraują už U k mino.- nepri
klausomybę. • ‘Iinuepoja ” tą 
šalj.

Iz-nkai moka “ liuosuoti” 
visus sau kuiminingai* šalis.

“P.-Jinosavo” jie Liduvii*

“Paliuosuvu” jie baltgudžių 
respubliką nuo bolševikų, šian 
<tie Bailguiiijii vaitoja nuo it-ti- 
kų prispaudimų.

Padėjo lenkai latviams “pa- 
liuo^uoti” IsdgaUjų nuo bolše
vikų. Šinmlif atsisako jiasi- 
truukti iš “piiliuosiiotų” te- 
ritorijų. Priede latviams dnr 
gr luuoja.

ljenkai •• paliuusavo” dide
liu* plotus paėiob Rasi jos. kur 
šiandie driekiasi jų karės 
frontas prieš bolševikus.

D«lmigi jie jau “’liurieuoja” 
nelaimingų l kmįnų. Nereikia 
ahejoti, knd ukminaiiH prisi
eis daug k m u jo pralieti, kol 
jie paskui ištiems tuo# “gerti- 
darius” iš .-nvo icniiŲ,-’

Ir talkininkai nevaržo len
kams tų jų visų žygių. Pran- 
euzija nori matyti gnlirgų 
l>nkij^ viešjmtijų, kurioje 
indisln daug pasitikėjimo.

Bet ateis laikai, kuomet 
praneuzai korfpjj np*įvi!s. gi

Pranešėjas tu atsitikimu Pra
nas Bieliauskas pasislėpė už 
Antano Eriauskio iš kaimu 
Skilmčių iv tokiu budn išliko 
nemuštas, nors ir kr. d. part. 
sk. vice-pirminiiikas; dcl ang- 
šiiau mįnėtųjų įvykių Kr. D. P. 
2cin. Kalvarijos skyriams susi
rinkimas nutarė tą protokolą 
Išsiųsti Kr. D. P. Ceutro Ko
mitetui, o nuorašas pasilikti 
sau.

(Seka pu rašai).
Be to, pranešama, kad Jac

kus Saitdit-kis, studentas i* ša
šaičių kaimo Kalvarijos val
sčiaus, žinomas visoje Kalvari
jos apyliukėje bolševikų vadas 
(buvęs Telšių “revkomo” sek
retorius) su savo sėbrai* sėdė
damas Šiauliuose diriguoja vi
sokiu plauko Kalvarijos “cici- 
likuis”... Zem. Kalvarijos 
valšėiaus jkuiu buveinė—tai 
kairiųjų liiMlits. Ten jie kasdien 
varu agitacijų ir visaip baugi
na žmones užjaučiančius krik
ščionis demokratus. Negana to, 
valšėiuus ]ienai važinėja kartu

•_ fLžl «.t* u.:«U keliai® aMvajoMimioM gaw SS*- 
mus. per dešimtininkų šaukia 
susirinkimuosiiH visus ]*iiname- 
čius ir prikalbinėja juos stoti į 
“Valstiečių Sąjungų.” Nenu- 
rinčius-gi tmugiim, sakydami, 
kad “ateis iMtlšcvikai ir neuž- 
Kirušiusiua į “Vai. Sąj.” su
šaudys. ..

(Seka parašai).
, “Laisvė,” K n tinas.'

DAR DAUG ‘ SWITCHME 
NŲ” NEDIRBA

ii i i ......
Geležinkelių vulilyti/jy ąsą- 

cijariju* raštine jo, Chicagoje, 
paskMhta, kad čia »ugrvžo 
drrhs? <«»»»■ tĮ.fSio 4'wwit«l>nu»- 
uų.” Bet apie 5.0)0 kitų VU 
dai streikuoja.

kad tnot valdininkns apsau- .didelius plotas nno vokiečių lenkai apraudu**, tuos savo im- 
goU nno bolševiku. ir tuo* plotas su viliasi. ' perijaiiatinius nedora žygius.

• jJĮBSL *u.

----- ---------v 
PRANEŠIMAS.

DR. G. M. GLASER
Prakukuoja M metai 

K.»* >144 So. Morena Su
Kerti Sj.n, w . Chicago. UI.

SI'KCl J A1.L3TAS 
Motenkky. VyrlAkik taip*! chro- 

nltkų llcu.
OFISO VAI-AIffTMMl: Nuo 10 ryto 
iki 3 po plotu, nuo * Iki S valan
da vakare.

Nedėllomi. nuo * iki I po plok 
Telefoną* Tard* 417

I

Ttaaronu Pullman 44
DR. W. k. MAJOS 

btotknaa m 
camimoA*

■ HMM- 117!• MtanrMi At*.
Adyso* 4:34 na • Ilryto — 1 iki 
S po ptaty — 4:34 Iki 3:3* «*kar«- 
N»df)Joral« nuo 11 Iki 11 įtarto

1 .*■»■■■ *.>..|..O*..|<

K-

r
i

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas

44

Imetono* **>*! prlUlklbtl Utiniai i 
bu* i<*J*ncvinimu dėl Ju*y :
Kuomet ly h«n<l nuo galvoi «k*u- ' 
dėjimo, kuumri raidė* 1K.,*»1 j tro 5 
*«. bt>oia«l skaitai ar Movi ar >*- { 
4aL ta; ŪMOM yra lenki**, kad ' 
r*UI* Jum* aktaiy. 34aao 14 macu / 
patyrimą* priduo* Jum* K«rt«u«l4 
pataruavim* u* pri*ln*m* kala* > 
n*t taip temai net iki 43.33.

JOHN SMETANA 
Akių Bpecij&iistas

1801 S. Ashland Av. Obicago Į

*MV*a iS-io* yaivė*.
3-fto* IntMM eini 4*latro apOmko*

Kambarį- t*. U, 4*. 47 k 13 
Tdmyklic | mano 3Wr*>| 

Vala*d«*i *«• T v*l. itay*» Iki 3 
vai. vakar*. PaaadAUaia, 8*ro4o- 
mla Ir P*U>ydlomLa.

>
I

1
I

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kamp. 43 Coart 
nea. tm W. 4* Arena* 

T*l«fona* Clcaro 4444
Oflao Clc*ro 43 

ILAULUIK IJETlVIklLU

Ofisas 4930 W. 13 8t
44 Coarl

nm. I3M W. 43 A>TCBB0
T«l«foii*a Cicero 1444

Ofiso Cic*ro 4»
ILALBJUIE IJETfVIULU

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentirtai 

14*47 Ho^MKkU*an. Amo 

VALAMMNt • iki * r*kae*

7.w'ru’ti(aS7
ADVOKATAS
Oftaa* IMdmleMyj:

29 South La Šalie Street
Kamtmrt* S34

Trl Centrai #84©

-SK

Vakarais, 812 W. 33 St.
Trl. Yanli 4001

Utkrečimno* ligos paprastai 
mūrių platinamos.

l'šdeAgk sieteliu d U FU ir įmi
gus.

T

AMERIKOS LIETUVIŲ
M Wi 1
m wr% ■ ritu j

Mokinama: *ncU4ko* tr UatuvOkO* 
kalbu. ariUuaUkon knygrodyiuai *t»- 
OOfrafUoa. 
•iu. Kuv. V 
riMn 
mUo*.

MokMlm* **l*Mto*i na* t ryt* iki!
4 vaUnriną pe platu: vakarai* MM» 3 I 

likt 14 vai

3106 So. Halsted St, Chicago. i

tinę, pirklrbor t*>- 
f.rCo», abalao* Mo- 
pollUklnf* akt, a o 

dalliaraOrkUA

4

k - ■
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Ar Priaugę?
kų pinigus palaikyti socijalis- 
tų laikraščiams, ir visokiems 
jų leidiniams ir nusikaltusiem* 
soeijnHstnms apginti teisme. 
Iškylas st reiktuos, agitatoriai, 
jųiykeriai ima iš junijų puikius 
užmokesnius, o darbininkas, 
atėjęs gauti pažadėtos jam 
prieš įstosiant j junijų pašel- 
}>os. gauna atsakymų, knd jau 
kasoje pinigų nėra. Tokių nu
siskundimų tenka girdėti dnž- 
nai iš tų junijų, kuriose bo- 
eijalistai įsigalėję. Ir tuomet 
socijalistų keikiamam kunigui 
tenka suvargusierns darbinin
kams skolinti, ar auka duoti. 
nT kaip kitaip remti. To tenka 
pritirti dažnai. Tai-gi darbi
ninkai turi žiūrėti, kad jiurijas 
patys valdytų, o ne socijalistai. 
Socijalistai laimi priaugę iš
naudoti laimi jų “gioboja- 
mus" diirbminkusv, o visiškai 
nopriaugę teisybės užlaikyti 
ir žmonių ptteiiikinčių jais 
neapvilti.

Panašini nepriiųigę pasirodo 
socijalistai ir šalis valdyti, nes 
niekuomet nepildo ir nepajie- 
gia pildjii, kų prižada, nes 
jiems ir nerupi tie dalykai.

Rusijoje žadėjo darbinin
kams tų pnt, kų šiandien taip 
gmiviai žada savo laikraščiuo
se ir prakalbose lietuviški so- 
cijalistų bolševikų ir menševi
kų vadai. Rusijoje darbinin
kams davė vergi jų. nes, gini i. 
darbininkai nepriaugę naudo
tis jų dovanomis. Gi, tiesų sa
kant, tiktai soči jai istų vadai 
nėra priaugę padaryti tai, kų 
žadėjo.

