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Juarez Perėjo Revo 
liucijon 

— i ^ 

Meksikoje nužudyta du 
amerikonu 

MEKSIKOJE NUŽUDYTA 
DU AMERIKONU. 

Vyriausybė pasiunčia 
karės laivus. 

JUAREZE NEBUVO KRAU
JO PRALIEJIMO. 

Visa Chihuahua valstija 
revoliucijoje. 

EI Paso, Tex, geg. 4.—Nuo 
čia skersai upės Eio Grande 
Meksikos miestąs% Juarez va
kar pagal iaus perėjo revoliuci
jom kuomet Carranzos garni
zono komendantas paskelbė 
proklemaeiją, kad kariuomenė 
stojo gen. Obregono pusėn. 

Carranzos vyriausybė tan 
miestan buvo prisiuntusi sa
vo komisijonierių. Tasai bu
vo Įgaliotas perkalbėti garni
zono komendantą stovėti vy
riausybės pusėje. 

tęs .bažnyčių nedoras Carran 
zos valdymas. 
• Miesto gatvėse pasigirdo 
šauksmai "prieš Carranzą ir jo 
Valdžia, išreikšta pasitikėji
mas generolu Obregonu. kuris 

revoliucijos šir-

Visa valstija revoliucijoje. 

yra visa šios 
dis. 

šiandie tad visa Cliihualiua 
valstija yra revoliucijoje. Mė
tomis dar trankosi neskaitlin
gi Carranzos kariuomenės bu
mai. Bet tie neturi jokios reik
šmės. Nes jei jie nepasiduos 
revoliucionieriams gražumu, 
bus nugalėti. 

Dabar Meksikos revoliucijos 
svariausios spėkos susimeta 

Tečiaus nepavyko vyriausy- j a n t paėios sostinės Mexieo 
bei tasai žygis. ; Citv. 

Miestas perėjo revoliucijon i Centralėn Meksikonx per 
be kraujo praliejimo, (lyve- j8ierra Madre su 6,000 kariuo-
nantieji ten amerikonai nepa-1 menės briaujasi gen. Elias Ca-
iiesti. i lies. Prie .1Q kariuomenės prisi-

Kuomet mieste viešai-.pas--j dės ir kiti skaitlingesni ka-
kelbta ta<ai faktus, tuojau? at-! rinomenės būriai. 

Washingion. geg. 4. — Ke
liems amerikoniškiems karės 
laivams įsakyta tuojaus plauk
ti į Meksikos uostus Vera Cruz 
iv Tampico, ir tenai paimti sa
vo globon amerikonu?. 

Įsakymas paskelbta pareika
lavus to valstybės departa
mentui. Karės' laivams be kit
ko Įsakyta paimti pas save a-
merikonus, jei butu reikalas. 

Nužudyta du amerikonu. 

Praeita sekmadienį už 125 
mylių nuo Meksiko* sostinės 
nužudyta du amerikonu darbi
ninku, dirbusiu anglų medžių 
firmoje. Sakoma, tai meKsiKo-
nų plėšikų darbas. 

Nužudytu yra Eben Francis 
(ireenlaw ir jo jaunas sunūs. 

Pranešta Meksikos- vyriau
sybei, kad ta galvažudžius bū
tinai suimtų ir nubaustų. 

Sakoma, jog pasiųsti karės 
laivai nesimaišysią i viduji
nius Meksikos reikalus. Bet 
tik saugosią amerikonus. 

Perkirstas susisiekimas. 

Valstybės departamentui 
pranešta, jog uostuose Vera 
Cruz ir Tampico kol-kas esa
ma ramu. Bet apylinkėse jau 
veikia revoliucijonieriai. 

PAPIGINO PREKĖMS 
KAINA. 

Tuo keliu jis, sakosi, per me
tus turėsiąs mažiau 4 miliio-i 
nus doherių pelno, ir liek lik
siu žmonių kišeniuose. 

Tarppat pranešta. i — J 

si liepė bažnyčių varpai. Nes 
Juareze kol-kas nebuvo palie-

iiiiiHJiiHiMiimiiiiimiinimiiitifiiiiiim 

FAKTAI APIE REVOLIU
CIJA MEKSIKOJE. 

Iš centralės Meksikos' bus 
traukdama ant sostinės. -

Pati sostinė jau kuone vi
sais šonais apsupta. Jei bus 
tiesa, kad tarpe sostinės ir Ve-

' ra Cruz revoliucijonieriai bus 
! - n e r k i r l e srpJ^y.i-nk-eH tuomet 

' Carranzai išeis blogai. Turės 
i jis dumti kitais keliais iš so-
į stinės, jei suspės tą padaryti. 

revoliucijonieriai Niek<> nedaroma su Villa. 
Cliibuahua valstijos civiliu 

gubernatorių paskirtas Abel 
Rodriguez. Šis tuojaus paskel
bė, kad visi Carranzos valdi 

Patvirtintas Juarezd puoli
mas, 

Sonora 
maršuoja ant Cąsas Grandės, 
pasilikusios vienatinės Carran
zos spėkų vietos šiauriuose. 

Revoliucijonieriai tvarkosi 
per Chilmabua briauties į 
Torreon ir Lagūna. 

Dalis revoliucionierių mar
šuoja pagelbon generolui Flo-

,res, -kurs su savo kariuomene 
apgulęs Mazatlaną. '-

Suv. Valstijų karės laivas 
Sacramento yra Tampico uos
te. Traukiama ten atplaukiant Į bė, kad naujoji valdžia nieko 

kirsta geležinkelio linija tarpe 
Mexiw> City i r Vera Cruz.Tė-" 
čiaus nėra žinoma, kokioj vie
toj tas padaryta ir kaip dideli 
nuostoliai. 

Geležinkelio linija eina per 
šiaurinę dalį valstijos Tlaxca-
la, kurį. jau prisidėjusi prie 
revoliucijos. 

Perkeliavo per S. V. teritorija. 

Generolu Juan Jose Rios ir 
Manual Gamboa su savo šta
bais, išviso apie 30 oficierų. 
vakar atkeliavo Į K! Paso iš 
Sonora valstijos. 

Tenai jie nenorėjo prisidėti 
I prie revoliucijos, tad neteko 

ninkai , : - ,^i!ikti savo , į J ™tos ir per Suv. Valstijų te-
tose. jei jie pripažįsta naują | * * * » kel iau-*a I M e x i c o C i t ^ 
vyriausybę ir naują tvarką. 
Priešingai gi, turi pasitraukti 
iš užimamų vietų. 

Vyriausias revoliucijos ka
riuomenės vadas gen. Escobar 
Cbibuabua valstijoje paskel-

AM. DARBO FEDERACIJOS 
POUTIKINĖ PLAT

FORMA. 
" Philadelphia. Pa., geg. 4. — 

Darbas — 8 valandos 6 dienos n v r \ v \ 
o^uvro, u u icuva . J ) a l , o - e ] i 0 ( J Į ^ I U Į krailtUVlU S&-

savaitėje. -j v m j n k a v (-ia ;,'. N > w Y()rk(1? 
į" ~ į J o t a \Vananiaker. paskelbė. 

Kaip žinoma, gyvuoja poli-! k n d v i s 0 s e s a v o k r a u { u v ^ F . 
tikinė naeųonalė darbo parti- j - ^ ] i n ,k ( ,u l s į į į ,{) J į 

^ja, katra turės savo konven- ] 
ei ją šį pavasari Chicagoje ir i 
paskirs kandidatą i šalies pre
zidentus. 

Tos darbo partijos tečiaus; 
neparemia Amer. Darbo Fede-' 
racijos valdyba, kurios prie- j 
šakyj stovi (iompers. 

Gompers j nepataria darbi- ' 
cinkams retnti tą darbo par-: 
tiją busimais rinkimais. Sako, ; 

darbininkams iš to nebus jo-
kios naudo?. Gornpers sako, j |;ai ^ d a pakeiti generalį stre, 
kad darbininkai savo balsais 
turi remti demokratų ar re-
publikonų partijų kandidatus, 
bet tik tuos, katrie yra palan
kus darbininkams. 

Su tuo patarimu (jompers 
darbininkams prielankiem-

ŽADA STREIKUOTI BADE
NO DARBININKAI. 

Oeneva. geg 4. — Badeno 
kunigaikštijoj, Vokietijoj, la
bai trūksta maisto. Darbinin

ką, jei nebus pristatyta kiek 
reikiant maisto. 

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAI 
VAŽIUOJA NAMO. 

Pranešama, Lenkai Paėmę 
Kijevą 

Bet nėra patvirtinančių žinių 
LENKAI PAĖMĘ KIJEVĄ? u-is kinų skaitlius papuolęs ne-

i iaisvėn. 
Jiems tekę daug ir grooio. I^nkg paimtan nuo bolševikų 

įgrobiu i nei na: imi lokomoti\-ų, 
' H Šarvuoti traukiniai, kelios 
tankos ir keli lėktuvai. 

Lenkai su Ukrainai 

Varšava, geg. 4. 

Londonas, U Co-
kandidatams deda platfonnon j I^njiageno pranešama, kad 

' bolševiku atstovai prekybom 
reikalus vesti iškeliauja Rusi
jon. Nes Anglija atsisakė sa
vo šalin įsileisti Litvinovą. vie 
ną bolševikų atstovą. 

štai kokius svarbiausius dar
bininkų reikalavimus: 

1. Pripažinti aštuonių valan
dų darbą dienoje, šešias die
nas darbo Jsavaitėje ir pusę 
dienos darbo šeštadieniais, j =• 

2. Pripažinti darbininkams j kams Įstaigas. Savitarpinės 
organizuoties sulig jų nuosa-! darbininkų pašelpos reikalas 
vii pažiūrų. j tiyi but vedamas pačių darbi-

3. Pripa&iti darbininkams! ninku, 
streikus, "i 

Vakar čia 
laikraščiu paskelbta, kad len- < 
kų kariuenienė paėmusi mieT 

stą Kijevą l" k rainoj. 
Reiškia, lenku eilės Ukrai

non įsispraudusios aštriu ky- { 
liti, lygiai taip, kaip prieš ka-į 
re s pa 1M ig»x vok iečiai b u vo į 
pa<lare Marne fronte. 

. . '. . . i 

Oa lenlaj laikraščiai pareiš
kia, kad Kijevansu kariuome
ne inė.jcs ir patsai Lenkijos 
viršininkas Pilsudskis. 

Žiaurų> mūšiai seka atviram 
laukt- išilgai Telrov upės, Ma
lin apylinkėse. 

Sulig vietos laikraščių, bol
ševikai prieš lenkus ir ukrai-
nus kai-kuriose vietose pavar
toja kinus kareivius. Kai-ku-

nuo 
bolševikų atsiėmę Vinniea ir 
Zbmerinka. Bolševikai atbloi.-
šti skersai upės Bug. 

Apie Kijevo paėmimą rei
kia a liejot i, kadangi ot'icija-
liam bolševikų pranešime, 
kurs nėra vėlesnis už žinias 
iš YanŠavos, neminima* 
Kijevo puolimas. Tik sa
koma, kad žiaurus mūšiai 
seka Kijevo apyiisA ~'x 

ypač aplink Fastovą, . 
mylių nuo Kijevo. Paga-
iš kitų versmių ir gi ^t> . 
patvirtinančių žinių, kad 
lenkai butų inėję Kijevan. 

PRAGYVENIMAS EINA ANGLIJAI TENKA 130 
BRANGlfN, VOKIEČIU KARĖS 

LAIVU. Washington, geg. 4.—Dar! 
Pagaliaus Gompers karčiai j bo depjirtaiaente statistikų ve-1 

4. Darrupnkai turi gauti | atsiliepia apie Įvestą Kansas dimo raštinė paskelbė apie! Londonas ffesr 4 - S u p a 
tokias. uz^kes t i s . kad butų Į v ^ t i j o j industrijinių w t i f c i« | pragyvenimo ^amerimą ke- • jmtais Viiltfrfa karės l a iva i 
įsko susitaupyti senatve:,. ar- j įstatymą, kuriuo uždrausta| turiolikoj Amerikos miestų daugiausia pasipelno Aarfija. 
ba pasenusiems darb>nmkams visokie, darbininkų streikai.! laikotarpiu nuo gruodžio 1914: \ > / j a i tenka (i'didžiuliai l a t 
pripažinti pensijas. ; T o k s a i i s t a t y m as >Ta vergijosj ,„. |į<;į M t d f i i Wtf metų 
' 5. Panaikinti kompanijų pa-j laikų liekana, taigi jis yra; Cliic^oje 

laikomas pašelpicios darbinin-'prieš-demokratinis. 

