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METAI-VOL V. No. 113 

Nauja Meksikos Valdžia 
APSAUGOTI AMERIKO

NUS! ŠAUKIAMA SE
NATE. 

Nori Prezidento 
Apgulamas Carranza su jo 

Kariuomene 

Reikalaujama pasiųsti karės 
laivą i Juodąsias jūres. 

Dar apie Rinkimus ™ v ^ E £ J I M A S 

CARRANZA MĖGINA GIN
TIES. 

Vera Cruz, Meksika, geg. 12. 
— Ligšiol paduotos įvairios 
žinios apie buvusi Meksikos | nan ir čia tarties su niusų vy-

Meksikos padėties klausimas. 
Revoliucijonierhj valdžios 

agentas Xogalese, Emiliano 
Tomez, sakoma, busiąs inga-
liotas atkeliauti Yfasliingto-

riausybe. 
Iš Torreono pranešama, jos; 

Carranza pasirodė netikros. 
Nes buvęs prezidentas dar 

nėra suimtas revoliueijonierių. j revoliueijonierių valdžia, re-
Jis yra miestelyj San Mar- i gį?, užtrauksianti vidujinę pa-

cos, už 27 mylių Į šiaurrytus Į skolą—300,000 pesų, apmokėti 
nuo miesto Puebla. Pastarasis! revoliucijos kareivius. ' 
miestas valdomas ręvoliucijo- \ ' _ 

. . Carranza apsuptas, 
menu. 

Carranza ten yra savo mili- i Iš Vera Cruz pareina žinių, 
tfirininin t r n n V i n v i flr>cist»t<»s \ \$n\ h n y * * nr«7i<1aT»ta« Cįir-
v«s -ii.t,.s- . - wuii »',#> 4-j-- — . t t . į . Į -*«.- .. vi i ^.~ 1 . . . . . . . — . . . . 

sau ištikimąja kariuomene. j ranza nesuimtas. Be4 jfs Vera 
Jis buvo manęs pasiekti Ve-! Cruz valstijoje apsuptas su jo 

ra Cruz arba Puebla. Bet va-1 kariuomene. 

Washington, geg. 12.—Aną 
-j dieną iš Konstantinopolio bu

vo pranešta, kati Batumo pa-
i krašriuose. Juodose jūrėse, jū
rių plėšikai užpuolę prancūzų 
garlaivį su keliauninkais. Tar
pe anų buvę ir amerikonų. 

Per dvi valandi plėšikai te
rorizavo keliauninkus. Išver
stas visas laivas. Paskui tą 
garlaivį ir keliauninkus išgel
bėjo vienas prancūzu karės 
laivas. 

Kadangi vietos vyriausybė 
nieko ligšiol neveikė su tiksi') 
apsaugoti savo piliečius, tad 
vakar senate pakelta* balsas. 

Užrubežinių reikalų senate 
komitetas padavė senatui re
zoliuciją, kad prezidentas V il-
sonas į Batumo pakraščius 
kuoveikiaus pasiųstų karės 
laivą su tikslu apsaugota ame-
rikonus. 

GERAS ŽMOGUS TAS 
BUTLER. 

Lietuvoje. 
(Kablegrama "Drauge" re

daktoriui kun. Prof. P. 
Bučiui) 

Kaunas,, geg. 11. Kun. Bu
čiui, 1800 "VV. 4(i >t., Clucago. 

Kuriamasis Seimas sudėtas: 
Krikščionių-demokratų pen
kiasdešimts devyni; valstiečių 
sąjunga dvidešimts; socialde
mokratų trylika; socialistų-
Haudininkų devyni: žydų še
ši; lenkų trys; vokiečių vienas; 
socijalistų revoliueijonistų 
liaudininkų vienas. Kaupas 
išrinktas. 

Krupavyčiu . krikščionių 
demokratų prezidentas. 

Vailokaitis, Katalikų Vie
nybės Centrd1 pirm. 

Atėjo šlubuodamas, išėjo kaip 
pakaustytas. 

žiuojant patirta, kad tuodu i Sakoma, jis savimi turįs 4,-
miestu yra revoliueijonierių | 000 kareivių. Esąs už 20 my-
rankose. 

Pažada viską, ko tik kas nori. 

New York, geg 11. — Dr. 
lių nuo miesto Vera Cruz. J i ! S k o l a s Murray Butler, Co-

Dabar prieš jį eina revoliu- valžiuojantį traukiniu revol iu-! l i m i b i a rauversiteto preziden-
r-iji/mrnų ivanuūiiirni-. r>us iw-į oijomenai megme sustabdyt', j ~*~> ** '"-""*' ** " " ' " " i Mui 

reikalauta, kad jis pasiduotų. Bet kokiuo tai būdu jo trau-j k a n d i d a t Q i Suv. Valstijų pre-
kad išvengti kraujo pralieji- kinis prasimušęs per revolinci-! z į d c n t u s ^ republikonų parti
nio, jonieriu linijas ir pagalians ! j 0 8 . P«^ell>ė savo principus. 

i turėjęs sustoti netoliausia Ve- į ™ k a t r u o s J i ? a i s t iP r i a i s t o v «-
ra Cruz ' [ *8» iei mi*lJ P a i r t a s kandida-MEKSIKOS REVOLIUCIJO-

NIERIAI REIKALAUS 
PRIPAŽINIMO. 

žiniose pažymima.! 

Vadai pasirengę tarties su 
Washingtonu. 

Kitose 
jog Carranza esąs netolies 
Puebla. Prieš jį siunčiama re
voliueijonierių kariuomenė. 

Carranza nežinojęs padėties. 

tu ir paskui išrinktas prezi
dentu. 

Jis savo principus sutraukia 
į keliolika posmų. Štai jie: . 

Bendrai veikti su kongre-
, .- .»-. . ; su svarbesni ai si ai s šalies ir 

Washington, geg. 12.—Re- j Pranešama, kad kuomet Car- i nacijos klausimais, 
voliueijonierių valdžia Meksi- i ranza buvęs priverstas bėgti iš ! Vietoje apgalvojamų naujų 
koje greitu laiku čia ims dar-; sostinės, jfam nebuvę žinoma mokesčių gyventojams pačios 
buoties ją pripažinti. Nes Car- į apie pakilusią revoliuciją Ve-. vyriausybės stiprus ekonomi-
ranzos valdžia jau nebegyvuo- { ra Cruz valstijoje. J i s buvęs i **c pasilaikymas. 
ja. Be pripažinimo nelenda j manęs su sau ištikimąja ka- j įvesti biudžeto įstatymą, 
tokiai pakirstai šaliai vekikiai j rinomene ten nukeliauti,.susi- Uariifc kurio įvairių departa-
pakilti iš griuvėsių ir kaip j .stiprinti ir pasilaikyti valdžio- j mentų viršininkai turėtų duo-

je, nežiūrint sostinės puolimo, i *i atsakymus į kongreso pa-
Bet kelionėje įsitikino j is ; klausimus, 

apie tikrąją padėtį. Patyrė, Panaikinti • visokias mo
kat! visi jo šalininkai vadai ji | n^polijas ir perdidį pelniji-

Drauge paduodame ir ang
liškų originalą su klaidomis, 
padarytomis priėmimo vietoje: 

Kowno May 11. Received 
May 11-20 8:20 A. M. 

