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Obregon Sustabdo Gala 
binimus Carranzistų _ ’ _ • \

LENKAIPRADĖJO NAUJĄ 
PUOLIMĄ.

Paėmę jau du miesteliu.

BOLŠEVIKAI PRIPAŽINO 
GEORGIA RESPUBLI- 

KĄ.
Nauja Valstija Rytų Siberijoje

I

t

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
SKRINDA RUSIJON.

jnp 
gali

NAUJAS MEKSIKOS VAL
DYTOJAS SKELBIA 

SUSIMYLĖJIMĄ. •

BOLŠEVIKAI RUOŠIASI 
PRIEŠ LENKUS.

Nežinia ką gali atnešti arti
miausios dienos., Kalbama apie naują revoliud-

JĄ

nuomonlau junta, 
laiku Meksikoje 
nauja revoliucija, 
žinoma, Meksikos SO

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.8.8,).j

#o#ti-

vuiiv vinoi 1015UM prieš Lenkus 
Ukrainoje

1 • > »*'.

Washington, geg. 11. — Va
kar buvo pranešta, jog buvęs 
Meksiko# prezidentasCarranza 
suimtas. Šiandie npi<* tai vi#tii 
užtylima. Visose iš Meksika# 
depešose neminimas Carmnza. 
Tad niekam nėra aišku, kur 
Cnrianza np**irareia.

Vera Cruz valstijoj kovojo 
su revoliucijonii’riais, anot 
pranešimą. , žuvęs Carranzo,. 
žentas, gen. Aguilar. Anks
čiau huvn pranešta, knd jis bu
vęs nugalabintas revoli nei jo
ti icrią.

Mvsieo City suimtas ir už
darytas kalėjimą* carraruista# 
Tgnario Bonillas, buvęs Mek
sikos ambasadorių# S. Valsti
jose. « *

Taippat nugalabintas Car- 
ranto# komendantas gen. 
Triann.

Krikštauja revoliucijonieriai.

Meksikos n-volincijonieriai. 
vadovaujami gen. Obrrguno, 
yra valdytojai Meksiko# sos
tinėje. Jie krikštauja, kad 
jiem# Ivngvnj pavyko nugalė
ti Carranzą.

Kai kuriose Mvkjūko,. vieto
se dar pasilikę neskaitlingieji 
būriai Carranzos karei rių. 
Bot jie neturi jokios reikšmės. 
Suv. Valstijų parubežyj »tik 
vienų-rienns miestelis Matu- 
moras yra carranzistų ranko
se. Ton ligšiol dar nepriėjo re- 
voliueijonieriai.

Tampico paimtas be kraujo 
praliejimo. Pasipriešinusieji
Carranzos garnizono kareiviai 
suimti ir uždaryti kalėjiman. 

žibalo kompanijos laikinai 
suspendavo darbus. Darbai iš
naujo prasijosią, kuomet ap- 
riinsianli šalis.
I Suv* Valstijas per EI Pa

so, Tez. atkeliavo Carranzos 
brolėną.-, SriMudian Carrauza- 
JB aako. jog moli u ei ja lobai 
gerai pavykusi. Jis pareiškia, 
jog jo dėdė prezidentas jwda- 
V-- didelių klaidų, kovodama* 
prieš Suv, Valstijas. Iš to tnd 
ir turima pasekmes.

8kclbin amnestiją.

Iš Mezico City pranešanui, 
jog gen. ^hregonas su savo ša-

■ -tununatn *uuv<;iiwjUMa orgn- 
niijuoja naują valdžią respubli
kai.

Obrcgon mivo atsiliepimą 
pareiškia apie revoliucijos pa
vykinu, ir sako, kad rrvolinri- 
junieriai be)«a vartotų jokius 
pagiežos savo priešininkams.

Varšuva, geg. 1(1 (Rašo angį, 
tnikr. kores|xmilentas). — Vie
tos talkininką misijos gavo 
žinią, jog Rnsijog bolševikui 
su didžiausia paskuba iš kitą 
sav0 frontą siunčia skaitlingą 
kariuomenę Ukrainon.

Be to sugnlMtna sunkiąją ar- 
tilriiją. Uki'aiuūH Vo/.iilujit 
šarvuoti traukiniai, vežamu 
daugybė šanmotų automobi
lių.

Artimiausios dienos, matyt, 
ten atneš ką tokio nepaprasto. 
Matyt, Ukrainos fronte prasi
dės žiaurieji #u#iri*miniai. Ne.- 
lenką puolimo pradžioje bolše
vikai ten turėjo iKsbiug kn- 
rinomenės.

Varšava, geg. 9 (suvėlinta). 
—Lenkai pradėjo naują puoli
mą prieš bolševikus. Hiuo kar
tu Polesiu fronte, šiauriuose 
pnn T'krainn# fronto;

Tas daromu su tikslu suko- 
neveikti bolševiką kariuome
nė* koncentravimą šalimais 
Mozirio.

Pirmąją puolimo dieną len
kams pavyko paimti vieną 
miesteli ir vieną geležinkelio 
stotį. Sulig apturėtų žinią, pa
imta daug visokios medžiagos.

Lenkų mitarijn Kijevnn in- 
ėjo vakar ryte, tuojaus paskui 
pasitraukiančius bolševikus. 
Apie pietus atpuškavo nkrai- 
nų pėstininkų pulkai.'Tuo me
tu mieste nebuvę nei vieno 
Imlševiko kareivio.

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje gavo sekančią knblegra- 
mą‘ iš Kauno nuo vald. agen
tūrų

°Žinomesni*-ji atstovai: Mi- 
nisterii?l)miigv1i.#. Stulginskis, 
Juozas Vailokaitis, Kuzy s Gri
nius, Bortkevičienė, Ilozenlmu- 
mas. Pasiuntiny# Purickis, Vi- 
ce-Ministeris Stankus. Genero
lu# Galvidta, Bizauskas. Krn- 
pančius, RaelmiileviČius. Mi- 
nisteris Čarneckis. Kairys, Mi* 
nisterij. Soldveičikas. Pozlieln, 
Rimka. Sleževičius. Vytautas 
Račkauskas, profesorius Jur
gutis Balys.”

UŽPULTAS EGIPTO MINIS
TRAS

Bet uždėjo ir aštrias sąlygas.

BOLŠEVIKAI BOMBAR 
DUOJA KIJEVĄ.

Jie apsikasę rytuose nuo Dnie
pro.

Paryžius, geg. 11.—Iš Var
šuvos pranešta, kad aną dieną 
Varšuvos padangėmis ant Ru
sijos nuskrido net 7 vokiečių 
orlaiviai zeppelinai.

č'in nuomoniaujatnu, knd 
tais orlaiviai# Rusijon nukelia
vo vokiečiai karės instrukto-,
riai. • t-

•

Varšav3. geg. 11. — Vaka
riniam upės Dniepro šone. nu0 
Kijevo ligi upės Bcrcsina, ne
belikę nei vieno bolševikų ka
reivio, sakoma pranešime iš 
kari* fronto.

Bolševikai Jvnirbise vietose 
rytiniam uju* šone apadensė. 
Bet lenkui sakosi jie kontro
liuoją upę ir turi dar ten ka
rė# laivynėlį, pirmiau veikusį 
upėje Pripet.

Bolševikai pašėlusiai ltoin- 
barduoju apleista Kijevą. 
Griaunami svarbiausieji val
diški miniai.

Cairo, geg. 11. — Po važiuo
jančiu ministro Ihissien Dar- 
\Vische licy karieta pamesta 
ImhiiIis.

Jo 
mais 
tas.

vežėjas sužeistai ir šali- 
vienas studentas užmuš*

SOCIJALISTAI DEBSĄ SKI- 
‘ RIA KANDIDATU.

Nevv York, geg. 11. — Ame
rikos soo>jnib.tų partija ėin 
turi nacijonnlę konvenciją. 
Kandidatu j prezidentui 
kyrė žinomą Debsą. kurs šian
die uždarytas dešimčiai metų 
kalėjimam

Debsas jwr visą eilę metą 
buvo aoeijnlistų kanllidatas j 
šalies prezidentus.

Sako, turi l>ut apdrausta gy
vybė kaip Carrunzai. taip vi* 
Kiemu Jo šalininkuiąs, pradėjus 
nugšėiauriai# valdininkais ir 
baigus paprastaisiais karei
viais.

Prasižengusieji prieš tą pa
rėdymą bus skaudžiai bnudžin- 
mi. •

Pasiunčiama daugiau kares 
laivų.

Suv. Valstijų vyriausybė j 
Meksikos pakraščiu# pasiunčiu 
jlflr daugiau# kari* laivą. Nes 
pranešimai iš Meksikos 
nės labni supainioti.

greitu 
pakilti

Kaip
stinėn inėjo dn inekrikonn ly- 
<k«rin — gen. Obrcgon ir gen. 
Gontales. Jiedu abu šiandie 
bendrai veikia, patvarko šalie# 
nukalus. Bet nbituo yra lenk
tyniaujančiu kandidatu į Mek
siko# prezidentus.

liaunus daiktas, knd su lai
ku tarp jų pakils kova už nc- 
jiasidnlinin.ą prčridento vieta. 
Nes tas tarpe meksikoąų yra 
paprasta# daiktas.

TURKŲ SULTANO SESERE 
NAS PERĖJO REVO 

LIŪCIJON.

Iškeliavo Anatolijon pas 
nacionalistus.

Konstantinopolis, geg. 11.— 
Turkų princas Fuad, sultano 
seserėnas, ir keturiolikta# i# 
eilėn galrnuta sosto įpėdinis, 
p i prūdo Anatolijon, pnlikda- 
mns paišeliu parašytą kortele 
<>eR«!nėio turinio:

“Pasilik sveikas dnbarriat. 
Veikiai gausi nuo manęs ži
nią.”

Tie ž*odžini Imvo nukreipti į 
sultoną.

Princas mokslu# ėjo Vokieti
joj ir tanai prigulėjo nznrų 
gvardijai. Ji«ai buvo vienati
ni# asmuo iš turkų sultano na
miškių. kur# vadovavo turką 
kariuomenei Tripolitanijoj 
1912 metais. Tenai jis su ara
bai# daug nesmagumą atliko 
italams.

Konstantinopolyj jis hu«o 
ai tiuia# aumrikouams. Daua 
iia amerikonų visais laikai# 
turi-jo prieigą jo rūmuose.