Belgijoje socijalistai buvo 
seniau gavę šalies valdymų į 
savo rankas, bet, matyt, žmo
nės tuojau* pamatė, kad jie 
—— ■ I ■ - - — I

a
*

Lietuviškųjų soči jai istų tiek 
bolševikų, tiek menševikų va
dai su didžiausiu atsidėjimu 
perša sAvuositi* ir peršasi pa
tys j Lietuvos valdžių. I val
džių pakliūti gal jiems kartais 
pasisekti <lel žmonių renkan
čių atstovus- ncHprižiūrėjimo, 
arba nesusipratimo. Gali jie 
neknriems upsukti gnlvas savo 
prižadėjimais. — Kas norėsite 
gausite iki valiai žemys, kas 
dirbsite dirbtuvėse, dirbsite 
pri© mus valdžios lengvai, ne- 
prakaituodami ir kokias še
šias, o tik 4 ii r 3 valanda# 
j dienų, visiems bus lygybė, 
liuosvbė ir L L — Tokių da
lykų gauti kas gali nenorėti. 
Viriams tui malonu? kąsnelis, 
ypač kuriems dabar n t si ei na' 
daugiau vargti ir kokių nors 
neprieteklių turėti. Daugeliui 
iic sueijuio4ų pažadėjimai op 
svaigina galvas, kad l>e apsi- 
uiųsij-nio iinksiajirie jų ir 
pilni vi Iries bei džiaugsmo, 
ktui’-štarjtč Rktf be'viM^ų/'i.iR- 
ko iki valiai turinčiais, leng
vai gyvenančiais jionais. Na ir 
kur čia negarbinsi socijali^tų 
ir nebalsuosi už juos! Bet kiti 
žmonės, kad ir panašiame var
ge, ar neprietddinnse Jm- 
daiui, stato visgi klausimų, nr 
priaugę prie to socijalistai.kad 
galėtų tinkamai valdyti ir<luo- 
4u« pažadėjimus išpildyti? J 
tų klausimų dažninusia randa 
atsakymų: — ne — nepriau- 
gę. Jie priaugę suktumais ir 
melagingais prižadėjimais sve
timais pečiais ir balsais iškil
ti, bet neprinugę iškilus teisy
bę užlaikyti ir parižadėjimus 
išpildyti. Panašini jie moka įsi
skverbti j junijų valdybas, o 
patekę tenai aikvoja darbinin

iiupuaugę vaidyu, lodei grei
tai savo reikalus aprūpinti pa
vedė į kitų rankas.

Lietuvoje nekurį laikų buvo 
pavesta valdžia beveik išimti
nai soči jai istains, liet jie pasi
rodė priaugunitiin viešus pi
nigu* Bikvnti. žmonių atstovų 
darbų sutrukdinti, Valstybi-s 
Tarybų suatabdinti. penkis mi
lijonus Duodžiui įteikti ir ne
protingus sunumymus vykdan
ti/kurie suvargusiai Lietuvai 
atnešė da didesnį vargų. Taip 
ministeris Šimkus, p. Sleževi
čiaus tiesioji akis ir ranka, 
kaip jį pats Šleževičia vadino, 
pragomėjo “mirmileda.” So
cijalistai Lietuvoje buvo ne 
priaugę, kų naudinga padary
ti. Jie turėjo pasitraukti. Po 
to prasidėjo visoje šalyje sal>o- 
tažas. Tai buvo Lietuvai dide
lė skriauda. Čia buvo darbas 
socijalistų. Grižo vėl socijalis- 
tų valdžia. Bet vėl pasirodė 
netikusi ir turėjo pasitraukti, 
žinoma, jie nuverčia tokiuose 
atsitikimuose visų “kaltę” ne 
ant savo, nepriaugimo, tik ant 
kunigų ir klerikalų. Kur čia 
save peiksi ir prisipažįsi neti
kusiu, kuomet neišmanėliams 
gali apdumti akis ir jiems 
įrėkti, kad visų nelaimių kalti
ninkais yra kiti.

■ Jei kur socijalistai neturi 
kunigų, ypač katalikų kunigų, 
ir išsvajotų klerikalų, tai nu
verčia nuo savęs bodų už nepil
dymų pažadėjimų ant to, kad 
esu darbininkai nopriaugę 
“didžiais patogumais naudo
tis.”

Kasžin lietuviškiems socija- 
listams kaip išrodo, ar Lietu- 

i vos žmonės, ypač darbininkai, 
priaugę jų “gerumais” naudo
tis ar ne? Bolševikams tai jau 
aišku, kad ne, nes juos iš Lietu
vos tuojaus iškraustė. Menše-

Į

I

vikai dur abejoju. Kol kas Lio- 
tuvos žmonės ištiesi; “nepriau
gę” prie socijalū-i j: ėmė juos 
ir atstatė. Pamatysimo, ar 
“priaugusiais’’ Ims Lietuvos 
žmonės toliau. Jei pasirodys 
“nepriaugumais” prie socija- 
listy, tai galėsim“ tikėtis, kad 
socijalistai tiesis su Lietuvos 
priešais iš šiaurią, iš rytų ar iš 
pietą. Lietuvos tautybė lietu
viams socijalistants nebrangu. 
Bet jie džiaugiasi Varšuvos 
demokratais.’’ Dnr nėra dvie
jų metų nuo kada “Naujienos” 
raA\ kad Lietuva: laisvę neša 
generolas-Pilsudskį. Na ir at
nešt-.

A statė Bank.

3

CENTRAL MANUFACTURING TURTAS V1RŠ1NA
DISTRiCT BANK. $6,000.000,00.

Atsiminkime Senovės žodžius
Kur yni Mtkonnt: “Jeigu Turi Piningu, tni tau netrūksta ir draugu, liet-gi jei

gu piningu nėra, tni nėra noi-ko lie kalbėt apie draugus!"
žinokime, kad musu geriausi* draugas yni tai piningai nnt bankinės knygutės 

saugioje Lankoj**,
Visiems gerai žinomas CENTRAL BANKAS nnt Bridgeporto yrn tvirta fi

nansine įstniąu su grinu kapitalu ir pervi ršiu $750.000.00 užtikrina saugumo žmo
nių jNidėtienis piningoms. Lietuviai kurie nuo šen u-senovės laiko šioje liaukoje sa
vo pinigus vrn pilnai užganėdinti ir puta ria savo draugams, kml turėdami banki
niu* reikalus kreipias vien tik j DIDĮJĮ \ A1STIJ1N1 CENTRAL Ml'G. DIS
TRICT BANKA ant BRIDGEPORTO. Banko turtas Virš. ŠEŠIŲ MILIJONU 
DOLIERIŲ. PASARGA!

Lietuviam važi o jautiems į Lietuva y ra duodami patarimai kaip butu geriansėj 
padaryti su pinigais kad apsisaugoti mm dideliu •uunstolin. Patarimai veltai. Su 
visokiai reikalais kreipkitęs ypatiškni ar ha‘per laiškus j

Centrai Manufacturing

V. K.

KLAUSIMAS BE ATSA
KYMO.

C ros.sThe American I»**«i 
Centrai Ilivirion Bulletin pas
kutiniame (33-mr) numeri je 
labai išgiria l^enkijų, vadin
damas ji} ant ruja Amerika, 

[Tat visa nieko stebėtina.’
Bet minėtasis .-trnip>nis n- 

pie p. Josetinų Jukaitienę ra 
šo nemažiau kaip apie tanki- 
ja. Ta j Minia esant iš Gary 
Indiana ir esaut Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Saugoto
ją (mirsiu) viršininkė Lenki
joje. P-nia Jokuiticnč labai 
giria b-uku* gydytojus.

Ji taip-gi <ako: “Aš nesis- 
tela-ėiau, jai patirčiau, knd 
ijenkija tapo moterų veiklu
mo židinys visai Europai.’’

Tat visu yra labai gražu, 
tik norėtume žinoti, ar p-nia 
Jakaitienė negirdėjo, knd yrq 
ant žemės kamp'lM, kuris va- 
dinari Lietuva?

BIZNIERIAI GARSINKITE
“DRAUGE.”

Pirmutinė Lietuvli) Valstijinė Banka Amerikoje

METROPOLITAN STATĖ BANK
2201 W. 22nd Str. Kamp. Leavitt

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $245,000.00 

BANKOS TURTAS DAUGIAU $l,000,000.oo

Ta Banka tuip saugi, kaip ir kitos, tik labiaus parankesnė Chicagos Lietuviams taupyt pini-

=

rx »i , »• i 
JL/LdlllVl

A STATĖ BANK =
1112 West 35-th St. Arti S. Morgan Gatvės = 

Chicago, Illinois.
įlanka* aidam- kn*«li<n> nuo V r)'0 iki 3 |K> pietų. VAKARAIS: E

l*nnr<lrllai*. Sctvdoml* Ir Subnlomi* nno 8 iki K vai. E

UŽRUBE2INIS SKYRIUS.
F*tl ni<lam« Kcdėbomls nuo lo Iki IS valanda*. =

>*rtMun<*ian><- Piningu* IJHuvuii. t

ūiiiiiiiiiiimiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiimtiiifriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Telcphone: Y«rd* «4»I

A.SHUSHO
Turiu patyrimu 

moterių ligo«e; rn- 
pcatingnl prlilti- j 
rlu llgonv ir kudl- i 

gi k) laike Ilgo*.

3SM So. HalMrd St.. Clibago, III.

I—-- -------------------------------------------------- K

Dr. L L MAKARAS
Lictavia Grdytolaa tr Cblrtincaa 
n.o—t.artr' levo* B., Mlehlma *m. 

T.Ufaa** ralteaa M U raUMaa HM 
CAikaroj: <Stt So. Wood Str.