Bucys 1800 West 46 st Cligo. 
Constt(i«mt Assembly com-

posed Christiandemocrats fi-
ftynine Valstiečiu sąjunga 
t\venty Sooaldemocrate tbir-
teen Socialiste populists nine 
Jews six PoJ<-> tliree (iermans 
on Socialisis revolutionists 
populists one Kaupas eleeted. 

Krupavičius President 
(liristiandemocrats 

Vailokaili< President 
Catholic Activity Center. 

ANGLIJOS DIPLOMATINĖ 
KOMISIJA RUSIJON. 

~PhiladelphiaT Pa,, geg. 12.— 
Policija paieško gudraus pfėši-
ko-sukčiaus, kurs pagrobė 
$2f),(KX) vertės įvairių jubilie-
rinių daiktų ir pražuvo. 

Aną dieną viešbutin Belle-
vue Stratford buvo fttėjįfi ant 
dviejų krukių pasiremdamas 
kažkoks sergantis. Užsisakė 
jis kambarį. Viešbučio knygo
je įrašė jis: "Charles Du Boi
se ir moteris, Bridgeton. X. 
J . " Pareiškė, kad jo moteris 
atkeliaujanti pirmuoju trau
kiniu. 

Keli viešbučio tarnai jam 
pagelbėjo nueiti paskirtan 
kambariu. 
Kiek palaukus mieste paskly

do žinia, kad Bailey. Banks & 
Biddle firma pasigenda savo 
ištikimo pasiuntėjo. Tasai išė
jo su $2r),000 vertės įvairių 
brangių daiktų į Bellevue 
Stratford viešbutį ir pragaišo. 

Imta teirauties viešbutyj. 
Pagalians šlubuočio "Du Boi
se*' kambaryj atrastas prie į 
kresės pribraklintas firmos pa-
siuntėjas. Pats "Du Boise" 
tuo metu su brangiais daiktais 
kažkur buvo atsidūręs. 

IX. _ : t.:.Z--' . T Y I * , * . i 
i oMtiim-,|«." y«ttl.>lviUU, Kati 

kuomet ji? * i nėjęs kambarin, 
tuojaus į jo krutinę buvo at
remtas revolveris. Turėjęs pa
siduoti. 

Turkija Gavo Taikos Sutartį 
r 

• 

Kova prieš Prancūzų Darbo 
Federaciją 

PRANCŪZIJA PAKELIA 
KOVĄ PRIEŠ RADI

KALUS. 

TALKININKŲ KARIUOME
NĖ PASILIKS KON-
STANTINOPOLYJ. 

Įsakyta panaikinti Generalę Trakija pavedama Graikijai. 
Darbo Federaciją. 

Washington, geg. 12.—Tur
kijos taikos atstovams vakar Paryžius, gvg. 12. — Čia ir 

visoj Prancūzijoj laukiama ko 
tai nejjaprasto. 

Vakar Prancūzijos vyriau-
su-sybė paskelbt' parėdymą 

!ig kurio turi but panaikinta 

Bolševikai tikisi greitos taikos 

IR VĖL APIE TAIKOS RE
ZOLIUCIJA-

reikiant pasitvarkyti. 
Veikimas už pripažinimą 

pradėtas Sonora valstijoj, kur 
buvo duota pradžia revoliuci
jai ir kur yra ligšiol vyriau
sioji revoliueijonierių stovyk
la. 

. Gen. Obregon nesiskaito vy
riausiuoju revoliueijonierių 
vadu. Tuo vadu yra Sonora 
gubernatorius la Huerta. Šis 
yra skaitomas ir provizijona-
liu Meksikos prezidentu, (ien. 
Obregon yra prisiekęs pasilik
ti la Huertos vadovavime. 

(v,ia kalbama, jog paprastam 
prezidento Wilsono kabineto 
susirinkime bus aptariamas 

SUGRIAUTA ITALIJOS Ml 
NISTERIU KABINETAS. 

apleidę. 

Carranzai bus duota progos. 

Iš Mexico City depešuoja-
ma, kad vienam pokylyj gen. 
Obregon pareiškęs, jog buvu
siam prezidentui bus duota 

mosi. 
kreditą gele-Atnaujinti 

žinkeliams. 
Didesnė dalininkystė darbo 

visokiam pelne. 
Neleisti publikai vargti del 

nesutikimų industrijose. Stei-
progos oficijaliai raštu atsi- |gt i visur industrijinius teis-
statydinti ir pasiduoti revoliu-j mus, 
cijonieriams. jei ligšiol jis toj Apsaugoti įvairias gamtos 
nepadaręs. i versmes; palaikyti fanuose 

Obregon sako. kad tuo būdu i jaunus vynus, 
bus išvengta nereikalingoj Svarbios reformos palai-
kraujo praliejimo ir pats Car-

Rymas. creg. 12. — Atsista
to 

N 

ranza laimės daug susimylė
simo nuo revoliucijos. 

Trūksta pinigų apyvartai 
Meksikoje. Visą iždą su savimi 
pasiėmė Carranza militariniu 
traukiniu. Revoliucionieriai 
tikisi paimti savo rankosna ta 
traukiną. Tuomet šaliai butų 

kyli žmonių sveikatą. įsigyti 
pagyvenimus ir jauniems žmo
nėms mokslą. 

Xeatgaivinti saliunų, bet 
žmonėms sugrąžinti alų ir vy
ną, kaip jie to reikalauja. 

Padėti atsakomybėn lokffles 
valdžias, kur įvyksta linčai 
arba govėdos valdymą*. 

Įsteigti internacijonalį tei
sybės teismą. 

net parlamentas atsisakė; Lordonas, geg. 11.—Angli- : Vra dar ir daugiau tų pos-
kšti .:. pasitikėjimą. jos užrubežinių reikaTų ofisas j mų. Bet gana čia to, kas jau 
inisterių pirmininkas Nitli sutiko duoti pasportus dviem ; pasakyta, kad butų galima jsi-
KBtį wntošua • o socijalis-: socijalistam, socijalistų parti- vaizdinti, kokios, tai "malo-
- Rad t»o terpn ' -o- jo s nuskirtiem keliauti Rusi- nės" žadamos šalies gyvento-
istai po juo duol iškasė.* jos ir tenai ištirti paklėti. jams, 

Washington, geg. 12. — ria 
Maskva, t:vg. 12. — Angli- išnaujo kalbama, kad Ši-j sa-

ja Rusijon pasiunčia <liploma- vaite kongresas bile dieną ga-
tinę komisiją, kuriai pirmi- lutinai balsuos klausime tai-
ninkauja gen. Gougb. kos rezoliucijos. Sulig tos re-

Tad čia džiaugiamasi, kad j zoliucijos turėtų but paskelbia 
trumpoj ateityj įvyksianti An-į taika su Vokietija ir Austrija, 
glijos su bolševikine Rusija nežiūrint nepatvirtintos taikos 
taika. sutarties. 

