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METAI-VOL.V. No. 112 

Obregon Sustabdo Galą-
bmimus (^pnzistų 

Bolševikai Taisosi prieš Lenkus 
Ukrainoje 

LENKAI PRADĖJO NAUJA 
PUOLIMĄ. 

Paėmę jau du miesteliu. 

NAUJAS MEKSIKOS VAL
DYTOJAS SKELBIA 

SUSĮMYT.ĖJTMA. . 

BOLŠEVIKAI RUOŠUSI 
PRIEŠ LENKUS. 

, Kalbama apie naują revoliuci
ja 

Nežinia ką gali atnešti arti
miausios dienos. 

Varšava, geg. 10 (RaSo angį. 
laikr. korespondentą?). — Vie
tos talkininkų misijos gavo 
žinių, jog Rusijos bolševikai 
su didžiausia paskuba iš kitų 
savo frontų siunčia skaitlingą 
kariuomenę Ukrainon. 

Be to sugabena sunkiąją ar-
turi ijjj Ukittiiiūii * n / . t u « j i t i 

Washington, geg. 11. — Va
kar buvo pranerta, jog buvęs 
Meksikos prezidentasCarranza 
suimtas. Šiandie apie tai visai 
užtylima. Visose iš Meksikos 
depešose neminimas Carranza. 
Tad niekam nėra aišku, kur 
Catrnumi apsiverčia. 

Vera Cruz valstijoj kovojo j šarvuoti traukiniai, vežama 
su revoliucionieriais, anot j daugybė, šarvuotų automobi-
pranešimų, , žuvęs Carranzos j *%• 
žentas, gen. Aguilar. Anks- j Artimiausios dienos, matyt, 
čiau buvo pranešta, kad jis bu- į ten atneš ką tokio nepaprasto, 
vęs nugalabintas revoliucijo- Į Matyt, Ukrainos fronte prasi-
nieriu. . i dės žiaurieji susirėmimai. Nes 

Mexico City suimtas ir už-1 I^kų puolimo pradžioje bolše-
darytas kalėjiman carranzistas, v l k a i t e n tl1™J° nedaug ka-
Tgnacio Bonillas, buvęs Mek- j Romėnės. 
sikos ambasadorių* S. Valsti 

Varšava, geg. 9 (suvėlinta). 
—Lenkai pradėjo naują puoli
mą prieš bolševikus. Šiuo kar
tu Polesia fronte, šiauriuose 
nuo Ukrainos fronto. 

i 

Tas daroma su tikslu sako-
neveikti bolševikų kariuome
nės koncentravimą šaliniais 
Mozirio. 

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

Lenkų raitarija Kijevan in-
ėjo vakar ryte. tuojaus paskui 
pasi t ra u k i anči us 

K A M E ATSTOVAI 
STE!6!AM0J0 LIE

TUVOS SEIMO. 
Lietuvos Atstovybė Ameri

koje gavo sekančia kablegra-
mą~ iš Kaano nuo vald. agen
tūros Elta: 

•'Žin^paesnicji atstovai: Mi-
nisteri#Drau.«ivlis, Stulginskis, 
Juozas Vailokaitis, Kazys flri-
nius. Bortkevičienė, Rozenbau-
mas. Pasiuntinys Purickis, Vi-
ee-Ministeris Stankus, (Genero
las Calvidis, Bizauskas, Kru
pavičius. Badimilevičius, Mi
ni steris Čarneckis. Kairys, Mi-
nisteris Solovciėikas, Pozliela. 
Rimka. Šleževičius, Vytautas 

bolševikus, i Račkauskas, profesoriuj Jnr-

BOIŠEVIKAI PRIPAŽINO 
GECRGIA RESPUBLI

KA. 

Bet uždėjo ir aštrias sąlygas. 

Apie pietus atpuškavo ukrai-
nų pėstininkij pulkai.v Tuo me
tu mieste nebuvę nei vieno 
bolševiko kareivio. 

BOLŠEVIKAI BOMBAR
DUOJA KIJEVĄ. 

guti s Balvs." 

UŽPULTAS EGIPTO MDTIS 
TRAS. 

Jie apsikasę rytuose nuo Dnie
pro. 

pse. 
Taippat nugalabintas Car-

ranzos komendantas gen. 
Triana. f 

Varšava, geg. 11. — Vaka
riniam upės Dniepro šone, nuo 
Kijevo ligi upės Beresina, ne- j 
belikę nei vieno bolševikų ka
reivio, sakoma pranešime iš 
karės fronto. 

» —-
Bolševikai įvairiose vietose 

rytiniam upės šone apsBcasė. 
į Bet lenkai sakosi jie kontro-
! liuoją upę ir turi dar ten ka-

Cairo, ge>g. 11. — Po važiuo
jančia ministro Hussien Dar-
Wisclie bey karieta pamesta 
bomba. 

Jo vežėjas sužeistas* ir šali
mais vienas, studentas užmuš
tas. 

Londonas, geg. 11. — Iš Ma
skvos pranešama, kad sovieti
nė Rusija pripažinusi Georgia-
respubliką. Kaukaze ir su ana 
padariusi taiką. 

Tarpe kitako sutartyje ]va-
sakvta. jog Rusija atsisako 
maišyties i vidujinius (ieorgia 
respublikos reikalus. 

Republikon ineina Tifliso, 
Kutaiso ir Batumo valdžios. 
Taippat apskričiai Seakataly 
ir Suclium ir dalis Juodųjų 
jūrių pakraščių. 

i 

Bet vietoje to (ieorgia res
publika priversta nuginkluoti 
ir bolševikams išduoti visus 
žmones, priešgyniaujančius so
vietinei Rusijai. Tų žmonių 
gyvastis, sakoma, busianti ap
drausta, bet visos jų nuosavy
bės konfiskuotos. 

vs*>\ u r v u tvui l i t t t u v uv i>*-

briovnsi Georgion. Ve kodėl 
sovietinė Rusija yra padikta
vusi aštrias sąlygas. 

Nauja Valstija Rytų Siberijoje 
BOLšEVrKAI STEIGIA BU 

FERDSĘ VALSTIJĄ 
'SIBERIJOJE. " 

Tas darbas atkreipiamas prieš 
Japoniją. 

Vladivostokas, geg. 3 (suvė
linta). — Padaryti galutiniai 
pienai Įsteigti nepriklausomą 
buferinę (atspirties) valstiją 
Rytų Siberijoj. Ta valstija bus 
žinoma vardu Rusų Tolimųjų 
Rylų valstija, don i nei s Vladi
vostokas. Tai bus valstijos so
stinė. Ineis Siberijos plotai 
rytuose nuo upės Selanga. ku-j 
ri inteka Baikalo ežeran. 

.loji valstija galės ir vėl susi
lieti su Rusija. 

Valdžios forma-

Dabartinė provizijonalė Ž<£* 
mietiJŲ valdžia nebu? panif-
kinta. l>et dar daugiaus pnfc 
plėsta ir padauginta dviem '-
stovais iš kiekvienos vaL' 
provincijos. 

Kolčako seniau Įvesti pim 
gai laikinai bus palaikomi 
apyvartoje. Bet }>askui jie bus 
pamainyti kitais. * 

Japonai nenori pasitraukti. 

Kiek ligŠiol yra žinoma, ja-
I ponai neparodo noro pa<itrau-

prašalinti iš Siberijos japonu: 
katrie mėgina čia Įsigyventi. 

SOCIJALISTAI DEBSĄ SKI-
' RIA KANDIDATU 

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
SKRINDA RUSIJON. 

rės laivynėlj, pirmiau veikusi 
Paryžius, geg. 11.—Iš Var- j upėje Pripet. 

savos pranešta, kad aną dieną \ Bolševikai pašėlusiai bom-1 buvo socijalistų kanHidatas i 
Varšavos pa<langėmis ant Ru-1 barduoja apleistą Kijevą. Jaljes prezidentus. 

PASiKEsnrrA P R I E Š TUR
K Ų MONSTRŲ PIR

MININKĄ. 
New York, geg. 11. — Ame- j 

rikos soeijsUist^ partija čia j Konstantinopolis, gog. 11.— 
turi nacijonalę konvenciją.'. Xakti prieš gegužės 8 dieną 
Kandidatu i prezidentus fas- čia pasikėsinta prieš Turkijos 
kyrė žinomą Debsą, kurs šian-t ministrų ])irmininką (<litliji 
die uždarytas dešimčiai metų į vežirą) Damad Fericr paša jo 
kalėjiman. 

Debsas per vi>ą eilę metų 

Krikštauja revoliucijonieriai. 
Meksikos revoliucijonieriai. j «jos nuskrido net 7 vokiečių j Griaunami svarbiausieji vai 

namuose. 
Trys šūviai buvo paleisti j 

ji. Bei nei vienu ne.pataikinta. 

kad 

nai. 

vadovaujami gen. Obregono, orlaiviai zeppelinai. 
yra valdytojai Meksikos sos- čia nuomoniaujama. 
tinėje. Jie krikštauja, kad | tais orlaiviais Rusijon nukelia 
jiems lengvai pavyko nugalė- vo vokiečiai karės instrukto-
ti Carranza. 

Kai-kuriose Meksikos vieto
se dar pasilikę neskaitlingieji 
bnriai Carranzos kareivių. 
Bet jie neturi jokios reikšmės. 
Suv. Valstijų parubežyj 4ik 
vienų-vienas miestelis Mata-
moras yra carranzistų ranko
se. Ten ligšiol dar nepriėjo re
voliucijonieriai. 

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

Žibalo kompanijos laikinai 

diški namai. 

TURKŲ SULTANO SESERE 

ANGLŲ SOCIJALISTAI AP
LANKYS RUSIJĄ. 

Sako, turi but apdrausta gy
vybė kaip Carranzai, taip vi
siems jo šalininkam?, pradėjus 
augščiausiais valdininkais ir 
baigus paprastaisiais karei
viais. 

NAS PERĖJO REVO 
LTUCIJON. 

Iškeliavo Anatolijon pas 
nacijonalistus. 