LABJAUS PABRANGSIĄ 
I j A i l V l V A S U l A l . I 

kitų karės laivų, 
Keli Suv. Valstijų karės lai

vai plaukia Į Tuxpan ir Vera 
Cruz. 

Mazatlane ir Tcfpolobampo 

bendra neturinti ir neturėsian
ti «u žinomu galvažudžių plė
šikų vadu Villa, kurs trankosi 
tosv valstijos kalnuose. 

Sakė, Villa revoliucijon ne
yra Suv. Valstijų karės laivų, bus priimtas. Ir su juo bus pa-

Du amerikonu nužudvtu EI 
Oro, netoliausia nuo MeksiK^3 

sostinės. 
Revoliucijonieriai paėmė 

Texeoco, federalį apskritį, tik 
už keturių mylių nuo Mesico 
City. 

Gen. Obregon yra Cuantla. 
Morelos valstijoj. Iš ten jis 
ruošiasi užtelti prieš sosthię. 
P ; , : i M , . s - : ' ; . - M » « ; : - f - i 1 - ; : , ' 

kaliai kai}.) ; aĮ^upta. 
Tlaxcaia valiižia perėjų.--

revoliticijon. Tenai perkirsta^ 
kelias Carranzai pabč>gf> i Ve
ra Cruz. 

ittiminiiiiiiffirmiiiiuuiiHfHiiuiiuiuiii 

sielgiama taip. kaip seniau, t. 
y. prieš ^i bus kovojama. Nes 
jei pripažinti kokį nprs Vilios 
patarnavimą, tai reiškia pri
pažinti ir visus kitus krimina
listus. 

Gen. Escobar yra sumanęs 
Suv. Valstijų parubežiais įs-
teigii neutralę juostą. 

Darbininkai prieš Carranzą. 

Mekskos darbininkų federa
cija nusprendė prisidėti prie 
revoliucijos, taigi prieš Car
ranzą, kuomet, buvo pranešta, 
kad Amerikos Darbo Federa
cija pažadėjo savo paramą. 

Amerikos Darbo Federacija 
aiškiai žino. kad dabartinė re
voliucija Meksikoje neturi nie
ko bendra su radikalais. Bet 
tik kovojama už šalies, pa-
Ivarkymą ir indnstrijinę lai
svę. 

Kopijai reiksią mokėti 10 
centu. 

Washington, geg, 
dieną prieš senato 
kurs tyrinėja pabrangimą lai- j džiai. 

Vienatinė prieš tai prie
monė"", sakė Mun<ey, "tai 

; suvaržyti poperos eikvojimą. 
j Tą gali padaryti tik viena vy-
j riau<ybė. Toks darba< patiems j Jacksonville, Fla., 102.14; Bui-
j gyventojams butų daug nau-j falo 102.6.'): Honston 101.70; 

4. — Aną dingas." ; Savannab 98.68: Baltimore 
komitetą,! Kuomet bus išnaikinti ine-j 98.40; Pliiladelpliia 9b\49: 

akė liudininkas, tuo-, CIeveland 96J06; Mobile 94..14; 

! vai ir 124 nardančios laivės. 
tuo laikotarpiu: Apie tai paskelbta Anglijos 

pragyvenimo pabrangimą ke- parlamente. 
giau šimto nuošiuK-ių. ty. S u v Valstijos gauna išviso 
100.04. 

Kituose miestuose: 
Detroit 107.87; 

106.98; Xew Vork 

tik <lu karės laivu. 
1 Prancūzija — 2 dideliu lai-

Xorfolk vu ir 38 nardančias laives, 
103.81; j Japonija 3 laivus, gi Italija 

7 nardančias laives. 
Daugelis kitų karės laivų 

dar nepaskirstyta. 

kraštinės poperos, liudijo I met antkart pasidarys didis! Boston 92.30; Fortlaml. Me.. 
Frank A. Munsey iš Xew Yor- i poperos trukumas. Nes ligšiol 91.")9. 
ko. leidėja- penkių dienraščių' 
ir trijų žurnalų. 

Munsey išreiškė norą. kad 
vyriausyhė paimtų savo ran- į 
kosna laikraštinės poperos, rei- į 
kalus, kad suvaržytų tos po-j 

NUO VĖSULOS ŽUVO 
50 ŽMONIŲ. 

dar neišrasta substituto, kai
mo butu galima pamainyti 
medžius poperos išdirbime. 

"Mes turime ornonėje turėti 
ateiti, kuomet už laikraščius 
perkant bus reikalaujama •"> 

SULTANAS PASffiLONIO-
JES AMERIKONIš 

KIEMS OFICIERAMS. 

pfrros eikvojimą, kad nuskirtu; arba 10 centų vietoje 2 centų, 
laikraščiams reikalingą didu- į kaip šiandie, arba vietoje 1 
mą. * cento, kaip buvo pirm karės.'' 

Munsey pareiškė, kad šian-, Visų šiandieninių laikraščiu 
die dienraščiai išleidžiami per-' a-pėmis turi but sumažintas 
dideli/ Jei per -sekančius 25 perpus, sakė liudininkas, 
metu. neims padaryta jokių; K o o p e r a c i j a n e g a l i m a . 
suvaržymu ir laikraščiai nebus; 
sumažinti -avo apėmiu. ne tik; K»i™ paduota sugestijų, kad 
Amerikoje, bet visam pasaulyj laikraščių leidėjai bo maišy-
nebus lengva gauti medžių po- n»*į vyriausylx's susitelktų 

ORAS 
GEGUŽŽS 4. 1920 M. 

Chicago.—siandi-' apsiniau
kę; rv4o;' pra:rn4fera> lietu.-: 
nuolat šalta. 

Konstantinopolis, geg. 4. — 
Suv. Valstijų spėkų Europos 
vandenyse komendantas admi
rolas Knapp su štabu čia ap
lankė sultano rūmus. Admiro
las su kitais ofieierais buvo 
turkų maldnamyj. kuomet sul-
tanas, kaip paprastai, atvyko 
melsties. Praeidamas pro a-
merikoniškus ofieierus sultn-
nas draugingai pasikloniojo. 

j)erinei košelei, iš kurios dir
bama pope ra. Nes bus išnai
kintos viso- girios. 

Munsey -akė jis žinąs, kad 

koo)>eracijon ir nutartų taupy
ti poperą. sumažinti laikraš
čių apėiuj. 

Manse v tvirtino, kad tokia 

Smulkmenos apie Chicago. 

Tuo laikotarpiu Cliictgo^o 
pabrango: 

Maistas 03.07) nuoš.; vyrams 
drabužiai 211.87; moterims 
drabužiai 232.86. 

Samdos 14.02; kuras ir švie
sa 40.10; rakandai ir naminiai 
daiktai 17.\99; Įvairus daiktai 
34.26. 
Abelnas pragyvenimas 100.61 

nuoš. 

Detroit labjausia paliestas. 

Imant Detroitą, štai kaip 
viskas atrodo] 

Maistas 99.47 nuoš.; apsiren
gimas 181.79; samdos 00.15; 
kuras ir šviesa ."i7.S6; rakan
dai ir naminiai daiktai 172.61; 
prairęs daiktai 100.9; abelnas 
pragyvenmas 197.87 nuoš. 

150 žmonių sužeista. 

Muskog^ee, Okla., geg. 4. — 
Aną naktį baisus tornado (vė-
sula) pagavo Oklabomos mie
stelį Peggs ir kuone visus na
mu.- sulygino su žeme. 

50 žmonių užmušta ir 150 
sužeista. Miestelyj nebeliko 
nei vienų sveikų namų. 

Tiesioginis telefonu ir tele
grafu susinėsimas su miesteli'1 

negalimas. Taippat nelengva" 
privažiuoti ir automobiliais, 
nes užversti medžiais aplinki
niai keliai. 

Miestelio stovis sužinotas 
lėktuvais. 

jo toksai pareiškimas atrodo i leidėją kooperacija negalima. 
<kiugiau panašus pasakai. Rot J k pa** štai šįmet padaręs 
tai yra tikroji teisybė. pienu su savo laikraščiais su-' 

_. . _ ' xxl . taupvti daugiau 30.000 tonų; Westrville. O., geg. 
Bus brangus laikraščiai. *» . \... •. . . . . . . \ua ••.. , ,, . 

&*^ : peperos. r>et kiti leidėjai ne- Sausieji paskelbė, jog ,pe 
Toliaus jis pasakojo, jog ne- ( atkreipia donios į tą svarbų j neturį nieko prieš tuos žmo-

tolimj tie laikai, kuomet dien- reikalą. Veikia, kaip jiems pa->nes, jei tie buttj parinkti kan-
raščio kopija bus piirduodama tinkama. ididatais j šalies prezidentus: 

NETINKA 8 VALANDŲ 
DARBAS DIENOJE. 

už 5 centus, paskui uz 10 cen-i' Senato komitetą* ir toliau* Hoover. Wood, l/>wden, M ê-
tų, kaip kad dabar pardno- i veda tardymus poperos klan- Adoo. Hughes, Poindexter ir 
dama už 2 centu. I sime. . j Bryan. 

Berne. geg. 4. — sveicr. 
4_ —[parlamentas atmetė bir 

kituomet AVasbingtone t a r 
tautinio dai*bo kongreso -
manymą visose viešpatijose Į-
vesti aštuonias <larbo valan
das dienoje. 

Parlamentas pranešė, kad 
tas sumanymas nepraktifalis/ 

: 
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DRAUGAS" 
kasdieną Išskyrus nedėldicnius. 

PRENUMERATOS KAIHA: 
CH1CAGOJ IK L / S I E X W E : 

Metams $6.00 
Pusei MeUj s i . ^ . . a 5 0 

SCV. VALST. 
Metams $5.06 
Pnsei Metą S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba j dedant pinigus i 
registruota laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Cbicago, m. 

Telefonas McKinley 6114 
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ietuvos Valdžia ir 
Amer. Lietuviai. 

i 
davybės butus, nei j ką kitą. 
Tas dalykas yra aiškus kaip 
diena. 

Lietuvos valdžia rūpinasi 
patenkinti visus teisėtus mųs 
norus ir padaro dar daugiau 
negu reikia. Delegacijoje da
vė keturias vietas Amerikos 
lietuviams. Tai buvo daugiau 
negu turėjome teisę norėti. 
Visai butų negražu, jei mes 
tą mandagumą dabar sunau
dotume savo teisėm* daugin
ti. Juk tuomi pačiu sumažin
tume tėvynė-; lietuvių teises. 
Jeigu pintinėje yra dešimts o-
buolių dešimčiai asmenų, jei
gu vienas išima du obuoliu, 
tai jis netik sau neteisėtai 
naudą daugina, bet ir kitą 
skriaudžia; tai jis yra kaltas 
už ką vienaip neliko nei vie
no obuolio. 

Lietuvos Neprigulmybes 
Kaip Lietuvos lietuviai dar dalyvauti Steigiamajame Lie-

gerokai prieš 1900 metus būda-; tuvos seime, kontrotiv tti Lietu-
mi savo tėvynėje dirbo mūsų 
tautinį susipratimo dailią, taip 
tie patys lietuviai persekioji
mo arba skurdo išmesti iš Lie
tuvos Į laisvąją Ameriką stūmė 
toliaus mūsų politikinj ir tauti
ni atgimimą. 

Karės laike kaip vieni taip ir 
kiti Įtempė visas savo jėgas po-
litikiniame Lietuvos darbe. Ką 
negalėjo kalbėti, skelbti ir skų
stis civilizuotam pasauliui Lie
tuvos lietuviai būdami "po už-
grobikų ir slėgėjų kumštimUą 
padarė amerikiečiai. Tie patys 
lietuviai Lietuvoje ir Ameriko
je ėjo vienu kovos prieš viso
kius Lietuvos priešus keliu. 

vos reikalus ir turėti paskolai 
užtikrinimą bei pasitikėjimą* 

Ar nereikalinga pakelti klau
simą Lietuvos St. seime, kad 
per šmukliorystę Sietuvos val
stybės pinigais įsteigti bankai 
butu rekvizuoti sv visais jų pi
nigais ir paversti į Lietuvos 
Valstybės Banką, fkipo Lietu
vos valstybės pinigąi< įsteig
ti/ 

Menas asmuo prisisavino 
Voronežo Lietuvių Mergaičių 
ir Vaikinų giminazijas. kurios 
buvo įsteigtos Lietuviu Centra-
lio Komiteto n. ft. karės šelpti. 
Kai kas padėjo j savo kišenę 
apie li-HURNJ rublių visuomenės 

Pfcrinatan 
metimą del Aiįeri&os tifturiju 
nedalekiimo į Lietuvos Stęigia-

Įjiiąjį seimą. 
Lietuvos" steigiamasis sei

mas riša vien tik Lietuvos 
(Lietuvoje gyvenančių) įgyven

siu suėjiaį į viena Bažayeia. 
Negalime tikrai tvirtinti, k*4 
tokia mintisJo žodžiuose buvo, 
im> kitoje vietoje Jis pasakė: 
"Reikia ir atskalom.- būti; tik 

m it 

tojų reikalus, o ne Amerikos į nelaimė tam žmogui per kuri 
lietuvių reikalus. Į papiktinimas įvyksta." 