Pranešama, Bolševikai Praginti! 

Versaillese induota talkininkų 
padaryta taikos sutartis. 

Apie tai čia gauta kaikurįų 
smulkmenų. 

Sulig sutarties, Konstanti-
(sugriauta) (leneralė Da^»o; nopolis paliekamas sultano 
Federacija, kurioje vadovauja j valdžiai. Bet jame nuolatos 
radikaliai gaivalai ir kuri sti- stovės talkininkų kariuomnės 
priai rėmė ir palaikė geneialj i įgula. 
iarbininkų streiką Prancuzi- j Dardaneliai visoms pasaulio 

jo.ie, prasidėjusį tuojaus po Į viešpatijoms bus liuosT. Juos 
socijalistų šventės, gegužės 1. j apsaugos talkininku militarinė 

Vyriausybė pirm paskelbimo; sargyba. 
to nepaprasto Įsakymo pir-! -^0i's >ultanas Konstantino-
miaus gerai apsidraudė prieš j P°H valdys, bet turkų sostinė 
galimas socijalistų radikalų pasiliks nuolatinėj kontrobj 
riaušes arba ką nors aršesnio.! talkininkų komisijos, kuriai 

bus pavesta prižiūrėti, kad 
! laikos sąlygos pilnai butų pil-

Karės ministerio }>art\lymu j domos. 
čia ir kitur įvairiose stratege-į Trakvja Graikijai. 

darmai ir kariuomenė." - j Kituomet prezidentas AViL*^ 
Iš priemiesčių pašaukta j n ^ h«™ išreiškęs nuomonę, 

skaitlingi būriai raitarijos. įi<lant <la}! Trakijos pavr-sti 
Visur sustat\ta eilės armi-! Bulgarijai, 

jos automobilių. katrai< ka> T***i prezi<lent« Wil i 
momentas galima })aimti rt-i-, P^siiilymas atmestas. V . , 
kalingas skaitlius žandaram. Trakija pavesta (iraikijai. 
arba kareivių ir pristatyti nu-j Smirna su apylinkėmis pa-
rodytosna vietosna. | v e ? t a i r P Graikijai Bet tas 

Darbininkų yadai ra.likalai j padaroma apribuotam laikui 
tvirtina jie pasitiki, jog ka-i Prancūzija su Italija savo 
riuomenė nekovosianti prieŽ « J * ^ P a i t n a provincijas Cili-
darbininkus, bet i>ereiManil; c#'-la ] r Adaliją. 
streikininkų pusėn. Mesopotamija ir Palestina 

Policija aplankė Darbo Fe-įbus globojama Anglijos, gi 
deracijos raštines ir sukonfis-i Sirija—Prancūzijos. Toms sa
kavo daucelį laišku ir kitokių \ lints rubežius nustatys ypatin

goji talkininkų komisija 
Armėnijos klausimas palik-

Sutraukta kariuomenė. 

dokumentų. 

Gali but neatiaidi kova. 

iš Odessos 
Tasai vyriausybės žygi< prit PŠ i 

tas atvira> toliaus svarstyti. 
Taikos sutarties sąlygas ap-

Darbo Federaciją pakeltas po j tarti Turkijai duota :»0 dienų, 
nuodugnaus ministerių kabi-j ; 

| neto apsvarstymo. Į tų organizacijos vardu indor-
LENKAI SU UKRAINAIS j niam up<>s šone. Ir iš tenai di- j Ministerių pirmininko J!il- j saodami ir autorizuodami strei 

PAĖMĘ ODESSĄ. j džiulėmis anuotomis griauja j teranda patarimu, teisybė* mi-! ku.-. ypač ant geležinkelių. 
Kijevą ir lenkų su ukrainais i nisteris co sugriovimo fodera-į Tas reiškia neatlaidžią kovą 

Konstantinopolis, geg. 12.— ! pozicijas. į"rijos tuojaus patrauks tir-son ; darbininkų su vyriausybe. Tr 
Vietos rusų ambasadoje aptu 
reta žinia, kad lenkai su uk- • sekimų 
rainais atėmę Odessą nuo bol
ševikų. 

Odessa yra svarbus Pkrai-
nai prigulintis miestas ties 
Jukomis jūrėmis. Tenai len
kai nori^ turėti išėjimą į .Juo
dąsias jūres. 

Keliose vietose lenkai te.pa
mėgina persi mos t: 

skersai upės. Tuo tarpu l>olše-
vikų kariuomenė stiprinama 
naujomis kareivių eilėmis. 

Bolševikai apleidę Kijevą 
sudiuamitavo du per Dnieprą 
tiltu. Tik vienas tiltas paliktas 
sveikas. 

BOLŠEVIKAI LAIKOSI 
PRIEŠ LENKUS. 

EKSPLIOZIJOS MASKVOJE 

jos viršininkus. Sakoma, šitie! nežinia kaip gali pasibaigti ta 
peržengė įstatymus iš 1̂ 84 "ie- kova. 

BARAMAS GENERALIS 
PROKURORAS. 

Sudinamituoti tiltai Kijeve. 

Itaiijus ministerių ka-
s. kuriam pirmininkavo: daug palengvinta 
K;'minėtas atsistatydino. 

Varšava, zog. 12.—Pradėjus 
Polesia ir baigus tolokai už 
Kijevo karės frontas driekiasi 
visu Dniepro paupiu. Ryti
niam upės šone stovi bolševi-

Maskva, geg. f) (suvėlinta). 
— šiandie vakare šalimais 
Maskvos ištiko visa eilė baisių 
ekspliozijų. Paskui ekspliov 
jos atsikartojo naktį. Pakilo 
nerimavimai. Bolševikų val
džia paskelbė, kad ekspliozijos 
Į\ykusios miestelyj Cboroševn. 

Washington. geg. 12.—Kar
čiais žodžiais nubartas kongre
se generalis prokuroras už jo 
vdamas kampanijas prieš 

'svetimšalius radikalus. 

Prokuroro departamentas 
reikalavo paskirti daugiau 
$500.000 kovai prieš raudonuo
sius. Bet kongresas nepaskyrė 
reikalingu pinigų. 

kai. Vakariniam šone—taisai j . , .. 
. . . , Kares sandeliuose, su ukrainais. 