Tik Krttevs* eakake nea SlM Ud 1:OC 
Tr‘------ Tam* TM.
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Kas Jūsų Fotografas?
Kurie norite turėt gerus ir gra

žius paveikslus, pagal savo norą 
ir už .prieinama kaina užeikite 
pas mane, o persitikrinsite.

Traukinme paveikslus vestu
vių, šeimynų, pagrabų pavienių 
ypatų ir tt. Nesiunčiame jokių 
agentų augamiinet žmones. Mu
sų darbas yra musų agentų.

R. URBONAS 
*1721 W. 47 Street Chicago.

Telefonas Drover 3473

JOSEPH C. WOLON
Jetuvis Advokatas

»• SO. LA HAI.LL HTRKKT 
Ojrrafllrao Tol. Hutnboldt »T 

Vakar*!* Itll W. Jt-nd «tr**t 
Tol. RockvUl «»»» 

chicago. ra.

STPAIGHT

•9
OTHDI 
.sizts

F" i_'o n o k-

MELBA
THa Cięai- Suprerrte

K
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■
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I
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Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

Itakta u* k mato k* Aiituvninko—Brt Jcirts 
krAiitmriinkn* nrlurt—ruAyk muim.

I.LEWISCIGAR MFG.CO.Ntw»tNJĮ
LaijcJ Independent C$ir FacTonj inftr World

M

Taupykite Piningus:
•__

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VA MAS MASINAS ir LL pas

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

arti A&hland Ava 
Cash ar ant Išmokesščiu.

Telefonas Stonror 2&00 
Krautuvą atdara Sorcdotnla Ir 

Petnyčioml* iltį < ral. vakare Kitu* 
raka r n La Iki 10 vakare.

Itillllltlllllilllf llllIllllllIflHVItlIlIlIilIlIlIH

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

SIMPLU UNTVUiiAl

*

fialjar yra patvlrt'Moa Ir varto- 
lamo* daugumo* lietuvio, kurta yra- 
Ji Ja koncertine tr au<Jtal rekotseo- 
duojarna kaipo gerinu*'* koncertina 
padaryta Surleeytoaa ValaUJoae A- 
menka M** yalitra Ja. parūpint: 
auy*tr> arba temo trao.

Iteikalaukita kalaloyo. kuri IMiun 
dtarie dykai.

6E0RGI & VITAK MUSIC CO.'
IMP W. 4Jtb BU dilcago, UL
nmnmiiitmitimmminiinimittitunin

P. CONRAD 

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted St.. Chicago, IIL Ę 

Kurie raunate paveikei u» LA Lietu vo» E 
neatldoliodoml paaldarjkito daurbiue arini s 
dldellua. Nea parimame aenua padarome = 
dideliu*. Sudedam ant vieno U kelių akir- S 
Unry.

Traukiame pavaikalua namuoea, prie E 
Balnyčioa, auelcooo. vemlUosa, erupm, = 
pavienius Ir IL Darba atliekame kuuae- X 
riauela. I'hone Drover A3C» X

'4iimmnnirnnmmmnuiumnmmmiiutnunnm:mmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii~

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKJV SPECIALISTAS 

r*ira<>io* vi»ų aki* l-niHrn* kaa yra 
prlaiaatiml wkau>M- 

I j'ma aatvaa rvtiru- 
y-, 11 o, *|rtr«rumu. n*r- 

ar audan-Jo,
Ir u,a.<i««cvatua karMlo akly Kralvo. aky* 
katarakta, tiati.l.tfa; eatlkraa akla tndadaia. 
t-aruma araamiaaa laktra i*.rvcloti* nia- 
tiaualu klaida. Akiniai pritaikomi tatai*. 
ral. toli Ir rili niataatiaina pa««IMta. gar**. 
k't* aavo re«*Jin>o tr taiklia .laaaMaa ma
tyliam. Valanda, nuo 11 Iki * vakaro Na- 
iian.niia nuu ta iki t raL po

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
Trlrf«m«B Dtvtt/r MM.

S

<HEEsaKSBiiir:sxiiB»aa»»i»iaaai£3>:aaEiiicisiiKiaaiBHiKii.' ebsibb!

• 1 *1 D • t • | • 1 1/ !• • •• • f • . ra• čaiMpuMuiiv poo|^čMtua u cdi v a ko 1i o r\cuaujamicms ] Lietuvę. praneša* 
me, kad galima važiuoti j Lietuvą per Libavų, dėl platesnio paaiškinimo kreipkitės j musą Banką. 

Bankos Valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietą, Utaminkais ir Subatomis nuo 9 

ryto ild 8:30 vakare.

gus.
' Moka 3% už taupymui padėtus pinigus. Galunaatsiimti ant kiekvieno pareikalavimo 

• . Geriausis užruhežinis skyrius Suvienytose Val-stijose. Siunčiame pinigus j Lietuvę saugiausiu b 
L,» J«, •* l< >

K

S■
i
i

Ai. ADOMAS A. KARAL.AVKKA8, SEKAHČtAl ILAAAP.
▲A labai augau per I metua, nualabneJta pilveli* turro. I/iapap- 

atja. naririntmae pilvelio, nuelalm^lmaa. Kraujo, lakatų Nervų Ir 
abelnaa apFkų nuatojlmaa viro kūno, tr buvau nuatoJca nlttea, kad 
begyvenau. Vlrur letkojau aau pagalboa. naalrallAJa* viaeje -Ameri
koj Ir ui rūbelių, bet niekur negavau aavo avalkatai p*rell>oa

Dct 7?,'—r*į Talį.
Jo, Narvatona. lakatų ir Haumatirmo gyduole*, tai po auvartojltnul 
talnMoe gyduolėa prr.dOo maao pilvą* atsigaut, aUpretL gerai dirbi. 
Kraujas llalral*. Narvai imi stipriai dirbti lakatai al*t gar a Heu- 
matiamaa pranyko, diegliai nebebadė po krutina Vidurių rMlma* 
Iknyko po utmutimul rlaų Ilgų. Bt-giu • mt-ncalų lAgerdavau ka* »a- 
valt* po buteli Halutaraa, Ultteria. tr po > mėn. aavo p*veikale pa
mačiau toki eklrtum* kaip tarp dieno* Ir naktie* liabar jaufluoe 
■magiai ir era llaknuaa ir Jb( o eyklų dėkoju 8aJutam» mylletų g»- 
mdejui ir linkiu vl»*lm> aavo draugam* kmtpUe* prie Halu tara*

SALI TARAS.
CHDflCM. ISSTmTIOS J. Rruknh Prof. x

1707 So. Halvted 8t„ Trlrptraor Ganai Otl7, Chlca'.-o, Ul.
. ............................................ ..................................................——.-.-—B
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ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Štai aš Liepojoje— šį rytų 

buvau lenkiškaidietuviškoje 
*• 'bažnyčioje. Kun. lietuvis, 
viduramžio, gražus, pirma len
kiškai evangelijų ir visų lenkiš
kų j j pamokslų pasakė, paskui 
lietuviškai evangelijų ir lietu
viškų jtamokslų dalimis atkar
tojo kų lenkiškai sakę.**. Lietu
viams tiktai likučius, ir nelaimi 
surištų minčių, pamokslo dalis 
atkartojo. Gaila. Aiškus len
kam.** pataikavimas. Latviai su 
lenkais broliaujnsi, u su lietu
vių valdžia—lenkų pakurstom) 
nelabai draugingai sugyvena. 
Prancūzai užėmę Klaipėdų ne
siskaito su vietinių lietuvių 
reikalavimais, palaiko lietinių 
priešus vokiečius jenose vakiiš 
kusu vielose. Lenkų uvumuu 
kai—jnu m* lenkų vardu, l»et 
]x*r papirktus šnipus bandė su
kelti riaušes vasario 21— 22 dd. 
Kaune, bet nieko nelaimėjo. 
Lenkai buvo sutraukę net du 
korpusu savos kariuomenės 
lies Vilnium ir “ bolševikų f ” 
(lenkų pinigais) maištui atsi
radus Kaune, norėjo užimti 
Kaunu, neva “liolševikus” ko
vodami ir taiji pasiglemžti Lie- 
tuvų pu “pretekstu”, kad Lie
tuva pati nuo bolševikų nepa- 
jiegianti apsiginti. Vis-gi maiš
tas (prasidėjo vasario 21 d., 
vakare) likosi visai užslopin
tas vasario 22 d., per pat pie
tus, vidudienyje. Apsaugos jm- 
dėtis Imvo iki 25 d., o kovo 1 
dienų, 1920 in. net nuo seiliaus 
Lietuvoje buvęs karo stovis li
kosi galutinai ]MUMukintns. Da
bar visi džiaugiasi, kad nuo va
sario 23 dienos vyriausiuoju 
Lietuvos kariuomenė* vadu vėl 
likusi paskirtas didės garbės 
vertas didvyris generolas 2u- 
kau&as. Musų tratos išsigimė 
liai “cicilikučiai” buvo tų vy
rų bjauriai apšineižę*. bet ti<* 
šuM-ižimai tiktai jiadidinu ge
nerolo Žukausko garbę.

Dabar jau steigiama Uetu- 
vos laivų bendrovė ir lubai ge
ras laivas, kuris j 5—6 dienus 
Atlnutikų js-rpluukti galės,bus 
nupirktas ir plėvesuos Lietu 
vos vėliava.