Konstantinopolis, geg. 11. — 
Turkų princas Fuad, sultano 
seserėnas, ir keturioliktas iš 

Pra.ižonCT>i.-ii prieš ta pa-1 ° i , ė S Sf l į m a S S 0 S t ° ^ d i n i s ' 
rėdymą bus skaudžiai baudžia-1 '*" ^ n v i o Aimtohjon. palikda-

/ 

sus]>ondavo darbus. Darbai iš-
naujo prasidėsią, kuomet ap-
rimsianti šalis. 

T Suv. Val<tiias per EI Pa-, . , , - . . ,. 
1 • , ,. ' ! nes labai supainioti 

so, Tex. atkeliavo Carranzos, . . . . . 
brolėną-. S<d>astian Carranza. 

nu. * 
Pasiunčiama daugiau karės 

laivų. 

Suv. Valstijų vyriausybė į 
Meksikos pakraščius pasiunčia 
dar daugiau^ karės laivų. Xes 
pranešimai iš Meksikos sosti-

Jis sako. jog r-nvoliucija labai 
gerai pavykusi. Jis pareiškia, 
J°sT j° dėilė prezidentas pada
lęs didelių klaidų, kovodama-
prieš vSuv. Valstijas. Iš to tad 
ir turima pisekmes. 

Skelbia amnestiją. 

Tš Mevdco City pranešama, 
joc gen. Obreponas su savo ša
lininkais kuovęikiausia OTSK-
niziioja naują valdžia respubli
kai, 

Obregfm savo atsiliepunfl 
pareiškia apie revoliucijos r-a-
vykima ir sako. kad rovolivu-i-

nepavartotu jokios ,PIRKITE 

Čia nuomomau.iama, 
greitu laiku Meksikoje gali 
pakilti nauja revoliucija. 

Kaip žinoma, Meksikos so-
siinėn inėjo du meksikonu ly 
deri u — gen. Obregon ir gen. 
Goafcales. Jiedu abu šiandie 
l>endrai veikia, patvarko šalies 
reikalus. B<'t abmin yra lenk
tyniaujančiu kandidatu j Mek
sikos prozid'Tdus. 

(iaiima- daiktas, kad su lai
ku tar]> j n pakils kova už ne-
pn>itlalin'niią prezidento viela. 
Nes tas tar]v^ meksikonu v ra 
paprasta< laiktas. 

jonienai 
pagrežop savo prieši-iinkams. 

KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) 

mas paišeliu parašytą kortelę 
sei'.cnčio turinio: 

"Pasilik sveikas dabarčiai. 
Veikiai gausi nuo manęs ži
nių.' ' 

Tie žodžiai buvo nukreipti j 
su 1 taną. 

Princas mokslus ėjo Vokieti
joj ir tenai prigulėjo uzarų 

jogį gvardijai. Jisai buvo vienati
nis asmuo iš turkų sultano na
miškių, kurs vadovavo turkų 
kariuomenei Tripolitanijjj 
1912 metais. Tenai fis su ara-
bais daug nesmagumų atliko 
italams. -v 

Konstantinopoly.! jis bu.o 
aitimas amerikonams. Damr 
lis amerikonų visais laikais 
turėjo prieigą jo rūmuose. 

Del jo demokratinių pažin 
:\i turkų vyriausybė bijojo, 
kad kartais jis nebūtų apšauk
tas sultanu. 

Dabar jis tarnaus nacijon 
listams. A'adinasi, nekar i ic 
pi•!••> s-iiljaną, bei pri^Š tnlki-
rnntšns. 

Londonas, geg. 11.—Angli
jos užrubežinių reikahi ofisas 
sutiko duoti pasportus dviem 
socijalistaui. socijalistų parti
jos nuskirtiem keliauti Rusi
jon ir tenai ištirti padėtj. 

SUGADINTAS VOKIŠKAS 
KARĖS LArVAS. 

Cherbourg'. Prancūzija, geg. 
11. — Prancūzijai paskirtam 
vokiškam karės laive Thurin-
gen susektas prakiurimas. 
Kaltinama to laivo vokiečių į-
gula. 

Naujoji valstija tver iamai k t l * S*«jo*, nežiūrint oj-
Japonijos nenaudai. Xes t a , j ̂ ^ , mosi naujos valstijos, 
daroma pilnai sutinkant su! »^ippat a.škiąi žinoma, kad 
Maskvos bolševiku T a l < i ž i a . ^ponai iš čia nepasitraukaJi 
Norima tuo keliu knoveikiaus ?okl<* *fu n a u d o s ' K™»**» 

|]ie pareikalaus čia sau plačių 
j koncesijų, kai])o atlyginimo už 
| savo nuo<tolius. 

Parinktas taikos kelias. šiandie Japonija rytinėj Si-
"Kad gyvnti ir turėti p a s i - | b e # i turi apie 'Ą9O0 karei-

sekimų. pirmiausia nuims r e i - h ^ lr kasdien vis daugiau ir 
kalinga sulaukti taikos." kai-į dagiau prisiunčiama. 
bėjo Vilenskii. Maskvos vai-j Bolševikai nepatenkinti. 
džios atstovas. T . . * .. . 

, _ . . . . „ Japonijos veikimu .vietos "Kuomet iai)onai eme plau- L . . ., . , , . , . S 
• r,-, •• , ., , • , ,- i bolševikai labai nepatenkintu 

j Kadangi neturi spėkų pasi-
• priešinti japonams, tad sutin
kama su -dabartiniu likimu.^ --

Tokia padėtis nekuomet rie

kti Siberijon, kitokio kelio ne 

keliu, steigti buferinę valstiją, 
[steigus tokią valstiją bus at
siekta du daiktu. Pirmiausiai, f> ,, . 
, . , . , Z v. , 'buvom pramatoma. Bolsevi-
be jokios kovos is cia bus pr.-»- , . , , , , 
, „ ~ •__ _, t_± -^-_. i kai buvo manę, kad kuomet jie 

nugalabins Kolčaką ir išterios 
visą jo valdžią, be didelių «un-

i PRIEMONĖS PRIEŠ TRUKUME CUKRAUS, 
UŽ TRUKUMĄ CUKRAUS 
KALTA VYRIAUSYBĖ. 

Taip tvirtina buvęs šalies 
maisto diktatorius. 

ralio prokuroro vikimas pri"š 
didžpclnius neduos jdkių pa
sekmių. Teini jis kelis žmones . 

J r •••• i i i kuomet Rusna bus vieŠDatiiu 
u;;darys kalėjiman, bet cik-Į 
rus neatpigs. 

alinti japonai. Antra, veikiau 
Išvyks Rusijai susitaikinti su 
visu pasauliu. . 

''Buferinė valstija bus ne-* 
priklausoma Maskvai, tur«''s 
pusiau-socijalistinę valdžią ir 
tas patenkins bile vic^a pasau
lio viešpatiją žvilgsniu savo 
šalies patvarkyme ir liberaliz
me. 

"Cžnibežiniai kapitalai bu? 
Įleidžiami ir svetimšaliams 
bu« duodamos koncesijos Ša
lis bus atvira visiems. 

Rusija turės intaką. 

Vilenskii paaiškino, kad 
nauja valstija bus tikrai nepri
klausoma. Bet Maskvos bolše
vikų valdžia visuomet turės 
joje intaką. 

Ir ateityje, sakė Vilenskii, 

r 

d/ii*' 
pripažinta, kuomet pasitvar- i je. Mieste plevėsuoja jai 

Perdidolis pelno noras iv pel —-a—'•= 
j kys ir sustiprės, tuomet ir nau- j vėliavos 

Washington. geg. 10.—Her-
bert Hoover. buvęs maisto dik I mr™*'* .^vuoja visose vies-
tatorius, savo telegramoje se-' \™''W*0' v ..<am pa.*aulyj. 
natoriuK^a]>}>er iš Kansas vai- i Bet yra priemonių, sako Hoo-
stijos pareiškė, jog už .šiandie- j w papiginti cukrų. Tik r i- j Konferuos su premjeru Lloyd 
nini trukumą cukraus niekas: ™ T ^ priemones rnojans pa- į 
kitas nekaltas kaip tik šalies I vartoti. 
administracija, ty. pati vy-1 Priemonės, 
riausybė. • 

c , C •• i™;~; *_ •• i '. Priemonių prieš na brausima JSako, jei administracija bu-! 

MILLERAND IR MARSAL 
KELIAUS LONDONAN.. 

George. 

PREZIDENTAS STOVI Uz 
TAUTŲ SĄJUNGĄ. 

Washingtoa. geg. 11. — Te
legramoje į Oregono valstijos 
demokratų partijos vadus pre
zidentas "VVilsonas pranešė, i-

tų buvus priėmusi cukraus iš
lyginimui tarybos pasiūlymą 
praeitą rugsėjį, tuomet butų 
buvę nupirkta žalio Kubo? 
cukraus po fi'oe. svarui. Nu
mirktas cukrus bntų buvęs ne
brangiai nubaigia^ ir suvarto-
tojams butų pardavinėjamas 

cukrau< vra dvi: 
Vyriausybė knoveikiaus turi 

pradėti tarybas su kitomis ša
limis ir padaryti sutarimą, 
kurs panaikintų Amerikos ir 
Europos lenktyniavimą kėli
me cukrui kainos. 

Antra, mūsų vyriausybė tuo-
nedaugiau kaip po 12 centų] jaus privalo suvaržyti vartoti 
svarui. 

Nesama pagelbos. 