Bei jo ih*«iiukrounią pažiu- 
:ų turką vyriausybė bijojo, 
kad kartais jis nebūtą apšauk
tas sultanu.

Dabar jis tarnaus nacijon 
listams. Vadinasi, nekariiu 
prieš snhaną, bet prieš talki
ninkus.

ANGLŲ SOCUALISTAI AP- 
LANKYS RUSIJĄ.

Londonas, geg. II.—Angli
jos užruliežinių reikab; ofisą- 
sutiko duoti pastorius dviem 
socijalishiiii. MM*ijali#tų parti
jos nuskirtiem keliauti Rusi
jon ir tonai ištirti padėtį.

I

Londonas, geg. 11. — Iš Ma
skvos pranešama, knd sovieti
nė Rusija pripažinusi Georgia 
respubliką, l\aul.*i/,v ii ^ii ana 
pmlariiisi taiką.

Tarpe kilniai sutartyje pa
sakyta. jog Rusija atsisako 
maišytie.- į vidujinius Georgia 
respublikos reikalus.

Rcpiihlikon ineimi Tifliso. 
K n taiso ir Bnturno valdžios. 
Taippat apskričiai X«»iikatiily 
ir Suchum ir dalis Juodųjų 
jūrių pakraščių.

Bet vietoje lo Georgia res
publika priversto nuginkluoti 
ir bolševikams išduoti visus 
žinom*, priešginiinijančius so
vietinei Rusijai. Tą žmonių 
gyvastis, snkoma, busianti ap
drausta, l>et visos jų nuosnvy- 
Im‘-s konfiskuotos.

BoJScvikų kariuųmcnč įsi- 
briovusi < ieorgion. Ve ko<lvl 
sovietinė Rusija yra padikta
vusi aštrius sąlygas.

BOLŠEVIKAI STEIGIA BU
FERINĘ VALSTIJĄ 

SIBERIJOJE. ‘

Tas darbas atkreipiamas prieš 
Japonija.

PASIKĖSINTA PRIEŠ TUR 
KŲ MINISTRŲ PIR

MININKĄ.

Konstantinopolis, geg. 11.— 
Naktį prieš gegužės S dieną 
čia |Misike#inta prieš Turkija# 

f!iiini#lru pirmininką (diilįjį 
vezirą) Damnd Fcri<r paša jo 
mimuose.

Trys šūviai buvo paleisti j 
jj. Bet m*i vienu mpataikinta.

SUGADINTAS VOKIŠKAS 
KARĖS LAIVAS.

Clierbourg, J’rancnzijn, geg. 
II. — Prancūzijai paskirtam 
vokiškam karės laive Thurin- 
gen susektas pmkiurimn#. 
Kaltinama to Inivo vokiečių į- 
gida.

U2 TRUKUMĄ CUKRAUS ■ ra lio^pruk uroro vikimns prieš
VATTA WT>T A TTQVDA 11. iz.. I ...................J... ................KALTA VYRIAUSYBĖ.

Taip tvirtina buvęs šalies 
maisto diktatorius.

Wa«hing1on, geg. KI.—Iler- 
bert llnover. buvę# mnisto dik 
totorius, savo telegramoje M‘- 
natoriiiH*ap|ier iš Kaiir-n# vai- i 
arijos pareiškė, jog už šiandie-, 
ninj trukumą cukraus niekas 
kitu# neknltan, kaip lik šalie# 
ndministriicija, ty. juiti vy
riausybė. •

.Sako, jei administracija bu
tų liuvu# priėmusi cukrau# iš
lyginimui tarybos pasiųlymų 
praeitą nig>ėjį, tuomet butų 
buvę nnpirkta žalio Kuls* 
cukrau# po (’»• jr. svarui. Nu
mirktas cukrus Imtą buvęs ne
brangiai nuliu irta# ir suvarto
tajam# butu ĮStrrlnvinėjaina# 
nedaugiau kaip jni 12 centų 
svarui.

Nesama pagelbos.

Hoovrr toliau# tvirtina, kad 
šiandie papiginti cukrų jukino 
budu negalima. Ir todėl gen«--

a.

I joji valstija galės ir vėl <u>l- 
Į lieti su Rusija.

Valdžios forma.

Dabartinė provizi.ionnlr ž(?* 
I mirt i ją raidžia nehnc panai
kinta, Ih.-i dar daugiau# pra
plėsta ir jmdauginta dviem *- 
stovais iš kiekvieno# vai < -
provincijos.

Koičako seniau įvesti i-iiu 
gai laikinai bu# jmlaik oini 
apyvartoje. Bet jm-kui jis l»u< 
piinininyti kitais. *

Japonai nenori pasitraukti.
Kiek ligšiol yra žinoma, ja

ponai neparodo noro pasitrau
kti iš Sils-rijos, nežiūrint qr- 

i ganizaviiiHoi nnujos valstijos.
i niųąmt aiškiai žinomu, kad 

Japonai iš čia nepasitrauks 1>e 
jokio# #at» naudos. Pirmiausia 
jie pareikalaus čia sau pinčių 
koncesijų, kaipo atlyginimo už 
savo nuostoliu#.

Šiandie Japonija rytinėj Si- 
herij.ij turi apie iitl.OOO karei
vių. Ir kasdien vis dauginu ir 
daugiau prisiunčiamu.

Bolševikai nepatenkinti.
Japonijos veikimu .vietos 

bolševikai labai nepatenkinti. 
Kadangi neturi spėkų pasi
priešinti japonams, tad sutin
kama uu dabartiniu likimu.. -.

Tokia judėti# nekuomet ne
buvo ją pramatoma. Bolševi
kui laivo manę, j;nd kuomet jie 
nugalabins Kolcaką ir ištariąs 
visą jo valdžią. Im* didelių sun
kenybių opvaldys visą Sibvri- 
ją-

Teeiaus su tuo manymu 
skaudžiai apsirikta. Nes jiem# 
smarkiai pastojo kelią japonai.

Vedajnos tarybos. ’
Vieto# bolševikai veda tary

bas <u Japonijos atstovais. 
Reikalauja, kad ja|M>nni pasi
trauktų iš Siberijos. JiųMjnijo# 
vyriausybė yra pif#kellnisi. 
kad japonai nemaną savinties 
rytinė# Siberijo#. Iš ėia jie 
paritrauksią. Bet tik tuomet 
tą padarysią, kuomet patvar
kysią šį kraštą ir pilnai ap- 
drausią mivo Žmones ir visus 
n-ikaliis. —

Vladivosfoka# ir lolimus 
nnvlinlrru vrw inrvrmi•• .•••• t -—<•
je. Mieste plevėsuoja jur......
vėliavos.

Vladivostokas, geg. 3 (suvė
linta). — Padaryti galutiniai 
pienai įsteigti nepriklausomą 
buferinę (atspirties) valstiją 
Rylą Šita* rijoj. Tu valstija bus 
žinoma vardu Rusą Tolimąją 
Rytą valstija. Jon ineis Vladi
vostokas. Tai bu# valstijos so
stinė. Ineis Siberijos plotai 
rytuose nuo upė# Selanga. ku
ri inteka Baikalo ««ž«*ran.

Naujoji valstija tveriama 
Ja|M>ni.ios nenaudai. Ne# lūs 
daroma pilimi sutinkant su 
Maskvos bolševikų valdžia. 
Norima tuo keliu kuo veik i ana 
prašalinti iš Silterijo# jn|xmus, 
kalri(. mėgina čia Įsigyventi.

Parinktas taikos kelias.

“Knd gyvnti ir turėti pasi
sekimų, pirmiausiu mums rei
kalinga sulaukti taikos,” kal- 
In'jo Vilenskii. Maskvos val
džios atstovas.

“Kuomet jiųionai ėmė plau
kti Silierijon. kitokio kelio ne
buvo, kaip tik veikti taikos 
keliu, steigti buferinę valstiją. 
Įsteigus tokią valstiją bus at
siekta du <lniktii. Pirmiausia 
be jokios kovo# iš čia bus pra
šalinti jn,M»nai. Antra, veikiau 
pavyks Rusijai susitaikinti su 
visu pasauliu. ,
“Buferinė valstija bus ne-’ 

priklausoma Maskvai. turi* 
pusiau-sorijaltatinę valdžią ir 
tas patenkins bite pasau
lio viešpatiją žvilgsniu savo 
šalies patvarkyme ir liberaliz
me.

“ Vžruhežmiai kapitalai bus 
įleidžiami ir svetimšaliams 
bu# duodamos koncesijos, Sa
li# bus atviru visiems.

Rusija turės intaką.

Vilenskii paaiškino, knd 
nauja valstija bus tikrai nepri
klausoma. Bet Maskvos Imlše- 
vikų valdžia visuomet turės 
joje intaką.

Ir n t vi t y je, sakė Vilenskii, 
kuomet Rnsiin l»n# vj*»Sp»»iijn 
pripažinta. kuomet pasitvar
kys ir sustiprės, tuomet ir nuu-

didž|M*luius uedtio# jokią pa
sekmių. Tegu ji# kelis žiuonra 
ii..dnrv# knlėjiiiutn. iw*i cuk
rus neatpigs.

Perdidclis Išdilo noras ir pcl 
nijimą#i<< gyvuoja viso#<* vb*š- 
palijose, \isam pasaulyj.

Bet yra priemonių, sako Itoo- 
ver papiginti cukrų. Tik rei
kia ta# priemones tuojau# jai- 
vartoti.

Priemonės.

Priemonių prieš pnhniilgimą 
eukrnn. vrn dvi: •

VyriaUsyla'* kuoveikiau# turi 
pradėti lnrylrn# su kitomis ša
limis ir padaryti sutarimą, 
kurs jsinaikintų AiiH*rikns ir 
Europos lenktyniavimą kėli- 
uie cukrui kainos.

Antra, musų yyriausyliė tuo
jau# privalo suvaržyti vartoti 
cukrų salduniynti ir saldžių 
gėrynių dirbtuvėms. Tom# 
dirbtuvėms turi Imt duodama 
nuskirta kiekybė cukrau#. 
Ne# šiandie tos dirbtuvė* su
vartoja vieną trečdalį cukrau#. | 257 West 71 str... New York,' |»ernturoje.

MILLERAND IR MARSAL 
KELIAUS LONDONAN..