Audeklų audimo dirbtuvė 
jau bus įtaisyta Kuunc*. tiktai 
reikia, kad lietuviai jiajmuas 
pirktų ir jus dėt-ų į tų audeklų 
audinyčių. Lietuvos Laisvės 
Paskolos Inniiis kad visi pirk
tų. Reikia, kad žmonės su ame
rikoniškais pinigais grįžtų Lie
tuvon dubai*. Žydai .skverbto 
skv<*rl>insi Lietuvon per visus 
rulx*žius ir vadina Lietuvę 
auksu šaiilni. Su ameriktmiš- 
kais pinigais visko galimu na
ši pirkt i Berlyno daug piginu 
negu Amerikoje, liet Lietuvoje 
ne visur visokių prekių dabar 
ilur telaikoma. Lai žmonės ne
sibijo ir tūkstančiais grįžta 
Lietuvon, visi sutartinai grei
čiau ajisivulysimc nuo negeisti
nųjų.

Mudu pirmutiniu durim 
Lietuvoje—tai parupinimns ol- 
gėtoms prieglaudų su dirbtuvė
mis. Knip tos prieglnudos jau 
bus parūpintos, Lietuvos val
džia išleis įstatymų, kuriumni 
Ims uždraustu visokis dgėtuvi- 
mas Lietuvoje.

Gausiu sųsknitas iš įvairių 
našlaičių ir pavargėlių prie

glaudų vnbl**h’’ irtus parsiusiul 

L. ll. K. Rėmėjų vi ldybai.
Dabar atvykau Liepojon nt- 

siimti L. Rnu<l. Kryžiaus Dr 
jai iš Rėmėjų ir Lietuvim Gel- 
bėjimo Draugijos iš Amerikos 
atsiųstus Liepojon daiktus 
(drabužius). Daug tų drabužių* 
pragaišinta; skrynios didelės, 
liet ne stiprios; labui mėtomos 
-utrūksta ir drabužiui išmėto
mi—niekas nepaiso surtuikiuli, 
ntžagariai, kraustantieji žmo
nės nori, kad skrynios sudužtų 
—tai krovikai guli sau pasi- 
gh inzii kas jiems tinka. Taip 
bečiiųiinėjant skrynios juisilie- 
ka visai tuščiom. Reikia džiaug
ies tuoiui kų gauname. Už pra
žudytus daiktus dabar dnr ka
ro taisyklėmis prnmoiūja lai
vais vedama— nei Inivų kumpa- 

-:tn«Wių fr/ln’l vfoi^ 
Gi svetimtaučiui, tai

mjn. thm 
neatsako, 
žinodami. ]M*r akis vagia, pie
šiu kuom* visi j bolševikus pa
virtę. Krovikai... tiktai pasi
ima, nes jiems pasaulio turtai 
priklausų. Vis-gi Lietuvos Rau- 
donųjnm Kryžmi teks pusket
virto vagono visokių daiktų, 
kuriuos dabar Kaunan parga
bensime. Baisiausia keliavime 
trukdymas. Mes dar nemokame 
laikų sunaudoti- bet greitai iš
moksime, o tuomet Lietuvoje 
bus daug geriau negu kitur.

Tegul lenkai ir lenkų sėbrai 
didina kariuomenes, mes-gi bu- 
davokinie. statykime dirbtuves 
ir verte įgysi ę, o mes musę 
kaimynus lengviausiai apgalė
sime. Juu visi nori ramiai gy
venti, ir tųjų imperijalistinių 
lenkų niekas nervins. Kalbinki
te J. M. Prof. kun. Pr. Bučį, 
iad-jisai ragintų visus lietu
vius dėti pinigus į Lietuvos lai
vų kompanijų, j Lietuvos audi
mo dirbtuvę Kaune pu valdžius 

ir Jei kėn. Pr. Bn*ys 
patsai sutveria bi kokių kom
panijų, kuri podruug.su kito
mis lietuvių pramonės, praky
bos, etc. Iiendrovėmis vestų 
Lietuvos miestuose vandens, 
šviesus, susisiekimo (gutveka- 
rių) ir gerų namų statymo, ke
lių (gatvių) taisymo įvairiau- 
sius darbus su Lietuvos val
džios ieidžinuiais palengvini
mais ...

Visi turės dariai, duonos ir 
pinigus įtiėjusieji turės gra
žaus pelno... Lietuviai! Da 
luir jurų proga jums j durįs 
barškinu! Nelaukite kol viski} 
svetimi j savus nagus pa- 
gloinžš. Svetimi kaip amaras 
Lietuvon skverbiasi. Antanas.

VAIKAS INKRITO UPĖN 
IR NUSKENDO.

Arti Ilalsted gatvės, pietinėj 
miesto dalyj upėje nuskendo 8 
melų vaikas Joueph J’inz, 2920 
So. t’nion avė. Jis su kitais 
vaikais, sakomu, meškeriojęs.

POLICIJA SMARKIAI 
KIA.

V EI

Prieš gegažt- 1 dieuų Chi- 
rago.» jiolicija .'■markini pari- 
< nebuvo. Praeitų ir užpraeitų 
naktį išgaudyta keli šiuriai in- 
turiamų piktadurių ir radika
lų.

Vienam “tuiusųjum” .Miliū
ne suimta 32 juoduku, tnrp 
tūrių lo juodų moterų.

K-

1435 S. 49-th Court
CICERO. ILL.

Telefonas Cicero 3051

rrr
DRSOGKS

L RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJŲ KAMPELIS.

Maršruto Reikale.

Gvrl>. kun. J. Petraitis bu
vo nmnęu Imi. ir gegužės 
mėiv aplankyti visus didesnes 
lietuvių kolonijas Amerikoje, 
bet kitokioms aplinkybėms su- ( 
•idaritts, jisai dnluirtiniu laiku I 
•nukosi Naujoje Anglijoje, kur 
h* miniu |tusi<*kti su L R. Kr. 
Ilėm. reikalais vi.Mis Mass., 
Ni** llunijudure, Maine ir 
Conn. valstijų lietuvių, kad ir 
mažiausias, kolonijas. Tai-gi 
kurios tų kolonijų norėtų iš
girsti gerb. kun. Petraičio 
]>rakalby, lai tuojau krcijiiasi 
Centraji ir gaus pranešimų. 
' ' ’ t R Kr. R. pirnfi
įlinkas galės juuj> utlaakyli.

Atskaitų Reikale.
Kai kurie L. R. K r. Rėmėjų 

skyriai klausia, kaip buvo įhi- 
dulintos Lietuvon luudųstos 
aukos. L ll. Kr. Rėmėjų atsto
vas Dr. A. Rutkauskas pri
siuntė mums atskaitų štai ku
kių: •

1) LiilMlaringoms “Vaikelio 
Jėzaus” Draugijos prieglau
doms, Kaune 50,<)Q0 markių.

2) Liet. Moterų Globos Ko
mitetu Našlaičių Prieglaudai 
20,31)0 markių.

3) Žaslių valsčiaus 
glaudai 10.000 ui.

4) Valstybinės Vaikų
gltiudos pagerinimui Kaune 
20,000 m. /

5) L. 1). N. D. K. šelpti Kau
no Komiteto Kamendulų Pa- 
žaislės b<*nmičių Prieglaudai 
lO.tMKI m.

T. VaitiliouieuM, našlės, iš 
Panevėžio sušvl]>nuui 150 m.

L. D. N. D. K. šelpti Kaime 
mergaičių priegluudai 10.000 
m.

Kauno kuro ligoninei No. 11, 
pagalvių parupinimiii 10,000 
m.

Kauno karo ligoninei No. 1, 
veidiktių. svarstyklių ir t. t. 
nupirkimui 20,000 m.

Nedelioje

| Gegužes-May 2 d. 1920
® AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJ,
S 2323 W. 23 Place

Pokili* prasidės 6 vai.

Kalbės pairus kalbėtojai, dainuot* vy
rai, moterys; bus vaikų kvartetas, stygų 
duetas iliustruotas pijau u skambinimas, 
skanus valgiai ir kitokios retenybės.

įžanga 50c; vaikams 25c

Kviečia: KJebons ir Komitetai.
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PRANEŠIMAS.

Prie-

Prie-

ir
i

T 55 ♦ .* TT HTTTT/^ i <-t
UZUJ

i

Jau prirengėme ir tuo jaus 
spausdinsime lietuvių kalboje 
‘‘Amerikos Kataliku Vyskupų 
Ganytojiško laiško ištraukas.”

(
TEATRAS IR BALIUS

- - ■ ■ ll^reartaa - ■

DR JOS NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠV. PANELĖS

nlenn* ir dabar prašome visu. ...............................................
ka<i numauktų, jog jie jau y« 
m pasivėlinę, liet prie pinuos 
prbgos .pasiimtų Centran.

Aukų Rinkimas.

Nors pavasaris jnu pradeda 
suvo šilteanėmi* dienomis slo
ginti foninių ‘birbus M !*}- kurias buvo skirta skaityti vi 
kiti atsiminti, kad aukų rinki
mo durims, pH.šelpos davimus

, Lietuvos varguoliams ir naš- 
luičiiiiiis negulėti; sustoti netik 
pavasarį, bet ir vasaros laiku. 
Taigi raginame visas.Lietuvių 
kolonijas, kad jos joms Išs
kirtų L. R. Kr. Rėmėjų “ųuo- 
tų” pradėti] rinkti luojaus. Ne 
reikėtų atidėti ant rudens, nes 
vasaros laiku yra daugiau pro
gų, kurias viršminėtum tik
slui galima išnaudoti.

llagimuiH* visas lietuvius ir 
lietuvaites pradėti šiandien, 
nes ryloj gal jau nebus tinka-

I nm proga, j*
Žinote, gerbiamieji, kad Knu 

ne yru perkama UMŠhuėiaiiis 
, prieglauda^) nuinurna patal
pinti ten visus musų tėvynės 

, laikinos sostinės Kauno var- 
; gUollUS. Tai* darban!

Visais L. II. Kr. R. reikalais 
kreipkitės pas Centro raštiniu, 
kų.
J. Tumasonis,

456 Grand Street., 
x Brobklvn, N. Y.

sose katalikų bažnyčiose.