Hoover toliaus tvirtina, kad 
šiandie papiginti cukrų jokino 

cukrų saldumynų ir saldžių 
gėrynių dirbtuvėms. Toms 
dirbtuvėms turi but duodama 
nuskirta kiekybė cukraus. 
Xes šiandie tos dirbtuvės su-

Paryžius, gegs 11. — Atei
nanti penktadienį, kaip suži- idant demokratų partija kaip 

• nota. Ijondonan iškeliauja stipriausioji siena stovėtų už 
Prancūzijos ministerįų pirmi- Į tautu sąjungą b0 jokių }>asta-
ninkas Millerand ir iždo mi-! bu irpataisvraų. 
nistens Marsai. Paragino demokratus pas-

Tenai su Anglijos ministe- merkti visokius pataisymus, 
rių pirmrninku Lloyd George j katrie nesutinka su nacijos 
konferuos klausime, kaip di-! pagarba. 
dėlė atlyginimo suma •nrAai__ ^ 
bot pareikalauta nuo Vokieti-: 

jos. 
Iš kitų versmių sužinoma, 

kad jiedu s u Lloyd George i 
susitiks mieste Folkstone. ; 

ORAS 

Lietuvos Misijos Adresas: 
bndu negalima. Ir todėl gen*-- vartoja vieną trečdali cukraus. | 257 West 71 str, New York,' perątitroje 

GEGUŽĖS 11, 1920 M. 

Clneago. — Šiandie ir rytoj" 
ietus; ne«lidelė atmaina tem-

• 

t -

kenyhiu apvaldys visą Siberi 
k-

Tefiaus su tuo manymu 
skaudžiai apsirikta. Nes jiems 
smarkiai pastojo kelią japonai. 

Vedapos tarybos. 
i 

"\ ietos bolševikai veda tary-
I baš <u Japonijos atstovais. 
Reikalauja, kad japonai pasi
trauktu iš Siberijos. Japonijos 
vyriausybė yra paskelbusi, 
ka<] japonai nemaną savinties 
rytinės Siberijos. Tš čia jie 
pasitrauksią. Bet tik tuomet 
tą padarysią, kuomet patvar
kysią ši kraštą ir pilnai ap-
drausią savo žmones ir visus 
rt̂ i kalus. 

Vladivostokas ir tolimo* 
apylinkės yra japonų vai 
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LEETCVI\T KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdieną išskyrus nedėldieolos. 

PREKUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR 1"/.SJ:_\VJL; 

Hrtams $6.00 
Pusei Milu . . . j . . . 3.50 

srv. VALST, 
Metams $5.00 
Pusei Motų S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

•'Draugas" Pnblishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, QL 

Telefonas McKinley 6114 

° Kunigai Vagiliai. 
ra • w w 

'Apvogė klioštorių." Tuo 
vardu 4iNaujienos" subatinia-
nie savo numeryje patalpino ši
tokia telegrama ii Florencijos 
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"Lietuvos" Atsisvei
kinimas. 

Suhatoje, gegužės 8 d. dien
raštis ' 'Lietuva" savo redakci
jos straipsnius pradėjo žodžiu 
,{Sudiev." P-as Juoz. Gedmi
nas rašo: 

"Gal kiekvienas, perskai
tęs augščiau padėtą antgalvj, 
snpras, kad "Lietuvos" re
daktorius atsisveikina su 
dienraščio skaitytojais... Ir 

gegužės 7 d. 

Valdžios įsakymu čia suar
eštuota du kunigai. Kaltina
mi del vagystės. Jiedu esc 
pavogę iš arcevijos kliošto-
riaus brangų biustą, altorių 
ir kitų senovės dailės reteny
bių. Vagiliai pagauta tuo
met, kai jiedu bandė parduo
ti savo grobi. Gaus pasėdėti 
šaltajan. 

Socijalistų laikraščiai dar 
vis neužmiršta bostoniškės ne
laimės, kad "Keleivis" tapo 
sugautas nemalonioje elektros 
istorijoje. Dabar bandoma ati
taisyti j spūdį žmonėse apvagi
nant kunigus. 

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas. 

> (Pabaiga) 

Balandžio 10,1920 m. 
Jo Malonybei Valstybės Sek

retoriui Bainbridge Colby, 
"vVashington, D. C. 

Gerbiamasai: 
Šio balandžio 3 d., aš, kaipo 

Lietuvos Atstovas Amerikoje, 
turėjau garbės ypatiškai išreik
šti Tamistai savo pagarbos 
ženklus ir esmu apturėjęs nuo 
Tamistos užtikrinimą, jog neto
limoj ateityje nuo Amerikos 
valdžios Lietuva susilauksian-

klausomybę vasario 16 d., 191S 
metais. Nuo to laiko Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė ne tik pa 
sėkmingai yra išgynus užpuo
likus, būtent bolševikų įsiver
žusią Lietuvon armijų ir vokie
čių kariuomUoc, kuri 1919 me
tais buvo mėginusi išnaujo už
imti visų Lietuvą, iš kurios ji 
pirmiau jau buvo pasitraukusi, 
ir išlaikiusi visą kraštą tinka
moj tvarkoj, bet išleidus pama
tines teises tokiai tvarkai iš
laikyti. Buvo sumanyti ir išlei
sti laikinieji Lietuvos Konsti-ti to, ko ji nori. Turėdamas ta t ' . . . . 

omenyje, aš norėčiau išreikšti tucijos dešinai, buvo pagaminti 
tuos Lietuvos troškimus kiek f fta! * * " m * e s m * * " * ? » * 
pilniau ir aiškiau, negu tat bu- d e l e i k r a s t o v a W - v i n o ' d e l e i s a" 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
DETEOIT. MICH. 

kad ji visuomet galės lošti įžy
mią rolę tarptautiniuose santi-
kiuose. Kuomet buvo šaukia
mas visos Rusijos Steigiamasis 
Seimas dar Kerenskio valdy
mo laikais, tai atstovai šitn Priaugamųjų vyčių vakaras. 
Seiman nebuvo šaukiami iš Lie- Į Xedėlioje. balandžio 25 d. šv. 
tuvos, kaip lygiai iš Suomi jos | j i o ^ . ^ s v e t a i n e j e b u v 0 
ir Lenkijos, iš ko galima daryti' 
išvadas, kad jau tuoniei Ke
renskio valdžia buvo kaip ir at
sisakiusi nuo šių šalių. Paskui, 
kuomet įsigalėjo Rusijos Sovie
tų valdžia, ji aiškiai atsisakė 

i Vyrų ir Moterų Rabų Kirpi
mo n* Deagnmg Mokykla. 
siusų* istema ir mokymo būdu Jus 
trumpu laiku išmoksit* viso i m 

to. 
Mes turime d.dži^uaiua ir vėliau

siai kirpimo, design'.ng ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero* jaunųjų vyčių 79-tos kuopos 

vakaras. Pirmiausia atvaidinta (praktikos b«*i mokindamas. 
. . . . , T - Visuose siuvimo skyriuose mažino* 

SUiagl UViejų a k t ų komeOlja varomos elektros jiega. 
" I l o k v k l a / ' I š j a u n ų j ų a r t i s t ų ' Kviecurae kiekvien*. ateiti bile ko-

• T" c ' kiuo !aiku. diena ir ar vakarais, pa-
gerįausiai pasižymėjo: S. Buk- i siiiurcu ir pasikalbėti dei ŝ iŷ ų. 
Šaitė , J . G u s t a i t i s , J u o d s i m k i u - I Patterns daromos aulir mieroa. vi

sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuriu nuo savo suverenių teisių a n t j t ė i r j K a s e v i c i u s . K i t i i r _ g į j £ £ k»«o*. 
Lietuvos, darydama sammka neblogai savo roles atliko. Po ' 

vaidinimo puikiai padainavo 
sesutės Bukšaitės. Vėliaus 

A'okietija. Šio karo tikslai jau 
yra pasiekti. Kariškoji Vokie
tijos itegamonija Europoj jau 

vo galima padaryti prie trum
po pasimatymo. 

Pasaulinio karo vilnis Euro-
Jeigu du kunigai butit vogę, m jau pradeda aptilti. Suvie-

tai lengva butų buvę pridėti jų-! "}'tų Valstijų valdžia jau ruo-
dviejų pavardes. Bet to nepa
daryta, kad kartais iš oi'icijalio 
kunigų sąrašo nepasirodytų, 
jog tokių kunigų visai nėra. 
Negalima buvo paimti dvi pa
vardes tikrai esančių kunigų, 
nes juodu butų galėję per teis
mų pareikalauti pasiaiškinimų. 
Bevardžiai šmeižtai gerai ap
dumia akis mažai išmanan
tiems skaitytojams, o nedaro 
nei kokio pavojaus šmeižikams. 

.Rimtieji laikraščiai nepada
vė telegramos, atsiradusios 

Naujienose." Ją pagarsino 

vivaldybės įstaigų suorganiza
vimo ir pagaliau dėlei sušauki
mo iš visos Lietuvo* Steigia
mojo Lietuvos Seimo. Dėlei vi
sų šių darbų laikinoji vyriau-

Lietuvos Brastoj su vokiečiais. 
Tiesa, Vokietija buvo priversta 
atsižadėti, visų gerumų, kūne 
buvę išgauti jo* naudo.i. per 
šią sutartį, bet nustojus vertės 
pačiai sutarčiai nebuvo panai
kinamos tos teisės, kurios buvo 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

4. F. Rnsnicka. Vedėjas 

į d a r y t o s Lietuvos naudon, g i a u t ^ ^ ^ choras skani-

jautriai padeklemavo Baikaus-11»« N. STATĖ STRJIET, CHICAGO. 
ka i t ė , S t a t k l U t ė , G u s t a i t ė i r Kampas Lake St , ant 4 tų lubų 

J augutė. Paskui šauniaT pa- [ 
skambino pijanu J. Jaugutė i r JJ— 
J. Kasevičius. Programui bai-

butent Vokietijos pripažinimas 
Lietuvos, kaipo nepriklauso
mos valstybės. Ir iki šio laiko 

šiasi paskelbti taikos padėtį su j 5-vbė m o k ė J ° « B i e i t i m k r a š t o | n e i ™ n a **&* v a U i ž i a ; ko^ 

gražias 

ineigomis, nepadarydama dide-1 jį vardų nenešiotų, nėra išnešu-
snių paskolų ir tuomi priparo- si protesto prieš tokį atsiskyri-
dydama, jog visas kraštas tur 

yra sutraškinta. Belgijos vai- *aif i u « i r f ^ d e l e i * f ™ v a l " 
stybė yra jau atstatyta ir nau - j s t - v b ^ i*^™ i r **"> 2 V %-
ja tvarka užvedama tarp Bal | s m u * 
kanų valstybių. Visa eilė nau- Visi šie priparodymai jau 
jų valstybių—Suomija, Lenki- buvo plačiau išdėstyti mano 
ja, čekoslovakai, Jugoslavai ir j raštuose, rašytuose prie Val-
Armenija, kurių gyventojai' stybės Departamento sausio 17 
yra kentėję svetimų jungų, iš-]dienų ir kovo 24 d., kad pripa-

tokis supratimas bus teisiu- j t i k b i g o t a i ? t y aklieji katali-
gas, tik, ant nelaimės^nepil-1 k v s t e s p r į ešai . Jos proga galė

jo būti šitokia. Italijos valdžia nas. Nepilnas todėl, kad šiuo-
mi **sudiev" atsisveikina su 
"Lietuves" skaitytojais 
kaip to dienraščio redakto
rius, taip ir patsai dienraštis 
"Lietuva." 