1) Logikos žvilgsniu Lietu 

Amerikoie lietuviu vra rjusė,. 
milijono; Lietuvoje keturi mi 

Vieni kitų darbą papildydami, sutaupytų pinigų. Pusantro 
darvdami vieni i kitu politikos i miliiouo rubliu aautu iŠ Tat ta-
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Tenka girdėti nusiskundi
mų, kodelAmerikos lietuviams 
neduota taisės rinkti savo at-
stovus į Steigiamąjį Lietuvos 
Seimą. Tą nusiskundimą at
kartoja ir p. A. 8., kurio strai-

i talninąpip. T a r n u ' s t r a i n -

snije tik pažymėjome, kad su 

nekartą. sprendžian
čią intaką. Amerikos lietuviai 
visu karės laiku budėjo ir gynė 
Lietuvos reikalus. Davė gausią i reikia padaryti galas tokiems 
piniginę pagelbą ar tai tiesiog darbams?! Ir daug kitokių 
Lietuvos valdžiai, ar tai Lietu- klausinių.kaip kad lietuvių vai 

lijonai. Jei prie dešimties 
tėvynėj lietuvių pridėtume ke
turis amerikiečius, tai pusei 
milijono amerikiečių duotume 
tokias teises, kokios tenka mi
lijonui šešiems šimtams tūks
tančių Lietuvoje. Tie išvadžio
jimai parodo, kad Delegacijos I k a j T u o s v į s u s Amerikos lie-
pavyzdžiu negalima dauginti j t u v i ų nuopelnus pripažino Lie 

» « « nviit iicto Lietuvi;; komite
tui P. M. Yčas laikydavo savo 
vardu Petrapilio banke. Ar ne-

vos valdžia turėjo pakviesti A-
nierikos lietuvių atstovus į 
Steigiamąjį Lietuvos seimą. 
kaip kad yra davusi 4 vietas 
Lietuvos Delegacijoje Taikos 
Taryboms Paryžiuje. 

2) Lietuvos gyventojų reika-
lų žvilgsniu yra tie patys Ame
rikos lietuvių reikalai, kaip ir 
Lietuvos lietuvių: a) Lietuvos 
ukinininkai (kurie turi žemę; 
yra laikinai nuvykę į Ameriką 
xi vtri ii/- iYi\-n. xcxii\v c i i f t i j> 1 į.iv -

tuvą—šeimynos galva arba 
k o k s i i ū r s į i a r v s . b ) L ie tUVO> 

bežemiai arba visokiu nrofesi-
jų juodo darbo darbininkai ir 
proto darbininkai (liuosą. pro
fesijų^ nuvyko į Ameriką susi
dėti kiek pinigų arba politiški 

tr~feafcy*ao *odo Jw 
tram»u •a l t» - fc iu ir t tn~ - t1a» ama

to. ' - • " '•"•H 
Mes tur ime <M<ttUualua Ir geriau

sius kirpimo, deslgnlng ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas sauna g*rot 
praktikos besimokindamas. 

, . . , . . . . , .. Visuose su ir imo skyriuoM masinos 
\ e i 'KlaUSia i t a i p n u s : JKT ll- varomos elektros Jiega. 

i • • i * . . . . • I - T Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų.' 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio sti l iaus ir dydiio iš bet kurtoj 
madų knygos. 

MASTER DESIGHING 
SCHOOL. 

laikas, bet jis pasibaigs ir vė!; «». r. Rasnicka; vedėjas 
Įvyks suskilimas žmonėse. l š | 1 9 0 »• CTATE STREET. CHICAGO 
to kils nelaimės, minėtos 
Jono Apreiškimuose. 

gu> lai K us bu> žmonėse klai
datikių ir atskalų, bet užeis 
laikas, kada visi tikintieji su
eis Į vieną Bažnyėią po vienu 
ganytojum. Nežiname ar ilgas 
ar trumpas bus tas vienybės 

Šv. Kampas Laka E t . t e t 4-tu lubų 

Tokiu badu buS 

vos badaujantiems gyvento-
fprasikaltėliai ir vėl sugrista i 

dž.os uždraudimas rusu pinigų į ̂ ^ (<) mit]kof, ^ m ū 
« :a.>x n, -. , ,: Lietuvoje ir supirkinėjimas t.j k ą į p ^ ^ ^ m ^ j ^ 

pačiu keliu. Dar daugiaus^ Įs 
okupuotos Lietuvos vargiai kas 

amerikiečių teisių. 

fleiviaius ir užsieninei politi- \ paėiu rusų pinigų Lietuvos mi-
histerių įstaigomis nuo žmoniij 
už menkiausi atlyginimą. A'ie-

Lictuvo:; valdžių iSi 

tatynią, kad ir Amerikos lie-
nuonionėmis nesutinkame, j tuviai gali tapti Steigiamojo 
ionai išdetlanie savo pažiu- Į Seimo nariais. Tik reikia, kad 
plačiau. Ją reikėtų vadin- jUOs; išrinktų Lietuvos pilie-

ton to, kad rusų pinigus Lietu 
...,«.s saci.jur.aliza 

nebe pažiūra, o aiškia ir nie
kam neabejotina tiesa. 

Steigiamasis Lietuvos Sei
mas skiriasi nuo mitingo, Į 
kuri bilekas gali ateiti, šne
kėti ir balsuoti. Steigiamasis 

čiiii. Kadangi Seimas atsto
vauja Lietuvos piliečius, tai 
suprantama, kad ne kas ki
tas, tiktai tie piliečiai ir gali 
rinkti atstovus. Jei Amerikie
tis lietuvis parvažiuoja į Lie-

turi valdžią arba ju- ' tuvą rinkiniu laiku, jis turi 

tuvos valdžią duodama ketu 

jos Taikos Taryboms Paryžių- vus priinušant ~ietuvos ant 
je narių tarpe. .spaudą ir priklijuojant Lietu 

galės dalyvauti Steigiamajame 
Lietuvos seime, o iš Amerikos 

• j jie galėtų atvažiuoti liuosai ir 
tarti galingą savo žodį. 

Amerikos lietuvių atstovai 
Amerikos lietuviai dalyvau- jvos pašto tam tikrą markute, | U e t u v o s Steigiamajame seime 

ja dabar ir toliaus Lietuvos kaip yra padare čeko-slovakai i { ^ ^ ^ l i e d v k a u & J u o s 

ir jugo-slavai su Austrijos kro-

j 
. • 

risdikciją ant tos žemės, apie 
kurią eina ribos, ir ant žmo
nių gyvenančių tose ribose. 
Kuriamasis Lietuvos Seimas 
negali išleidinėti teisių nei įsa
kymų, pildytinų Amerikoje. 

: T*"dei huolstisifti Amerikos *)'V| 

ventojai nėra Lietuvos Kuria
mojo Seimo rinkikai. 

Amerika vra žemė ^u savo 
rilx)inis ir turi savo Kongre-
.są, kuris išleidinėja Įstatus tos 
žemės žmonėms. Amerikos 

rentojai galį i r turi rinkti 

teisę rinkti atstovus. Jei jį 
išrenka, jis turi teise dalyvau
ti Kuriamajame Seime. 

Daugiau teisių amerikie
čiams duoti Lietuva nebūtų 
galėjusi, nors i r butų geidusį. 

Priėmėjoms Žino 
tina. 

pilnos neprigulmybes siekime. 
Deda 5 milijonų dolierių pa
skolą Lietuvai ir aš tikiu, kad 
sudės, ar jiems prielankus žino- j keli šmukleriai milijonus susi
nės rinktų ar ne. Tai ne atski- j krovė. 
r,Į žmonių naudai darbas, bet į Dabartinė Lietuvo 
Lietuvos neprigulmybes reika
las. -

Dabar Lietuva rengiasi prie 
labai svarbių žingsnių: Lietu
vos Steigiamojo Seimo. Kinki
niu dienos huvo balandžio 14 ir 

noniis. Dabar gi šimtais lietu
viu šeimynos ubagais paliko, o 

valdžia 

užlaikys Amerikos lietuviai. 
Ir tokiu būdu bus Lietuvai dve-
jokišką pagelba: darbininkai 
ir pinigai. 

Paduodamas šį sumanymą il
gai mąsčiau, bet negalėjau juo 

i * » rvr- » x;»i | 

Sv. Rašto žodžiai: ir apie vie
ną ganytoją, ir apie atskalą 
nuolatinį • buvimą ir apie di-
. ] £ : „ : _ i-_ * . :u:_x: —~*; 
v i i i ą j ą Aflit- a i i v i i i e i u M I iiK-i:-
kinčiais pasaulio pabaisoje. 

Dr. C. Z Vezelis 
L I E T I VIS DEKTISTAS 

Valandos; suo 9 ryto iki t v&k. 
Seredomis nuo i lyg 9 vakare 

j 47 M SO. ASHLAND AVENCE 

t i r a «n •tos uarres 

• 

Daug motinų miršta gimdant 
arba trutfipai }>o to, daug kū
dikiu aušra su ižeista sveikata 

lietuvių Į Lietuvos Steigiamąjį 
seimą. Aš manyčiau, kad re-
mianties augščiaus nurodyto
mis priežastimis, Amerikos lie-

15, 1920 m. Lietuvos Steigia-! t l l v i a i t u r į tuojau*.pareikalau-
masis Seimas nustatys Lietu- j ti iž Lietuvos vabHtos. kad jų 
vos santikius su kaiminėmis | rinkti atstovai tokiotais pat są-
valstylHunis: duos valdymo bu-[lygomis ir teisėmis butų dalei-
dą Lietuvai, sustatys Lietuvos į s t i j Lietuvos Steigianiiijį sei

mą. (Ketlakcijos naOUione Lie
tuvos valdžia neturėjo ir nega-

ar užmiršo ar fyči* logikos nu- j nepasidalinti su Amer. ir Lie
stojo nekviesdama Amerikos t u v o s iįetuvių visuomene. X»» 

konstituciją; nustatys santi
kius tarj) Bažnyčios ir valsti
jos ir ai>e]nai visus Lietuvos 
klausinius. Ar Amerikos lietu
viams tas Ijiehn:as Steigiamo-

\ . 

atstovus i Amerikos ivongre- i dėlto, kad nėra kam protmsraii . 
. . . ,. . f- i! „ • - , v r ^v \ io Seimo klausimas )iera svar-

są, o ne i Lietuvos Seimą. Kad: i>age bet i trimdancia moteris- [. . . . , . . .. 
\ Diansts: #• v- w u w « • 'amerikiečiai žada paskolinti, ke. la supras amas (Ji mane] j - x - r x 

Į . . , . . .... , . . . : ' . , - . ' . . . T \padeti Lietuvai dubti asmenis 
į Lietuvai o milijonus dolierių, j sveikatingumo pirmininkas" 
t tai dar nereiškia, kad jie ture-'d-ras John Roliertson rupi-

tn rinkti atstovus i Lietuvos į naši. kad priėmėjų patarnavi-
I Seimą. Jug airis p<iskolinęs de į mas šitame mieste butu geres-
| šimtį ar daugiau tūkstančių ; nis. 

dolierių lietuvių parapijai ne- (-<įonaj yra Pirmoji Priėmė-
turi teisės dalyvauti tos pa- j„ Draugija (First Association 
rapijos rinkimuose. Davimas 0į Midwives oi' Ckįcago liw.) 
amkimo teisių už paskolą bu- R v t o j ? 5 gcgrr^o ta draugija 

kai per savo atstovus Lietuvos 
seime, kaip dirbote- Lietuvos 
Delegacijoje Taikos Taryboms 
Paryžiuje.* - • 

tų baisus kapitalizmas. To 
Lietuvoje neturi būti. 

Bepig butų Amerikiečiams 
T savo atstovus išleidinėti 
tuvoje žmonėms sunkias tei 

nes patys Amerikiečiai 
liuosi nuo tų teisių Ame

rikoje gyvendami. Jug į Ame
riką nesiekia vykdančioji 
Lietuvos valdžia. 