Spausdinsime, tiak, kiek jau 
pusėtinas skaitlius kunigų už
sisakė arba da užsisakys, fra-. 
šome tat pasiskubinti su užsi
sakymais tos knygelės.

Vieno egzemplioriaus kaina 
10c. Kas užsisakys daug, gaus 
knygelės su didele nuolaida.

“Draugas.” i
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Nedėlioję, Gegpžin (Mav) 2 d.. 1920 m. 

ŠV. ANTANO PARAPIJOS SVETAINĖJE.
15th St. & 49th -Coact, Cicero, IIL

Pradžia: 6 vai. vakare įžanga 35c ir 50c
Mtutka Btėluuo

TEATRAS IR BALIUS
DR. S. MIKELIS

LIETUVIS 
GVnVTOJ.lS Iii CHIRURGAS 

Otl«i tr Q,r«ilroo rMM 
SSB9 So. Bateusd Str.

Ant Vlnau> I nltrraU Statr iiank 
Valaadon nuo 10 IMI IX ryte: nuo 
S Iki 4 i><» yU«tu- ntM» 7 iki 0 vak- 

N«4MI<>ttUa nuo 10 Iki Z. '

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS W.S.S.)

K*

— RlINlrtA —

LIETUVOS VIČIŲ 35 KUOPA
• West Pullman UI.

Nedėlioj, Gegužio-May 2 d, 1920 
STRUMILŲ BROLIŲ SVETAINĖJE, 

158 East 107tb St-., Kampas Indiana Avė.
hUUh- alKMlarjA S:Su »«1. «aK- Pn<nuM> p»tm4<1c- X;M vai. vak. 

įžanga 35, 56, 75c.
MTXTT« iitrartM 

“GEDVNES ŽAIZDOS”
~Gatl>|i>> ZaO4o»“ yra Manai* craMaaalH l.ialu»tu kalboj* 

a|Hiktaklla. Juokai* 4r idtauotnu lM*lnUi>. t'šlikriuaine. ka4 atalton- 
kiualrtji iiilnat btta vMuue-dinti.

Orlivoa Vyčių Z&ta Kuopa turi lat*ai Kablu ««M41nio|u. lodei nuo- 
MnUUat kvlaCi*iue vlaua atmlankyti 
l*o InHru Saikiai Ir Stalulai. prtr 4rka4Mo .Muaikos

NuoSirdatri rlaua nUUankytl KOMITETAS
....................................................... .  ...............—-..............................
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Iš \’ihuuus Kaunan- atbėgu
sios pusnuogt'-s našlaitės Ju
zės Kazlauskai t ės apdengimui 
5250 m.

L. M. Globos Komiteto Prie- 
giiimiai, Velykom kiaušinių, 
sviesto ir L t. 2000 m.

Api«* kitus pinigus, kam jie 
uis naudujnuii. bus pranešta 
vėliaus.
Drabužini jau įlaJinumi. Juo** 

gauna daugiausia kaimiečiai, 
nes mi«*stuosc* varguoliai yra 
iltiuguiiisiu svetimtaučiai, ku
rie nuo savųjų gauna pašelpy.

Kareivių Dovanų Reikale.

Knikurius kolonijos nerimau 
ja ir rašo laiškus, kini jos gal 
jau ne.-usjiėsių siųsti savo do
vanas kai*eiviiims. Taigi skel- 
Itinnie. kad nors ir buvo prn- * 
nešta, kad tų ir tų dienų butų 
prisiųstos dovanos, bet golžke I 
lių streikas suardė visus musų Į

ANT PARDAVIMO.

60 akrų iUi nujaus fnrina. 
gražu.*- naujas S kambarių na
melis, barne ir kiti ttkes bu- 
dinkui. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės jms

Ant Pardavimo.

Kampini* 2 augšėių mūrinis 
na mus. 5 metų senumo j«> 6-7 
kambarius, randasi ant 38-fos 
ir Emerald Are. Kuinu $7,500.

Ant Pardavimo. (

Kumpinis 2 Bugščių mūrinis 
luimits 5-5 kambarių fintui ur- 
<• • t • i .U / tamiittt aauv

Western Avo. Randus neša 
tflJC.iš) į mėn. Kaina $17,500.

Dėl pl;it**xnių žinių kreipki
tės pas:

Firsl Nat’l. Re&lty & Conat Co 
840 W. 33rd St Chicago. Dl.
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Važiuokite j Lietuvą
PER

DEPOSITORS STATĖ BANK
4633-4637 South Ashland Avenue

ruirArn
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$6,000,000.oo Milijonų Dol. Banka

PINIGUS
=

ai

KUR TAUPINI

AR NORI PIRKTI NAMĄ?
— Klausk —

Keistučio Paskolinimo ir

=

J. B. KUDIRKA
FAmn/tn imn 

:rviuunATAd Budavojimo Dr-jos
33 ir Lime gatvių

Ketverge ir Pėtnyeios vakras 
Yards 2716

Galim išpildyti jums ap
likacijas dėl paspartų, 
gauti jums paspartus par
duoti sipkartes per LIE- 
pojų, arba per DANZIG,

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriauriai. 
Mes kalbame įvairiomis kalbomis:
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukramian, Bokcman, Skrisk, Kroa- 

tian, Serrian ir Jewuh. - '" *• ’■ n&KsnTl®* -
T*'** • K F ■■— *w<Mf

I
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Stipri ir pasitikima Banka su perviršiu 
15 MILIJONU3 DOLIERIU8T.1

/

Didžiausių industrijų, išdirbėjų kompanijos, Suvienytų Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos, ir dar tūkstančiai 
biznierių ir 26,000 taupinimo depozitorių susidedančių iš darbininkų turi pasidėję savo pinigus

Siame Stipriame rsanke
Tarpe savo didžiausių Stockholderių ir Direktorių turi sekančius žmones kurie yra pasitikimi ir turtingi

J A. Sporr, Prosidentaa, Chicago Junctinn Railroad ir Direkto „ ,r , - ,T. _. . . , . _ . . __ . .
. . L . , C. M. McFarume. Vme Pirmininkas ir Kasierius Moms &

muk First National Banko Chicmro.
Company.

Nclson MorriF. Chairnuraas, Board Morris & Company. ir Di
rtnrt fcata, Cbhass. ThonihiU Br0OTie' M‘dlai:d Warehouse 4 Trans

Eduard Morris, Prezidentas Moms & Company.

E. F. Swift. Vice-Pirmininkas Swift Kompanijos.

Arthur Meekcr, Vice Pinnminkas. Armour & Company.

H. E. Olte. Vice-Pirmininkas. National City Bankos, Chicago.
*

fer Company.

J. Oppenheimer, sav. J. Oppenheimer Co.

C. J. Atkins, sav. Atkir-s & Freund.

Wm. J. Rathje. Prezidentas, Mid City Trust & Savings Banko.

VALDYBA:
R. J. Schlesinger, Prezidentas. 
H. C. Laycock, Vice Preridentas.
T ank H. Kohn. VicePrezidentas, 
Leon Drwenski. Vice prezidentas, 
Norman 0. Geyer, Kasierius.
Joseph C. Vlasak, Assit. Kasierius. 
F. W. A. Johnson. Assist. Kasierius, 
John D. Gerald, Assist. Kasierius. 
Clarence R. Webstcr, Assist. Kasierius. 
E. Nylin, Sekretorius, ir Trust Officer.

-
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PEOPLES STOCK YARDS STATĖ BANK
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LIETUVIAI AMERIKOJE
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INDIANA HARBOR.
a .

Bv. Pranciškaus Bažnyčioj 
40 valaadų atlaidai bus 2 ge
gužio nedėlioję. Rytmetinės ir 
vakarinės pamaldos bus taip 
kuip pagarsinta, liet suma ne
dėlioję prasidės truputį vėliau 
negu paprastai, būtent 11:30.

Kun. J. Ciuberkin, kleb.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Kad ir j neskaitlingų musų 
koloniją mirtis nepamiršta at 
atlankyti.

Alai, ji savu dalgiu j taki riet 
net du lietuviu. Jimns Kubilius 
ta]K> palaidoms balandžiu 21 d. 
l-aidotuvėmi* rūpinosi jo dėdė. 
Jonas Tjmilmrtas. -

« 
klauso. Jie susipranta tads. ka
da jau moterį) netenka. Bet ta
da jau būva po laikui.

Badytojui šių žodžių teko 
girdėti, kad vienas bedievis, 
kurs per 15 metų nebuvo ifijia- 
žiuties, kalbino gatvekaryj 
vienų moteriškę, kad ji paliktų 
savo vyrų ir bėgtų su juo. Mo- j 
teriškė aiškiuos, kad ji bijanti 
Dievo ir neporėtij mirti be aak- Į 
ramentų. Bet ištvirkėlis, krik 
(hunas ant Dievo ir sakramen
tų, būtinai ragino vaikų moti
nų palikti savo vyrų ir 
vaikus. Tad-gi tai atsargus bu- 
va tie katalikai, kurie leidžiu 
savo namuose gyventi netikė- 
UiUiUs

Y^H'fia keletas ir bobelkų su 
ilgais lif/jtiviais, kurios jais

a » o 
tiktai prašyti siuvėjo, kad jis, 
patrumpinę/ saro liežuvį, jia- 
trumpintų ir toms bobelkouis. 
Gal mažiau butų įvairių plepa
lu

• .... ................................f *• ••■•■p**.*
ligoti, Bv. Jokūbo ligoninėj mirė 
Viktorą* BagiM-iua. Jo laidotu 
vėa, au gvduluigoiiu* pamaldų 

JMMĮ Av. Kazinueru bažnyčioj 
ihivo balandžio 27 d. Kadangi 
velionta prikUusė prie Bv. Ka 
aiiniern Karalaičio draugijos, i 
užtat prakirti drnngtjna nariai I 
ucNt- gralių ir važiavo į kupinės. 
Luitai grąžos Įmvyztlis, kad 
draugija rūpinasi savo nario 
paskutiniu patarnavimu. Keik
tų kiekviMuuii katalikių pri- okaloe valdyba ir koimaij*, o 
klausyti prie tikros katalikiš- labiausia, tie kurie tori knygu- 

. tas dėl užrašine j imn bonų. yra 
kriečiiuiii susiriakiman B'*. 
Antano parapija* svet, 1 vai. 
|m» pietų, nedėlioję, gegužio 2 
ii Ihiimi tau mttnvi ir įtini nrrt- v • W" «* A
dės juos išsiuntinėti.