' 'Lietuvos" Bendrovės di 
rektoriai tame pačiame niune-

^-ryje praneša jos šėrininfcaM 

neteisėtai užėmusi svetimas že 
mes tarp 18o"l m. ir 187U m. iš 
veržė taipgi ir vienuolynu tur 

ėjo priešakynir užima savo vie
tą tarp liuosų ir neprigulmingij 
respublikų. Greta šių naujų 

rodžius pamatus Lietuvos val
stybės nepriklausomybei pri
pažinti. Vienok kaip kpda sa-

valstybių ir vaduojantis ta pa- j koma, jog Lietuva negali būti 
čia apsisprendimo teise yra pa-: kaipo valstybė pripažinta, rtfes 
siskeibusios nepriklausomomis j ji yr Rusijos valstybės dalimi, 
ir Pabaitiko valstybės. Tarp Į o kadangi dabartinė Kusijos 
šių valstybių Lietuva užima į valdžia—būtent Sovietų Ees-
plačiausią teritoriją, yra skait-! publika nėra šiandie kitų vai

tus. Dėlto garsusis astronomas | !i»giansia gyventojais ir rasit j stybių pripažinta, tai negali bu-
A. Seechi tapo išmestas iš sa
vo observatorijos ir turėjo ieš
kotis prieglaudos Paryž. ob-
sprvatiirnni<i ' #-«-

nė viena iš jų negali priparody- i ti kalbos apie Lietuvos pf ipaži-
ti daugiau teisės ir tinkamų I ninių iki nebus Rusijoj susitvė-
I>amatų savo neprikiausoiny- ! rusi atatinkama nauja valdžia, 

mų Lietuvos nuo Rusijos. Prie
šingai esamoji dabar Rusijos 
valdžia keliais aktais vra na-

* A 

tvirtinusi tą'Lietuvos atsidali-
nimą. Taip Busijos Sovietų 
valdžia yra dariusi tarybas su 
Lietuva dėlei apsdieitimo be
laisviais ir pagaliau Lietuvai 
pasiųlusi ineiti į santaiką su 
jąja. Tokiu būdu išsižadėjimas 
nuo savo suverenių teisių L> 
pusės Sovietų valdžios šiandie 
yra jau aiškiausiu faktu. 

,Kaip kada Amerika prisime
na apie gautą iš Rusijos pagel-
l i O -r\V**\ #-*»!•-* I »<-» H Į ^ M M J k A -»» T » / w l A i*V» 
'J*% i v * »**. A. %. * iv « A%*AV>aaaV'V j -* V * \ « \ a o 

vą už savo laisvę, bet dėlei šios 
priežasties rods ji neturėtų rei
kalauti, kad Rusijos valdžia 
pasiliktų tuose kraštuose, kurie 
patys yra nuo Rusijos atsisky
rę ir prie kurių-pati Rusija per 

biai užtraukė kelias 
tautiškas daineles. Paskui link
sniai vingiuota įvaiojs lietuviš
ki žaidimai. Žmonių buvo gana 
daug. Pusė pelno paskirta nau
jai statomos parap. mokyklos 
naudai. Jaunųjų vyčių skyriui 
vadovauja bei dailės srityje la
vina muzikas A. Aleksis. 

Vulkanas. 

ROCKFORD. LLL. 

ir dienraščio skaitytojanis: 

"Niekam dienraščio liki
mu neužsiinteresavus "Lie
tuva" atsisveikina su vi
sais." 

K «.i* i v ^ į«« bės pripažimmui, kaip Lietuva, i kuri ir bus teisėta išsitarti de- ! a v o d a b a r t l I 1 « valdžią^ nekelia 
• r i >••••• — \ i, nūoTvmi aniofeši- ' š i e priparodvinai vra tokie: j lei Lietuvos nepriklausomybės.! 30*1 0 8 . P^teiKijos. Lietuvių 1 , ; i l . . . . , . « , . , . . . .... . tautos jsipykimas butų daugiau 

reiškesniu, negu dėkingmnas 

- Rockfordie&ų žiniai. 

Įvairus skelbimai ir didelė 
jų kiekybė privertė mane pa
reikšti tą. ką patsai patyriau. 

Balandžio 28 d. buvau Chica-
goje pas Cunard, "NVhite Star, 
North German Lloyd ir New 
York-Liliau Co. nasiteirauti. 
kaipo senas tų linijų agentas, 
kokiu būdu galima parsitraukti 
iš Lietuvos pačią-vaikus bei gi
mines. Gavau atsakymą, kad 
šiuo metu visai neparduoda lai 
vakorčių parsiųsti į Lietuvą, 

(Tąsa ant 3 pusi.) 

DR. 6. M. GLASEft 
Praktikuoja SS metai 

Olfcas 314S fio. Morgan Sc. 
Kertė 32-ro St.. Chicago, VI. 

SPECUAL1STAS \ 
aoieriškut Vyriškų, utipgi caru- i 

aiškų ligų. • 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki S valan
da vakare. 

Nedėliotais nuo J iki 2 po piet 
Telefonas Yards 687 

! . • • • • - . — S 

Dr.M.Stupnidd 

I 
3107 So. Morgsa Street 

CHICAGO, n i J i m g 
Ttkttmm Ya i fe .MSS 

•aiandos: — s Iki 11 U ryto; 
i po &*ix! iki t rak. Ned&lo-
inls BU« S iki I raL vakar*. 

t 

Į JOSEPH C WOLON 
_;eui»i5 ntmnuiuis 

M BO. LA BALLE STKJCKT 
arvanimo Tai. Humboldt 17 

Vakarais 1»11 W. ai-nd Straat 
Tel. RnckwaU CtSt 

, CHICAGO. rju 
a • • • • • • • • » • « »fj 

įmo įstatymas, tada taj>o išleis- I a) Lietuviai, kaipo skirtina J * S * š i o k i a P a ^ r a ištikro bu
tas įsakymas, kad visi gražus | gentis ir tauta, gyvena ant šios j t u palaikoma, tai nebūtų buvę 
dalykai,' esantieji bažnyčiose MffO teritorijos jau nuo Ž i los iga^a pripažinti nepriklauso-
priklauso vieši>atijai ir yra į senovės, nuo nepamenamų lai- j m o ' 1 u ^ valstyl>ėmis Suomijos, 

I dailės ministerio žinioje. Sulig i kų. Tas lietuvių apgyventas že- l ^ k i j o s , Anaenijos. km-
Tame pačiame prairsime pa- to įstatymo Italijoje nevalia mės plotas buvo apgyventas ir n o s P i m a i a1*08 •aunai pnde-

sakyta: "Šis yra gal bot pa-i kunigains perkelti dailės daly-j Vytauto laikais pradžioj XIV r{,J° P r i e seimsios Rusijos. 
Autinis numeris." kų bažnvčioje iš vietos į rietą. I šimtmečio, jis atatiidta ir tam I i > r m c i pas apie R«si^ s nedalu-

Nei mes neturime vi l t^dau- Biustas* yra žmogaus paveik-1 plotui, kurį Rusija buvo pasi- N nepasiliks labiau rrniekin-
giauuž "Lietuvos" redaktorių į slas nulietas, iškaltas, arba iš-Uavinusi prie paskutinio Lietu-; t u ' J e i ^ "^f L ^ v * pnpazin-
bei jos l^endrovės direktorius, drožtas, parodantis galvą ir vos padalinimo 1793 me ta i s . ! ^ n e ^ k a i P J IS ^ tal>° pa 
Nelabai tikimės sulaukti lv!^s- | krutinės viršų. Toki biustai, 
nių jos numerių ypač. kad gir-1 nors Italijos valdžiai nepri 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

dienraščio bendrovę valstijos j^C juos prižiūrėti, kuomet jie 

ir tai ieiitorijai,kurią bu"-o ui-
dėjome, jog skolininkai padavę j klauso, bet valdžia saviuasi tei- ėmę laike šio karo vokiečiai ir 

nuo kuriosKusijos sovie:ą val
džia, darydama santaiką su vo
kiečiais Lietuvos Brastoj, yra 
išsižadėjusi savo suverenių 
teisių 

Pagaliau jis maždaug atatmka! ******** pripžįstant šias minė-
' tas valstybes. Be jokios abejo-

atstovui, arba resyveriui, ka»4. 
varu išieškotų jų paskolą. 

yra labai gražiai padaryti. 
Jeigu kunigas nepripažinda-

• Nors laisvamanių tautininku Į mas valdžiai tos teisės perkėlė 
laikraštis nekuomet neturėjo j altorių iš vietos į vietų, arba 
gero žodžio "Draugui," nors biustą pastatė ne ten, kur pir-

nės Lietuvos kova už laisvę ir 
visos sukrautos aukos dėlei už
laikymo savo kalbos, savo įsta
tų ir nepriklausomybės visai 
nebuvo mažesnės, negu anų val
stybių. Mažai to, ar-gi gali bu

mus dienraštis turėjo daug ne
malonumų iš redakcijos buvu
sios prie Morgan st., teeiaus 
mes buvome jam paskolinę po-

' peros ir nesikreipėme prie re-
syverio pagellx>s. Keli dideli 
laikraštinės poperos ritiniai te
bėra negrąžinti mums. 