Amerika neturi pilnų ir tei-
sarašt) apimančių lietu

ms. Rinkimai be pilnų ir tei
sėtų sąrašų j>atys pasidaro ne-

isėti. Rinkimų priežiūra tu
ri būti vietinės valdžios kon
troliuojama. To niekas negali 
Amerikoje padaryti, išskyrus 
ravaenyti.i Valstijų vyriausy

be. 
Suvionvtu Valstijų vvriau-

rengia viešą surinkimą svetai
nėje Turner Hali ant kampo 
12-tos gatvės (Roosevelt Kd.) 
ir AVestern a ve. 

Surinkimas prasidės 8:AQ 
vakare. Prakalbą laikys D-ras 
Jobn Kobertson. lllinojaus 
valstijos Draugijos apsaugo-
janėios nuo aklybės atstovas 
laikys paskaitą apie kūdikio 
akis ir apie priežastis galin
čias apjakinti geihančius kū
dikius. Prie tos paskaitos bus 
ir paveikslų. Kiti kalbėtojai 
šnekės apie kitu 
reikalus, galinčius rūpėti mo
terų priėmėjoms. 

Draugija kviečia ateiti vi
sas Clneagos moterų priėmė
jas. 

Tą proga norime pasakyti. 

Ar nereikalinga jusn—Ame
rikos lietuvių intako Lietuvos 
Steigiamajame seime, kaip ji 
buvo reikalinga karės ir Tary
bų laike? Ar Amerikos lietuviu 
5 milijonų dolierių paskola 
Lietuvai neduoda jums teisių\ 

Įėjo dsyyti teisėtų rinkimų į 
savo Steigiamąjį seimą Ameri
koje). IvvV 

Amerikos lietuviai, tai yra 
Lietuvos kolonija, nors sveti
moje žeiitėje ir valstijoje. O ko 
lonijos gyventojai turi tokias 
pat teises prie valstybės gyve
nimo, kaip metropolijos gyven 
tojai, priedermes nešdami sulig 
savo sąlyginio gyvenimo kolo-

manau. kad tai bus nauja našta 
Amerikos lietuviams. Bet ką 
darysi, kad norime sulaukti 
pibiai nepriklausomos Lietuvos 
ir gerai sutvertos,-tai turime 
«4i«.k4« š» «wwt> <xnnlrixa >iu<tn )U> 
V U V V A A * . . . . « _ • . * fc^l l l l l i • I Į , 1 1 »• •• ^ | « -

vienus dar medus, nes valstybė 
nešoka, kaip kiškis iš užkru-
mio. l>et dygsta, auga, žydžia ir 
atneša prinokusius vaisius. 

Jeisru norime vaisiu, tai tu-
rime sunkiai ir sunkiai dirbti. 

A, S. 

ri AIMMAI IR AKAKY. 
nwiwimm u t n i v n n r 

MAI. 
Vienas ganytojas. 

Klausimas 1. BaMycioje 
ginlėjao ka i tan t Evangeliją, 

n i joje. Negalima čia rišti k l a u j k a d h n s vįenaS ^vyrias ir-vie
šimą risai raidės laikantis. I n a . , ganytojas. Tai-gį ar bus požemėje. (Pbil. 2:10) Tais-

tokių laikų, kada visi "mo-
nės taps katalikais,? 

Gylienė. 

Mūsų lietuvių ir lietuvos g}--
venimas reikalauja visai y{>a-
tingij dėsnių ir teisių. Dabarti
nis mūsų gyvenimas negali bū
ti paremtas praeities teorijo
mis bei pasaulio tradicijomis,* 
bet griežtai turi b»ti paremtas 

Klausimas 2. Ką reiškia tas 
žodis dangus ir žemė ir pože
mės dvasia? Ar yra pn že}m' 
kokių nors dvasių? 

k Gylienė. 

Atsakymas. Žodi* " dan
gus--' turi keletą reikš
mių. Pirmutinė reikšmė yra 
gamtinė. Ji dangum vadina 
I>IATU^4 °<:tiilxx vvj t icr / . tnv i r k i -

— * - - — - * - c » ~" ' *? — • — o * - — - - — = ^ 

tus didžiuosius kūnus skrajo
jančius neapsakomai dkleliose 
erdvėse. Iš to viso išskiriama 
yra tiktai mūsų žemė. 

Antra reikšmė žodžio dan
gus yra amžinoji laimė ten
kanti žmogaus dusiai po mir
ties. Kadangi ta laimė džiau
giasi daugybės dūšių ir aųge-
lų. kadangi meilė vienija juos. 
tai dangus yra iaimingrjjifne-; 
mirštančių dvasių draugija. Ji 
kartais vadinasi Linksmoji ar
ba iš lotyniško trijtrmfuojan-
čioji Bažnyčia. Jos saulė, švie
sybė ir laimė yra Dievas. 

Žemė reiškia trečią didžiąją 
planetą, kuri sukasi apie sau
le. Ant žemės gyvename mes. 

Požemis ir požemio dvasios 
vadinasi dūšios mirusių ne
dorų žmonių, praradusių dan
gų. Prie tų priklauso taip-gi 
blogieji angelai, paprastai va
dinami velniais, kipšais.r šėto
nais ir kitokiais vardais. Po
žemis kitaip vadinasi praga
rai. Katalikų raši«i beveik 
niekada nevadina pragarą po
žemiu. Tą žodį labiau varto
ja protestantai lietuviai. 
Šventas PoVylas Pilypiečiams 

rašė, kad V. Jėzaus -vardą ta
riant priklaupia kiekvienas 
keliąs: danguje, ant.žemės ir ll 

Dr.M.Stupnicki 
3107 So. Morgas Street 

cmoAtKV auaoB 
T«lefoi»» Tait t ttsa 

Valandos: — S m 11 U ryto: 
t po pietį} iki 8 vak. NadėUo-
mls nuo 6 iki S vaL vakarą. 

DR. G. M. 6USER 
Praktikuoja 28 meta i 

Ofisas 3148 "So. Morgan S t 
Kertė 32-ro St.. Chicago, IU. 

^ P E C I J A U S T A S . -
Moteriškų, Vyriškų, ta ipg i chro-

BtSku ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Tards 687 

DR. J. SHUiGLMAH : 

Gydytejarv'Chvoi^ls 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

8C-

• Oovrt 
UCM W . 4»- Ą-nmm 

Tvlefosas CScaro H M 
Oflao Clearo- 4 t -," 

KAT.BAMK U E T T V H K A 1 

Dr. P. P. ZAkLTS 
Uetnvii Ihntutas 

19M7 Sa. 
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ADV(KATAS 

rūpinti savo tikruosius reika
lus. 

Chicagoje, kur }Ta 46 tuk-jį^.,-.c dabartinio reikalo ptima 
staneiai ofiei.jališkai užrašy
tą lietuvių, o neoficijaiiškai 
yra daugiau, kelios dešimtys 
lietuviu priėmėjų turėtų už
tektinai darbo ir pelno. Te-
čiaus \Ta tik kelios. Lietuvoje 
kiekvienoje parapijoje galėtu 
huti tokia išmanantį tnoteriš-

sveikatos ^ \T turėtų pelno užtektinai. 
Kaip vyrai iš Lietuvos va*žiuo7 

davo i Ameriką ieškotis dide
lių pelnų, taip moterys 'C.tioa-
goje išmokusios šito reikalin-
sro meno gidėtų važiuoti i 
Lietuvą pelnytis. 

sybė amžiną dieną neapsimtų į kad gimdančiai moteriškei 
nelik ppti prižiūrėti rinkimų! svarbu yra turėti savo kaU)os 
teisėtumą, l>et neleistų niekam 
organizuoti rinkinius i keno 
nors Kuriamąji Seimą. Einki-

teisė yra neprigulmyliės 
teisė. Suvienytose Valstijoje 

ii .Suvienyta^ Valstijos tu-

priėniėją. Teeiaus lietuv»>s 
lw\eik visai nemėgsta mo
kintis šito neapsakomai rei
kalingo ir gerai pelningo a-
mato. Tai ženklas, kad mes 
dar vi< neVsuprautame ap-

t H. 
Prie to viso, h\ iki šiolei esu 

pasakęs, pridedu, kad Ameri-

Praneuzija savo nepaprastu 
atstovu i>rie šventojo Tėvo pa
skyrė p. Charles Jonnnrt, ku
ris pirma yra buvęs Algerijos 
gubernatorium. Praneša La 
Presse iš MontreaTio Kana
doje 26 bal. PJ20 m. 

turėti savo reikalams nuolatinį 
parlamenta, kaip kad buvo 
Eteekutyvis Komitetui: 1) rū
pintis Amerikos lietuvių reika
lais, 2) padėti tverti Lietuvos 
neprijruhnylie darant spaudi
mą ir intaką j Lietuvos j>oliti-
kini. ekonomini, tautinį ir soci-
jali gyvenimą. ;>) Palaikyti 
nuolatinius santikius su Lietu
va palaikant tiesioginius santi
kius su Lietuvos atstovybe prie 
Amerikos valdžios. Toksai L'^ 
lovos ir Amerikos lietuvią ko
lonijos ankštus gyvenimas ne
tik kad nekenks Lietuvos val
stybei, U-t anaiptoli atne£ 
daug naudos politikiniame. 
ekonominiame, socijaliame ir 

Atsakymas. Kristus kalbėjo 
Apaštalams ' tada, kada 
pasaulis buvo pasidalinęs i 
žydus ir stabmeldžius. Išga-
njlojo žodžiai apie *vieną Jo 
avių .būrelį ir vieną jų gany
toją reiškia pirmiausiai, kad 

kos lietuvių kolonija privalo.j tikrąjj Dievo tikėjimą taps 
priimti tie. kurie yra buvę 
stabmeldžiais, lygiai su tais, 
kurie buvo žydais. Akėją bus 
vienas avynas. t. y. avių -bū
rys, ir vienas ganytojas. 

Antra tų Kristaus žodžių 
reikšmė yra ta, kad visos Die
vo avelės, t. y. fisi tikintieji 
žmonės, turi sudaryti vivną 
draugiją, kuri ėionai yra pa
vadinta avynu (senoviškai avi-
nyėia).s Jos vi -šuiink-as. arba 
ganytojas, turi būti vienas. 
Todėl klysta, kurie sako, buk 
Kristus pHĮKižiHęs visus tikė
jimus. Ne, jis pripažino lik 
vieną Dievą ir vieną tikinėių-

'ją draugiją. »kurią ji> porą 
kartu pavadino Bažnyčia. -

žodžiais apaštalas išreiški" 
mintį, kad visi geri ir blogi 
sutvėrimai, danguje, ant že
mės ir pragare' garbina Dievo 
sūnų norėdami arba*nenorė
dami. Spėju, kad tie Šv. Po-
vylo žodžiai tamistai davė 
progos parašytį šitą užklausi
mą. 

Kuo. P. Bnčys. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BOKUS^ 

I 
Ofisas TMSmiestvJ: ! 

29 South La Safle Street j 
numbart s J M | 

TeL Ccstral t S M | 

: I 
I 

: 
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• Vakarais, 812 W. 33 St. J 
• " - • Tol V u k AŠM1 S TeL Tards 4«81 

K— 
Talefonas Pullraan ( t 

DHW. A.MAJ0R , 
• GYDYTOJAS IK 

CHmtTROAS 
Ottaaa t l 7 H Mk-Mjai An. 

Adynoa » : ! • Iki 9 tSryto — 1 n o 
11 po pietų — «:M lkl »:X» vskar*. 
j Nedėliomis o a o l t IU 11 Uryto 

S-

Dfi.S.tttl£LIS 
L l t T C V I S 

GYDYTOJAS IR C H m i t l G . ^ 
Ofisas Ir Gyvenimo »i»t» 
S252 So. Halsted Str. 

Ant \ ir>aus l'nivorsal State Rauk 
Valandos nuo 10 iki 12 rylr: nuo 
2 iki 4 pn pietų: nuo T iki !< vak. 

X<-<1'ninmis nuo 10 iki 2. • 
Tdeftaa* Tards K*4 
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J.P.WA1TCHES 
ATTORKEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAI 
454? S. WOOD STRBKT 
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Vieior S. d į r k . luivęs agen-
Lietuviai niėsinin-|tas Suv. Yalsiiju ii ui to Kouū-

^ i i r - g i žada panašiai pa>ielg- įs»jus>, sako, jog fabriko gyveu* 

>, OHK>. * Mreteviškų kunigų. Buvusieji] 
I susirinkime ukiuiiikai pradžiai 

Broliai, vienybei!! 

atrifankimąg Į Clevelando lie-; visi aukojo po $25.00, kiti net 
i tnves katalikes moteris. po $50.00. Taippat nutarė IJUO-

, keti mėnesines i savo iždą, 

Streikieris. 