PREZIDENTAS STOVI Už 
TAUTŲ SĄJUNGĄ.

Konferuog su premjeru Lloyd
George.

Paryžius, geg. II. — Atei
nantį |H-nktndiciiį. kaip suži
nota. l^ondonan iškeliauja 
Prancūzijos niinisterjų pirmi
ninkas Millenmd ir iždo mi- 
nisteris Marsui.

Tenai su Anglijos mintate- 
rių pirmhiinku IJoyd George, 
kunfemos klausime, kaip di-' 
dėlė atl viri n im o suma turės '

Washington, geg, 11. — T»»- 
legramoji* į Oregono valstijos 
demokratą partijos vadus pre- 
zidentns IVilsona# pranešė; i. 
dnnt demokratą partija kaip 
stipriausioji siena stovėtą už 
tautų sąjungą bp jokit; pabu
bą ir pataisymų.

Paragino demokratus pas
merkti visokius jmtaisymu.% 
katrie nesutinka su nacijos 
pagarba.

būt pareiknlautn nuo Vokieti- ■ 
jos.

Iš kitų versmių sužinoma, i 
knd jiedu #u Lloyd Georgo I 
susitik# mieste Folkstonc.

T.inrnorMt Mieline Arlruav'

ORAS
GEGUŽĖS 11, 1920 M.

Chicago. — Ainmlie ir rytoj
Lietuvos Misijos Adresas:: lietus; nedidelė atmaina t e m-

F

»
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UETCVrt' K.TTAUKV DIES RASTIS! 

“DRAUGAS”

Co* kaulini* lUkynii urdėldlculiiK 
PKENUMEKATON KADI A: 

CHICAGCM IR Tt*H 1NYJF.:
M<-taow ................................. *4.00
Bttfli Al vi* .«• • • • • ., ... 3.*>l)

■ srv. V ALST.
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atl llpcrkant kruoje ar eiprene *,Mlo- 
ney Order" arba įdedant ptnlpue | 
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“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 461h St Chicago, UI.

Telefonu MrKInley *114

“Lietuvos” Atsisvei
kinimas.

Subatoje, gegužės S <1. dien
raštis “Lietuva” savo reakci
jos straipsnius pindėjo žodžiu 
“.Sudit-v.” P-n* Juoz. Grtlmi- 
nus rašo:

“Gul kiekvienas, ja-rskni- 
tęs augščiau padėtą ojitgnlvį. 
sapnus kad “Lietuvos” rv-

- dnktoriu* atsisveikina su 
dienraščio skaitytojai*... Ir 

. tokia supratimas bus teisin
gas, tik, ant nelaimės, nepil- 

; nu*. Nepilnas todėl, kad šiuo-
; mi “sudiev” atsisveikina su
; “Lietuvos” skaitytojais
2 kaip to dienraščio n*<laktu-
" rius, taip ir patsai dieniaštis
. “Lietuva.”

“Lietuvos” Beudruvės di 
rektoriai tume pačiame niune- 
ry je praneša jos ?.ėri::in!mmtt 
ir dienraščio skaitytojam-:

“Niekam dienraščio liki
mu neužsiintervsavus “Lie
tuva” atsisveikina su vi
sais.”

Tome pačiamt* pranešime pa
sakytu: “šis yra gul būt pa
skutini* numeris.“« •

1 Kunigai Vagiliai.
“Apvogė klioštorių.” Tuo 

vardu “Naujienos” suimtinia- 
me savo numeryje put alpino ši
tokią lulcgrumą i* Floreiieiju* 
gegužės 7 d.:

Valdžios įsakymu čia suar
eštuota du kunigai. Kaltina
mi dėl vagystės. Jiedu esą 
pavogę iš nrcevijos kliošto- 
riiiiis brangų biustą, altorių 
ir kitų senovės dailės reteny
bių. Vagilini pagnutn tuo
met. kai jiedu bandė parduo
ti savu grobį. Gaus pasėdėti 
šnltąjan.

Soeijalistų laikraščiai dar 
ris neužmiršta bostoniškčs ne
laimės. kad “Keleivis” taj.n> 
sugautas nemalonioje elektros 
istorijoje. Dabar bandoma ati- 
tui.-yti jsjmdj žmonėse apvagi- 
nniit KuiiiifUs.

Jeigu du kunigai butų vogę, 
tai lengvu butu buvę pridėti jų-! 
dvieju pavardes. Bet to nepa- 
daryla. kad kartais iš oficijalio 
kunigų sąrašo nejnisi rodytų, 
jog tokių kunigų visai nėra. 
Negalima buvo paimti dvi pa
vardes tikrai esančių kunigų, 
nes juodu Imtų galėję |M-r teis
mą pareikalauti pasiaiškinimų. 
Bevanlžiai šmeižtai gerai ap
dumia akis mažai išmanau- , 
tiems skaitytojams, o nedaro 
nei kokio pavojaus šmeižikams.

Rimtieji laikraščiai m-patla- Į* 
vė telegramos, atsiradusios 
“Naujienose.” Ją pagarsinu 
tik bigotai, t. y. aklieji katali
kystės priešai. Jo* jiroga galė
jo būti šitokia. Italijos valdžia 
neteisėtai užėmusi svetimas že
mes tarp lfctfil m. ir 1870 m. iš
veržė taipgi ir vienuolynų tur
tus. Dėlto garsusis astronomas 
A. Seeclii lajm išmesta^ iš sa
vo observatorijos ir turėjo ieš
koti- prieglaudos l’aryž. ol>- 
*4>rvat«»rijoje. Kada įvyko tas 
žiaurusis vienuolynų apiplėši
mo įstatymas, tadu tajK> išleis
tas įsakymas, kad visi gružų* 
dalykui, esantieji liažnyčiose 
jiriklauso viešjmtijai ir yra 

’ dailės inimsterio žinioje. Sulig 
to įstatymo Italijoje nevaliu 
kunigam* |>erkelti dailės daly
kų bažnyčioje iš vietos į rietą.

Nei mes neturime vilt ** duu- Biusta.- yra žmogaus jmveik
gittu už “Lietuvos • • redaktorių slas nulietas, iškaltas, arba iš
bei ju* lit-iidrovė* direktorius. drožtas, juirodantis galvą ir
Nelaimi tikimės sulaukti treš krutinės viršų. Toki biustai.
nių jos nuuierig ypač, kml gir
dėjome. jog skolininkai jiadav-y
dieuraščiii bendrovę valstiji «
atstovui, arta resyveriui, kad. 
varu išieškotų jų paskolą.

Nors laisvamanių tnutininkų 
laikraštis nekuomet neturėjo 
gero žodžio “Draugui.” nors 
mą» dienraštis turėjo daug ne
malonumų iš redakcijos buvu
sios prie Morgan st., teeinu* 
mes buvome jam jia.-kolinę j><>- 
peros ir nesikrvijiėine prie re 
tyverio pageltas. Keli dideli 
luikrnštinė* jnųiero* ritimai te
bėra negrąžinti mums.

Negali mv jmgirti buvusiu 
dienraščio jmžiurą. yjmč unite- 
rijalizmo, kurį parodė straijs- 
aniuose apie dūšią 1919 įlietais. 
Negalime pagirti nei taktikos, 
kurios “Lietuva” laikėsi uji.-i- 
eidnnm su mumis, tat nesi
džiaugiame jus nelaime.

Atmetusi tikėjimą ir Bažny-
- čią “Lietuva” neatmetė tėvy

nė*. Net jiuskutiniame savo nu
meryje ji rašt*: “Nesigailėk 
jiinigų jiaskolos tanams.” Dau
gelis lietuvių atsižadėjusių ti
kėjimo, o neatsižadėjusių tėvy
nes, netekę savo dvasios dien
raščio, ims skaityti tn. kuri* 
netik Dievo užsigy nė, tai ir tė
vynės sustiprėjimo dnrlią tru
kdo. Bi-sknilydumi tą dienraštį 
būt ilgieji “Lietuvos” ėmėjai 
Jiesijuziinnii netek.- savo lietu- 
vvmAs. Tėvmei tai Ims tikras 
liUOstUtiu.
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nurs Italijos valdžiai nepri-
klauso, liet vuldžia savinitsi tei

i sę juu* prižiūrėti, kuomet jie
yra labui gražiai junlaryti.

Jeigu kunigas neprijiažinda 
I mus valdžiai tos teisės jierkėlv 
altorių iš vieta* į vietą, arta 
biustą pastatė m* ten, kur pir
ma jo stovėta, tai antiklerikii- 
Ins valdininkas galėjo kunigą 
pasodinti kalėjinuin. Tokių at
sitikimų daug buvo Rusijoje jh> 
caru i s ir i talijoje po karaliais. 
Tokio uuotikio užteko “Nuujic- 

inoms.” kad kunigus ajivagintų. 
, lai jųjų amatus.

REKONSTRUKCIJOS DAR 
BO SUTRAUKA.

Geležinkelių komisija.

l’raiįvM-, jug paskirtu prezi
dentu \Vilsuno Geležinkelių 
Darbo Komisija laikė savu pir
mų susirinkimą Wasliiiigione, 
balandžio 16 d., ir septyni iš 
devynių narių pribuvo. Komi
sija tuoj ėmė žygiu* sutvarkyt 
2,000,000 geležinkelio darbinin
kų algų reikalavimus.

Komercijos departamentas.

Cenzu biuru* pranešu, jog 
573.704 pundai lininės vatu* 
buvo suvartota Suv. Valstijose, 
kovu mėn. sulyginant su 516,- 
594 pundai* vasario mėn. ir 
433,486 pamini s kovo 

11919 m.
IUČ11.
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Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas.