Kreipiuos j visus tuo?, kuriu 
pirkote bonų ir no pabaigei mo
kėti. kad paaiakubi niurnėt c. 
Taipgi prašau, kati nei vienas

CICERO, ILL

Svarbus pranešimas.

Visa IJrtuvns laisvė*

Yla.

Pa-

Ashland Avenue kampas 47tos gatves

nų, nės jnu trumpas laikas. Do
nų pardavinėjimas pasibaigs 
su liepos 1 d. Kad nereiktų 
paskui gailėties.

Su pngarlm,
J. Mockus, stoties ižd.

CICERO, ILL.
---------------- t

Visi nariai draugijos Lietu
vos Kareivių malonėkite susi
rink t i sukatos vakare, gegužio 
1 d., 1920,in., 7:30 vai. S. Ėvibo 
svet., 1347 So. uOlli avė.

Korespondentas.

I

HOMESTEAD, PA.

Gegužiu 2 d. L. Vyrių 11 kuo
pų rengia puikų vakarų, kuria 
l>us Slovakų Sakalų svet.. 5tli 
Avenue. Vaidins tris veikalu- 
kus: “Vienas iš mus tur apsi- 

,'vest,” “Svarbi priežastis” ir 
?‘Tarnas įpainiojo.” Prie tu 
j bus dainų ir kitų pnmarginimų.

CICFRO, ILL.
t

REIKALAUJA.

Mergaitės rengia vakarą.

Tad-gi malonėkit vnu atšilau ; 
kyt. Vakarus bus gana juokiu-1 
gus ir biuiit visi ]>alenkiiitL

Birdingai kviečia visus
L. Vyčių 11 Kuops.

RO8ELAND, ILL.

REIKALINGI.
Vyrai dėl lengvaus ir šva

raus išdirhystės darbo; prity
rimas nereikalingas; gera pro
ga prasilaviniinnis.

Thc Joseph Klicka Company
20th Str. & California Avė.

_____________

kos draugijos.
A. a. Viktorus Bakučius iš

liko žmonų Ojių, dukterę .Juze- 
pų, sūnų Kazimierų ir brolį 

Y* • ' pr»>’*riMrii
Kad ir tankiai girdžinnii- 

dvasiškijus peraiTgtJiiaup, kud 
katalikui nelaikytų ant burdo 

/ podirvių bei nu praust burnių, 
kurie kitus šeimynos narius 
itain pnv tšįviririniu, vienok mu»ų kuū'iujo* lietuvis ar iie-
kai kurie tų per ycrgvjuinj no- taraitė nepriliktų nrpirkę ho-

Sekmadienyje, gegužio 2 <L, 
Bv. Antano parap. svetainėje. 
Nekalto Prasidėjimu PntL Bv. 
dr-ja rengia vakarų. Įtaikia jas 
l>a remti.

Paminėjus šių mergaičių dr- 
jy, nvgalinui praleisti nepaste 
bėjus šį lici tą apie jų. Gražų, 
katalikišką vardų ji turi, puo
šia mus kolonijų, lM»t negera, 
kad savo sjumdos darinis duo
da atlikti HM-ijalistui. Reiškia,
remia tokį, kuris uoliai ir aiš-, 
kini kovoja prieš tikėjimą, kurį 

<jos turėtų ginti. f*in gal įvyko 
koks nesuhipratiiiuis. Be to su
si rinkiniuose ir visur ta draugi
ja vartoju miglų kuliu;. Drau
gijos imrės. kaipo lietuvaitės,; 
turėtų jausti Siek tiek savo tė
vynės meilės, priodermių link ; 
savo tautos ir1 nors susirinki- 1 
mus iaikyii savo kairioje.

Tikimės, ksd tie dalykui bu* i 
pataisyti.

Balandžio 25 d. L. Vyčių R 1 
kuopa buvo snrengus puikų va
karų parapijos naudai. Vaidi
no “Nutrukusi styga,” vaizde
lį iš lietuvių gyveninio. Visi 

i mėgėjai savo užduotu labai ge
rai atliko. Žodžiu, šj vakarų 
Roselando jnunimns gražiai 
puaižymejo. Be to solo dųinuvo 
gabus Itaselando dainininkai:
J. Eivoriunus, N. I’nriešėius,
K. I’nžnrslds ir A. Sudentaa.

Ant galo kvr.rlcta* padaina
vo “Jojau dienų” ir “Liūdna* 
balsar

Publika buvo |iateakiuta. Po 
programo buvo šokiai ir lietu 
viski taiuinuti.

Korespondentas.

Pr.

MUSĖS IR UODAI.

Yru tik viena nekenksminga 
.musė—negyva.

Mažos, naminės muses reiš
kia daug parojau*.

Musės dauriuaai purvuose.
Uodai didinasi ir augu ant 

tykaus vandenio ir drėgnose 
skylėse.

REIK ALINGI.

1 Prit vrn iKiltrli ir -hidtr W- 
rni ir lxdi lln<'udej>. Pastovus 
durims. Gera mokestis ir g> 
ro»* darbo sulygo*.

Ataišuukitr;

ine Sireeia Co. 
Wcst 48th and So. Morgan St

' Meranlt/n 14 motu ar dauniu (>ri- 
pildjti Ir utatutl dtuakoa maitot*. 4« 

l valandCM navaltfj 3t-<#c. J valanda 
‘ Pastovu* dnrbna AtsMnuklte.

Murimi nnlt <l>. 
Knut|ta- Ea«t Srnith Wat<-r Strvct.

lU-lkall<>i;a> Kubu* tnrcnnuunlau. 
Gera mok«*>U*. Te al*l*aukla prie: 

Knn. I. Mvr»l»fik-*.
MMI N. S-Ut M. Apri iisfic id. ui

I— *u prityrimu ant 
rhundlicr darbe

Gauni IJgbtlnit l'tatum Co.
5S Wr»| |jik<- Nlrrrl.

l'I^TKltlAI. Nu priirnni* ant 
cbandler darbu.

Grumi IJctiOuc Fiatum Co.
SN M r-a l^kr Kūrei

PalrAkuu l'nmrtMuiu* Daulla. 1*1 un- 
ata iMrapuua Otoną Chieago. III. 
ir buk miMioMta kapoj ir mirta 1 ii 4 
■r 1»1J m Kaa H nota apie Juo mi
rimą meldai u man prunetot yra svar
bu* rctkalaK udreau:

lavn Karrilui, 
<120 W. <4 M.

TrlHona* Vatini 1301
UL

Gražiausias Balius! į
---------------  RENGIA ---------------

Dr-tė Rožancavos Panų ir Moterų J

H
R
M
D■
H

Nedelioj, 2 d. Gegužio-May 1920
Dievo Apveizdos Parapijos Svet.

18 Gatv. ir Union Avenue.

KMo^UunO Vatu l'hlcoitoa Urtuvlua 11* blMuvulUa n< r tai imikiltlnln 
moterių Imliu* VIS MnMl kur mot reta ten ir vyrai kur vyrai Iru llak- 
atnna imliu* Murlku htm eerluurtn Brtdlti San“itu.

Kilt-t'ia OKAI GIJA.

l*ta<IH* ® vwl. t a kart* ILingn "A<-. Yfuilal

PAKMDlODA.
lluterao tr rroerrno Ir kurty iia- 
•». • 3 ♦ C vrtilmy po 4
... . u>c*\ i«n*tu. punuduiulu U

prirloatr* tnlrilen itnoncn Kulnu |f,- 
T00 C0

J»M-|rfi Zaki>w4»l 
4*22 K. Uood Str.

PaleMuiu Antano Jukka paalna i* 
Kauno Iledlboa Panrroilo opakrlMo 

: Trakiolkv kalino M eik u VaUdiaua. 
| Pirmiau gr»rnn 3 meul atgalio* 
i ItockfonL IIL, Dabar nritno kur. Tu

riu nuo MinUMa i* Uetuvaa I laikkna 
< raoldilu kaa apia j| Maot prasėto.

s. Pinlct*.
F. O. IJoi Z74 Kenmha. Wtar.

ant į'.uuiAvnio.
K*lų |iHvenrtai parduoti S loKliun 

lutu* uat IV-Um ir Talman Av«. IjU»- 
v<4 Fuokoloo priimam kaipo pirmu*

.ocaua AlaaMuano:
J. ii. MlMTACpt
ll-il W. U Street ;

ANT PARDAVIMO.
llr«Mu4jl|. «Mal turiu luuMuotl *. 

«<> inMomllka : fl»»ų murini niun* 
jh> S Ir < kambariu* S furaacal. Kai
na ♦»,»»* ataianuMitr DedalrtirmatB 
ant )-m<i Halo.

Kll N«>. nmcbrNCT Ale.

fe i ■ 71*11 ~

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
KOLONIJA.