CICERO, ILL. 

Pranešimas Cicero namų sa
v in inkas . • Ketvirtasis Motery Sųjun- taip-gi ir sėdynes laikyti pas 

gos seimas Baltinjorėje. M«'. anglus kol savo neturim. 
padarė nutarimą, kad kiekvie- šitas garbingas darbas turi Lietuvių Namų Savininkų 
nais metais gražiausiame laike, būti greit varomas, kad nereik-
po Motinų Dienos, rengti M o m svetimtaučiams mokėti, 
terų Sujungus Savaitę. Greitas darl>o varymas daug 

Praeitais metais, kiek teku prigulės nuo komiteto, kuris 
patirti. \HJV Moterų Sujungus tame susirinkime tapo išrink-
Savaitę mųs organizacija daug tas. Komitetan inėjo šitie as-
gražaus ir prakilnaus darnu nienys; pinn.—P.Brazauskas, 
nuveikė: netik pati organizaci- rast.—K. Daunoras, ižd.—F. 
ja žymiai paaugu narių skai-, Gendrblis. Nariai J. Vasiliaus-
čruini, bei sa\<| aukomis, su- jkas ir St. Dieringis. Manoma, 
rinktomis per tą Savaite, dide- į kad komitetas uoliai darbuosis, 
lę pagelbų suteikė Lietuvos: Patariame tautiečiams, ku-
laisvės ir nepriklausomybės jrie įuanote važiuoti j Lietuvą, 

u 
reikalauk, i šią vasarą atvažiuoti pas mus. 

gimėt Moterų Šaiuneos Sa- ir^in irausito \pw>rįkas žpjndir-
vaito apvaikščioja ir Mot. Sąj. Jbystės patyrimą,kuris nėra ap-
26 kuopa. Tuo tikslu gegužio 10 j mokamas. Ypač toks patyri-
dieną Goodrich svetainėje ren- • mas reikalingas tiems, kurie 
gia fccitatyvi vakarų. Vakaru j Lietuvoje žada ūkininkauti, 
programa bus Įvairi ir tUrti;i- 'Kreipkitės laišku arba atva-
ga, kurion Clevelando motery; 
sąjungietės žada Įdėti visus 

žinokit tiesiai į Custer, Mich., 
o šv. Antano draugija suteiks 

Sąjungos mėnesinis susirinki 
mas Įvyks gegužės 5 d., 8 vai. 
vakare, J. Nippo svetainėj, 
1500 So. 49th Ave., 

Kviečiamas atsilankyti kiek
vienas namo savininkas. Bus 
svarstoma labai svarbus rei
kalai. 

A. Balčiūnas. 

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA. 

tojai Japonijoj pasidaugino 
praeitais 30 mį nuo 100,000 iki 
1.400,000: daugiausia kaimie
čių ir žuvininku. Per praeitus 
{•enkis metus 'didžiausi fabrikų 
miesteliai pasididino daugiau 
negu viqja šalis. 

Paieškuu Povilo Kupčiūno paeina 
iš Kauno Kedybots Panevėžio parapi
jos. Turiu svarbų žinių is Lietuvos 
Atsišaukite šiuo adresu: 

Zigmont Mlk*rwie/. 
M16 Weutworth Are. 
Chk-ago, Hiiglii.-. m . 

Paieškau savo brolio Stanislovo 
Mikniau* Ka^r.u Gub. ltuse:niu aptik. J j 
Adakavo parap. kaimas Sniegoniskiai 
apie 1 5 metų gyvena Amerikoje, se-

Pirmas suardvmas geležiu- niau *>'veno fuicasoje 
Kas apie jj žinote arba jis pato 

tegul atsišaukia Šiuo adresu: 
Pranciškus, Miknius. 

Bo\ 240 k.nu.-lm Wi>. 

•W»Wm.i JĮ jaMK'OĮĮfflBBr-
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Pirmosios Komunijos, Dirmavdnės 
ir Šliubo Dienos 

yra vienos iš žymesniųjų ir atmintinių žmogau- S 
gyvenime dienų. Todėl nevienas nori turėti tų dienų atminimui E 
kokį nors ženklą, f = 

Mes tame dalyke i>a>i ulonu- gražius paveikslas. = 

ndtas pa

savo gabumus. Vakarais prasi-'geriausius patarimus. Be to 
dės 7 vai. vakare. . už darbą gausit gerą mokestį, 

Clevelando moterys-sesorys! j H es lietuviams ūkininkams la-
PermaŽOs mušu 26 ktlODOS iie-;hs>; trnl-gra darbininku. Lietu-
gos. kad pas kiekviena, gaiėtu- j Yiai, atsižaukit, kol turim vie 
nie atsilankyti ir išpasakoti j tos. 
jums, kokia nauda yra mote
rims priklausyti prie Mot. Są
jungos. Tat-gi lai šitas atsisa*-

kelio streiko pakilo balandžio 
16 d., kuomet 50<i Pennsylvani 
jos ugnegeshj ir lokomoty\ • i irių 
darbininkų Baltiinorėje balsa
vo grižt j darbą. 

I)r. Kovai Meeker, Darho 
statistikos urėdniiikas, Cleve
lando Kliubo prakalbose, ba-
landžio 10 d., sakt'\ "jog dideli 
užsiėmimai viršija larbą ir fifc 
kooperacija griausiąs gyni 
mas augštų prekių." 

Valstijos Departamentas. 
Sekretorius Colbv, balandžio 

(lu u., paskyrė TV. J. Carr di
rektorium konsulinės tarny
stės, Valstijos sekretoriaus 
asistentu. 

Departamentas išdavė pra
nešimų kaslink šimtinio pinige 
i Rumuniją ir paspirto regu-
liacijas. 

Finansų Komisija. 
Iš Paryžiaus pareina žinia. 

= Pirmosios Komunijos 
= Dirmavonės 
I Šliubo 

15x9 colių po 10c. i 
14x8 colių po 10c. | 

17x13 colių po 20c. i 

ANT PARDAVIMO. 
Du nauji namai Lietuvių apgyven-

toj vietoj South \Vashtenaw ir 43-eios 
Gatves. Vieno augščio medinis namas 
su krautuve iš priešakio už $3300.00 j SS 
ir vienas dviejų pagyvenimų mūri- | S 
nis namas su krautuves už $15,000.00 ~~ 
Šiandiena verti $30.000.00. Parsi-

! duos po viena arba abudu kartų už 
$18,000. Atsišaukite pas 

I.ouis. t.iK-i. 
43 Sireei. 

S Tokia kaina juos parduodame, kas ima nemažiau 10 egz., o kas tik 
~ vieiut. tai turi pritinsti 5e. viršr.:is ;Kr .'antiniai. 
— Aut Dirmavonės paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavonės 
5 istorija. 
= Be to ant paveikslų apaėios yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir 
s: I>alikta tušėk>.s vietos, kur galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir 
~ Reikalaudami kreipkitės : S laikas. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
I 1800 W. 46th Str. Chicago, UI. 1 

Kaz. Daunoras, 
Box 7, 

Custer, Mieli. 

i f 

kimas i jus, lai šitas kviesles 
siucviečia vit>as gegužio 10 d. 
vakaran, kuriame ta priklausy
mo nauda bus išaiškinta. 

Moterys! Atėjo laikas, kada 
visos mes turime susispiesti, 
susirišti vienon Moterų Sąjun-! 
gon! Nesusiorganizavusios ne-
sudarysim mes pajiegos, atre-
mančios l)edievvlx;; nesudarv-

WATEEBITRY, CONN. 
• ; ' • ; - -

Streikas. 

Balandžio '^ d. čia sustrei-
| kaVt» 7 iukataneitti •ūaf OiuiiinTtj, 
I reikalaudami 8 valandų darbo 
dienoje ir. 75c į valandų. 

Ant rytojaus streikininkų 

i'\ 

^ 

skn stiprios užtvaros visokiam j "kaičius padidėjo vienu tuk-
blogui: neatliksim tiek darbo j Pančiu. Treeią dienų dar dau-
Bažnyčiai ir nesuteiksimmate-Į ^ a u sustreikavo. Dabar strei 

mybėn žengiančiai musiy tėvy
nei, Lietuvai. 

Priešingai, mes tų galime at
likti, tiktai reikia noro, pasi-

.-šventimo. ' ^ 
* Karts nuo karto tai viename., 
tai kitame Amerikos lietuvių 

knoja jau voš 15 tūkstančių 
darbininkų. 

Balandžio 26 d. buvo sušauk
tas milžiniškas mass-mitingas* 
kuriame dalyvavo virš 20 tūk
stančių darbininkų. Miesto val
tį žia norėjo pamatyti, kiek yra 
streikuojančių darbininkų, nes 

Kongresas. 
Ba&nd Hei 

tvirtino JPreziderfto paskyrimų 
nariu Railroad Labor Board. 

Balandžio,15 d. Senato Dar 
bo Komitetas pritarė biliui 
jsteigimo Moterių Biuro prie 
Darbo Departamento, panašų j 
dabartinį Vaikų Biurų. 

Balandžio 16 d. Senatoriai 
Wadsworth (R) Frelingbuysen j ( ) i r n a n j a ^ i į cuzn paskola 
(R) ir kiti išreiškė priešingu- pasekmingai suriiuco 15,730,-
mą sunia2.inime arnujos zenuau ĮIVHJJ.MJ irankĮj. iš kur ..n K_sm_- Į 
280,000 prisirašiusių kareivių 

savininką. • •»IHIIIIlHllllllllltlllllllllEIIIIIIIIIIIHIHIIIMIIIfItlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIItlfllIlIilIlIlIuS 

2«58 W. 1. 

ANT PARDAVIMO. 
IšvažiuejŲ. užtat tūrių parduoti sa

vo moderniška 2 flatų murini narna 
po 5 ir 6 kambarius 2 furnecai. Kai
na $S,000 atsišaukite nedeldieniais 
antvl-rno fląto. ' 

5612 Sįo. Wiiiehcster A ve. 

AST P.\KDAVlMO. 
Esių priverstas parduoti 5 tuščius 

lotus, ant 70-tos ir Talman Ave. Lais
vės Paskolos priimant kaipo pirmus 
mokesčius. Atsišaukite: 

J. B. Sl'KPACE 
1450 W. 7S Street 

N A U J A KNYGA 

! u • 

ir 

-s 

ir 18,000 oficierių, perstatytų 
Senato Militarės Komisijos. 

Senatorius Frelinghuysen 
Įnešė bilių, baland. 16 d., pa
rūpinant 7 ir 8 centų. 

Balandžio 16 d. Butas užtvir
tino ir prisiuntė Senato Armi
jos Paskyrimo Skyr., bilių del 

siuvo naujais 000.000 frankai 
pinigais. 

Balandžio 13 d. nirklvbu ra-
I * t, 

portas aprašo britu kasos pie
nus del sutikimo anglų-praneu-
zų jiasKolos. 

Imigracijos Biuras. 
Ronald Taylor. pinniiunkas 

Xe\v Yorko Stabnio Darbinin-$377,000,000 ateinantiems me 
tai»« t^iaiL-v,,,,,; .»•„,;;«* .« 'M orgamzac jos. balandžio 16 
175,000 vyrų.' • d-' ̂ aki[ *»**>'">" Imigraei-

r. i • av ,/. i i-. , ,. ,- j josKomisijai, prieMDiiain suki Balandžio 10 d. rederale Ko- ,. . . . .. ,.,< . . IA/., . . . - , , . . . » .. . I kvt uniirracija biluu. iog -r0rr nusija del mokinimo uzsieminm / * . . . . , . , " ° . 
v. t , , . . , 'stoka darbininku -\ew lorko prase Kongreso paskirt dari . ' . 

$98,303,000 varvmui tolimesnio U a m ų f ^ ^ ™ « ^ 
, ' r7 • , • • paprasti darbini tikai u;:dnlja darbo tarp buvusiu kareiviu r L ' . ,. / n , , v A . „ • / r > : !$b.00 i diena {8 valandos) su-Reprezentantas Rogers (R),L . ' 7, - . ,w , , 
%jttbtKiu\į i*cxi\aitt iv«'uritr-iv na - r \ , u^ • ^...^ 

r "JS-

P-UtSIDLODA. 
Bučerne ir grocerne ir karty na

mas, 2 augšėiu 3 pagyvenimų po 4 

priežastes mirUes žmones. Kaina $8,-
700.00. 

Josepk ZakoHski 
4822 S. Wood Str. 