Negalime pagirti buvusio 
dienraščio pažiūrų, ypač mate-
rijalizmo. kurį parodė straip
sniuos^ apie dūšią 1911* metais. 
Negalime pagirti noi taktikos, 
kurios "Lietuva" laikėsi apsi
eidama su mumis, bet nesi
džiaugiame jos nelaime. 

Atmetusi tikėjimą ir Bažny-
- čių "Lietuva" neatmetė tėvy

nės. Net paskutiniame savo nu
meryje ji rašė: "Nesigailėk 
pinigų paskolos lionams." Dau
gelis lietuvių atsižadėjusių ti
kėjimo, o neatsižadėjusių tėvy
nės, netekę savo dvasios dien
raščio, ims skaityti tą, kuris 
netik Dievo užsigynė, bet ir tė
vynė? sustiprėjimo darbą tru-
fcdo. Beskaitydami tą dienraštį 
buvusieji "Lietuvos" ėmėjai 
nesijuzdami neteks savo lietu
vystė*. Tėvynei tai bus tikras 
nuostolis. 

b) Lietuviai, gyvenantieji ! i k a l b o s a P i e *ž la*ym f P™ 
ant šios teritorijos, vaitoja sa- i Rusijos tos tautos, kuri tur vi-

ma jo stovėta, tai antikienka-
las valdininkas galėjo kunigą 
pasodinti kalėjimam Tokių at
sitikimų daug buvo Rusijoje po 
carais ir Italijoje po karaliais. 
Tokio nuotikio užteko " N'aujie-į ^ jie yra užlaikė savo ypatin- s. 

ji butų ir teisėta ir ganėtinai 
demokratinga ? Lietuva šiandie 

vo skirtiną ir ypatingų kalbą. ! s a l skirtinus nuo jos praeitu, 
seniausią visoj Rusijoj kalbą,! k a l b a> t l k - v h a i r tautinius *roš-
jie tur savo skirtiną tikvbą, j k i m u s - A r ^ a h m a P l i s t i , jog 
skirtiną nuo Rusijos gyventoju ! L i e t u v a s u t l k s s « ^ v i e n v t j ]^ 

noms," kad kunigus apvagintų. 
Tai jųjų amatas. 

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA. 

Geležinkelių komisija. 

Pranešė, jog paskirta prezi
dento Wibono Geležinkeliu 
Darbo Komisija laikė savo pir
mą susirinkimą Washingtone, 
balandžio 36 d., ir septyni iš 
devynių narių pribuvo. Komi
sija tuoj ėmė žygius sutvarkyt 
2.000,000 gcležhikelio darbinin
kų algų reikalavimus. 

Komercijos departamentas. 

Cenzo biuras praneša, jog 
o7r>,"04 pundai lininės vatos 
buvo suvartota Suv. Valstijose, 
kovo mėn. sulyginant su 516,-
504 pundais vasario mėu. ir 
433,486 pundais kovo mėn. 
.1910 m. 

su kokia Rusijos valdžia, nors 
gus tautos papročius ir savo 
skirtiną supratimą apie visuo
menės tvarka. Pavyzdžiui, Lie- >'ra s v ė r u s i a ™ W - kuri -su 
tuvoj užsiliko vpųtingas su- k a n o n a i s s i e t e 75,000 žmo-
pratinias api(> žemės nuomoji- m u - J l t v i r t a i * » pasiryžusi 
mą ir nuosavvbę ir tasai supra- * m t l :i Pajutimosios savo lie
timas buvo didžia atspara 
prieš ĮsrvyravimąRusijos bose 
vizmo, kurio pamate yra komu-
na'.is žeinės valdymo l)u<las. 

c) Lietuviai niekados nėra 
užmiršę ginti savo nepriklau
somybės, neveizdint į aštriau
sius persekiojimus, kuriuos jie 
turėjo iškentėti, patekus jiems 
po Rusijos valdžia, dėlei savo 
skirtinos tikybos ir kalbos, ir 
jie neperstoja kovoję už savo 
politinę laisvę. Šios kovos įžy
miausiais momentaisbuv-) suki 
Urnai 1831 ir 1861—63 metais 
ir Lietuvos Seimo nutarimai 
1905 metais. 

d) Lietuvos Valstybės Tary
ba, kaipo atstovybė viso krašto. 

priklausomybę ir jeigu Rusija 
pabandytų Įsiveržti Lietuvon, 
ji susilaukti! iš lietuvių daug 
stipresnio ir karštesnio atrėmi-
mo. negu koksai buvo padary
tas 1919 metais, kuomet bolše
vikai buvo sumanę užimti tą 
Lietuvos kraštą-. Rusijos val
džios įsikišimas j Lietuvos rei
kalus butų pasikėsinimu ant 
Lietuvos laisvės i r aš negaliu 
tikėti, kad pasaulyje butų nors 
viena valdžia, kuriai patiktų 
toksai įsiveržimas. 

Re to Šiandie nėra jau visai 

visų tų, kurie laukia paguodos 
už darbus, kurie buvo padaryti. 
pusantro šimto metų atgal Ma
no giliausiu įsitikinimu yra ta 
nuomonė, kurios prisilaiko dau
guma lietuvių, o tarp jų daug 
Amerikos piliečių, jog didžiau
sioji demokratijos šalis, kurios 
demokratybės principai buvo 
taip reiškiai skelbiami Wash-
ingtono, Jefersono ir Lineolno, 
šių vyrų. kurie yra turėję daug 
įtakos į mus prie mūsų kovos už 
savo laisvę ir neprigulmybę, 
nebegali ilgiau beati lelioti 
Lietuvos kaip de facto, taip ir 
de jure pripažinimo. Juo grei
čiau įvyks tas pripažinimas, 
juo daugiau suras meilės ir pa
garbos, kuriuos tur širdyje mū
sų tauta prie Amerikos. 

Dėlei šių priežasčių turiu 
garbės prašyti, idant Lietuvos 
valdžia butų Suvienytų Valsti
jų pripažinta. 

Užtikrindamas augštos pa
garbos ženklus, pasilieku, 

Tamistos nuolankiu, 
(Pasirašęs) J". Vileišis, 

Lietuvos Atstovas 
Amerikoje. 

DYKAI. 

Baltic Consultation Buroau. Inc. 
35 So. Dearborn SC Ch'cago. 

Room 204 

Tclephone: Yards 649? 

S. D. UCHAWICZ. 
Ltetovy» Grabortus jMtt&raavJa^'teM*-

tcvtse ko pls1*<ui«. Reikate mekttia «t-
«4»akti. o m«UK> darbą bu*te 

Į2314 W. 23 PL Chicago, HL 
l>eL Oaaal S1W. 

Dr. L L MAKARAS 
j Ueterts OrdjtojM Ir < 

• S 

itMtta 
l SHUSflO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi-

Vj kį laike ligos. 

Ar* * 

S255 So. Halsted St.. Chicago. m. 

Dr. M. L STRKOL'IS 
U E T t V I S 

Gydytojas ir Ciiimrgas 
Ofisas: 175T W. 4Tth St.. 

(47 ir Wood pat.) 
VAlandos: 10 ryto iki 2 po pietų. 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. i 

Tel. Botilcvard 160 J 
Ros. » 1 4 W. 43nl Stripct j 

Tol. McKinlo 263 \ 
• . . . • . . • • . . . . . . . • . • M 

Rotrlmrnit: 1«M« 6*. 
IltUhBM FaBnaa UI er 

!

Cktca«oj: 4515 So. Woofl Btr. 
T * K<tr«T« Takake I M t-JŠ U I.-M 

K . . . . . . . 

Dr. P. P. ZALLYS 
Cetnvif Deatistas 

IMS7 Uo, MlcUgsa, A n m 
Wll H i i , BL 

FEDERAL TRADE KOMISI
JA. 

Dfi. J, SHIN6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Coort 
Rcs. l U t W. 4 t Areimr 

Talefoaaa Cicero 8«5« 
Oftso Cicero 49 

KAiiBAane L I E T L T U K A I 

i DR, CHARLES SEGAL 

L 

DR. S. NiUaEiS 
ULTCVIS ' 

GTDVTOJAS m CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo Tiet» 
»252 So. Halsted 8tr. 

Vnt Viršans l'nivcrsal State Bank 
Valandos nuo 19 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 16 iki 2. 
TeUftaa* Tsrds tU* 

SS 
• -a 

u 
i | 

Pcrki'-lė š i lu ofisą |KI mim. 

4729 S. Ashland Avenne 

ir pamato manyti, kad Rusija 
panorės gražinti savo žinion 1000 ba.'ku kvietiniu miltu n» 
Lietuvos žemę. Rusija tur ga- Įkėdami'$1.0.G0 už liaeka Balt 
nėtinai savo žemės plotų ir tiek jmorėje ir $&9G 

1'raiU'SKj. jog T. M. Kol>ert-
son, ekonomistas, l«landžio 15 
d., pasakė Senato Išdirbėju 
Komisijai, jog ėeverykų bran-
genyl)ė tai kaltė mažu pardavi
nėtojų. Darbininkai ir išdirbė
jai ima daugiau jielno negu 
vertėtii. ln't mažieji pardavinė
tojai uždėjo didesnę sunkenybę j Z 
ant publikos negu kiti. « 

Javų kor}>oraeija praneša, i ; ^ f 7 \f f ' 
jog šia savaite nupirko apie 8.-i I ^•*'*« - • ^ * VČZ€HS \ 

J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

IJET^rtS ADVOKATAS 
4M2 S. » O O D VTKKItl 

:?r, v. 1«tli STKEKT 

Mr.KlnlfT 43S0 

Kur gj-do ligas vyrų moterių ir 
vaikų. 