Miestas Kijevas stovi vaka-j ? s a k-v , a B t m v e s t i « * ^ « 
riniam šone. Bolševikai, aplei-; į tariamas lenkų agentų vei 

{dę miestą, da^ar apsikasė ryti- j kimas. 

NĖRA ŽINTŲ Iš MASKVOS. 

Paryžius, geg. 12. — Tivria 
diena Kiffelio bokšte nepagan-
Tiama jokių kibirkštinių žinių 
iŠ'Maskvos. Kas-nors turi bid 
Ma-*kvojo. 

NUŽUDYTAS TURTINGAS 
ITALAS CHICAGOJE. 

Vakar Cbicagoje nežinomas 
žmogžudis nušovė "Big J i m " 
Colosimo, žinomos Colosimo 
kavinės savininkas. Policija 
visaip nuomoniauja apie tą 
žmogžudystę, (ial tai bus dar
bas juodrankių ar gal tas bus 
surišta su unijų vadų galva-
žudystėmis. Colosimo tarėjo 
labai trukšmingą rekordą. 

ORAS 
Gegužės 12, 1920. 

Chicago. — šiandie nepasto
vus oras; šalta: rytoj prama-
tomas gražus oras. bot irgi šat-
tas. 

i 

• 

http://tiurkw.ii


"• f"" T TZ??**?' r r ^ B R S 3 S M i ą 

DRAUGAS Trečiadieni* gegužės 12 1920 

: 

I ! 
JI 

i 

0 
*D 

• •: 

•r 

h 

K 
: 

v. 

" 

; 

I! 

- • 

• 

I 

u n r n ę EATALIKV DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdienę ii-kyru- ccdėldle&ias. 

P R L \ C M E R . m > » KALVA: 
CHJCAGOJ K UŽSICNYJE: 

Metams $«.00 
Pusei Metų .......^..,^,. * 5 0 

SUV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metą 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
ka* skaitosi nuo uisirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti iJperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruota laišką. 

"Drangas" Pablishing Co. 
1800 W. 46th St Cbieago, HL 

Telefonas McKinley €114 

Prancūzų-Lenkų 
Žabangai. 

Abelnai imant, mūsų spauda 
labai mažai paduoda žinių a-
pie prancūzus ir lenkus, katrie 
taisosi praryti Lietuvą, Ir kad 
ligšiol Lietuva išliko savistovi, 
tai reikia padėkoti Anglijai. 
kuri smarkiai prieštariauja 
prancūzu politikai. 

Prancūzijos vyriausybė kai}) 
seniau, taip šiandie stovi už 
tai. kad Lietuva, pavesti Len
kijai. Tą Lietuvos pavergime 
prancūzai mandagiai pavadina 
'* sufederativimmu *'. 

Anglija tam sumanymui 
griežtai priešinasi. AngHjos no 

,ras — Lietuvą, Latviją ir Es-
t ū a i j į p R i i K u SaVi>tūViunli . -

į viešpatijomis, užinescgusipuiis 
stiprią sąjungą. 

Suprantama.'Anglija tą da
ro ne iš meilės Lietuvai. Bet 
iš to mato sau didelę naudą 
ateityje. Su ta jos nauda tam
priai surištas ir patsai mušu 
respublikos likimas. 

Reiškia, tarpe Anglijos ir 
Prancūzijos pakilę dideli nesu
sipratimai dcl Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo* šalių. Iš tų nesuti
kimų daugiausia pelnys niusų 
tauta. 

Varšavos imperialistai len
kai nepaliauja veikti, kad pa
vergtų Lietuvą. Per prancūzų 
spauda puolimas varoma.; vi
somis galimomis lenkų jėgo
mis. 
Prancūzų dienraštis"Temps" 

turi Varšąvoje savo korespon
dentą, kažkokį Ch. Rivet. Ta
sai, lenkų imperijalistų inspi
ruojamas, ragina prancūzų vy
riausybę pamesti svyravimą. 
Ragina jis neatkreipti domos į 
Angliją, bet tuojaus paskelbti 
Lietuvą susiliejusią su Lenki-
jacir autorizuoti lenkus užim
ti Lietuvą, Sako, dabar pato
giausias laikas veikti.Nes kiek 
palaukus gali but jau pervėlu. 

Tasai korespondentas Rivet 
savo korespondencijose pa
reiškia, kad ir Gabrys, žino
mas lietuvių veikėjas, taippat 
"Tempso*' korespondentas, 
nieko neturįs prieš sujungimą 
Lietuvos su Lenkija. Gabrys 
sakąs, jog lietuviai principija-
Jiai nesą priešingi susijungti 
su lenkais. Ir jei ligšiol ta* 
neįvykę. tani vra kalti šovinis-

į tiniai sluogsniai. 
Kadangi Anglija skubiai 

darbuojasi pravesti savo suma 
^ firmos Pabalti joje. Prancūzija 

Lietuvos klausimu neturi gai
šuoti, sako Rivet. Prancūzija 
neturi jnmiirŠti, kad' Lenkija 
esanti ištikimiausia jai sąjun
gininkė. Tad dabar yra progos 
Prancūzijai padaryti Lenkiją 

plačią jos rubežiuose ir stip
rią jos intakoje. 

Vadinasi, kaip Varšąvoje, 
taip Paryžiuje prieš Lietuvą 
pakyla juodžiausios ir kenks
mingiausios galybės. 

Jei taip, tad ir mums, lietu
viams, reikia smarkiau ištem
pti savo pajėgas. Kuomet ge
gužės 13 d. susirinks Kuriama
sis Lietuvos Seimas, nesigai
lėti energijos nei \Vasiiingtone 
nei Londone, kad kuoveikiaus 
išgauti pripažinimą Lietuvai 
nepri kia usomy bės. 

Tik tomis priemonėmis bus 
prašalinti nuo Lietuvos jai tai
somi prancuzų-lenkų žabangai. 

Kur yra mūsų ' 'veikėjas" 
Gabrys? 

Mums atrodo, kad prancūzų 
laikrašėio ••Temps" korespon
dentu, pp. Rivet ir Gabrys, ar 
tik nebus vienas žmogus — 
taigi Gabrys. Jei 4aip, tai jis 
yra labai artį lietuviško apos
tato Pilsudskio, dabartinio 
Lenkijos valdytojo. 