Priaugamus vvflfn vakaras.

knd ji visuomet galės lošti įžy
mią rolę tarptaatiuiuosi' sau ta
kiuose. Kuomet! huvo Saukia
mas visos Rusijos Steigiamasis 
Seiman dar Kerenskio valdy
mo laikais, tai atstovai frfan 
Seiman nebuvo šaukiami iš Lie
tuvos, kaip lygiai iš Suomijos 
ir Lenkijos, iš ko galima daryti 
išvadas, kad jnu tuomet Ke
renskio valdžia buvo kaip ir at
sisakiusi nuo šių šalių. Paskui, 
kuomet įsigalėjo Rusijos Sovie
tų valdžia, ji aiškiai atsisakė 
nuo savo suvenmių teisių ant 
Lietuvos, ^•’rvdamn santaiką 
Lietuvos Brn/toj su vokiečiais. 
Tiesa, Vokietija buvo priversta 
atsižadėti, visų gerumų, kuue 
buvo *šganti jos nnutio.i. per 
šią sutartį, l»et nustojus vertės 
pačiai sutarčiai nebuvo panai
kinamos tos teisės, kurios buvo 
jiadarytns Lietuvos _ naudnn,

Lietuvon, kui]M> nepnkluuso- 
mos valstybės. Ir iki šio laiko 
nei viena Rusijos valdžia, kokį 
jį vardą nenešiotų, nėra išnešu
si protesto prieš tokį atsiskyri
mą Lietuvos nuo Rusijos. Prie
šingai esamoji datar Rusijos 
valdžia keliais aktais yra pa
tvirtinusi tą'Lietuvos atsidnli- 
nimą. Taiji Rusijos Sovietų 
valdžia yra dariusi tarytas su 
Lietuvn delei apsikeitimo be
laisviais ir paguliau Lietuvai 
jmsinliisi įneiti į santaiką su 
jaja. Tokiu budu išc-ižadėjimas 
nuo savo suverenių teisių iš 
pusė* Sovietų valdžios šiandie 
yra jau aiškinusiu faktu.

-Kaip kada Amerika prisime
na apie gautą iš Rusijos pagal
bą praeityje, kuomet ji vedė kn 
vą už savo laisvę, tat delei šios 
priežasties rods ji neturėtų rei
kalauti, kad Rusijos valdžia 
pasiliktų tuose kraštuose, kurie 
jiatvs yra nuo Rusijos atsisky
rę ir prie kurių pati Kueija jier 
savo dabartinę valdžią nekelia 
jokios pretenzijos. Lirtnvių 
tauta* į*ipykima* butų daugiau 
raiškesniu, negu dėkingumas 
visų tų, kurie laukia puguodos 
už darbus, kurie buvo padary'i 
posantro šimto metų algol, da
no giliausiu įsitikinimu '*ru ta 

į nuomonė, kurios prisilaiko dau
guma lietuvių, u tarp -ų daug

klausomybę vasario 16 <L, 191b 
l metais. Nno to laiko Laikinoji 
Lietuvo- vyriausybė ne tik pn 
sėkmingai yra išgytais užpuo
likus, būtent bolševikų įsiver
žusią Lietuvon armijų ir vokie
čių kniiuomlhę, kuri 1919 me
lais huvo mėginusi išnaujo už
imti visą Lietuvą, ii kurios ji 
pirmiau jau buvo pasitraukusi, 
ir išlaikiusi visų kraštų tinka
moj tvarkoj, bet išleidus pama
tine* teises tokiai tvarkai iš
laikyti. Buvo sumanyti ir išlei
sti laikinieji Lietuvos Konsti
tucijos dėsniai, buvo pagaminti 
įstatai delei taukesnių rinkimų, 
delei krašto valdymo, delei sa
vivaldybės (staigu suorganiza
vimo ir pagaliau delei sušauki
me i5 TJefnvn*Striirin
mojo Lietuvos beimo. Deivi vi
sų šių darbų laikinoji vyriau
sybė mokėjo apsieiti su krašto 
ineigomis, nepadai y dama dide
snių paskolų ir tuomi priparo- 
dvdama, jog visas kraštas tur 
ganėtinai incigų delei savo val
stybės išlaikyme ir ūkio žvilg
sniu.

Visi šie pripa rodymai jau 
buvo plačiau išdėstyti mano 
raštuose, rašytuose prie Vul- 
s lybės Departamento sausio 17 
dieną ir kovo 24 <1.. kad pripa- 
rodžius pamatus Lietuvos val
stybės nepriklausomybei pri
pažinti. Vienok kaip kąda sa
koma, jog Lietuva negali Imti 
kai|w» valstybė pripažinta, irt*s

• (Pabaiga)

Balandžiu 10, 1920 m.
Jo Malonybei Valstybės Sek

retoriui Baiubridge Colby, 
AVashington, D. C.

Gerbiamasai:
.šio balandžio 3 d., aš, kaijio 

Lietuvos Atstovas Amerikoje, 
turėjau garis** ypatiškili išreik
šti TaiuisUti savo pagarbos 
ženklus ir ošinu apturėjęs nuo 
Tumistos užtikrinimą, jog neto
limoj ateityje nuo Amerikos 
valdžios Lietuva susilauksian
ti to, ko ji nori. Turėdamas tat 
omenyje, aš norėčiau išreikšti 
tuos Lietuvos troškimus kiek 
pilniau ir aiškiau, negu tat bu
vo galimu padaryti prie tųum- 
po jųisimjjtyino.

Pasaulinio Varo vilms Euro
>, poj jau pradoda aptilti. Suvie- 

Invtų Valstijų valdžia jau ruo
šiasi jiaskelbti taiko* padėtį sn 
Vokietija, šio karo tikslai jau 
yra jiasiekti. Kariškoji Vokie 
tijos hegarnonija Eurojioj jau 
yra sutruškinta. Belgijos vnl- 
stybė yra jau atstatyta ir nau
ja tvarka užvedama tarp Bal 
kanų valstybių. Visa eilė nau
jų valstybių—Suomija, Lenki
ja, Čeko* lovuką i. Jugoslavai ir 
Armėnija, kurių gyventojai' 
ym kentėjo svetimą jungą, iš
ėjo priešakyn ir užima savo vie
tą tarp liuosų ir m-prigulnungy 
respublikų. Greta šių naujų 
valstybių ir vaduojantis ta pa
čia A.p*idĮ>rendimo teise yra pa 
siskeibusios nejiriklausoiimmis | ji yr Rusijos valstybės dalimi, 
ir Pahnitiko valstybės. Tarji 
šių valstybių Lietuva užimu 
|ilu<’-iausią teritoriją, vrn skait
lingiausia gyventojai* ir rasit 
nė viena iš jų negali prijiarody- 
ti daugiau teisė* ir tinkamų 

tjiainatų savo nepriklausojnv- 
bės prijMižinimui, kuip Lietuva.

Mieprijiarodymai yra tokie:
n) Lietuviai, 

gentis ir tauta, gyvena ant šios 
savo teritorijos jau nuo žilos 
senovės, nuo nepamenamų lai 
ką. Tas lietuvių aj>g> ventas že
mės j įlotu* buvo apgyventas ir 
Vytauto laikais pradžioj XIV 
šimtmečio, jis atalinka ir tam

i
Nedėlioję, balandžio 25 d. Av. 

Jurgio pnrup. svetainėje Imvo 
jaunųjų vy^lų 79-tos kuojos 
vakaras. Pirmiausia atvaidinta 
smagi dviejų aktų komedija 
“Mokykla.” Iš jaunųjų artistų 
geriausiai jMusižyniėjo: S. Buk- 
ša i t ė, J. Gustaitis, JuodKitukiu- 
tė ir J. Kasevičius. Kiti ir gi 
neblogai savo roles ntliko. Po 
vaidinimo puikiai jiadainavo 
sesutės Bukšaitts.’ Vėliaus 
jautriai padckleniuvo Baikuus- 
kaitė, Statkiutė, Gustaitė ir 
J augutė. Paskui šaunidT ]>a- 
skambino pijami J. J auguti* in 
J. Kanevičius. Prugramui bai
giant jaunuolių cliuras skani-) 
liiiu užtraukė keliu,- gražia-.. 
tautiškas daineles. Paskui link
sniai vingiuota įvairų* lietuviš
ki žaidimai. Žmonių buvo gana 
daug. Pusė pelno paskiria nau
jai statomos jiarap. mokyklos 
namini. Jaunųjų vyčių skyriui 
vadovauja bei dailės srityje la
vina muzikas A. Aleksis.

Vulkanas.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Mu*v* latauia Ir mokymo builu Jųa 
trumpu laiku llmokalt* vtoo ama

to. *
Un turime <1idn«uatua te <er>iu- 

•lui kirpimo, dt>«lrn!n« ir siuvimo 
•kyrtuA kur klekvi*ua» rauna k«tm 
praktiko* beelmoklBdon-aa.

Vituose siuvime akintuose maSJaee 
vsroroo. eltkuoa Jlec*.

Kviečiams klskvicm* ateiu šilo ke
ltino laiku, ‘tilt** tr ar vakarai*, pa- 
■UlurčU te paalkalblll dėl

Patiem* daromo* eul I* m taros, vi- 
aoklo allllaut ir dydtlo O bet kurta* 
mady kay*oa

MASTER DE8IGNING
, SCH00L.

J. F. Kautlrka. Vedėja*
IH N. STATĖ BTRUET. CHICAOO.

Kampa* Ijske Su, ant 4 t? luby

V
tt

t'ruk ūkuoja 3* metai 
UHmm J14S bu. Morgan st. 

Kurtė 33-ro St.. Uiluųti, lll.
SPĖTU ALINTAS 

Muletiakų. Vyriškų, laip*i cl>Pu
olikų ll*ų.

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki 3 po platų, nuo 0 Iki > valan
da vakare.
Nodėllumta nuo * tkl 3 po pint 

Tclcžoaa* Xard* CIT

S----------------------------------------------------------X

ROCKFORD. ILL.

o kadangi dabartinė Rusijos 
valdžia—būtent Sovietų Res
publika nėra šiandie kitų val
stybių pripažinta, tai negali bu-, 
t i knita* apie Lietuvos pfijiaži- 
nimą iki nebus Rusijoj susitvė
rusi nutunkama nauju valdžia, 
kuri ir bus teisėta išsitarti do- 
Ivi Lietuvos neprikluusomytas. 

kaiim skirtina ,,*^u Sioki,‘ J'a*hira ištikro bu-• «| « • I a t

Rockfordiečių žiniai.

{vairus skelbimai ir didelė 
jų kiekybė privertė mane pa
reikšti tą. ką patsai juityriau.

Balandžio 28 d. buvau Chica
go je pas Cunard, White Star, 
North Gerrnan Uoyd ir New 
York-Litau Co. nasitei rauti.

i . t.kaipo senas tų linijų agentas, 
kokiu budu galima parsitraukti 
iš Lietuvos paeią-vaikus bei gi
mines. Gavau atsakymą, kad 
Šiuo motu visai neparduoda lai 
vakarčių parsiųsti į Lietuvą.