Valandos nuo 10 iki 12 iSryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo T iki s:34 
vakare. Xed<lioniis 10 iki 1. 

T'irfona.- l)rx\ol 2880 

K 

T e ProvM- T 0 • 2 į 

I 

yra paskelbusi Lietuvos nepri- daug &avo turtą k gj-ventoji^'ruose. 
>acKą vaka-, j 

• i 

s 

t i.ij n i \ is iMsurnsTAs 
|V> anJo' *:•<> 9 ryto ik1 '• 

Seri'i'i. ,s įmo 4 h; 'J \.ik;irc 1 
4713 SO. ASHLANO AVE^fl Rj 

artt 47-tOA Gaivos j 

U^siU. 932 So. Asblaod*Blv. Chicago, 
Telefonas Harmsrket SM4 

" DR, A. A. ROTH, 
lins-v. gydytojas ir ctilrur]caA 
Rpcc(J«Hs«a^ Mot^ri^kp. Vrrtiko 
Vaikui ir vta^ dut>tdsk« Ugą 

Ofbas: 33M So. Halsted St., Cfelcago 
Tciofona-. Drovcr MM 

VALAsTBAS: 10—11 ryto S—S po 
plota 7—« vak. MfdHtosnfc 10—1* d. 

\ 
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Iš CHICA60S LIETUViy | LIETUM! AMERIKOJE, 
KOLONIJŲ 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Antradienis, gegužės 11 d., 
Šv. Pranciškus Hieromietis. 

Trečiadienis, gegužės 12 d.. 
Šv. Epifamjus. 

GAISBAS GYVULIŲ. 
SKERDYKLOSE. J 

NUSTATYTA CUKRAUS 
5VAEUI 27c. 

Prokuroras gaudo didžpel-
mus. 

Prueiuj šeštadienį tedera Ii* 
apskričio prokuroras buvo su
šaukęs konferen<*ijon didžiu-
liūs cukraus pirklius. Po ilgy 

Žuvo apie 75 mulai, arkliai ir tarybų paskelbta, kad cukraus 
svarui nustatyta 27 centai. 
Tiek mokėsią suvartotojai. Jei 
katrie krautuvininkai imsią 
brangiau, tie negausią cukraus 
pardavinėti. 

Prokuroras pirkliams pa
grūmojęs kalėjimu, sakoma 

galvijai. 

Šita. sekmadieni gyvuliu 
skerdyklose buvo pakilęs gai
sras. Grūmojo visai apylinkei. 
Ne* pasirodė, kad gesinti liep
snas vanduo negana smarkiai 
varoma*. 

Visgi pasekmingai liepsna 
sukontroliuota. 

Nuostolių busią apie $250,-
(XX). Sudegė apie 75 mulai, ar
kliai ir galvijai. 

Gaisras fouvo pakilę* po kro
vimo platforma United States 
Stockyards ant Transit kom
panijos, tarpe 43 ir 4-t gatvių, 
ties Chkpgo Junction gele
žinkelio bėgiais. 

Iš ten' liepjsiios persimetė Į 
gyvulių trobesius. 

DIDELIS LAIMĖJIMAS 
AKADEMIJOS RĖ

MĖJŲ DR-JOS. 

Kiekvienas, kuris matėgavė-
nėje perstatymą "Vakarien-
buti," negalėjo ganėtinai atsi
džiaugti Simfonijos orkestrą, 
kuri grojo po vadovyste prol*. 
Koma n Girvin iš American 
Conservatory of Music. 

Akademijas Rėmėju Bridge-
porto skyrius, norėdamas už
ganėdinti prakilnią žmonių 
troškimą klasiškos muzikos, 
štai ir pakvietė pror". Girvin 
duoti koncertą su visa orkestrą. 
Profesorius mielai sutiko ir 

(Tąsa nuo 2 pusi.). 
i 

Turėjau paėmęs ant rankų 
$1(HW)U nuo Antano Kazoko iš 
Kockford,' UI., kad išpirkus 
laivakortę jo moteriai ir dukte
riai gyvenančioms .Šiaulių mie
ste, Lietuvoje, 1x4 negalėjau.! i r P-lė Jasaitė daugiau, vertos 

luum pasitiko du uu inią, prL»eg-
damos gėles. Jaunimas didžiu
moj čia augęs, bet lietuvystės 
dvasia jame bujote bujoja. 
Būdamas tokiame būrelyje tik-
rai jautiesi lig anoje vandeny
no pusėje, savo gimtiniam 
krašte. 

Šeimininkės': p-nia Krušienė 

REIKALAUJA 

kaip padėkos žodžio už jų ne
nuilstanti pasidarbavimą su
rengimo vakarienės. Skaniai 

j Tatai šisai atsitikimas privedė 
i mane prie tikies žinios, kuria 
ir noriu pasidalinti su visuo
mene, kad ši žinia sulaikytų sutaisyti valgiai bematant riu-
kol-kas trokštančiųjų norus j tuštėjo nuo stalu. Kad 
parsitraukti savus iš Lietuvos ir pavalgęs žmogus buvo ir tai 

REIKALINGI. 

Hog Butcheriai 

Dirbti packing house. 

Hetzel & Co. 
1743 Larrabee Str. 

Z* • • ". , v , koncertas įvyks gegužes 2o d., pranesHiie, jei tie nebūtų bu- D , , * -, • ... - . , . , 8 vai. vakare, Šv. Jurgio para-\v sutiko papiirinti cukrų nors .. . . . ° x 

ir kad jokis agentėlis nei vieno 
nebegalėtų prigauti. 
NCaip greit bus ^ l ima trauk
ti savos iš Lietuvos, aš gausiu 
žinių iš minėtu garlaivių kom
paniją. Tada ir pranešiu. 

Amerikos piliečiai savo pa
čias ir vaikus gali parsitraukti l l i e k u r n i e k o nepritruktų 

Papis 
keliais centai 

Ypač atkreipta doma į spe
kuliantus, kad tiems nebūtą 
parduodamas cukrus iš didžiu
lių sandelių. 

PAVOGTA DEGTINĖS $30. 
000 VERTĖS. 

GERAI PASIPELNYTA VA 
GILIŲ. 

i r > * — • 

Suliunininkas Kaufman, 3844 
Xo. Asliland ave., graudžias 
ašaras liejas. Jo saliunas ap-
kraustytas. Pavogta degtinės 
vertos $3U,UUO. 

Apvogti namai A. H. Mulli-
ken, turtingo <?hieagiečio, 1042 
.Lake Shore drive. 

Vagiliai naktį įsilaužė į na
mus per užpakalines duris. 
Paties šeimininko su šeimyna 
nebuvo namie. Gi tarnai mie-

'gojo ant antrojo ąugšto. ir, sa
kosi, nejutę kas darėsi apačioj. 

Išnešta visokią daiktų ver
tės 10 tūkstančių dolierių. 

y 
APVOGTAS LIETUVIS. 

PRASIDĖJO BYLA SOCIJA-
LISTAMS. 

Peler Tarutis iš YVaukegan Vakar Chiagoje prasidėjo 
>vla • isos eilės socijalistų. in-

tančiu dolierių nusipirkti v i s o - ' t a r i a m ų s u o k a l b i a v h n f i p r i e 5 

atvažiavo Chicagon su tuks- j» 

47-oje 
vili 

kių prekių ^ y o y a l e o n i ų 
daiktu krautuvei 1 

Xetoli Ashland ave 
gatvėje ji užpuolė trjs 
ir atėmė pinigus. 

NUBAUSTA PERKRAUS-
TYHO KOMPANIJA. 

Aną dieną perkraustyino 
kompanija Joyce Brothers Sto 
rage and Van Co. teismo nu
bausta $7") pabauda už plėši-
nijv žmonių. 

Kaip tą, taip ir kita*, tos rū
šies kompanijas teisman pa
trankė miestas. 

7«tntf5 vyriittrsyTJc. 
Kaltinamų tarpe yra ir tur 

tingas socijalistas W. Bross 
Lloyd, kifr,-: daugiausia domo.-
atkreipia į save. 

Sakoma ton bylon bus pa 
šaukta apie 300 liudininkų. 

Pirmininkauja teisėjas Os 
car Hebei. 

pijos salėje 
Tai bus bene pirmutinis toks 

koncertas Lietuvių tarpe. Pro!'. 
Girvin rengia ypatingai puiką 
programą. Laike ; ' Vakarienbu-
čio" dalyvavo suvirs trisde
šimts muzikantą, bet šiame 
koncerte bus ju suvirs penkias 
dešimts. Tai bus toki muzikos 
šventė, kokios dar lietuviu au
sys nėra girdėjusios (bent ne 
visų). 

Apart koncerto, bus vaidin-
tas veikalas "Smilčių .laikro
dis." J į vaidins Vienuolyno 
auklėtinės. Jų nė negirsime, 
nes. kas matė "Vakarienbutį," 
tai žino, ką Akademijos auklė
tinės gali. 

Bilietai šiai puikiai pramo
gai iskalno jau parduodanti. Ju 
galima gauti "Draugo" redak
cijoje ir pas 2-rojo skyriaus A. 
R. Dr-jos pirmininkę: A. Gilie-
nę, 3304 So. Morgan st. Taip-gi 
fa. Nausėdo krautuvėje, 917 
AV. 33rd st., Chicago, 111. 

Visa bėda, kad bilietai per 
, ^ ; . „ , - i" .v , i . j i i : . * ! , . . , , I . I I M — i -

iš tėvynės per Šios šalies Už
sieniu Miiusterj. 

Iš Amerikos norintieji gali 
jau Lietuvon keliauti, bet vis
gi išvažiavimas nėra lengvas. 

R. N.-Baršis, 
611 Lincoln ave., 

Eockiord, 111. 

traukte traukė prie kvepinčio 
valgio. 

Vytės: p-lė O. Krušaitė, A. 
Paliuliukė ir kitos darbavosi 
nešdamos ir dedamos ant stalų 
valgius.. Sukinėdamos tėmijo, 
kad visko butu užtektinai, kad 

REIKALINGI ŠĖPŲ 
DIRBEJIAL 

Rakandų fabrike. Pastovus 
darbus, (j era mokestis. 