Parsiduoda didelis su visais įtaisi-
mais del dvejų šeiiuinų pagyvenimo 
namas su krautuve. Kaina žema ir 
mažas įnešimas. Priežastis pardavimo 
yra liga. Norėdami daugaus sužinote, 
meldžiu kreiptes sekančių antrašu. 

Jobu KruszAs, 
TOS l.imvln Ave. Koekford, Iii. 

Tolei. M a iii 3969 

FAKMA. 
#160 akerių. puse dirbamos, dobilų 

žeme, geri budinkai, visos naujos ma
šinos.- Savininkas Ohieagoj, maino 
arba parduoda už $0,000. 

A. F . Vonaitis 
6»S3 S. Hermitage Ave. 

Parašė: Kun. Pr. Bueys 
Išleista Katalikų Spaudos Draugijos lėšomis. 

Štai trumpas turinys 
I. žmogaus Kilmė IV. Moteris 
I I . žmonių Veislės V. žmogus Dievo Paveik-slas 
I I I . Duiia VI. šv. Raštas ir Mok. apie žmogų. 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tytas. 

N'craSome pagyrimų. 
Verta kiekvienam įsigyti. 

"DRAUGAS" PUBUSHING CO.% 

nes pats turinys rodo jos didelę vertę. 
KAINA 30c. 

j 1800 W. 46-th Street, Chicago, III. i 
i 
iiiimmiiiniiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiHir 
= NAUJA ĮDOMI KNYGA! I 

"Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj 1 
1918-1919 I 

P.VKS1DIODA. 
2 flatų mūrinis namas po 4 kamba

rius, kaina $3800. Atsišaukite. 
SSSS S. I tuu i i i j t i A*e. 

į Pa raiše S 
= Kun. J. F. Jonaitis = 
I KapeUonas = 

| Kaina 25 Centai | 
i Joje telpa daug gražiu ir Įvairiu aprašymu apie vi.<o- I 
E kiu.s karės laiku atsitikimus, kokius patyrė pats auto- = 
S rius. dalyvaudamas toje karėje. § 
s ' Galima ją gaut i 

I "DRAUGO" KNYGYNE 1 
| 1800 W. 46 Str. v Chicago. Illinois. į 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffl 

rys, remia- įkūrimą mokyklos 
po priežiūra Suv. Valstijųtral 
džios (panašią i Annipolis ir,, 1. Iš Kopenliagen. balandžio 

laikraštyje telpa balsai Lietu- j kompanijos nesakė. 
vosjnoteru. prašanerą nnjs ina- į Šitas streikas gali būti labai 
terijai-es paramos sunkiose gy- j ii«»s, nes kaip kompanijom, 
venimo a p l i n k y b e . Ar galime I taip ir darbininkai pasiryžę 
mes joms tą ])aramą suteikti.' | laikyties. Darbininkų unija 
dalinus tiktai" ne pavienios bu-1 tvirta. Narių turi apie 15 tnk-
«l;i!nos. Tatai spieskimės kru-JstaiK-ių ir tas skaičius dar vi* 
von! Vienybėje galyl>ė. j auga. Streikas eina ramiai, 

(regužio 10 d. vakare bus pri- j nors jau" vienas kitas ir tapo 
imamos naujos narės Alofc. Sąj. į apmuštas. Miesto valdžia atsi-
26ku6pon. Moterys, laukiame sako duoti daugiau sargybos 
jusu skaitlingo atsilankymo! streiklaužius ginti. Lietu-

M. Bučienė. viams darbininkams patartina 
Komisijos narė. vienybėje laikyties ir nebūti 

streiklaužiais. Kai-knrie sako: 
"Ką valg>si, jei neisi dirbti." 
Kiti-gi sako: *'Aš nepaisau, 

CUSTER. MICH. 

Per Velvkas lietuviai ūkiniu- mūsų \nsi dirba ir aš dirbsiu.'' 

• \ 

kai turėjo susivažiavimą Cus-
ter'yj, Hicbigan. Ilgai tarėsi 
apie parapijos reikalus.lki šiol 
mes vargom l>e lietuviško kuni-
<ro. N'ors gerb. vokiečių kun. 
\Vm. Simoi: ki<>k sralodamas 

Xe. brolau, darbininkė. Čia ko
va eina už pagerinimą būvio vi
siems darbininkams. Laikyda-
mies vienybė.*, be abejonės, iš 
unijos gausime pašelpos. Gi 
streiklaužiaujant gati; kartais. 

tarnauja lietuviams, bet-gi t ir nelaimė atsitikti, gali svei-
mes jau pasiilgom savo tautos jkatos netekti. Kas tada? Kur 
kunigo. pats tada dingsi ir kur dėsi sa-
# Du metu jau kaip gerk kun. j ve šeimyną? Dauguma eina 
Kelmelis apleido mus ii- nuo to dirbti dėlto, kad dide.lj moke*-
laiko vargstame be lietuviško' Ii a-auna. bet lai aiškus vįen> 
(ivasios reikalu aprūpintojo. į bčs ard>nnas ir kenksmas 

Tai-gi uiinėta'ni susirinkime darbininkams laimėti streiką, 
visi ūkininkai vienbalsiai nuta Rusų ii lenku mėsininkai ir i darbininką. Biuras užlaikys re 

\Vest Point) del mokinimo dip
lomatiškos ir konsulinės tarny
stės jauniems vyrams, kaipo 
dalis plataus programo perdir
bime Valstijos Departamento. 

Kasos Departamentas. 
Balandžio 15 d. Kaoėš Fi

nansų Korporacija pranešė 
mokėjimą išanksto $1,843,000 
bankavimo korporacijai del ap
mokėjimo siuntimo vatos i Če-
ko-Siovakiją: Taippat praneša, 
jog ta šalis nesenai pirko 300,-
000 pundų vatos Suv. Valstijo
se. 

Pinigyno valdytojo ofisas 
išdavė pranešimą dėlei išdavi
mo aplikacijų del savaitės, bai
giant balandžio 16 d., duodant 
pavelijimą organizuoti Nation
al bankas ir permainyt Valsti
jų Kinkas j National bankas. 

Darbo Departamentas. 
Imigracijos Biuras prane.ša, 

jog pakol kongresas arba Da£ 
lx> Sekretorius neišduos kitų 
Įstatymų kaslink jleidimo rei
kalingi] agrikultūrai darbinin-j 
k\i. agrikultūros darbininkai 
bus Įleidžiami (laikinai) iš 
Mexico ir Kanados cukraus se 
zonų (1!)20) i Colorado, Wyo-
ming. l'tali, iova ir Nebraska. 
l)ol Įleidimo ir sugrįžimo tą 

prieš karę. 

Pirklybos Santikiai. 

10 d., praneša, jog Britą Dele
gacija užVaijrė tarybas su Ru
sijos sovietų atstovais kaslink 
santikią tarp Anglijos ir Rusi
jos. 
. 2. Iš Monterev. Mexi<o. nra-
nešta, jog sausio ir vasario niė-
vesi buvo įvežta i Suv. Valsti-
jas kavos už suvirs $1,000,000. 

Grain Corporation. 
Korporacija praneša, jog 

kviečių ir miltų nuo liepos l d., 
1919 m., iki balandžio 2 d., 1920 
m., išvežta. 91..">59,(XX) bušeliu 
kviečių ir 13.24! >.000 bačkų mil
tų: R viso lol.181,000 bušelių 
kviečių. 

Pereitais metais iki liaian-
džio 2 d. buvo išvežta 131.241),-
000 bušelių kviečių ir 10,862,-
000 bačkų miltų. 

AXT PARDAVIMO. 
Automobilius — "Reo" 1916 mode

lis. Savininkas priguli prie Associa-
t ion i r už Association kaina parduos. 
Atsišaukite: 

3123 S. Hunorr Str. 

Ant pardavimo Krocerne verta 
$1206. parsiduos už $800 iš priežas
ties ligos. Atsišaukite. , 

708 W. 30th Street 

REIKALAUJA. 
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rė visas pa^Hiiiras dėti. statyti įgroseniinkai sutarė streiko 
bažnyčią ir šaukties jirie gerb.. metu valgio jirodidctus parduo-

PAPLDINE 
^^y r.\MK<;rtiK 

LABAI GEROS DK1. 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
10c-30o-60cButeh&j ar Proškel 

gulisK-ijas Sekretoriaus bilio 
iš vasario 12 d.. 1920. 

Wall Street žurnabis, balojv 
džio 16 d;, pranešė, jog pope** 
ninku unijos sutiko su fabri
kantų pasiųlijimu del 20r/č al-
g<^ pa«lidiniino. bet nebus per
mainų darl)o vaia?KloM>. Sutar
tis del vier.a metu. 

Ri-ik.ilins.i> Rainių vargonininkas 
Gera mokestis. IV atsišaukia prie: 

Kun. I. KorshevKn, 
»m X. 8-Ui S4. Springiield. IU. 

Mergaitės 16 metų ar daugiau pri
pildyti ir nžsiuti druskos maišus. 45 
valandos snvaiti'j S.i-49c. j valanda 
I'astovns darbas. Atsišaukite. 

>lorloii saR Co. 
Kampas 1 >«sl Soutli ^ ' a t r r Street. 

FARMOS z ŪKĖS, 
Jau didžiumas net nustojo vilties 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ką. galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugf farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už, ką gaunam gera 
kaina ir.mosų turtas auga kasdien 
ir mes turim linksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimą! taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau 
farma bet kur galima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
patinkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farraa o Į ' ' ' 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa j 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus Telephofle: Tards 6492 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
Kalima surasti linksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes' 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra. ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe turim visokių 
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Amerikos Lietuviai! 
Suteikite Mušu 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 jr 
mūsų žmones dar labiau plėštų ir vėl juos j vergijos pančius pan-

Lietuvos kariuomenė apgynė ir gina mošų brolius ir jų turtą. 
Lietuvos kariuomenė jau iškovojo Lietuvai garbinga vardą ir visam 
pasaulų garsą. 

Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga šviesa, reikalinga, kad nei 
vienas Lktuvoš kareivis neliktų nepamokytas skaityti ir rašyti, kad 
negrįžtų namo neprasilavinęs. Gana tamsos mūsų brangioj Tėvynėj! 

Todėl kieno širdis dar gyva. kieno širdi dar tvaksi- tėvynės mei
lė, padėkite šviesti nin»ii kareivius: siųskite jiems knygų siųskite 
aukų pinigais, už kuriuos bus perkamas kareiviams knygas, nes da
bar, kada nnti'o I ;r>ti:vo<: frornir"-,* |-r.-r.^ r_„, į / .„ ..,.:.. j šviesti ka
reiviai: .:...... : . . . . . ^.. . .k.uj, daromos paskaitos, 
didinama jų laikraštis ir ••Kariškių Žodis". 

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas, 
'•Kariškitj žodžio" Kedakeija. arba atiduokite j mūsų Delegacijos 
rankas \Vashingtone aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš
kių Žodžio" Redakcijai. 

Broliai amerikiečiai, nesigailėkite mūsų kariuomenei šviesos! 

"Kariškiu Žodžio" Redakcija, * Kaunas, Lithuania. 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

KH&ALTVGI VYRAI. 
Ptie cashing. grinding ir fabriko 

darbo. , 
AlbfUtgti l>«vcr (o . 

2100 Marvlmll Blvd. 

RKIK ALINGI. 
Tniekeriai ir h il.crial vyr;ii»dirbti 

viduj warehousej. P;istovus darbas Ir 
gera mokestis. Aisiiaukito Supt. 
Fourto. 

G«nabifi^ky Bros. 
*--i' I imtu \ t uiniM-r Strs 

mašinerijų kaip tai žemdirbystės I 
mašinų, inžinų malūnų automobilių 
ir t*ip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gefbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai j pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
tr.ie kas norėdami pirkti uke krelp-
kities prie dorų irteisingu žmonių o 
- . . . . . . t . . ; ? . « , „ * . 4 ~ . » A < * . ^ j j i ^ Į i a >'»> i ju Į * 

pažjsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie Šv. Antano 
Draugystės. Custer Mlchigan 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 $560 a r daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Michigaū. 

c-o Kaz. Daunoras 

pestiagal pri žiu- J 
riu ligone ir kudi-

>y kj laike ligos. 

JAU GALIMA VAŽIUOTI 
TIESIOK | LIEPOJ,. 