Žuvusiam už Lietuvos Laisvę. 
Gegulės 1 dieną, š. m., Wa liagtone. kur ilsis: daug gzx-

shingtone ant garsiųjų Arling : Dingu vyru, žuvusių už laisvę. 
ton kapinių tapo palaidotas £>icse laidotuvėse dalyvavo ne 
žuvęs Lietuvoje vyresnysis lei- tik jo motina, brolis, taippat 
lenantas Samuelis Harris. Tas Amerikos karininkas, sesuo ir 
Amerikos pilietis, paeinąs iš kiti giminės, bet ir Lietuvos 
vienos garsingos šeimynos (jo Misijos nariai; Pov. žadeikis, 
pirmtakuno vardu yra ir mies- Jonas Žilius ir J . Vileišis; l ie
tas Harrisburg), buvo įstojęs tuvos Atstovybės darbuotojai: 
karininku į Lietuvos kariuo M. Vinikas. M. šlikas, R. De 
menę. Įstojo jon ir tarnavo ne VVolfas, B. Fdeckiutė ir L. 
dėlei kokio pelno, bet norėda šalteniutė ir gražus lietuvių 
mas ginti mažųjų tautų nepri-; Baltinaorieeių būrelis, kurie! 
klausomybę. Jis ir faktinai bu-' specijaliai ant pakasynų buvo 
vo tokiu. atvykę. Ant duobės kranto 

Kuomet Kaune, vasario 23 šiam, už Lietuvos laisvę ko 
dieną, š. m., sukurstytos iš sve- votojam. kun. J. žilius pasakė 
tur sukilo maža aviacijos da-'. gražią, vardan Lietuvos Res-
lis ir buvo pavojaus, jog šie publikos ir Lietuvos Atstovy-
sukilėliai gali smaiidnti tur- bės, prakalbėlę. Kareivių bu-
tingus Aleksoto sandelius, Sa- rys atidavė paskutinę pagar-

Iš PRUSy LIETUVOS. 
(Iš "Prūsų Lietuvių Balso") 

Klaipėdoje iki šiol buvo vo
kiška mokintojų teiuinarija. 
Dabar žadama atidaryti ir lie
tuviška klesą joje; tik reikia, 
kad butų daugiau lietuvių kan 
didatų. "Prūsų Lietuvių Bal
sui" patalpinus paraginimą, 
daugelis vaikinų lietuvių j tą 
seminariją įstojo, bet dar rei
kėtų daugiau. 

"Prūsu Lietuvių Balsas " . j 
11, y. dienraštis spausdinamai 
vokiškomis raidėmis lietuviš
kai, kitąsyk išeidavo iš Til
žės; dabar jis eina iš Klaipė
dos. 

Prūsų Lietuvoje apie Klai
pėdą plinta rauplės. Labiau 
šiai kenčia šitie kaimai: Liep 

Vynj ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Deagnmg Mokykla. 
Mu»ų« istema ir mokymo būdu jųa 
trumpu laiku išmoksite Tiso u u -

pempiauti į lanką ir rado ke
purę. Kamiškiai pažinu, kai 
ta kepurė buvo Pleikio. Sere-
doje Kiškių iiikėlas su šar-
i'nortu ir Ogalių Molinius išėjo 
žvejoti. Jie pamatė vandenije 
žmogų bemirkstant. Tai buvo 
Pleikio lavonas. Jo skruostas 
buv0 kraujai^ pasruvęs ir pa
žaliavęs ir paakė s U Ž e l s i a . p r a k t i k o s t>es: mok indamas . 

Prie jo buvo 26 markiai pini
gų. Matomai žmogžudžiai jį 
nugalabijo ir didumą pinigų 
atėmė. 

5T01 

to. 
Mct turime didžiausius ir geriau-
;j, k:rp.mo. design'.ng ir siuvimo 

skyr.'ui, kur kiekvienas gauna geroi fa 
Visuose siuvimo skyriuose masino* 

var»mos eiekiros jiega. 
KvieC-iame kiekviena ateiti bile ko. 

kiuo Uiku. diena ir ar vakarais. Pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patteraa daromos aulig mieroe, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurioa 

Sausio oi d. rarjėfiduose su-1 madų knsgoa, 
MASTER DESIGNINO 

SCHOOL. 
J. F . Saifliicki, Vedėjas 

sipyko ūkininkas Kristupas 
Šlepas su savo posūniu Rikar
du Radakiu, sugrįžusiu iš ka
riuomenės. Juodu smarkiai į i9« N. STATĖ STREET, CHICAGO. 
apsidaužė lazdomis ir dar gavo Kampas Laka st, ant * tų lubų 
užmokėti po 20 markių baus- j . . ,-. • - - — -
mės už peštynes. Is . . . » 

,. „ . . . , . . . , , . . kiemis (Lindenliof), Kiokiai, 
muelis Harns pasisiūlė patsai bą. o vienas dudonus patriu-! p . 
stoti pagelbon, kad tą valsty bijo dar paskutinį kartą ant 
bės turtą apgynus, tą turtą, jau įdėto j duobę karsto ir vi-
kursai buvo taip svarbus mu sos pakasynų ceremonijos tapo 
sų kariuomenei. i užbaigtos. Liko supiltas ma-

NuvykoAleksotenužNemu-lžas kalnelis, ant kurio tapo1 A" ^ \ . • -
LilldnaS Daigtas. ! "o p a s V^&us sukilėlius, kad sudėti dar iš Lietuvos atvežti 

* patirti, koksai jų ūpas, ko jie vainikai, keletas vainikų nuo 

rajevai, Anduliai ir Kulai-
čiai. Susirgusieji vežami į Klai 
pėdą į ligonbucius, kad neuž-

{ krėstų kitų. 

Oregono valstijos teisdavybė i n o r i Į* ^ P J u o s n u o to d a r b o S*™*!*"? ir draugų ir vienas 
priėmė ir patvirtino p. Xord-
blad sumanytą teisę, reikalau
jančią, kad toje valstijoje 
spaudžiami arba skleidžiami 
laikraščiai butų atspaus<linti 
dviem kall>om. t. y. angliška 
ir svetima, arba tik angliška 
kalba. Tečiaus ta teisė kol ka 
nėra pildoma, nes Oregono 
Posten tą Įstatą padavė Į aps
kričio teismą. Galutinas nuo
sprendis bus Augščiausiame 
suvienytu Valstijų Teisme. 

Teisėjai AVolverton ir (Jil-
bert iš Portland, tai]) pat Ne-
terer iš Seattle vienbalsiai 
< i i t n i ' / , <ii>;t»il>ilit>i i į t i i n . ' . f n i n 

Oregoniškio įstato pildymą. 
Taip praneša France^ A. K<'1-

ler, Amerikos svetimkalbių 
laikraščių Susivienijimo Pir
mininkė. 

Mes stebimės, kaip galėjo 
Ureįono valstijos t.^.-davybė 
išleisti tokį stebėtiną įstatą. 
Jog ji juomi uždraudžia savo 
gyventojams naudoti; \Įsais 
ncangliškais' pasaulio l.ikraš-
č:ais; kuriuose dažniausiai bū
va greit pranešami paskuti
niai mokslo išradimai. Ore
gono valstijoje negalės but i ti
kri; mokslininku, jei šitas (sta
tas bus pildomas kada nors. 