Atvažiuok į Vilus C’ouaty,| 
Wi»rojuin, ir nusipirk ūkę Hiit į 
lengvų išmokesėių; klimatas 
ideališkas, keliui geri, turgų 
užtektinai; Ežerai. Upė*, Bui
tiniai, Gera žeme ant kurio.* { 
gulimu u ža n gyti iki 250 bute
lių bulvių pradedant au mažų 
kapitalų. Didžiausi* Lietuvių 
Kolonija A menke. 1)el pilnes
nių infonnui ijų ir aplaikymo 
kningutes dykai adresuokite:

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai

53 Sanbom Building 
Efurle River W<«e

BARGENAS.
Purški uodą 4 puiry veniniu 

namus remiu- $.'18.00 j mvnė- 
si ]mrsitluoda už $2,1X10 įmo
kėti $.'Xmi.oo kitus kaip rendu 
kas mėnesi. Narna.-. randasi 
imt Bridgejiorto.

C. P. Suromski Co.
3346 So. Halsted St. Chicago.

* I T
! FAbPOKTV 1U.ANKAS

PILDO HK

DYKAI.
Į

ĮSIGYK SAVO NAMA
Įsigyk utim unm. nustok mokė

ję* u ilgs tau rumiu*.
Parsiduoda derini namai |>o 2 

pagyvenimų.
Vėliausi itiluisimui elektra, 

maudykles; visi geriausi įlaiid- 
miti. notuli uu» li<iu'išk<*» balny* 

ĮcKiei, 2 blokui nuu karų linija*. Ap
linkų puikiuUMu* dirbtuvės, par* 
tridumla už Ietį ii muilui kuiuu*. Ant 
lengvu ištiKJikčjunu (1.000.) tuk*, 
tanėia įmokėti, u likusius taip kaip 
uat rrinkr. ucšs į inciiČMi 1M9.00.

Kreipkite* per tėkfima urlm y* 
pa tiška i pa*>;

J.
1 4436 S.
1 Chicago.

A. POŠKA. 
Washtenaw Avė. 
Tol. McKinley 5608
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“BIRUTES” choras, Šimkui paskutini kartę ve
dlini, dainuos, dkinims, dainuos... kiek niekad ne- g 

.. al. n.............  į
cienė, M. Junušauskivnė, P. Slogi*, J. K iu Ii r k ii. M. = 
.Vorkaifė ir kiti. =

Aryan Grotto Temp
Wabasli Avė. ir 8ih St

u
K x

CHICAGOJE.
•X

Iš CHICAGOS LIETUVIO 
KOLONIJŲ

KATALIKIŠKOS SVFNT^S » SUTMTU DU “KOLKOTJI 
----------- | NINKU.”

T* *Tf>pv?T «?rnv

Bu> atlikta nnnjn* šhnkmi* veikalas “Niigrimz- 
dę»» Dvaran” ir scena S op»*r<w “Aida” (Gngienė 
—• Aidos*partijoj, Kakausknitė — Aiuncrin. mer
gaičių ir mišrus choras) ,

=
=

Šimkus Chicagai Sudiev Pasakys! |
Tikietai paraiduos nuo C vai. vak. Pradžia 8 v. vak. g 

___________________ S

šeštadienis, gegužis 
šv. Pilypas ir Jokūbas,

Sekmadienis, gegužis 
šv. Atanazijus.

Pirmadienis, gegužis, 
šv. Kryžiaus atradimas.

1 d
ap.
2

buvo

jnu minėjau, Iras gegužio 4 d. 
Kitan susirinkinmii kviečiu su
sieiti visų draugijų atstovus. 
Reikia atnaujinti IJ kim|WM>dar
buotę, knd nepatiklume iujia- 
knlyj kitų kuįujujų.

A. Nausėda.

■i■■ Pasilinksminimo
I

i

3

d..

d..

Vietoje mokyties jiedu boma-
vo.

Ties l.iticoln ir Writhwood 
avc. aną vakarą du praeinan
čiu detektivu Mielky ir Ma- 
ssett, užpuolė du plėšiko. Pri
šoko ji< Ju prie Ji-tektsvų ij- 
lieja* pakelti rankas. Bet tiedu 
pakilo kovon.

Po kelių šūvių sn piktndu- 
net susiglėbinvo ir pa-i 

Ahclnnm (wholesale) išpnr-[ galinus visgi inveikė.
Abudu buvo suareštuotu ir 

pristatytu policijos nnovadon.
Tenai pasirodė, jog-esančiu ' 

Edivanl J. Turėk ir Raljrii J.
i. Neutvežama, tvir- ib>|tzti(*clit. ubudu 21 metų, iš 

\\ w.

CUKRAUS NEDAUG IR TAS
P D A VfTTO Dll/VlIU V W.

Valdžia nieko nedaro tame 
klausime.
----------- j rinis 

\ Vw»1r>nr«» /įdutlncnlrtl iltinr. ' 
davime cukrau- kaina jnii jm-j 
$iv&ė 31 centų svarui. Kai-ku- 
ric krautu' minkai siūlė net 
32c, svarai. Bet cukraus nega
lima guoli 
tina cukraus pirkliai. Bet tie į 
patys pirkliai tuojnits priduria 
ka I >u laiku geležinkeliai pa- 
’»:t’.'a*rky.*ių ir cukraus basių. 
Visgi jis bu.-iųs brangus. t tjj

Pramatoma žemesnė kaina, i Vienas

Pirkliai tvirtina, kad cukrui: 
kaina atpigsianti apie liejies 
ntėm*^. Hvnrui Imsią gal 12 
nr 14 rentų. Bet prieškarinė 
kaino nekuomet nogrvšianti.

Chicagoje teisman paduota' 
38 cukraus didžjx*lniai. Bet 
tej tik tiek., knd jie npskąsti. J 
Teisman m-p::Įraukiami. Esa
ma visokiu klinčių.

Sulig fetleralio apskričiu 
prokuroro asistento, esu negn- 
l’.mn parinkti teisėjo juos tei
sti.

Tnip yrn su bulvių speku
liantais ir sū galinguoju mil
tų trustu. Grand jnrv veda 
tardymas bulvių klausime. Ne-. 
žinia kuomet pasibaigs tie tar
dymai.-• <

Miltų kaina kyla kas mie
la savaitė.

Kas valdžios daroma.

Cukraus klausime valdžia' 
nieko neilaro. Iš U'ashingtono 
štai pranešama, jog Teisingu
mo lh įHirtamentas n<*atkreip;a 
ilomo’s j visokias kritikas ir 
užsipuolimus.

• Kongreso komitetui, kur* 
tyrinėja cukraus klausinių, u'*- 
ncralis prokuroras pranešė, 
knd m* kongresu reikalas 
klausti, kialcl vyriausybė sa
vam laike ncnitpirkiisi Kulw».«’ 
euknius, ktirj buvo galima gnu

š. m. balandžio 20 d. 
šaukiamas Nortli Sidės katali
kiškų draugijų atstovų susirin- 
kinias I.ab. Sujungus reikale, 
kad pasitarti, ką rengsimo, 
kaip paprastai rengiama, 1921 
nK-lai.“. Susirinku atstovai mm 
sė 
kp.. šv.
ro, l’nnų ir Moterų Ražanca 
vos, U Vyčių r> kp. ir Moterų 
Sąjungos 4 kj>. Nežinia dulko 
kitos dr-jus neatsiuntė savo at
stovų. Uthai jmgeidnujnma, 
kad j sekantj susirinkimą, ku
ria bus uta rniūke, gegužiu 4 d., 
7:30 vai. vakare, šv. Mykolo 
parapijos svetainėje, atsiųstų 
atstovus ir tos draugijos, kurių 
nebuvo šitame susirinkime.

šitame susirinkime tnjH> prn-

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Šio mėnesio 2<» d. L. L. I‘. 
hunų komitetas abiejų srovių 
laikė liemlrą susi rinkimų Dievo

klinčių draugijų: Ijih. Sųj. (» Ajiveizdos parapijos mokyklos 
Juozapo. šv. Kazimie- kftl,|l'nr.''j- _

Grven Bay,
Juodu jų tėvai Cliicngnn nt-'nešta, kad pnsamdytn jau yra 

j-iiinle liinkvti kolegija. Bet Selmenhofeno svetainė ant sau- 
I jiedu pasirinko plėšimų ama- šio 23 d.. 1921 metų. Todėl 

šiuo pranešame, ir prašome, vi- 
< detoktivns pašautas «ų North Sidės draugijų tų die- 

j akj. kitam p.»ž*’istn burna. 'įrengti jokių vakarų, kad 
įiepakcnkus vakarui, kuris bus 
I .ui niūry lies naudai.

i Be tu nutarta dnr rudenyj 
Ii rangi i vakarų. j rengti jj 
apsieitu* žinomos Nortli Ši

le?. darbuotojos, p-nios An- 
druškrvičienė ir 1’rlMmnviėjr- 
tiė.

Pakelta klausimas apie meti
nes draugijų mokestis Lnb. 
Sųj.. kuriuos turi sumokėti su
lig narių skaičiaus. Pasirodė, 
icnd šv. Kazimiero Brolių ir 

.‘ •serų dr-ja savo mokesti jau 
'jt.okėjo. tnijegi ir Gyvojo Rn- 
žmtėiaus dr-ja. šiuo yra prašo- 

! mos ir kitus draugijos netru- 
| NUBAUSTAS VAGILIUS 16 kils atlikti savo pnreigns. Juk

DAVĖ KITUS. k':j: .... ..........

Plėšikai dabar turės puikia 
užgavėnes, kuomet teismas iš
duos jie įvirtu prigulinčius 
“diplomus.”