Važiuojantiems i Lietuva, paru-
i piname pasportus. papelbamc at-

Turiu patyrimą j siteisti su taksius. Parduotlame 
moterių ligose; ru- j laivakortes ant skyrtų linijų, Siun 

čiame piniarus patral dieninio kur
so. Padarome visus lepališkus do-

į kumentus Lietuvos ir Amerikos 
c l ,K :*go- I IL I reikaluose. Taipsi perkanio par-
• ' — <iiiô i;uiie namus lotus ir fa^mas. 

Turime ant pardavimą uauin'-
' bes mūriniu namu arraiiose api-

P0> YQW STOMACrTS SŽŽL. j gardoe ir ant lengvių išlyjr-. Taip 
Po vaisiui neužmiršk, kad goriau-; kad su mažai pinigų galėti tapti 

•įas r.ist*. uvo .kiįvim yr. KATO- c in iku narna. 
KIC. Praialm* vtaus nesmagumu* ... . ' ., , . , . , ., 
suTirškinUno. o ta. roiftkla. kad i»l- » I s a l s reikalais kreipkitės pas 
S J S S L S t p"d B 0 d— - John J. Zolp A. M. Barčus 

S2."K> So. Halsted St.. 

PASPORTV HI, \NK.\S 
PILDOME 

•>VKAI. 

^John J. Zolp 

GOMMERGIAL REALTY 
BUREAU 

Ikillk' Gotistiltatlon Bnrean, Ine. 4547 S. Hermitage Av. Chicag'o 
35 So. Deafborn St. Cbkago . 

Room 206 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Antradienis, gegužės 4 d.,'• 
šv. Monika, našlė. 

Trečiadienis, gegužės 5 d., • 
Šv. Pijus V., p. Angelas, kank. 

i 
i 
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CHICAGOJE SUTRUKDYTA 

STATYMAS NAMŲ. 

CHICAGOJE. 
Neapsimoka; perbrangus dar

bininkai. 

iš CHICAGOS UETOVip 
KOLONIJŲ 

KONCERTAS. 

Su gegužė; 

EINA BRANGYN MILTAI. 
DUONA CUKRUS IR 

VISKAS. 

Artinasi šaliai negirdėtas kri 
zis, 

Cincagoje eina brangyn mil
tai ir pati duona. 

] hionkepyk hi kampa n; -
jos padidino užmokesti darbi
ninkams, katrie grūmojo strei-
kuoti. šiandie duonkepiams 
savaitėje mokama $48. gi jų 
pagelbininkaniš $46. 

Suprantama, duotu turi pa
brangti. 

Cukrau* svarui abelnąjam 
imitavime mokama oi c. Sako
ma, busiąs dar brandesnis. Xes 
ir už tuos pinigas Begalima 
gauti. ' 

Angli^ki laikrašriai tuo tar
pu išrodinėja faktais, kad Cbi-
oagoje cukraus svarui dau
giausia turi Imt mokama 20 
centų. 

Tad kaingi tenka paimama 
didesnė kaina? Kam tenka tie 
visi permokami pinigai f 

1 Juos klausimus niekas ne
atsako. Tylį ir valdžios orga
nai. Tik posenovei grūmoja 
didžpelniains. 

Žinovai' tvirtina, jog Suv. 
Valstijoms artinasi krizis. 

KIŠELNINKAS SAVO GA
VO. 

Neapsaugojo jo politikierių 

Sekmadienio vakare Halsted 
gatvekariu važiavo kokia tai 
moteriškė. Viduje buvo ir poli
cijai žinomas, bet ja< nepalie
čiamas garsus kišeninis vagi
lius Jaekson, žinomas vardu 
Eddie the Inimune. 

Kaip paprastai sis niekšas 
mėgino moteriškei iš rankų 
išplėšti krepšiuke su pinigais. 
Tą pamatė keli gatvekaryj vy
rai. 

Kuomet moteriškė pakėlė 
trokšma, sustabdyta gatvėka-
ris. Vagilius puolėsi laukan. 
Paskui ji vyrų minia. Tuojaus 
nutvėrė gatvėje. Sumušė kaip 
obuolį. Nebuvo kam ginti. Ne
buvo prieteliu politikierių. 
katrie visai? laikais ji apsau
gojo nuo kalėjimo. 

daekson be žado paimtai li
goninėn. Tenai patirta, kad 
jam perskelta makaulė, (lydy
tojai sako. kad. rasi. ir pas
veiksiąs, bet vargiai. 

1 diena Cltieago-
je perpus sumažėjo statymas 
namų. Nes su ta diena staty
mo namų darbininkams padi
dinta užmokestis net po du do-
lieriu daugiau dienoje. 

Pirmiau karpenteriams, mū
rininkams, ' pla.vterininkams 
(tinkuotojams), plumberinin-
k&sss ir visai d k i kitų buvo 
mokama }>o $1 valandoje už 
darbi), šiandie mokama J a u 
$1.2o valandoje. Taigi už aš
tuonias valandas darbo dieno
je vietoje $8 darbininkai pa
ima $10. (ii už darbo viršlai
kį imama dviguba užmokestis. 

Pernai tuo pačiu laiku dar
bininkams buvo mokama dau
giausia 80c. Taigi i dvyliką 
mėnesių darbininkams užmo
kestis padidėjo $4 dienoje. 

Paprastieji (ne amatninkai) 
darbininkai prie staty
mo namų Šiandie gauna $8 
dienoje už aštuonias darbo va
landas. 

Taigi tik reikia pagalvoti, 
kiek tai šiandie atsieina 'žmo
gui, norinčiam pasistatyti na
mus. 

Susiaurinta statymas. 

Įvykus tokiam faktui. Oliiea-
goje ant kart perpus sumažėjo 
statymas namų. Ir kuomet 
nauji namai nestatomi, mieste 
siaurėja visokie reikalai, ema 
brangyn samdos, gi ir piltiems 
darbininkams yra blogiau. 

Jau karės metu mūsų mies
tas daug kentėjo del stokos 
pagyvenimų, kuomet buvo su
siaurintas statymas namų. Te
gaus tikėtasi, kad ga karės 
pabaiga viskas pagerės, kad 
praleistas be nieko laikas bus 
pavytas, kad pragyvenimas 
atpigsiąs. 

Po karės tuo tarpu štai ko
kių pasekmių sulaukta! 

Ir pragyvenimas kyla ir 
paskui šitą darbininkai neuž 
sileidžia statydami vis naujus 
reikalavimus. Taip viskas ir 
eina ratu. 

Praeitą nedėlią, gegu/Jo 2 d. 
vidurmiestyj—Aryan (1 rotto 
Temple—teatre '•Birutės" dr-
ja buvo Įrengus Šimkaus išlei
stuvių koncertą. Programoje, 
apart "Birutės*' choro, daly
vavo pagarsėjusios daininin
kės: p-nios O. Pocienė, M. Ja
nušauskienė, dainininkas p. J. 
Kudirka ir pijanistas Pocius, 
taip-gi M. N'orkaitė, M. .Rakau
skaitė. X. Gugienė ir P. Stogis. 
Tarpuose dainavo miš
rus • 'Birutės" choras.merginų 
choras, merginų kvartetas ir 
merginų duetas. Prieš 15 miliu
tų i*»rtraukai '•Atsisveikini
mas su tėvyne"—Šimkaus— 
dainavo tercetas ir mišrus cho
ras. Šiame koncerte *'Birutės" 
choras dainavo, daugiausia, 
naujausias" Šimkaus kompozi
cijas. 

Programa buvo ilga. Kadan
gi pildyti ją pradėjo pusvalan
džiu vėliau negu buvo skelbta, 
tatai prisėjo trumpinti," aplei
džiant 16 numeri, nes pats kon 
certo vedėjas—p. Šimkus—tą 
pati vakarą turėjo apleisti 
Chicagą. Programa užbaigta 
"Lietuviais mes esame gimę." 

Publikos visa teatro apačia 
(Main floor) buvo pilna, ant 
viškų ir l)ox'uose nedaug. 

P-as Šimkus, kiek teko girdė
ti, išvažiavo i Pennsylvania 
valstiją, kur duos keletą kon
certų, vėliau vyks Xe\v York' 
an.ten surengs keletą koncertų 
ir apie šio mėnesio pabaigi) iš
važiuos Lietuvon. 

Buvęs. 

PIRKUSIEMS BONŲ PER 
"DRAUGĄ." 

Greitu laiku jau pareis Bo
nai iš New Yorko. Todėl kas 
išvažiuojate šiomis dienomis i 
Lietuvą malonėsite pranešti 
naują, savo adresą (Lietuvo
je), kad butu žinia kur tuos 
Bonus siusti 

"Draugo" Stoties iždininkas. 
1800 W. 46 St.. Chicago, DJ. 
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IŠ CHICAGOS GYVULIŲ 
SKERDYKLŲ. 

11 centu Hanirians i valanda 

STREIKUOJA VIEĖJAI IR 
PATARNAUTOJAI. 

Visuose viešbučiuose ir di
džiuliuose restoranuose sus
treikavo susiorganizavę virė
jai ir valgyklose patarnauto
jai. 

Sakoma, streikininkų skait 
liūs siekiąs 3.000. Kol-kas ap
sieinama ir «>e jų. 

S FABIJONAS 

Pabrangusi ir medžiaga. 

Be darbininkų pabrangimo 
didžiai pabrangusi ir statymui 
namų visokia medžiaga. 

Pirm trejų metų tūkstan
čiui plytų buvo mokama $7; 
šiandie gi $16. 

1917 metais bačkutei kalkių 
buvo GOc: šiandie $2. Visok< 
medis tuo laikotarpiu pabran
go daugiau kaip dvigubai. 

šįmet Chicagoje buvo ma
noma statymui Įvairių namų 
ir bustų išleisti mažiausia pu
santro šimto milijonų dolierių. 
Dabar vargiai bus išleista nors 
pusė tos sumos. 

Žmonės tiesiog pakrato 
rankas. Sako. lauksią, kol at
slūgstanti ta negirdėta bran
genybė. 

RIEJASI DU DARBININKŲ 
VADU. 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE BANK 

REAL ESTATE -INS'JRANCE 

EBROPEAN AMERICAN BURFAU 
Smnoa Pimgut Pvduoda Luvoksrtvt 

N O T A R U L Š A S 
3741 So lUtslcd SlreeU Che*fo lltaou 

^ t u m o M B O U L C V I H D 611 

Pastarajam Chicagos Darbo 
Federacijos susirinkime smar
kiai susikirto du darbininkų 
vadu: John Kikulski ir J . W. 
Johnstone. pirmasis yra tos fe-
leracijos gene ralis organizato
rius, antrasis — finansinis se
kretorius. 

Kits kitą apskundė viešųjų 
pinigų eikvojime. 

Po ilgo abiejų trukšmo su-

Oyvulių skerdyklų unija ne
nuilstančiai darbuojasi. Xors 
dar tebėra nauja ir silpna, bet 
galima tikėties, kad ateityje 
bus viena iš stipriausių darbi
ninkų organizacijų. Ta unija 
vadinasi Amalgamated Meat 
Cutters and Butcher Workmen 
•m Norih America, <A. F. of L. 

Kiekvienam lietuviui gerai 
yra žinoma, ką per praeitus 
dviejus metus ji nuveikė, t. y. 
iškovojo tris sykius padidini
mą algų, aštuonias valandas 
darbo dienoje, laiką ir pusę už 
•viršlaiki, dukart tiek už šven
tes ir "bacfc pays ." 

Mėsos baronai nusigando, 
matydami, kad unija taip pa
sekmingai veikia. 

Jie nusprendė keletą milijo
nų dolierių išleisti tam, kad 
sugriauti darbininkų vieny
bę. Jie pasamdė daugybes viso
kios njšies šnipų, kurie viso
kiais budais stengėsi darbinin
kų tarpe pasėti suirutę ir savo 
tikslą jau buvo atsiekę, su
keldami darbininkų neapykan
tą; pavyko j 'ems sukiršinti 
tautas ir suskaldyti pačią orga
nizaciją. Bet tas jųjų darbas 
paliko bergždžias. Darbininkai 
suprato, kad tai yra pinklės, ir 
susivienijo. Padavė vienas ki
tam brolišką ranką, sutarė iš 
vieno darbuoties, nežiūrint tau
tos ir spalvos. Sako, juodas, 
baltas, lietuvis, lenKas, visi 
esame darbininkai. 