(Tąsa ant 3 pusi.)

k-—■.—- ------- -- a

Dr. M. Stupnicid
3107 So. Morgan ©treet 

CHICAGO, UJAKOIH

Wm>4<m: — • Iki 11 U ryto: 
i t>o tN«m Iki I r*K Nodfcllo- 
mla ouo 4 tkl 1 vaL vakar*.

«1i.

s-

JOSEPH C, WOLON
Jėuftiš Auirūknuiš 

00 NO. LA MALI U HTIUCKT 
Gyvenimo Tol. Humbaldt OI 

Vakarai* 3*11 W. 31-od SteeM 
Tel. RnekveU *000 

CHICAGO. IU. £«

plotui, kurį Rusija buvo pasi
savinusi prie jmskutinio Lietu
vos padalinimo 1795 metais.
Paguliuu jis maždaug atatmka
ir tui teritorijai,kurią bli u už i

ėmę laike šio karu vokiečiai ir
nuo kuriosRusijos soviv j val
džia, darydama santaiką su vo
kiečiais Lietuvos Brastoj, yra 
iš>ižadėjubi savo suverenių 
teisių.

b) Lietuviai, gyvenantieji 
unt šios tariturįjos, vartoja sa
vo skirtinų ir ypatingą kalbą, 
seniausią visoj Rusijoj kalbą, 
jie tur savo skirtiną tikybą, 
skirtiną nuu Rusijos gyventojų 
ir jie yra užlaikę aavo ypatin
gus tautos pajirocius ir savo 
skirtiną supratimą ajiie visuo
menės tvarką. Pavyzdžiui, Lie
tuvoj užsiliko yjiątinga* su
pratimas apie žemės nuouioji- 
mą ir nuosavybę ir tasai supra
timas buvo didžia atsjHtra 
prieš jsivyravuuąRtisijos bolše 
vuuuo, kurio j/amate yru komu- 
nulis žemės valdymo būdas.

c) lietuviai niekinio* nėra 
užmirt*.* ginti savo nepriklau
somybės, neveizdint j aštriau
sius jiersekiojunus, kuriuo* jie 
turėjo iškrutėti, pateku* jiems 
po Rusijos valdžia, delei savo! 
skirtinus tikybos ir kaltas, ir 
jie nepentoja kovoję už savo 
jiolitinę laisvę, ftio* kovo* įžy
miausiai* iiiunn-utuifuin-j nii\i 
limai 1831 ir 1861—63 nitais 
ir Lietuvos Seimo nutarimai 
1905 metais.

d) Ijetuvo* Valstvlk'* Tary
ta, kai|xi atstovybė viso kraštu, 
yra paskelbusi Lactuvo* uepri-

S. D. LACHAWICZ

tų jiahiikoma. tai neimtų buvę 
galimu prijiažinti nepriklauso
momis vulstyhėoiis Suomijos, 
Lenkijos, Arjttenijo>, ku
rios pilnai arba d Jinai pride
rėjo prie smiusios Rusijos. 
Principas apie ltusiį- * nedalu-
mą nepasiliks tabiau pr niekin
tu, jeigu bus Lietuva pripažin
ta, negu kaij) jis jHU tajio pn-
uielcintu. pripžįstant šias minė-
tas valstyk's. Be jokįos alx*jo-
nės Lietuvos kova už laisvę ir
visos sukrautu* aukos delei už

Amerikos piliečių, jog didžiau
sioji demokratijos šalis, kurios
demokratybės principai huvo
iaij) reiškiai skelbiami Wa<li-
ingtono, Jcfersono ir IJncolno,
šių vyrų, kurie yra turėję daug
įtakos į mus prie musų kovos už

laikymo sav«> kalbos, savo įsta
tų ir nepriklausoinyliė* visai 
nebuvo mažesnės, negu anų val
stybių. Mažai to, ar gi gali Im
ti kailius apie užlaikymą prie 
Rusijos tos iau(4% kari tur vi
sai skirtinu* nuo jo* praeitį, 
kalbą, tikybą ir taurinius troš
kimu*. Ar galima prileisti, jog 
Lietuva sutiks susivienyti by 
su kokiu Rusijos valdžia, nor* 
»• )•••<«« • «•• 4 **• •«*«• 

AA 44. 4.- » <«» KA fĮąM4»4.

demokratinga! Lietuva šiandie 
yrn sutvėrusi armiją, kuri-»u 
liiisvaiiorinis siekia 75.000 žmo
nių. .Ii tvirtai yra pasiryžusi 
ginti iki piiskutiriiorio* savu ne- 
priklausoniylię ir jpigti Rusija 
pabandytu įsiveržti Lietuvon, 
ji stisilfiuktii iš yetnrių daug 
stipresniu ir karštesnio atrėmi
mo. negu kokiai buvo padary
tu* 1919 Inetai^ kuom»*t tal*e- 
vikni Imvo smnauę užimti tą 
Lietuvos knistą, liusiju?- val
džios įsikišimas į Lietuvos rei- 

j kalus butų iMisikesinimu ant 
Lietuvos laisvės ir aš neg ą Ii u 
tikėti, kad pasaulyje butų nors 
vienu valdžia, kurini paliktų 
l.tksni i«iv«»r4i

Be t<> šiandie nėra jau visai 
ir jiamato manyti, kml Rusija 
panėrė* grąŽiuti savu žinion 
Ueluvu* žemę. Rusija tur ga
nėtinai savo žemės plotų ir tiek 
daug savu turtų ir gyventoj:.;, • ruiuo.

- -M 9

savo laisvę ir neprigulmybę,
nebegali ilgiau beari lelioti 
Lietuvos kaip du facto, taij> ir 
de jure jiripužinimo. Juo grei
čiau įvyk* tu* prijiažinimas, 
juo daugiau suras meilės ir pa
gadins, kuriuos tur širdyje mu
sų tauta prie Amerikos.

Dūlei šių priežasčių turiu 
garbė* prašyti, idant Lietuvos 
valdžia butų Suvienytų Valsti
jų pripažinta.

Užtikrindamas augštos jmi- 
garbu* ženklus, jiasilieku.

Tomisto* nuolankiu. ( 
(Pasirašę**) J. Vileišiu,

Lietuvos Autuvu* 
Amerikoje..

FEDERAL TRADE KOMISI 
JA.

l’rnni-šą. jog T. M. Rubert- 
son, ekunomietai*. I«ilandžiu 15 
<1., palikė Senato IMirtaji) 
Komisijai, jog čeveryinj brun- 
gvnyta tai kaltė mažų pardavi
nėtojų. Darbininkai ir išdirbė
jai ima daugiuu pelnu nagu 
vertėtų, liet mažieji pardavim*- 
tujai uždėjo didesnę nunkr.iiylię

T *•» 1411H pulti lAUn Atu.

Javų konioracija pranešu, 
j'lg šią savaitę nupirko apie 8,- 
(XM) bačkų kvietiuių miltų mo
kėdami *$10.60 už Įmoką Balti
nu) roję ir $9.90 ui tarkų voku

r.ViPORTf BLANKAS 
PILDOME

DYKAI.

t

Umarva u-aUma* iM>t.rn»a>a. 4al*a- 
ia^M ku »lci«iuta. llMkala OMldiiu at- ■lauui. o auux> dMba kuOl. iMirratr*--* 
2314 W. 23 PL Chicago. IIL 

TnL OuiBl StSS.

Tarda C4»I

H

Turiu patyrinu 
moterių Ukom: ru- 
pcatlnjpu prlll ti
riu IlKon* tr kūdi
ki laike Ilgo*.

Dr. M-T-STRIKOL IS 
uirrvn* 

Grdyioja* ir tliinirKaa 
OliMo: 17i7 W. 47th KU 

< <7 te U'ood K*t.)
V Landus- 1* lyto Iki i tUf pietų. 
4:10 Uti »:S0 vskure
S

N*i4<*llutula

100
Iki j: rytai*.

TH. Ikmli-mnl
Km. 3914 IV. 43r<1 fiubec.

Tri. NHUub > 363

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojai ir Chirurgai
Ofisas 4930 W. 13 St.

Kamp. « Orrart
IU* IMI V. 4» Avcmm*

CI<WO ««»•
Otuo Cicero 44

KA1.IUME 1.11.11VUIAl

<

I

r
x*

X-

J. P. WAJTCHES 
ATTORNEY AT LAW 

UkTIVUI APVOKAT AU 
*M» B. WOOD •'TKaBT ’ 
»• W. imi vrMorr 
, FUK-AUO.UK

-a

. l----- X ------------
J T®I lWTZ»»r IMI

Dr. C. Z. Vezelit 
ijktcvm wjm*r\- 

VaiMrtP*: »V<> t ryto iki * vak 
Mrdutu.. ii u o l Irt l taluuc 

mi so. aauiavu Ariana 
ar© <T-«ob Um«K>

- . » . S

—..........      x
Dr. L E MAKARAS

Ueutri* Gydytoju te CMtw*m 
KmaiMdel 1NM Ba Mirtina Ava.

Cbloųpij: Ko. Wood Ste.
Ta KeMOTr* mfcaU aaa »O* M »M

Tai— Saru m. 
---------------------------------------------------------- --

I
Dr. P. P. ZALLYS |

Lietuvis Dentistar

IMS) Mo. MlctoKun. AvaMMi

TALAKDOBi • Md • vokam.f.

K

DR. S. NAIKEUS

DR. CHARLES SEGAL
j l'rriulf Mitu oOmi po uum.

4729 S. Ashland Avenue
Kur o'do li**a vyrv niutorly Ir 

valkų.

Valandų* n su 10 Iki 13 tkr>lu; nuo 
1 Iki k pu pietų; nuo 7 Iki k:*4 
rakaro. Ned/dlolpte 10 Iki 1.

Teh-ftMMi* hmil 3MU>

IIX

DR. A. A. ROTH.



KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS I
Antradienis, gegužes 11 d., 

šv. Pranciškus Hieromietis.
Trečiadienis, gegužės 12 d., 

šv. Epifanijns.

—..........—...... 1
NUSTATYTA CUKRAUS 

SVARUI 37c.

URSDGAS * 3

I

*

%

CHICAGOJE.

GAISRA 8 GYVULIŲ. 
SKERDYKLOSE.

Žuvo apie 75 mulai, arkliai ir 
galvijai.