Prūsų arba Mažąją Lietuvą 
valdo talkininkų pastatytas 
guvernorius. Dabar jam ta
po paskirtas pagelbininkas 
prefektas Petisrme. (Juverno-
rius yra generolas, o prefektas 
yra civilis vardininkas. P-nas 
Petisnne yra gimęs ir augęs 

sulaikius ir su gautomis žinio- gražiu kvietkų dabar sudėtas 
mis mėgino jau grįžti, bet su- nuo Lietuvos valstybės. 
kaleliai, pajutę, kad jis juos | šio gražiaus kapelio ant Ar 
gali išduoti, paleido į jį 15 šo- lingtono kapinių neturėtų už- j • 
vių ir ant rytojaus Samuelis miršti Lietuviai Amerikiečiai,, 
Harris pasimirė nuo gautųjų i ir rasit butų geriausia tuoj j p - ^ u z i j o s mieste Bordeaux. 
žaisdų. Tiesa, pasimirė ne ka- i pastatyti kokią nors atmintiną j Klaipėdoje buvo duodamos 
rės lauke, bet atlikdamas už j granito plytą, kuri liudytų, jog' duonos korčiukės" tarp 9 ir J4 
duotę liuosu noru ir daug pa"; čion ilsisi karininkas, kursai' balandžio. 
vojiugranę ir svarbesnę, negu • savo gvVjrbę yra padėjęs už 
kokį išpuola ir karės lauke, j Lietuvos gerovę. Aukos šiam 
Sandeliai liko išgelbėti ir pat-! reikalui priimamos yra Lietu-
sai sukilėlių maištas lengvai i vos Atstovybės VVashingtone,! vietos sav0 prekėms tame met-
užgniaužtas. bet Samuelio Har o reikia tikėtis, kad ir Lietu- turgije, tas turėjo jos pasiru-
risc. šio geriausiojo Amenkie- į voje Aleksoto kalnai paminės pinti miesto valdyboje pirm 13 
čių karininko, netekome. kuomet nors Samuel Harrisą. balandžio, 

Jo kūnas tapo atvežtas Wa- \ Lietuvos Atstovybė 
shingtonan ir palaidotas Ar-Į Amerikoje. 

i.alue pai iiii^sie nuo o t ge
gužio iki (i birželio bus dide
lis metturgis. Kas nori turėti 

Orfepelkiuose netoli Tilžės 
subatoje, kovo 27 d. ūkininkas i 
Rėžys nusileido į naujai iškastą j Praktikuoja 28 s ie ta i 

. . . . . . , , Ofisas S148 So. Morgan St. 
ulinj, kuris buvo 12 metenų,' Kertė s2-r© st. cnicago, m. 

Lietuvos Laisves Paskola. 
VISOMS KOLONIJOMS reikale, patartina tuoj sureng-

ŽINOTINA. ti, iš Misijos bus pagelbėta 
# : kalbėtojas ganti. Kalbėtojas 

Indomu. Kuri Kolonija Bus; atvažiuodamas ir Bonus galės 
Darbščiausia. 

Kolonijų Darbuotojai Nebus 
Pamiršsti. 

OVERALLS. 

Tuo vardu vadinasi marško
niai apvalkai, kuriuos darbi
ninkai dėvi ant rūbų. kad nesu-
siterštų perdaug. Nesenai pa
kilo mada visiems nešioti tuos 
marškonius apvalkus vietoje 
paprastų rūbų. Mada greit įsi
galėjo, nes buvo sakoma, kad 
jos tikslas yra sumažinti rūbų 
kainą. Ji jau perdaug pakilusi. 

Tam gražiam tikslui jiegos 
pridėjo šitie smulkus daiktai. 
Amerikos kariuomenė, būdama 
Europoje turėjo kasti apkasus 
ir dėlto buvo įtaisiusi savo ka
reiviams užtektinai marškonių 
apvalkų. Karei pasibaigus mi
lijoną tų apvalkų valdžia par
davė sumaningiems asmenims 
po l(i centu už eilę. Pirkliai 
gražiai išplovę ir sumangalia-
vę tuos apvalkus ėmė pardavi
nėti po dolieri ir net po tris. 

Prasidėjus overalTų madai 
smarkiai pasipelnė tie, kurie 
buvo juos pirkę iš kariuomenės 
po 16 centų. Kitų rūbų kaina 
neatpigo nei kiek. Taip bent 
tvirtina p. F. Ward, New Yor-
ke. Tas vyras susekė ir pirki
mą po 16 centų ir pardavinėji
mą po 3 dolierius "su tikslu at-
piginli rnbiis/' Pasirodo, kad 
gražus žodžiai gali turėti neti
kėtos reikšmės. 

Lietuvos Laisvės Bonų par
davinėjimui beliko nevisai du 
mėnesiu laiko. Kolonijos dar
buojasi net po prakaitu. 

Beveik kiekvienoje koloni
joje randasi nenuilstančių dar-
ouotojų, kurie netik visą nuo 
darbo likusį laiką bonus užra
šinėja, bet dar ir nuo savo dar
bo kiek laiko nutraukę Lietu
vos reikalams praleidžia. Lie
tuva MgMapJri savo darbuoto
ja. 

Yra rengiamas tam tikras 
sąrašas visų kolonijų, kuriose 
daugiausia Lietuvos Laisvės 
Bonų bus išplatinta. Tos kolo
nijos bus pirmoje eilėje 

Apie Išlūžę yra plačių pie
vų, kuriose šlapiais metais šie
ną* supūdavo dėlto, kad ne
galima buvo žolės nušienauti, 
arba nušienautos išvežti. Prieš 
karą Išlužėje susidarė nusausi
nimo bendrovė, Pusę lėšų gra-
bėnis kasti ir kitiems nusausi
nimo darbams atlikti davė 

„ valdžia, kitą pusę turėjo su-
atvezti. Tik rasvkite tuojaus, . . . . . . " . , ., . , . . , . , \ dėti patvs gvventojai. Karei s laikui baigiantis bus daug . . . * , J r . ' . nes 
sunkiaus ir su kalbėtojais. 

Visų kolonijų darbuotojai 
da r turi progos Lietuvai dau
giams patarnauti, dar turi so
rą progą kitų kolonijų dar
buotojus pralenkti ir atsistoti 
pirmoje vietoje su daugiausia 

i pasidarbavusiais. 
Kaip kolonijų, organizacija 

taip pat ir pavienių ypatų, 
pasidarbavimas nebus praleis
tas be pastebėjimo. Kaip čia 
Amerikoje, taip ir Lietuvoje 
bus pripažinta jiems statinka-
mas nuopelnas, lJks jie priim
ti Lietuvos Valstybės Kūrėjų 
talkininkų skaičium 

Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrius. 