AČiu centraliniam rašt.-iŽdi-
ninkui, broliui Dennis Lane, 
dabar tapo iškovota ketfirtas 
algos padidinimas, kuris nuste
bino visus skerdyklų darbinin
kus, nes darbininkai nieko apie 
tai nežinojo ir dabar dar 
dauguma nežino. Tai-gi, aš čia d rink imas nusprendė nuodug 

niai peržiūrėti abiejų ineigų ir J ir noriu paaiškinti. 
išlaidų vedamas knygas. Visiems darbininkams, nega

vusiems pakėlimo 3c. gruodžio 
mėnesyje, 1919 m., dabar yra 
pakelta 3c į valandą ir "back 
pay" nuo balandžio (April) 5 
d., 1920 m. "Baek pay" privalo 
but išmokėta laike 20 dienų. Vi
siems žinoma $3.50 dovana 
(bonus), su gegužio (May) 3 d. 
bus priskaitytas prie regulia-
rės mokesties. Kad sužinoti, 
kiek pasidarys reguliarės mo
kesties, reikia $3.50 išdalinti 
ant 48 valandų. Tą padarius at
randame, kad pareina po 7 ir 
3-10 c. j valandą. Sudėjus 3 su 
7 ir 3-10, viso bus Į valandą pa
kelta 10 ir 3-10 dalis cento. ' 

Pirmiau prastam darbinin
kui buvo mokama 4 2 ^ centų j 
valandą, dabar pakelta 10 ir 
3-10c., tai sudaro mažiausi mo
kestį skerdyklose 52 7-10 c. į 
valandą. Augščiaus paminėtą 
algos padidinimą privalo gauti 
ir darbininkai, dirbantieji nuo 
štukų ir gaunantieji savaitines 
mokestis. 

Tas viskas yra iškovota ačiū 
susipratusiems darbininkams 
ir tarpininkaujant Suv. Valst. 
administratoriui Samuel Al-
schuler. 

Bet didžiausia padėka pri
klauso tiems darbininkams, ku
rie sunkiausioje ir pavojingiau 
šioje valandoje, turėdami prieš 
save daugybes visokių kliūčių 
ir pavojų, neatsižiurėdami ant 
to, nešė ant savo nuvargintų 
pečių tą garbingą naštą, kovo
jo už pagerinamą būvio savo 
neištikimiems iroliams darbi
ninkams, neatsižvelgdami ant 
to, kad kai-kurie broliai darbi
ninkai juokėsi, tyčiojosi, saky
dami: "Kvailiai, moka pinigus 
bereikalo" ir tara panašiai. 

Brolau, sesute darbininke! 
Ar ir dabar nesuprasi vienybės 
svarbumo? Ar ir dar ant to-
liaus atsisakinėsi nuo unijos? 
Nedaryk to daugiaus. Ateik 
tuojaus, nieko nelaukdamas, 
įsirašyk, jeigu dar nepriklau
sai. Ateidamas atsivesk ir savo 
draugą. Nuo gegužės 8 d. unija 
mano pradėti dideli TOJŲ, kad 
suorganizavus visus vyrus ir 
moteris, dirbančius skerdyklo
se. Nelauk kol busi verčiamas 
tavo brolio darbininko, bet at
eik ir liuosanoriai stok i eiles 
kovotojų už pagerinimą darbi
ninkų būvio. 

O kada visi, kaip vienas, sto
vėsime kovotojų eilėse apsi
ginklavę galingiausiu ginklu— 
broliška darbininkiška vienybe 
—tada kovos laimėjimas visa
dos bus užtikrintas. Nes kur 
vienybė, ten galybė. 

Jonas P. Parkauskas. 

FARMU EXKIURSINAS 
;i:nl«-!'it>. KLil'lilr:i«-

Antras exkiursinas šių metą fietavn kokerj 
mylės piet-vakarius nuo didelio p&nMavo u a 
dirbtuvių — fabriku, didelio krautuvių, teatru ir kitokį': įstaigų.) 

Exkiursinas-išvažiavįmas surengtas pex didžiausia Lietuviu žemės 
Liberty Land & Iiivestment So. Zcmiu-ITciii Savininkų. 

\YOoPBoRn YVIsU ONŠINK. Randasi 7 
\ .''u daujjybė visokiu 

i r<nv-. j : ; : ;u li.'>id!"o\ r 

[vyks Gegužio 7 Diena, 1920 m. 
Visi susirinkite į bendrovės ofisą ne vėliau kaip 2-ra valanda po pietų, nes minas išeina 

VlSIKilS 5-ta valanda nuo North Western stoties Madison ir Hinton gatvių. Kelione Dj 
kurie tik pirks fanuas. 

Sekančia diena subatoj Gegužio 8 diena, bus puikus pavasarinis balius • "VVoodbom \-iošhu-
tyj (Hotelije) su prakalbomis, šokiais ir Lietuviškoms dainomis. Bus puiki muzike po vutluvv-
ste VVoodboro Orkesti-os. |žanga ir pietus famiu pirkėjams dykai. 

Lietuviu bendrovė paskyrė 3000 akru geriau šios žemės Lietuvių kolonijoj, kuri t'urės bjit iš
parduota ant šito exlriursino už stebėtina žema kaina, kad pamatęs jokiu būdu neiškęsi nepir-
kcs. PrckvS nūv TI^.OS ir augšciaii už akeri perkant nemažiau 40 akru ar daugiau, ant labai 
lengvu išjnokėjimu. eme priema prie gerų keliu vieškelių jmikiu vandenų, kuriuose yra daug 
žuvių, arti miestelio kuriame keletas jau yra Ii etuvių bizneiiu ir dar yra proga daugumui ati
daryti kitokius biznius. Geležinkelio stotis ant vietos, pačta. mokyklos ir t. t. žodžiu|visi paran-
kumai kokie tik reikalingi. 

Pirkusiejai farmas nuo bendrovės gauna dau g visokios pageibos. Duoda gera stuba nnestelije 
gj'venti per viena mėta u.vkai, pakoi savo pasi budavoja ant savo žemes. Duoda 5 akms dirb
tos geros žemes pirma meta del pasisėjimo ir pasisodinimo reikalingu <lalyku. Duoda arklius 
kelioms dienoms, del prasidėjimo lauko dirbti ir daug kitu pagelbu. • 

Tamista nieko nelaukdamas mesk viską ir va žiuok ant Šito exkiursino nes turėsite geriau
sia proga pigiai nupirkti ir išsirinkti geriausia žeme pakol dar yra iš ko pasirinkti. 

Taip-gi parsiduota daug gatavu išdirbtu far mu su budinkais. gyvulias mašinos ir kitais iš
taisymais. Galima gauti dideliame pasirinkime. Artimoj apielinkėj. 

Kurie važiuosite ant šito exkiursino. Tai malonėkite pranešti i bendrovės ofisą kelioms die
noms pirmiau. Visi kurie gyvenate ne Chieagoje tai galite tiesiai važiuoti ant farmu j VVood
boro Wis. o tenai visi susitiksime ir. linksmai laika praleisime.' Atsišaukite pas: 

Liberty Land & Investment Co. 
3301 S. Halsted St. Tel. Bonlmrd 677S Chicago, 111. 
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ERNESTWEINER 
DRY 000D5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
M « duodam* dvtsnbaa 

Ketversau ir Subatomls. 
Dideliame pasirinkime »»unaml. 

Visokie materljolai, valkam* drar>»-
žlal. il*be* ir jakatfe 

Ploksnos 
79c 

Dr. M. T. STOIK0L1S 
» IJBTtTlS 

Ordytojaa !r Chlr 
Pwkele »»vo c y m i m o n « u I 

1*14 # . 4«r4 StrNt, 
T*L McKiafcs- Sti 

Otlno: im W. «7th 8a, 
(47 Ir Wo€d gal.) 

Valaodoa: 1* ryto iki I po pletn. 6:M Iki 
S:M vakar* N»dA!iomU I iki I t i 

TeL Bou>\»rd 1H 

Dr. L E. MAKARAS 
LletaTi* Gydytoja* ir Chirurgas 

1*9M 8 * Mlcfalraa Ar*. 
PBliaua U* tr Faltana S1M Į 

CaicaeoJ: 4S15 So. Woo4 Str. 
Tik Krtrcrr* rakake nno 6^* Oi 1M 

Trt*t—m Tarė* m . 
K-

J0SEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

n SO. LA 8ALLE 8TRKRT 
OrTenlmo TeL Hnmboldt t? 

Takarais Sf l l W. >2-od Btreet 
TeL ftockwe:i <t>9 

CHIGAOO, H X , 

SV. KAZIMIERO DR-TĖ, 
Sheboygan, Wk. 

Valdybos Adresai: 
T. Grigaliūnas, pirm., 1437 So 

llth St, 
Jurgis Bataitis, vice-pirm., 1428 

So. llth St., 
Aag. Juknialis, fin. Tt&t., 1626 

New Jersey ave., 
Prot. sekr. Kazimieras Smai-

diiunas, 1017 Swift« ^vc. 
Ižd. Antanas Cižauckss, 1313 

New York Ave. 
Kasos glob. Karimiems Lukšif 

ir Jonai Joris. 
Maršalka Pranas Daugirda. 

Susirinkimai atsibūva kas antra 
nedėldier.j mė-neaio. 

FARMU PIRKĖJAI 
Li« 

Pirmiau negru pirksite FARMA 
ūkite platesnius paaiftkinfmus 15 

.ietuviu bendrovės, apie Lietuviu Į 
kolonija Wisconsine, kur Jau daug I 
Lietuviu grvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvena, nesv ten žeme labai ge-

'ra ant kurios viskas labai perai au
ga nepaisant kokie metai nebūtu. 
Dauguma mūsų pirkėju* buvo isvaži-
nėja po daugel valstijų bet tinka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki fa'rmos randasi ap
linkui miesteli kuriame visi biznie
riai • yra Lietuviai ir dar yra proga 
keliems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu-
davojama keletas dirbtuvių. Dar da
bar **"T»K> laivai P-gl BtfitfBMŽ SS 
kitu kompanijų prekėms tai musg 
bendrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios upės ežerai dabina vfsa a-
piellnke, visur geri keliai kad Ir 
blogiausiame ore visur galima iš
važiuoti, žodžiu sakant visi paran-
kumai del farmerlu yra ant vietos, 
visur Lietuviškai kalbama, šakosią 
ir dainuojama, taip tenai gyrenan-
tiejsft Jaučiai kaip kad Jausdavosi 
IJetuvoje. 

Kas norite platesniu paaiškinimu, 
tai prisiŲskite aivo adresą, O mes 
prisiusime jnms knygele su platės- < 
niais paaiškinimais. paveikslais ir Į 
pienu. 

Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago. 
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KOŽNA MOTINA NORI KAD KŪDIKIS 
BUTU TVIRTAS 

Jeigu negalit žindyti kndikdo, nebandykit su 
visokiais maistais, bet pradėkit išsyk gerai — 
duokit toki maistą, kuris išaugino daugiau tvir 
tų ir pilnu vyru ir moterų, negu visi kitijnais-
tai sudėjus į vien$—duokit jūsų kūdikiui 

T5ortbmS 
EAGLE BRAND 

(CONDENSED MfLK) 
Tas maistas stiprina kojas ir sveiku palaiko kūną. 
duoda spalvą veidams ir linksmumą akims. Pagirtas 
ir patariamas gydytojų del savo gerumo ir atsakan-
tumo. Lengvas pritaisymui—tik dadėk prie tinkamo 
daugumo Eagle Brand virinto vandens, išmaišyk, ir 
gatavas maitinimui. 
Jo; gudikis nakti verkia—jei nemiotas ir neramus 
—jeigu neauga, tai greičiausia jo maistas netinka
mas ir negeras. Pasiųsk šiandien kuponą dd instruk-
cijii maitinimui JŪSŲ kalboje, taivgi gausi penkias
dešimts keturių puslapių knygelę apie kūdikius, dy
kai, kur pasakoma kaip užlaikyti kūdiki sveiku ir 
tvirtu. 
Dėlei jo gerumo, kadangi padarytas iš gero karvės 
pieno ir malto eukraus, yra ekonomiška naudoti Eagle 
Brand namuose ant stalo kur tik reikia pieno ir cu
kraus. Bandykit jį su kava arba kokia, ir visiems 
virimo ir kepimo reikalams. Nereiks !>ėdavot del cu
kraus stokumo. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

Iškirpk ki;pnna. l ' . ižymėk no 
rimą knygute ir prisigsk Jj 
m-.-.-.y Š: \xi>n:x. • 
Mrs . . 
Street 
City, . . 
State 
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šis tabelis ir Vardas 
yra Jums Giamntija 

INSTKIC.TA | 8 S ; M. ClTf.v 

Kiti Ror<l«>n Produktai: 
>:<T<ieriV }'••'. i>->r.ifod MiSk H'.rrtf>n'« Y r. 
IvirUen'.s ccr.-.knsni c-f.'o- V.rT'}err* Miik 

!trrt M:'k 
f'hocoi.Tte 
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