KOLONIJŲ
DIDELIS LAIMĖJIMAS 

AKADEMIJOS RĖ
MĖJŲ DR-JOS.

■- - - - - - -
(Tųsa nuo 2 pusi.).

Turėjau paėmęs ant rankų 
ėlOOM nuo Antano Kazoku U

PARMOS z ŪKĖS.
Juu dhlilutna* net nustojo viluos 

kad nrbur .vlplcinfk* p r ars *«nlma* 
ir beveik tirai. nou net pati vyriau* 
»>bc n u u t o Jo darbavuul ncRalėdatna 
surusi i būda. Kų salima daryti kad 
to lfrvf>nru« yra daus Įmonių kad 
to nekaat'ta kss-iti uiti Urmonai 
aea U nu oriui ttoporka mulato Imi 
♦ta parduoda ui ko suiinam gara 
kaina Ir mum turtą* auga kasdien 
ir nm turint tinkama ityvenlm* nea 
nr-ntirdi aimanavimai taigi Gar
biu tniejio tautiečiai Jei kurie norite 
ramaus KyvubliiKi tai inayinklt nu 
farnin l»«-l kur galima ruraatl gera 
vieta nea reikta forma taip rinkti* 
patinkama kaip kad vaikinas renc- 
dn—-Ma vnrtj o renkant mergina Jei
gu l_. u-’-a nusipirkai kur forma 0 
putam nebusi uisnnrdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivodus 
bloga pačia taigi mes patartim kur 
galima ruraatl linksma vieta ugi Mi- 
chlguno lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim eusivienljlmus ir drau- 
gyst.-N Ir parapijas ir visokius past- 
llnkamlnlmua musu kolonijoj Jau 
ra Ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų mos savo tarpo turim visokių 
maMnorlJų kaip tai lemdirbyatčs 
inaMnu, Inlinų malūnų automobilių 
Ir taip toliau. Juu mos neprivalom 
kreipti* prie svetlmUiui-ių reikale 
kad ko kam pritrūksta mos pasl- 
geltwtlm viena kitam net svetlmtao- 
<UU stebėsi ųiatldaiul lietuvių darbl- 
tuma ūkininkavime kuiln lietuvis nu
siperka tanus tai i pora molų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
tmgeldatijamo kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių a tvati uotų ir 
čia apalgyv<u>*u pas mua. Gerbia
mi* kas norėdami pirkti ūko kreip
ki ties prie dorų irletalngu žmonių o 
ne prie lAnaudotojų agentų kurio na 
pajustu Dievo no svieto tik doreli 
taigi krclpkltics prie Av. Antano 
Drauoau-s. t.'uster Micklgan kur 
visi dori Ir teMngl ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri Jums patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant Ž500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka au daugiau 
Informacijų kreipk lies kuo adresui

ŠV. ANTANO DRAUGIJA
Custer, Michigan. 

c o Kaz. Daunoras

luinu pasitiko Javuiinų, priaeg- 
dam«s gėles. Jaunimas didžiu
moj čia augęs, liet lietuvystės 
dvasia jame bujoto bujoja. 
Būdamas tokiame būrelyje tik
rai jautiesi lig anoje vandeny- 

pusėje, Nivo gimtiniam 
krašte.

šeimininkės i p-nia Krušienė 
ir i»-lė Juraitė dauginu vertos 
kaip pndokos žodžio už jų ue- 
nuilstautj pnsidarlmvimų su- 
rengime vakarienės. Skanini 
sutaisyti valgiai lieinatant nu- 
tušlėjo nuo stulų. Kud 
ir puvalgęs žmogus liuvo ir tui 
traukte traukė prie kvėpinėjo 
valgio.

Vytės: p-lė O. Krušaitė, A. 
Paliuliukė ir kitos darbavosi 
uošdamos ir dėdiuno* unt stulų 
valgius., tSiikinėihunos teini jo, 
kad visko hutų užtektinai, kad 
niekur nieko nepritruktų.

Vakaro piiVyichnns tnip gi 
priklauso ir p. J. Andrukaičiui, 
kurs nenuilstančiai darbuojasi 
vyčių kuopoj. Jis daugiausia 
|ia>i«iurbavo ir surengime to 
vakaro.

Po vakarienės buvo šokiai. 
Jaunimas gražiui ir pudoriai 
šoko. Buvo ir žaidimų. Rock- 
lordo jaunimas labai mėgsta 
žaidimus, tik nelaimė, kad tų 
žaidimų mažai kas žino. Ir taip 
smagini laikas prabėgo iki rei
kėjo svetainę apleisti.

Ilgai, ilgai bus man atmintyj 
Rockfordo I,. Vyčių vakarienė 
ir jos prakilnus jaunimas.

Tegjmoja Rockfordo vyčiai! 
Svečias.

REIKALAUJA

REIKALINGI.

Hog Butcheriai

Rockford, IH.. knd išpirkus j™’ 

laivakortę jo moteriai ir dukte
riai gyvenančioms Šiaulių mie
ste, Lietuvoj*-, liet negalėjau. 
Tiltui šisai M si t ik imas privedė 
mane prie tikros žinios, kuria 
ir noriu jiasiilnliuti su visuo
mene. kati ši žinia sulaikytų 
kulkas trokštančiųjų norus 
parsitraukti savus iš Lietuvos 
ir knd jokie agentėlis nei vieno 
nebegalėtų prigauti.
'Nšaip greit bus įgilinta įrauk
ti savus iš Lietuvos, aš gausiu 
žinių iš mumtų garlaivių kom
panijų. Tada ir pranešiu.

Amerikos piliečiai savo pa
čias ir vnikus gali parsitraukti 
1? Giyi^Tįer šios šalies t’l' 
sieuių Mmistei j.

Iš Amerikos norintieji gali 
jau Lietuvon keliauti, liet vis
gi išvažianmm- nėra lengvas.

R. N. Barsis,
611 Lincnln avo. 

llrakford, III.

Dirbti paeking liouse.

Prokuroraį gaudo didipel 
nitu.
•_____

Praeitų šešftilM-nį fedorali# 
ajiskričio prokurore* buvo su
raukęs konferencijų n ditlžiu- 
lius cukraus pirklius. Po ilgų 
tarybų paskelbta, kad cukraus 
svarui nustatyta 27 centai. 
Tiek mokėsiu suvartotojiu. Jei 
kutrie krautuvininkai įmsių 
branginu, tie negausių cukraus 
pardavinėti.

Prokuroras pirkliams jm- 
grmnojęs kalėjimu, sakoma 
pranešime, jei tie ftebutų bu- 
cj* - *Vr» pjiTv’.nTiv cpVHi ftnr* 
keliais centais.

Ypač atkreipta durna j spe
kuliantus, kati tiems m-butų 
punlumiauias cukrus iš didžiu
lių sandelių.

--------- ;-------------- 
GERAI PASIPELNYTA VA 

GILIŲ.

šitų sekmadienį gyvulių 
skerdyklose buvo pakilęs gaK 1 
eras. Grūmojo virai apylinkei. 
N*m pasirodė, kati gilinti liep
snas vanduo negana siiuirkiai 
varomas.

v**, -t .
sukontroliuota.

Nuostolių Imsiu npie $250,- 
000. Sutlegt1 ujiie 75 imliai, ur- 
kiiai ir galvijai.

Gaisras buvo pakilęs po kro
vimo platforma United Statės 
Stockyanl* unt -Trandį kom
panijos, tarpe 43 ir 44 gatvių, 
ties Chitpgo Junction gele
žinkelio bėgiais.

Iš ten lieprtios ptMbimctė į 
gyvulių trobesius.

PAVOGTA DEGTINĖS $30.
000 VERTĖS.

Saliunininkas Kaufnmn, 3844 
No. Ashland uve., giamlžia.- 
nsaru* lieju*. Jo saliuna* ap- 
kraustytas. Pavogtu dagtinės 
vertės f3o.tM)l>.

/------------------- ----
APVOGTAS LIETUVIS.

Petur Tarutis iš IVnukrgnn 
atvažinvp Chicagon su tuks
iančiu dolieriu nusipirkti viso- 
kia prekių kžvo valaumu 
daiktų kniutuvei.

Netoli Ashland avė. 47-oje 
gatvėje jj napnulė trys pl<’ė-ik».» 
ir atėmė pinigus.

NUBAUSTA PERKRAUS 
TYMO KOMPANIJA.

Anę dienų perk raust yino 
kompanija Juyre Brotliers Šio 
rage and Vau Co. teismo nu- 
iuiustn $75 pnliaudii už plėši
mų žmoni ų.

Kaip tų, taip ir kitrųi ton rų- 
šie* kompanijos teisman pa
traukė miestas.

PRAŠĖSI PAIMTI PASITAI
SYMO ĮSTAIGON.

Policija pasiuntė jj namo.

Krank Lenciani, 13 metų* 
nuėjo į West Chicago gatvė* 
{Mdicijos raštinę ir ėmė pra
šytieji, km! jis butų paimtas 
pasitaisymu įstaigon.
, Vaikiui sukėui turįs gerų tė
vų. Bet jo neklausus ir cinus 
nodorais keliais. Sakėsi, jis Vi
jusia iiavirati kokiuo dideliai 
nedoru žmogum ir pankui bai
gti gyvenimų po kartuvėmis. 
Pasisakė, kad ir dabar jis tre
čia diena ir naktis nebuvę* na
mu? ir jokiuo budu negulįs ga- 
Vf* suvaldytL-.

Policija, išklausiusi tos vai
ko išpažinties, nesutiko su jo 
rvikulavimain. Bet paniuutu jj 
namo įsakydama klausyti tėvo

Mortgage Bank
HCaufžTŽTI INS'JRANCe 

Europiam Americar Buheau 
• žMRtia F i 

rwOT A Ml.ll AA
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A. PETRAT1S & C0.

»
Apvogti namai A. Ii. Mulli- 

kvn, turtingu ehieagiečio, 1042 
J jį k e Šiton? tiri ve.

Vagiliui naktį įsiluužt* j na
mus per užpakaline* duris. 
Paties šeimininko su šeimynų 
tfebuvo namie. Gi taniai niie- 

'gojo ant antrojo augšto. ir, li
kosi. nejutę kas darėsi apačioj.

Išnešta visokių duiktų ver- 
t<«s 10 tūkstančių dolieriu.