PRAKALBOS LIETUVOS 
pastatytos. Kolonijos bus sąra PASKOLOS REIKALE, 
šan statomos ne palei gyven- Lietuvos Misijos nariai arba 
tojų skaičių ir ne palei didu- j j g a l i o t i n a i važiuoja su p ra kai
mą, bet palei darbštumą. Visai j b o m i s • ^ m i { i U S į r o d y t a s ko-
niažutė kolonija gali patekti 
greta didžiulės, jei tik paro
dys savo darbštumą, jei tik 
padarys viską, kas tik yra ga
lima, kad kuodaugiausia Lie
tuvos l^aisvės Bonų pas "save 
išplatinti. Dar beveik du nu
nešiu laiko, dar Ka'i pasivyL: 

ir tos kolonijos, kurios buvo 
kiek atsilikusios. 

Bonai jau gatavi ir jau įtei
kiama pilnai užsimokėjusiems. 
Dalimis įmokėjusiems patar
tume iki liepos mėnesio pir
mos dienos pabaigti mokėti, 
nes nuo liepos prasideda nuo
šimčiai eiti. 

Kuriose kolonuose dar 
nėra buvę prakalbų paskolos 

lonijas. Kalbėtojai atsiveža ir 
Lietuvos Laisvės Bonus, taip 
kad visi užsirašanti ir pilnai 
užsimokanti galės tuojaus ir 
Boną gauti. 

Gegrržės U d. Elizabetb, K. 
J. 

Gegužės 12 d. Long lsland. 
N. Y., ir llazelton. Pa. 

Ojnižės p, d. Freeland, Pa. 
Gegužės'U d. Brooklyn. X. 

Y. 
Gegužės 10' y, Bronx. X. V.. 

ir Cbieago. ("JVsni of Lake po 
pietų, o Hri'igeport vakare), 
ir Xew Ha v n. Conn. 

(iegugė$ 17 d. TTiirjigo 
(Briguton Park ir Apv. ]>iev. 
parap.) 

užėjus valdžia pristatė belai
svius rusus prie darbo ir tie 
iškasė visus reikalingus per
kasus už pusdykiai. Didumoje 
pievos pagerėjo, bet vietomis 
pablogėjo, nes pasidarė per
daug sausos ir prisėjo jas pa
versti dirvomis. Tų vb»tų sa
vininkai dabar reikalauja at
lyginimo. Užėjo tvanas. Jis 
vietomis perplėšė tvenkinius 
kitur išgriovė net stiprius ce
mentinius tiltelius ir laukus 
sugadino ypač ties Bundalais. 
Dėlto žmonės žada rūpintis, 
kad buvusioji Apsausinimo 
bendrovė neišnyktų, o veiktų 
toliaus, ypač kad ji neapgarsi
no apyskaitų už pinigus, ku
riuos buvo gavusį ar turėjo 
gauti iš valdžios. 

Lampsaičių ūkininkas P l i 
kis vasario pabaigoje vieną 
dieną apyvakariais išjojo iš 
namų su pinigais. Jis jų turė
jo apie 3.000 markių. Tą patį 
vakarų jis su draugais girtavo 
Sakučių karčiamoje. Arklys 
vienas sušilęs pabėgo namo. 
Xežinia kur dingo pats ūki
ninkas. Utarninke 6 balandžio 
Raudžių kaimo vaikai išėjo 

beveik 6 sieksnių, gilinės. Rė
žys norėjo išimti pliauskas iš 
rentinio apačios. Jani tą pa
darant visas rentinys suiro ir 
nelaimingą žuaogų užgriuvo. 
Namiškiai tą pamatė tik ant 
rytojaus. Iš kaimynų subėgo 
apie 30 vyrų, jie kasė iki vaka
rui, bet nieko nepadarė, nes že
mė tojėk griuvo. Tada jie davė 
žinią vyriausybei. Ta pakvietė 
iš Tilžės šulinių kasėjų speci-
jalistus Keller. Utarninko va
kare jau tiek prisikasė, kad bu
vo girdėti Rėžio dejavimas. 
Bet negalėjo nelaimingojo iš-
irauku. m-s visaip susikmipęj 
rentinio medžiai trukdė. Tik
tai pėtnyčioje pasisekė prieiti 
prie dugno, bet Rėžys jau buvo 
negyvas. Jis buvo 26 metų vy
ras, pereitą rudenį pačią vedęs. 

Trečią dieną velykų tarnaitė 
Ona Kibelkiutė nakties metu 
ėjo pas savo seserį, kuri tarna
vo pas ūkininką S Rogai-
šių kaime. Priėjusi prie lango 
mergina pabrazdino. Ūkinin
kas, matydamas, kad vagis, šo
vė ir padėjo merginą negyvą 
ant vietos. • 

Klaipėdoje vienas asmuo pa
vogė iš kurpiaus daigtų už 10 
tūkstančių markių, bet polici-
jantas Spierlingis jį sugavo ir 
daiktus atėmęs atidavė savi
ninkui. Dabar vagilius sėdi ka
lėjime apkaltas. 

Viešbutyje Viktorija Klaipė
doje kovo 31 d. buvo posėdis 
bendrovės "Laima.' ' J i savo 
šėrininkams išdalino po 20 nuo
šimčių pelno, kelis tūkstančius 
markių paskyrė moksleivių 
fondui ir šiaip labdarybės tik
slams. Į posėdžio pabaigą atėjo 
d-ras J. Šliupas ir p. M. Yčas. 
Juodu pasveikino p. Braks ben
drovės vardu. 

P-as Yčas sakė, kad Lietuvos 
prekyba gerėja, nes pamaži 
iiuosuojasi iš svetimų rankų, 
kad derama pirkti Anglijoje 
keletą laivų, kad jie sudarytų 
pastove liniją tarp Xew Yorko 
ir Klaipėdos. 

Po Yčui kalbėjo Šliupas. I r 
jis sakė, kad lietuviai turi vis 
labiau užsiimti prekyba. 

DR. G. M. GLASER 

SPECIJALISTAS 
Moteriška, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki S valan
da vakare. 

Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po p i e t 
Telefonas Yards 687 

• 

I>. M. Stapnicki 
3107 So. Morgss Street 

CHICAGO. ELLOrOIS 
lai c/o— f u * sesa 

Talaados: — 8 lkl 11 U ryto; 
< po platu lkl t *sk. !f0d61lo-
mte nuo S U i 8 vai. 