Atsišaukite: 

jus daugiausia 
-urengime to 

R0CKF0RD. ILL. 

reikėtų mokėti mieste po $5.00, 
o čia tik tiek .temokama kaip už 
gerą "movie." 

DU VAIKU APDAUŽYTA 
AUTOMOBILIAUS. 

PRAŠĖSI PAIMTI PASITAI
SYMO ĮSTAIGON. 

Policija pasiuntė jį namo. 

Frank Lenciani, 13 metų, 
nuėjo į Wcst Ckicago gatvės 
policijos raštinę ir ėmė pra-
šyties, kad jis butų paimtas 
pasitaisymo įstaigon. 

Vaikas sakėsi turįs gerą tė
vą. Bet jo neklausąs i r einas 
nedorais keliais. Sakėsi, jis bi-
jąsis pavirsti kokiuo dideliai 
nedoru žmogum ir paskui bai
gti gyvenimą po kartuvėmis. 
Pasisakė, kad ir dabar jis tre
čia diena ir naktis nebuvęs na
mie ir jokiuo būdu negalįs sa
vęs suvaldyti/-. 

Policija, išklausiusi tos vai
ko išpažintie, nesutiko su jo 
reikalavimais. Bet pasiuntė ji 
namo isakvdama klausvti tėvo 

Oatvėje automobiliam? pa
gautu du vaiku broliuku, Al-
bert ir Philip Xenec. 13 ir 11 
metų. Nelaimė įvyko ties ol-ta 
ir Robey gatvių. 
Albertui įlaužtos galvos sme

genys. J i s paimtas ligoninėn. 
Philip slaugojamas namie, 
48<l t "VYinchestėr ave. 

PASMERKTI MIRIOP 3 
ŽMOGŽUDŽIAI 

Pasiskubinkite iškalno juos 
gauti, nes žmonės jau ir taip 
sparčiai perka, gali jų greit 
pristigti. Koncertas nebus at
kartotas, nes konservatorija 
užsidaro tuojaus po koncertui. 

Visas vakaro pelną? eis Šv. 
Kazimierio Akademijos nau
dai. 

A R. D. Narė. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Kriminaliam teisme pas
merkti miriop trys žmogžud
žiai— Frank Camspione, Tom 
Errico ir Xick*Viana. 

Visi trys pripažinti kaltais 
už nužudymą Alberto Kuba-
lanzo praeitą rudenį. 

PADIDINTA UŽMOKESTIS 
DARBININKAMS. 

A P f T B l T l S S TASĮJCNAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

UE«1. ESTATE INSJRANCE 

EUROPEAN AMERICAN BUKFAU 

N O T A k i R S .-V*-* 

(»azo konvpanijos ir jos dar
bininkų bent!ras arbitras, \Vil-
liani B. Munhal. pripažino 
darbininkams 10 nuoš. .dau-
giau užmokesties. 

T;<-k buvo nutikusi ir pati 
:N<>iiĮ>ai.;j... ]M darbininkai 
imrėjo daugiau ir suti 
ko pa>!>į:'!>'.: ;irbitro nusj>itm-
. l i i i i u i . 

Šiandie, gegužės 11 d., Šv. 
Jurgio parap. svetainėje. 8 vai. 
vakare įvyks susirinkimas L. 
L. Paskolos bonų vietinės sto
ties. 

Visi bonų pardavinėtojai 
kviečiami atsilankyti, nes daug 
svarbių dalykų reikės aptarti. 
Jau turime prisiųstą laišką iš 
L. Misijos, kuriame daug kb 
pasakoma, ir daug kitokių 
svarbių dalykų reikės svarsty
ti. 

S. Austynas, Stoties rast. 

Vyčią vakarienė. 
Gegužės 1 d. ^. Vyčių 83 kp. 

surengė šeiniiniti vakarėlį ar
ba vakariene. Jaunimo nebuvo 
tiek, kiek tikėtasi. Mat tame va
kare kita draugija ir-gi rengė 
vakarą. Nebūtu skaudu, jei va
karą butų rengus kokia nors 
socijalistų arba kita tam pana
ši dr-ja, nes tos rųšies dr-jos 
tik ir žiuri, kad pakenkti bei 
suardyti visokį gerą darbą. 
Bet vakarą rengė viena iš mū
sų pačių. Gal t > dr-ja ir ištik-
rųjų turėjo niint> j kad paken
kti vyčių vakarui. 

Nežiūrint to, jaunimo susi
rinko gana gražus būrelis. Gai
la tiktai, kad kai-kurie ir iš vy
čių dalyvavo ne savo surengta
me vakare, liet kitos draugijos. 
Dideliai nesmagu, jei savųjų 
tarpe vis tokie nesusipratimai 
kilsta. Laikas butų santaikoj 
gyventi ir nekenkti vieni ki
tiems. Kada išvien dirbsim ir 
meilėj, vienybėj gyvensim, ta
da galėsim daugiau nuveikti 
prakilniu darbą Bažnyčios ir 
tautos labui. ' 

Užtektinai mes turim priešų, 
kurie tik ir laukia, kad kaip 
nors greičiaus nuslopinti dar
buote katalikiško jaunimo. Bet 
tas jaunimas nenusimena ir ne 
nuleidžia rankų. J is drąsiai 
stoja prieš savo idėjų priešus. 
' Vakaras buvo gražus, gra

žesnio jau nė norėti negalima. 
Muzikantai irrojo padorius šo
kius, mergaitės su dideliu mei-

Vakaro pavykimas taip-gi 
priklauso ir p. J. Andriukaičiui, 
kurs nenuilstančiai darbuojasi 
vyčių kuopoj 
pasidarbavo ir 
vakaro. 

Po vakarienės buvo šokiai. 
Jauiumas gražiai ir padoriai 
šoko. Buvo ir žaidimų. Roek-
fordo jaunimas labai mėgsta 
žaidimus, tik nelaimė, kad tų 
žaidimų mažai kas žino. I r taip 
smagiai laikas prabėgo iki rei
kėjo svetainę apleisti. 

Ilgai, ilgai bus man atniintyj 

Behnke & Fink Mfg. Co. 
1107 Maxwell Str. 

PAIEŠKO 
Paieikau savo brolio Stanislovo 

Mikniaus Kauno Uub. Raseinių apate. 
Adakavo parap. kaimas Sniegoniškiui 
apie 16 metų gyvena Amerikoje, se
niau E:"OO Chicagoje. 

Kas apie :,. žinote arba jis pats 
tegul atsišaukia šiuo adresu: 

PraiK'iškus Miknius 
Bo.v 240 KenocJia. Vis . 

Paieškau savo draugo, Prano Vai-
čio, paeinančio iš Obelino Dvaro, 
Raseinių Apskričio ir Valsčiaus, 

! Kauno Redybos, jo adresas buvo toks 
Rockfordo L. Vyčių vakarienė! prieš kare, pirmiau susirašinedavau, 
ir in« tankilnnfi iannimas *** d a b a r n i e k o n e P r d ž i 1 » n u o J°-
n jos prakilnus jaunimas.^ Kas žinote j o d a b a r t i n i adresa, m a-

Tegyvuoja Rockfordo vyčiai! įonekitc pranešti man. Svečias. 

REIKALAUJA. 
REIKALINGI. 

Truckeriai ir lciberiai vyrai dirbti 
viduj vvarehousej. Pastovus darbas ir 
gera mokestis. v Atsišaukite Supt. 
Kourth. 

Gumbinsky Bros. 
c-o l'nion & Laimber Strs. 

J oria* 
703 l.iiuolii Ave. 

Kruszas, 
Kockford. III. 

ANT PARDAVIMO. 
i'urniiures u/, neaugsta Kama. 

1086 W. 47 Ptatc 

Parsiduoda du lotai ant Tripp Ave. 
30x125 pidas, vanduo ir šaligutves 
užmokėta. Vienas blokas nuo Archer 
Ave. aru Crunc Plautos. Kaina $350 
ui viena, verti po $900. Parsiduos 
po viena arba abudu.' 

Savininkas 
2714 Indiana Are. REIKALINGOS MERGAI

TES. 
Parsiduoda didelis su visais įtaisl-

mais del dvejų šeimini) pagyvenimo 
16' m e t i ] ir SUvirš. Pr i tyr i - namas su krautuve. Kaina žema ir 

A„- _ • mažas įnešimas. Priežastis pardavimo 
> yra liga. Norėdami daugaus sužinote, 

meldžiu kreiptes sekančiu antrašu. 
mas nereikalingai 
švarus fabrikas. Clera alga iš 
pradžia. Greitas pakėlimas. 

Rand McNaliey & Co. 
536 S. Clark Str. 

L. VYČIŲ CHICAGOS AP
SKRIČIO KUOPŲ DOMEI. 

ai] i i n i j o - p 
peržiūrėsiąs. 

ina / . i i i 
paskelbė, 
i;i RS (lai* 

L. Vyčiu Chicagos Apskričio 
kuopų atstovų svarbus susiva
žiavimas bus nedėlioj, gegužės 
16 d., Šv. Jurgio parapijos sve
tainėj, 2:3& vai, IKI pietų. 

Kuopų atstovai malonėkite 
skaitlingai ir laiku suvažiuoti. _ 

. Apskričio Valdyba. 

Iš BRIGHTON PARK. 

i • . • - • . - t - • 

u 

| PIRKITE KARĖS 
M0 2EHKLEMTJS 

TAUP¥-į 
WX.S.).i 

L. Vyčių 36 kuopos mėnesi
ais susirinkimas bus gegužės 
12 d„ 7:30 vai. vakare McKin 
jtey parko svetainėje, prie \Y. 
30 ir We<tern ave. 

\'isi nariai kviečiami susi
rinku, lioikės apk<ilbėti svar
ui.s klausimai. 

Šitame susirinkime bus pri
imami kuopon nauji nariai. 