PRASIDĖJO BYLA SOCIJA- 
LISTAMS.

Vakar Chiagoje prusitlėjo 
bylu visoj, vilt.- >iK*ijidistų, in- 
1 uriumų suokaibiuviuie prieš 
štili v? vyriausybę. —.r— ■

Kaltinamų taq« yru ir tur
tingus socijalistų^ W. Bross 
l.loyd. k<fr*« fluugiausia doiuos 
atkreipia į save.

Snkoiim ton bylun bun pa
šaukta ajiie 3(X) liudininkų.

Pirmininkuuja teinėja«. Os- 
ciir Hebei.

DU VAIKU APDAUŽYTA 
AUT0M0BILIAU8,

(iatvėje autumobiliaus 
gautu du vaiku broliuku, 
bert ir l’bilip Nenec, 13 ir 11 
metų. Nelaimė įvyko ties 51-ta 
ir Robey gatvių.
Alltertui įlaužtos galvos sme

genys. Jis jMUUitas ligoninėn, 
l’bilip slangnjamas muiiie. 
4801 Winchestėr avė.

I«* 
Al-

PASMERKTI MIRIOP 3 
ŽMOGŽUDŽIAI.

Kriminaliam teisme jkis- 

žini— Krank Cantpiane, Tom 
Errico ir Niek*Viuiui.

Visi trys pripažinti kaltais 
už nužudymų Alberto Kuba- 
laužu praeitų rudenį.

PADIDINTA UŽMOKESTIS 
DARBININKAMS

Guzo konųianijo- ir jos dar
bi ninku bendro* arbitras, Vil
ti am B. Mnnhnl. prijtužino 
darbininkams 10 nuok .dau
giau užmokesties.

Tiek buvo nutikusi ir puti 
kuuųuuiij.i. Bet darbiniukai 
norėjo daugiau ir auti 
ko pasiduoti arbitro nuspren

Tas pat arbitrai- pnskellk-, 
kad unijos priųmžinimų jis dar 
jx?riuurt>iųs.

Kiekvienus, kuris niatėgavė- 
nėję persiūt ymų *‘Vakarieti- 
liūtį,” negalėjo ganėtinai utsi- 
džiaugti Simfonijos orkestrą, 
kuri grojo |m> vadovyste prof. 
Romnn Girvin iš Ameriean 
Conservnlory of Music.

Akailentijo* Rėmėjų Bridge- 
porto skyrius, norėdamas už
ganėdinti prakilnių žmonių 
troškimų klasiškos muzikos, 
štai ir pakvietė prof. (tirviii 
duoti koncertų su visa orkestru. 
Pitifesorius mielai sutiko ir 
koncertas įvyks gegužės 23 d., 
S vai. vakaru. Šv. Jurgio para
pijos suloje.

Tai bus bejie pirmutinis toks 
koncertas lietuvių tarjx*. l’rof. 
Girvin rengia ypatingai puikų 
programų, lėlike *• Vaknrienbu- 
eio” dalyvavo suvirs trisde
šimts muzikantų, liet šiame 
koncerte bus jų suvirs penkius 
došimts. Tai bus loki muzikus 
šventė, kokios dar lietuvių au
sys nėra girdėjusius (bent ne 
visų).

Apart koncerto, bus vaidin
tas veikalas ” Smilčių . laikro
dis. ” Jį vaidins Vienuolyno 
auklėtinės. Jų nė negirtame, 
nes. kas matė “ Vakaricnbutį,” 
tai žino, kų Akademijos auklė-' 
tiiiės guli.

Bilietai šiai puikiai pramo
gai iškulnu jau parduodami. Jų 
galimu gauti “Draugo” redak
cijoje ir pas 2-rojo skyriaus A. 
lt l)r-jos pirmininkę: A. Giiie- 
nę, 3304 So. Morgu n st. Tnip-gi 
lz. Nausėdų krautuvėje. 917 
W. 33rd st., Chicago, 111.

Visa bėda, kad bilietai ]>er 
jdgus. Už tolų vienų kuink-itų 
reikėtų mokėti mieste jx> $5.o0, 
u čia tik tiek temokama kaip už 
gerų “moėie.”

Pasiskubinkite iškaluo juos 
gauti, nes žmonės jau ir taip 
sparčiui j>urkn, gali jų greit 
pristigti. Koncertas nebus at
kartotas, nes konservatorija 
užsidaro tuojau* po koncertui.

Visus vukaro js-liuth eis ftv. 
Kazimierio Akademijos nau
dai.

Hetscl & Co. 
1743 Larrabee Str.

REIKALINGI ŠĖPŲ 
DIRBEJIAI.

Kakandų fabrike. Pastovus 
darbus. Geni mokestis.

Atsišaukite:

Bchnke & Fink Mfg. Co. 
1107 Maxwell Str.

A

PAIEŠKO

't
•I

A. R. D. Narė.

IS BRIDGEPORTO.

Šiandie, gegužt-s 11 d., Kv. 
Jurgio ]Miiap. svetainėje, 8 vai. 
vakare įvyks suki rinkimas L. 
L. Paskolini bonų vietinės sto
ties.

Viai lx>nų jiurilnvinėtojai 
kviečiami atsilankyti, nes daug 
svarbių dnlykų reikės njįtart i. 
Jau turimu prisiųstų laiškų iš 
L. Misijos, kuriame dnug kb 
jiarakmiiu. ir daug kitokių 
svarbių dalykų reikės svarsty
ti.

RO0KF0RD, ILL.

Vyčių vakarienė.
Gegužės 1 ti. L- Vyčių 83 kp. 

surengė šeiminibį vakarėlį ar
ba vakarienę. Jaunimo nebuvo 
tiek, kit-k tikėtasi. Mat tame va
kare kita draugija ir-gi rengė 
vakarų. Nebūtų skaudu, jei va
karų butų rengus kokia nors 
socijalistų arim kita tam paim
si dr-ju, nes tos rųšies dr-jos 
lis ir žiuri, kad pakenkti bei 
suardyti visokį gerų tlarlių. 
Bet vakarų rengė viena iš mu
sų pačių. Gal 4» dr-ju ir ištik- 
rųjų turėjo mintyj kad paken
kti ryčių vaLirui.

Nežiūrint to. jaunimo susi
rinko gana gi:ižus būrelis. Gai
la tiktai, kati kai-kurie ir iš vy
čių dalyvavo ne savo surengta
me vakare, liet kitos draugijos. 
Dideliai nesmagu, jei savųjų 
ta r jie ris tokie nesusi pratimui 
kilstn. Laikas hutų santaikoj 
gyventi ir nekenkti vieni ki
liems. Kada išvien dirbsim ir 
medėj, vieny liėj gyvensim, ta
da gHlėsim dauginu nuveikti 
prakilnių darbų Bažnyčios ir 
tuutos labui.

Užtektinai mes turim priešų, 
kurie tik ir laukia, kati kaip 
nors greičiniuį nuslopinti dar
buotę katalikiško juunimo. Bet 
tas jaunimu* nenusimi-im ir nu 
nuleidžia rankų. Jis drųsiai 
stoja prieš savo idėjų priešus.

* Vakaras Imvo gražus, gra
žesnio jau nė norėti negalima. 
Muzikantai grojo pudurius šo
kius, mergaitės su dideliu inei-

REIKALAUJA.

KŪKALI SGI.
Truckrrtai ir lcll>eriai vyrai dirbti 

viduj uareliousoj. Pastovus darbo* ir 
gera mokestis. ' Atsmaukite Supt. 
Fourth.

Gumtilnnky linu-, 
c-o Vnfon A launls-r Str*.

REIKALINGOS MERGAI
TES.

16
mus
švarus fabrikus. Gera alga iš- 
pradžių. Greita pateliuos.

Rand McNalley & Co.
536 S. Clark Str.

metų ir suvirs, l’rityri- 
nereikalingac. Šviesus,

ANT PARDAVIMO.
lAvužluoJų. užtat tūrių luuduotl sa

vo mrtdorniMta X ftatų murmi narna 
po t ir c kambariu* 3 furnecal. Kai
na f B.000 staliaukite ncdcldicnu ta 
unt 1-inu finto.

0CI2 No. Ulmbeidcr Avė.

Medžių darbininkai ir Karpcnte- 
rtal — vežimų tr automobilių darbo. 
Atari kaukite:

(likngu M.-rvIuuadlM* alui 
>jųulpnu-ni tu.

k2k IlzitiMiig.- Avė. t . h. Yarda.

Valkai — We»t — Kalajlkal 
guneralio uffiao ir puuuntjtueti-c 
ra ateitis. Atsisukite.

Tli«- liaprau. Klatuary Cto. 
700 W<-sl Aitam, Širve t.

dol 
gfr-

S. Austynas, Stoties rast.

L. VYČIŲ CHICAGOS AP 
SKRICIO KUOPŲ D0MEI.

•

L. Vyčių Chicago* Apskričiu 
kuopų ubitovų hvurbus btn>ivu- 
žiavimns bus nedėlioj, gegužės 
16 d., šv. Jurgio pu rupijos sve
tainėj, 2;3b vai. j*i pietų.

Kuopų atstovai maloniMcitc 
bkuitlingai ir laiku suvažiuoti. a

Apskričio Valdyba.

IS BRIGHTON PARK

ftitame su.-irinkinie bus pri
imami kuojom nauji nariai.

A. Aušraitė, rast.

IŠ BRIGHTON PARK.

Vyrai dirbti poperoa storko kam
barį j. Geras darbo sųlygua. AtaUau- 
kitu.

.VnMrHiui voiur iype V o.
1131 fto-coe StrveL

l'nlrAkau savo . brolio Stanislovo 
Mikniaus Kauno Gub. llasolniu opale. 
Adakavo |>iu-sp. kslutn* SnloKoplMitai 
aplo ltt metų ryvmu Amerikoje, se
ninu c: v. nu Chicagoje.

Kas apie j| Žinote arba Jis 
tegul alaltaukui Aluo adresu;

Prani-Ukus .Miknių-.
Dox 240 krnudu. Wbu

pat*

Paleikau turo draugu. Prano Val
gio, paeinančio lt Obcllno Dvaro. 
Itasclnlų Aiudcrlčio Ir Valsčiaus. 
Kauno liudytais Jn adrraas buvo toks 
prie* kare, pirmiau suslrakinedavau. 
bet dabar nieko negirdžiu nuo Ju. 
Kas žinute Ju dabartini, adresu, mu- 
loncklte pranettl man.