PASTOS DARBININKAI 
REIKALAUJA DIDES

NIU ALGŲ.

7(Xt pašto> įlarbininkų Chi- 
eagos priemiesčiuose miestelyj 

i llnrvev turėjo susirinkimų ir 
nutarė pnn-ikalaiiti kongreso 

i juididinti jiems algas. Nes 
| >u gaunamomis daluir algų- 
i mis, sako, negali pragyventi. :

Posėdis buvo sknitlingas ir 
tvarkus. Visi susirinkusieji 
vien tiktai mintijo, kokiu būdu 
daugiau parduoti L. L P. lomų. 
Iškelta daug svarbių sumany
mų, kurie bendrai liko priimti.

Išrinkta asmenys eiti jmt na
mus užrašant bonus iš abiejų 
srovių. Geistina, kad išrinktie
ji netrukdytų laiko, In-t tuojau* 
pasistengtų pradėti dnrlią. 
Laikas trumpas, o darlst daug.

Sekantieji asmenys eis per 
lietuvių namus: V. Nicevičius 
su P. Morkum, V. Andrulis su 
V. Jodeliu, J. Jokulmnia su S. 
Šimuliu, J. Sėliu lis su M. Zizu. 
S. Grisius su J.Grišimn, Iz. Vo- 
dr-ckis su J. Nsujidin, ,1. firutė- 
ris su J. Gi^alUmskiu. L. An
tanavičius su S. Motu. L. Mor
kus su P. Kujironiu, A. Stul- 
ginskis.su A. (įrišimu.

Tai-gi pranešu lS-tos kolo
nijos lietuviams ir prašau, ka
da nugšriau išvardyti asmenys 
atsilankys į jūsų namus, neiš- 
leiskit jų nupirkę bonų, neda
rykit jiems išmetinėjimų, nes 
jie pasišventę tėvynės labui.

Užrašinėtojui taip-gi privalo 
laikyties mandagumo taisyklių.

J. Grišius.

Iš BRIGHTON PARK.

Kilome' teisėja* Žeimiu nu-

j visi turimi* ramti Lulvdnringąją 
i Sąjungą.

L. Vyčių f» kp. atstovas pra-

■■
1

I
I

• Liet. Vyčių 16 Kuopa
Nedėlioj, Gegužio-May 2,1920

AV. JI Italo I’.VK U’IJON K V ET.. 33-ro IHarv Ir .lobam Atrnur 
PraokhA lysial • :<W» vai. vakare .

Ii 
.4 • I

B

PUMCA S3c J

OKKlllAMIKJI:— Sis va karna yru rmriaina* pa r«nl)oa BaudaL Kleksimo imrapljano yra prWr- ~
mi- ntallankyU Ir at«lveertl *uvn drauruA Ai* vakar aa te*ul būva vieniu i* Mkaltlineimuiu. N«o*i*tv<4.___  ■

g rlunt | kitu* p.irenrtua vakaru*, ka* iryvaa Ir m)'ll toteU. flulaukf. pra J J|*. '
NrrMunkilr. Praari** brUd i»ol>i3<Han>e laike. Muiik* p F3r-r>kkh

_ . S^VIau* prirlanklai kvledia KOMITETAS ■

£
EXTRA!I
Gera Proga Lietuviams Pirkti 

RAKANDŲ KRAUTUVĘ

r

:
Biznis išdirbtas per devynis metus, griausi* mta. * |
Didžiausioj Lietuviu kolonijoj. Ši bizni galima nupirkti labai pig/ai. Priežas- r

■ tis pardavimo sulyg nutarimo laikytame šėrininkų susirinkime, nes ta pati konrpani- ■

■ jo uždėjo rakandų dirbtuvę Lietuvoje, abidvi krautuvės nėra galima laikyti. Turi* ■
SSI • • SS
■ būti parduota trumpu laiku.

Atsišaukite: w

4536 So. Paulina St
Toj pačioj vietoj randasi savininkas.

MiHHiaiiimiiiiiiiiiKiiiiiiMBiiiiiiiiiiiiiir

Visas narės kviečiu susirink
ti, nes raiki'is aptarti daug 
svarbių reikalų. •

Z. Sakalauskienė, rašt.

IS NORTH SIDES. timiiitiiiiHiimniiniiiiiiimiimmiiiiiin 
PIRKUSIEMS BONŲ PER 

“DRAUGĄ.”
! ■ i —

Greita laiku jau pareis Bo-' 
nai iš New Yorko. Todėl kas 
išvažiuojate šiomis dienomis į 
Lietuvą malonėsite pranešti 
naujų savų adresų (Lietuvo
je), kad butų žinia kur tuos 
Bodus siųsti.

“Draugo” Stoties iždininke 
1800 W. 46 St., Chicago. UI.

uiHnuitunnumunnumnaiiiHiiiiuiui

Jddi. Sąj 6 kuopa mėnėsinj 
.susirinkimą laikys nedėlioj, 
geg. 2 <1., tu<(juu jx> sumos, pa
rapijos svetainėje.

Kitan susirinki man kviečiu 
susieiti visus narius. Kadangi 
praeito mėnesinio s užrinki mi
nt *b u vo, tni sianu* susirinkime 
daug svarbių dalykų reikės 
aptarti.

Kviečiu susieiti ir' tuąg na
rius, kurie jmsilikę su mėnesi- 

8--- /VU4«jr invnrmMMe. V ptnutiKU* 
šių su mokesrinis yra dau
giau negu pusė šiurio.

A. Nausėda,

Pranešu vi-ienis ųnriams, 
kad Tautos Fondo (KJ sk. laikys 

'savo mėnesinį >uni rink imą ne 
dėlių j, gegužio 2 d.. 1920 m., 
tažnytinėj svetainėj (44 ir 
Fairfield avc.) 1 vai. po jiictų.

Bus fvarbųs dalykai svarsto
mi. Taip-gi bus svarstoma apie 
kun. džek. Mirono prakaltas. 
Nariai; ninlon<>«iip sknitlin- 
giausia atsilankyti.

J. A. Poška, rast.

baudė kalėjimu jauną vagilių , nesc, kad kuopa įstojo į Lab. 
Petcr Snyder, šitas tuojaus iš-isQJ- garbės narius. Susirinki- 
davė kitus tris savo sėbrus, ,nns išreiškė juulekų.
kurie veikiai buvo Funn*tuo- Iš išduotų raportų pasirmlė, 
ti vienoj bilijanlinčj. .k«d <larbuotė IjiI». Sųj. (i kp.

Jei taij>, -ako. tai kokiais "“-‘‘'jus, kad W narini neužsi-1 
lgabus jis vienas Imi kęsti už racumų ..... po
. , 10c. j uiėneaį. Todėl nutarta

, 'surengti prakaltas, kad išaiš
I Ir gerai iMulnre. . i • i i \s • j • ••kinti Lab. Nųj. naudą ir reika

lą uprupinti našlaičius jmsta- 
tant jiems prieglaudos namą. 
Taijbgi atsišaukti į visus na
rius, kad sumokėtų savo meti
nes mokestis.

j Svkniitis Fusirinkimas, kaip

IŠ BRIGHTON PARKO.
t i pigiai ir sutaupyti žino- 
iiėin- šjn.-toa milijonų dolierių 
N»*> kongresas neleido prezi
dentui prailginti karinę kon
trolę muisto paskirstymo.

M«»t. Sujungta *2*> kuopos 
mėnesinis hii< i rinkimas įrylu* 
nedėlioj, geg. 2 d.. 3 vnl. po 
pietų jiurapijinej svetainėj.

IŠ WEST SIDE.

AnšNedėlioj, gegužio 2 d. 
šos Vartų parapijos svetainėj, 
4 vai. po pietų įvyks susirinki 
man Lnlsia ringus Są-gns 7-tos 
kuojvos. ‘Visi nariai ir narės 
kviečiami j šitų susirinkimų, 
nes turim daug svarbių reika
lu knslmk Kapinių dienos. 
Reikės išrinkti darbininkus ir 
pasitarti apie našlaičių prie
glaudų.

Kviečiami nariai, kurie įaira- 
5ė per Imlių. Malonėsite ateiti 
ir imaiimti konstitucijų ir pri
duoti savo m 1 rastis, kad reikale 
galimu luitų laiškus pasiųsti.

M. Stankelis.

a rvTitafiB • uibomi

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

tiitmiHiiiiiiiiimiiiiiiiiiifiiiiiiimiiiniia
PIRKITE

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS

REALESTATE tNSJMANCK 

Europeam American Bureau 
S>wn<« rm.cv, I

SU'IASiJlbAK |
1141 la Jti.su* liluu.i 1

TlirtHOar nouirv>,t) Eit

: 2ras Milžiniškass_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
f
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t:
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j RENGIA

mitiiimmiiiiiiiimHmmiiHiiumiiiiiiiimiuiitKiiiminiiėtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiim

Susivienijimo Am, Liet. Kareiviai
iiiiiiimmiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimHHiitiinimiiimiitmmniuinniuimijiimii

F

GERIAUSIA MUZIKA S. A. L K. BENAS.

Susideda iš Gabiausių Chicagos Muzikališku Spieku.

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės nepralaskiat šios progas 
nes gal paskutini atsisveikinimas su savo Broliais ChicagiečiBis 
kurie nesigailia net brangiausia žiedą savo jaunistės už Tevynia ■

/-to Kegimento čvetamej 
Wentworth Avenue ir 34-tos Gatvės.

Subatoj, Geg.-May 8, 1920
D_ J-2- 7 . 1/ J W l._

tr josios garbia, r

Kviečia Visos. S. A. L KAREIVIAI. ■

Buvę Suv. Vai. Kareiviai |
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