A. Aušraitė. rast. 

ANT PARDAVIMO. 
Išvažiuoju, užtat tūrių parduoti sa

vo moderniška 2 flatų murinj namą 
po 5 ir 6 kambarius 2 furnecai. Kai
na $8,000 atsišaukite nedeldienials 
ant 1-mo flato. 

5612 So. ttincbcštcr Avo. 

Medžiu darbininkai ir Karpenle-
riai — vežimų ir automobilių darbo. 
Atsišaukite: 

Cliicaso Mort-liaiidiM- and 
t:<liiipmcnt Co. 

828 i:x«-haiiffr Ave. I". S. Yard>. 

Vaikai — \Vest — Katalikai del 
generalio offiso ir pasiuntynistės ge
ra ateitis. Atsišaukite. 

The Daprato staluarv Co. 
"66 Wost Adams Street. 

John Kru>zas, 
703 Lincoln Ave. Rockford, 111. 

Telef. Main 3960 

AVT PARDAVIMU. 
IJučerne ir crocerne turi būti par

duota trumpu laiku nes savininkas 
išeina j kita bizni, parsiduos pigiai. 

3355 AV. 38th Street 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Labdaringos Sąjungos 8 kp. 
laikys mėnesini susirinkimą 
utarninko vakare, gegužio 11 
d., pusiau devynių, l>ažnytinė
ję svet, tuojau po pamaldų. 

Visi nariai privalo atsilan
kyti i šj susirinkimą. Norintie
ji įsirašyti Labdaringon Są
jungom kvi-čianii atsilankyti. 
Šis susirinkimas bus labai 
svarbus. Valdyba. 

CHICAGOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS. 

Vyrai dirbti poperos stoeko kam
barį j . Geras darbo sąlygos. Atsišau
kite. 

American Color Trpc Oo. 
1151 Roseoe Street. 

R E I K A I I N G I LEIBERIAI . 
Del fabriko darl>o. Pastovus 

darbas. 
Link Beit Co. 

„ 39-th & Stewart. 

REIKALINGI. 
Senv-vi \-\rai del fabriko 

darbo. 
Atsišaukite: 

700 West 22 nd Str. 

ANT PARDAVIMO, 
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais murinj namą 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir
mos klesos knygynas ir Cigaru 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip M.-. .:....:.L :;a.t« į^ 
zas, geriausi elektros įvedimai, 
maudynes abejuose pag>Teninmo-
sc. basementas, akmens pamatas 2 
pėdą ir 18 colių storas. Grindįs 
basemente cementinės. Garu šildo
mas visas namas. Suros naujauisio 
įtaisymo 1-mas pagyvenimą — pir
mos klesos knygynės ir cigarų 
krautuve kampas 47-tos ir Wood 
gatvės Grindįs muro. durįs ir lan
gai ąžuoliniai. 2-me pagjTenime 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai. 

Parsiduosiu namą k biznį vidu
tine kaina dclto kad išvažiuoja į 
Europą. Atsišaukite tuojaus į 

P. MAKAREWICZ. 
1757 W. 47 gatve Chicafo.ni 

FARMOS - ŪKĖS. 
Jau didžiumas net nustojo vilties 

kad nebus atpiginąs pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ka galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mūsų turtas auga kasdien 
ir mes turim linksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau 
faruta bet kur galima surasU *era 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
patinkama kaip kad vaikinas reng-
da-^-^is vesti o renkasi mergina jei-
Į;U L—;,ia nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apeivedus 
bloga paOia taigi mes patarsim kur 
galima surasti linksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turUngu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
masinu, inžinų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie sveUmtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidaini lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai j pora metų ja.u 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do-
»'H ii» .4-. >-'..C ."•.. ^ n t A . i t i . t , ' , f Į m l t I I i ~ 
- T . . — — . ._. faUMl. M..,.-* . w v ^ . . 

čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas noKdanai pirkti uke krelp-
kities prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentu kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie šv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri jums patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Michigan. 

c-o Kaz. Daunoras 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty]: 

29 šonth La SaUe Street 
Kambarte 324 

TeL Central SStO 

Vakarais, 812 W. 33 St 
Tel. Tards 4681 

iMiiiiimmmmfiimmiiiiimiiiiiiiiiHiii 
URA!! 

Visi ant šviežio Medaus!! 
W. STRYGAS 

Ką tik parvežė iš Micliigano. 
$1.95 už 5 svaru viedruka. Pri
statau Į namus. 

3022 W. 40th Street. 
Chicago, 111. 

iiimmmmmmmmiiiimmmmmr'iHHr 

Uooni 511, .">8 K. \\'ju<hiiig-
tou st. (tek Raildolpli 7480) 
pr^šo jam pranešti, kas žino ar 
!jyvi ar mirę šie asmenys Fa ve] 
AHler arl>a Favel Gol<ihe<iler. 
Žinių ieško jo brolis Mot ui. 
Taip-gi api<- Kari Lutdaer. Ži-
ni 11 ieško įo motina. 

REIKALINGOS. 
Lauadrcy merginos prie plo'vimo 

indų. Atsišaukite 
-TV Hou:>nI Avcni/e 

RO«<TS Park *21 

S100.00 GAUS. 
Kas i>rw»ioS kur mano moteris Ma

rijona l'laiiSkicni' (po tėvais Baraus-
klutė) IT 3 vaikai: Mikutis 17 inet';, 
Jonukas l."> m., ir Ix;os<- 12 m. Jau 
12 metų kaip jie prasisalino nuo ma
nės. Kas žinote apie juos praneškite 
man artai jie patįs tegul atsišadkin. 

Ai paeinu i£ Trakų apsk,. Butri
monių valS<". Dabartinis adresas: 

Mikola^ Pt»oika 
•2*H >l«n»in«- A\c. .Vranlon, rtiina. 1 ' l gatves. 

PRANEŠIMAS. 
Kad aš laikau gėles nepir

kite kvietkas pa s svetimtau-
r'n\ kapinės, nes mes ir užlai
kome geriausias ir gražiau
sias, žemesnes kainos, rr ge
riau patarnausime. Taij)pat 
užlaikome rastauracija, ir nc-
svaiginančių gėrimus, ir ge
riausius cigarus, patarnausi
me geriausia atsirinkusiems j 
An<lre\v lwaszkiewicz, vienas Į 
blokas šio pus<> kapines. Nau- j 
janie mušu murinę name ant; 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiuiiiiiiiiiiiiiimuHi 

ERNEST WEINER 
DRY QOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sta. 
Ha duodame dYlffubM irteoapa* 

Ketverfala Ir Subatomls. 
Dideliame pasirinkime ranncmi. 

Vuckie matertjolal, vaikama dra&a-
i;si. iUbeo ir Jakstės. 

Ptuksnos 

79c 
PLUNKSNOS. 

miiiiiiimiiirimiiimmiMiiiiiiimniiiiii 
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JAU UALIMA VAZIUUi l"-
TIESIOKILIEPOJU. 

Važiuojantiems i Lietuva, parū
piname pasportus, pagelbame at
siteisti su taksais. Parduodame 
laivakortes ant skyrtu Iinijii, Siun 
čianie pinigus pagal dieninio kur
so. Padarome visus legališkus do
kumentus Lietuvos ir Amerikos 
reikaluose. Taipgi perkame par
duodame namus lotus ir famias. 
Turime ant pardavimą daugy

bes mūrinių namų graiiose api-
gardos ir ant lengvių išlygi;. Taip 
kad su mažai pinigų galėti tapti 
vsaviniku narna. 

Visais reikalais kreipkitės pas 
John S. Zolp A. M. Barčus 

nnifuciuHM "CfliTY 
~ - ,^.<wHt.i t i L f i L I I 

BUREAU 
4547 S. Hermitage Av. Chicago 

Tel. Yards 145 
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Taip tūkstančiai žmonių 
sako apie 

» a* 

Ant kampo 47tos ir Ashland Ave. 

ŠITAI KAME TVIRTUMAS ŠIO BANKO RYMOJA ~ 
Tai yra Valstijinis State Bankas po Kontrole ir Priežiūra Illinojaus Valstijos. 

Turi Turto Suvirs Penkiolika Milijonų Dolierių. 4 

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

Sitai tūli tų vyrų vardai, kurių sujungtas turtas gerai viršija Vieną Milijoną Dolierių. 

\ 
FDVVARD MORRIS President Morris & Co. 
J. A. SPOOR President, Chicago Junction R. R. 

and Union Stock Yards Company 
Director First National Bank, Chicago 

NELON MORRIS Chairman, Board of Directors Morris & Co., U. S. 
Yards — Director First National Bank, Chicago 

EDWARD F. SWIFT Vice-President Swift & Co., U. S. Yards 
ARTHUR MEEKER Vice-President Armour and Co. 
H. E. OTTE * Vice-President National City Bank of Chicago 
C. M. MACFARLANE Vice-President and Treasurer of Morris & Co. 
THORNHILL BROOME President, Midland Warehouse & Transfer Co. 
J. OPPENHEIMER of J. Oppenheimer & Co. 47th St. and Ashland Ave. 
C. J. ATKINS of Atkins & Freund, 48th and Ashland Av%. 
WM. J. RATHJE . . . President, Mid-City Trust & Savings Bank 

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

R. J. SCHLESINGER President 
H. C. LAYCOCK # . . . . Vice-President 
FRANK J. K0HN . . . . ' Vice-President 
LEON DREWENSKI Vice-President 
NORMAN 0 . GEYER Cashier 

JOSEPHC. VLASAK Assistant Cashier 
F. W. A. JOHNSON Assistant Cashier 
JOHN DE GERALD Assistant Cashier 
CLARENCE R. WEBSTER Assistant Cashier 
E. NYLIN Secretary and Trust Officer 

s -

SUVIENYTU VALSTIJŲ VALDŽIA 
CHICAGOS MIESTAS 

COOK APSKRITIS 
ir Tūkstančiai Darbiniakų - Visi Laiko Savo Pinigus Siame Banke. 
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