Joną- hnnMs
Žus l.iii<x>ln Avė. IbH-kfonL III.

ANT I*AHDAVIMl>.
l urtiiiure, ua nruuinrt* įmina.

10.10 W. 47 l’bu.-v

•"’rszAs”;
ADVOKATAS
Oflra* Didmiesty!: 

| 29 Šou Ji La Šalie Street j
Kambarį* 334

Tel. Centrai 03»0

Parsiduoda du lotai ant Trlpp Ava. 
30x123 pi-dna. vinduo Ir žnllgutvaa 
užiiiukėta. Vieniui blokas nuu Archer 
Avė. arti Grane Pinotos. Kaina 1310 
už vienu, vortl po St»#O. Paraduos 
po viena arba abudu. *

Havlnlnkas
9*14 liuluuu Avė.

Parsiduoda didelis au visais Jlalsl- 
mals dol dvejų baiminu pagyvenimo 
namas su krautuve. Kaina lema ir 
įimtas InoMmna. Priežastis pardavimo 
yra Ilga. Norėdami duugaua sužinoto, 
meldžiu kreiptos *rkančių anlraAu.

Jolin Kntsias,
*03 l.imx»ln A»c. Itorkfonl. III.

TflvL .Molo 3WIP

ANT PARDAVIMO.
Bu.'orne Ir grucertie turi būti par

duota trumpu laiku nes aavlninkar 
ikelnu J kita blanl. paraduos pigini.

S1M W. Skili Street

‘ ANT PARDAVIMO.

■ Vakarais, 812 W. 33 SL
TcL Yards 4M1

Labdaringu* Sujaugus 8 kp. 
laikys mėnesinį susi rinkinaj 
utaniinko inkare, gegužio 11 
(L, pusiau devynių, Imžnytinė- 
je svet., tuojau po jinmuldų.

Visi ūmini privalu atsilan
kyti j šį susirinkimų. Norintie
ji įsirašyti Laliduringon 8q- 
jungon, kviečiami atsilankyti. 
ftl.« susirinkimas bus btlmi 
svarbus. Valdyba.

REIKALINGI LEIBERIAI.
Dėl fabriko durbo. Pastovus 

durims.
Link. Beit Co.

39-th & Stcwart.*

REIKALINGI.
Senyvi vyrai <lel fabriko 

darbo.
Atsuuukite:

700 Vest 22 nd Str.

Negirdėta proga gauti gružų 
dviem pagyveninuiin mūrinį iiunii} 
ir taippat gerai išdirbtų bixiij. Pir
mai kituos knygĮ'nua ir Cigarų i 
krautuvė. Namuose naujatmi j t gi- Į 
gvuiai, kaip v-, t 
xus, geriausi elektras įvedimai, 
uiaudym's ubcjuoHc pngyveriiniuo- 
•c, baM-iucutiui, akiniu* pajautus 2 
jiedu ir 18 colių gturua. Grindįs 
basemeate ccmeutinės. Guru Aildo
mus visus uanuui. Suris naujausio 
įtuisymo l-mas pagj1 veninių — pir
mo* kiesog Kuygyne* ir cigarų 
krautuve kampas 47-tos ir Wood 
giitvin Grimija muro, durį* ir lan
gui ąžuoliniai. 2-uic pagyvenime 
durį* ir Įmigai tnipjial ąžuoliniai.

l'aDūduosiu namų ir biznį vidu
tine kaiiiM dėlto kad' išvažiuoja į 
Europų. Atsišaukite tuojau* j

P. MAKAREWICZ, 
1757 W. 47 gatve Chicago, IU. 1

JaD GaLima VAžiuūTi- 
TIESIOI | LIEPOJĮI.

Važiuojantiems ; Lietuva, parų- 
piname jiuspurtUM, jmgelbamc at
siteisti su taksai*. Parduodame 
laivakortes ant skyrių linijų. Siun 
ėianie jiinigus pngitl dieninio kur
so. Padarome visu* legnliškus do 
kmaciitUK Lietuvos ir Amerikon 
nikuluoae. Taipgi perkame par
duodame namus lotus ir fermos.
Tarime ant partlavinjf <iuugy- 

bes marinių numų gražiose api- 
irurdiMi ir ant lcngvių išlygų. Taip 
kad ku mažai pinifų galėti tūpti 
Mivinikų narna.

Visais reikalais kreipkitės paa 
John J. Zolp A. M. Barčus

pnMIirnniM nrAITV iiLMLI I 
BUREAU

4547 S. Hcrnūtage Av. Ciiicago
Tel. Yards 145

jmiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiimmiimiiiiitiHi 
URA!!

Visi ant šviežio Medaus!! 
W. STRYGAS

Kų tik parvežė i* Michiguno. 
$1.95 už 5 svarų viedrukiu Pri
statau į nmuui<.

3022 VV. 40th Street. 
Chicago, III.

iiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiimiiiHii

CHICAGOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS.

im KALI N GOK.
Laundrey merginus prie plovimo 

indų. .Malka ūkite
24!Wi Houar.1 Arvnt/r

Itugm. įtark 131

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiujii 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Ste.
Mm dnodsun* č si gubas šlampa*

Ketvertai* tr Subatnmts.
DidalULm* pasirinkime gaunami.

Vl-mkle mataruotai, vaikams drabs- 
DaL Msbcs tr Jake lės.

PRANEŠIMAS,
Knd oš laikau gėlus nepir

kite kvietkas jais svetimtau
čiu kapinės, nes mes ir užlai
kome geriausios ir gražiau
sias, žciuerae* kuiuus, ir ge
rinu patu rimus imu. Tnijipa! 
užlaikome restauracija, ir ne- 
u vu wntiM»»Xi»i •*«.-7-**r»**^*****t f»« -
rintisius cigarus. putumhuNi- 
me geriausia utsiliinkiL-iHii- 
Andretr luaszkieuicz, viena* 
blokas šio puse kapines. Nau
jume musu murinu name ant 
111 gatvės.

$100.00 GAUS.
Kas |>r»hS« ktir manu ttMrtorl* Jin- 

rij<>tu> J-ijuikien* <p» U-rau ljurvua- 
klut< ) M- 3 valkai: Mikutis IT met*j. 
Jonuku* l& iil. Ir 1^-osf- 12 m. Jau 
13 tunto kute Jir |iru«H*lino nuo tua- 
n,-*. Kas žinotu «|»l» Juos pruneAkito 
u>an arim JH> Vat|a trieili utaiknSkln

Jkk (matau U Traka ilatri-
muulų vatai, tmbsrunia adresas:

Mikola- Platrika.
2*t»4 Mai-alui- Aid. inrauluu. 1‘cHU*.

Ilouni 511, .'»S K. tVnrhing- 
tnn r? HamJtJph Pluksnos5 *V»« dW*S*4lA«|H» « 
ptMšo jam pranešti, kn* lino ar 
gyvi nr mirę šie asmenys Euvcl 
Adlrr arlia Favel Goldliciller. 
Žinių ieško ju brolis Uotui. 
Taip-gi apie Kari Liuihirr. Ži
nių ieško j<» nmliim.

PIllkSBOS12 <L 7:39 vai. vakare McKin- 
3ey j >u r ko svetainėje, prie W.
39 ir W<Mtarn avė.

Vhd nariai kviečiami suh- 
rinkti. Keikė* apkullkdi »var- 
hys kliiuaimni

79c
r

79c
PIRKITE KARES TAUPY
MO J5MŪ8 WB.B).U-*

1• ■<

PLUNKSNOS.
imimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiininnHmi
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ŠITAI KAME TVIRTUMAS ŠIO BANKO RYMO JA-
* > *

Tai yra Valstijinis Statė Bankas po -Kontrole ir Priežiūra Illinojaus
Turi Turto Suvirs Penkiolika Milijonų Dolierių.

Jo Svarbiausiais Savininkais ir Direktoriais, kitais žodžiais sakant: "Vyrai, Ku
riais Banka Laikosi -- yra vyrai didelių turtų ir didelio patyrimo biznije.

Sitai tūli tų vyrų vardai, kurių sujungtas turtas gerai viršija Vieną Milijoną Dolierių.
FDWARD MORRIS
J. A. SPOOR ...

Valstijos.

t

*
*

f
■

NELON MORRIS
b

4

EDWARD F. SWIFT . 
ARTHUR MEEKER .. 
H. E OTTE......... ...
C. M. MACFARLANE 
THORNHILL BROOME 
J. OPPENHEIMER ..
C. J. ATKINS..............
WM. J. RATHJE.........

President Morris & Co. 
President, Chicago Junction R. R. 
and Union Stock Yards Company 
Director First National Bank, Chicago . 
Chairman, Board of Directors Morris & Co., U. S. 
Yards — Director First National Bank, Chicago 
Vice-President Svift & Co., U. S. Yards 
Vice-President Armour and Co.
Vice-President National City Bank of Chicago 
Vice-President and Treasurer of Morris & Co. 
President, Midland Warehouse & Transfer Co. 
of J. Oppenheimer & Co. 47th St. and Ashland Avė. 
of Atkins & Freund, 48th and Ashland Avte. 
President, Mid-City Trust & Savings Bank

t

A

Prie to svarbu ir tai, jog Peoples Banko Menežementas randasi patyrusių ir atsargių Bankierių, kurie iškėlė šį 
Banką ir pastatė priekyje kitų Chicagos Sėkmingų Bankų:--

Is
:

R. J. SCHLESINGER .., 
H. C LAYCOCK............
FRANK J. KOHN.........
LEON DREWENSKI ...
NORMAN 0. GEYER ...

, .. . President 
Vice-President 
Vice-President 
Vice-President 
......... Cashier

JOSEPH C. VLASAK ....
F. W. A. JOHNSON.........
JOHN DE GERALD ..
CLARENCE R. WEBSTER
E. NYLIN............ .............

.................. Assiktant Cashier 
......... .. Assistant Cashier 
.................Assūlanl Cashier 
.................. Assistant.Cashier 
Secretary and Trust Officer

t

B

I

*

SUVIENYTU VALSTIJŲ VALDŽIA 
CHICAGOS MIESTAS 

COOK APSKRITIS 
ir Tūkstančiai Darbininkų -- Visi Laiko Savo Pinigus Siame Banke

■
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