J0SEPHCW0L0N 
-tetuvis Advokatas 

n 8 0 . LA SALLE STBKBT 
Gyvenimo Tai. H«mb«t«t M 

Takarato 1*41 W. tt-aA ~ 
Tai. Rockw«U «»ffl 

CHICAGO. & U 
) [ • » • • » « • » • • » • m n n i i i , Į | Į 

& D. LACHA W1CZ 
Ltetcvy* Gr*bor!ū» petarnanjo. ImJdo-

uiv*ae ko piri&usia. Raliui* meldftn *t-
sijattkti, o mano <3&rbti busite ataauMtatt 
2314 W. 23 PL Chicago, BL 

M. 

—* 

Dr. L L MAKARAS 
UcCvrt* Gydytoja* ir riiHBijaj 

įataa a*. MhUia AT*. 
Ttliif—JM P a l f i a S4S Ir Pal l i ia S1M 
CbicacoJ: «15 8a Wooi ttr. 

TUt K a t i i f rakake aao fii3a Rd 1 M 
n. 
— • • — I i s — 

RED. ATSAKYMAI. 

DR. S. NAIKRIS 
t A V l t i V l S 

GYDYTOJAS I R 0 H I R C R G A 8 
OtMu Ir Orvanimo Tt«t» 
X252 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus ĮniTersal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedaliomis nuo 10 iki 2. 
Teiefaaaa Tari 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofiha po IMUD. 

flnjĮĮiiff IS d. Cbur.tro 
(North Side). ir Cicero. 

Gegužės 19 d. Chicago 
Heigbts. III. 

Gegužės "20 d. Cbieago (Šv. 
Petro ir Povilo parap.) 

Gqguiė& 23 d. VVorcester, 
.\Liss. 

V^MA* 3B d. Pittston, I 'a . į--
ir Bristpl,' C-onn. 'PIRKITE 

Lietuvos MISIJOS MO ŽENKLELIUS (W.S.a) 
In:onr;a€4ios Skvrius 

—« 

' V«lan.l»s< n 

Moksleiviui. Kol kas nėra 
pavojau?, kad kas nurengtų 
lietuvišką kolegiją Amerikoje. Į j z ,kI 

Laikraščiai rašo ir veikėjai 
dirba, kad jsikurtų lietuvių 
kolegija Ryme. Tas ]>ats žo<lk 
"kolegija' ' visai kitką reiškia 
Amerikoje ir Italijoje. 

P-nanis J. VVojinskiui. J. 
Rimkui, A. Petkui Cbicagoje 
Tamistų klausimus pasiuntėme 
j Lietuvos Misiją. 

4729 S. 
Kur gydo 

vaiki: 

Ashland Avenue 
ligas vyrų moterių ir 

10 ik: 12 išryto: nuo 
po pioii.i; nuo 7 iki 8:80 

re. N"c*i' iuimis 10 iki 1. 

Telefonas I>rcxrl 2««0 

Bcsld. KU 8o. AsbJaad B 1 T . CUoaco . 
Tolofonaa Raymarkot SM4 

DR. A. A. ROTH 9 

l 
i i 

/ 

t 

l 

ftnaas trrdrtoja* Ir chtrariraa 

_ _ _ _ Kf>orO«U<ita« Moterlikt). Vyriška 
V a i k i ir risą chroalSku «jpj 

• t*'V5,vi-*.-»*%%*^**« ortsaa: SSM 8o. HoLtted g c , Cbkaajro 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
CLEVELAND OHIO. 

Tik maža pastabėlė. 

Šios kolonijos lietuviai \\iii--
ju progos, išgirsti Lietuvos at
stovo tivrb. J. \'įiėisio prakal
bas, kurios Įvyko gegužio o die
na, pirmadienio vakare. Gi 
•'Dirvos' 19 numery j vietinėse 
žiniose skaitome: *'Tik nedėi-

mitarta pakuisti >>. 
Centro valdybes nariams ir 
lietuviu kataliku laikraščiams 
einantiems Amerikoje. 

S. L. E.-K. A. konstitucijos 
5-to straipsnio, 4-tame punkte 
yra aiškiai pasakyta: "Visi 
Seimo nutarimai yra galutini 
ir juos gali atmainyti tiktai 
seimas." S. L. R.-K. A. Centro 
vaidyba be seimo nutarimo į' 

I ' T 
~—* Į gatvės biznio sekcijoje raeijo-

I naliai savo vertėje kils, gi Cen
tro namas nupirktas prie 
South 9-tos gatvės rezidencijų 

""(apylinkėje gali žymiai po kiok 
laiko kaina ir verte nuuulti. 

* \ 

dienyje te^uspėta padalinti la- parduodama dabartinj Susivie-
pelius su pranešimu apie atva- nijimo namą, kurj pirkti buvo 
žiavinuj gerb. Vileišio." Čia 
reikėtų laisvamanių "Di rvos" 
redaktorėlio paklausti: ar jis 
bent žino, kad Clevelande ran
dasi lietuvių katalikų bažny
čia *. Manding, jeigu jos nebūtų, 
tai kaip, kur ir kam galėjo tuos 
lapelius padalinti! Jis tur but 
visai nežinojo, kad ir bažnyčio
je buvo garsinama. Matomai, 
atsišalinęs, visai nelanko baž
nyčios, tai ir negirdėjo. Bet-gi 
laisvamanių "Dirvos" redak-
torėlis priklauso prie L. L. P. 
bonų stoties komiteto, tik jis 
vienas tėra Clevelande del ga
lingesnės vienybės ir pasiseki
mo, o tas komitetas, turime 
sąžiningai pasakyti, tai tikrai 
žinojo ir gerai žino, kad bažny
čioje daugiausia visuomet yra 
kviečiami parapijonys dalyvau 
ti panašiose prakalbose ir pri
sidėti prie L. L. P. bonų pirki
mo. Turbūt, laisvamanių "Dir-
» » , , . . " „,x,J.>l-*~— Al>~ — - - — - — — ~ -, v O n A i u n t v n I I I * » I .•*« 1 U / j i P l -

miršo. Tas neįstabu, mat jis 
pats net rašo, kad bažnyčioje 
ne vieta politikai varyti. 

Tarnas. 

DETROIT, MICH. 

i'astaruoju metu Lietuvos 
Laisvės .paskolos <iarbuotė pas 
raafc^ruvo kaipir* a^orrus. Ts s 
buvo del apsi reiškusio geležin
keliečių darbininkų streiko, nes 
tos priežasties dėlei daugv'as 
dirbtuvių buvo sumainiusios 
darbo dienas. Buvo pramato-
ina koks tai neaiškumas, o &y-
kiu daugeliui ir bedarbė, bet 
praslinkus vienai, kitai savai
tei viskas persimainė, viskas 
pakripo ger«jon pusėn. 

Dabar dirbtuvės vėl poseno-
vei dirba. Mažuma gal ir šian
die nedirba, bet norintieji dir
bti visados darbą gali gauti, 
nes čia jų netrūksta. 

Todėl ir vėl Lietuvos Lais
vės paskolos darbuotę reiktų 
atnaujinti ir pardavinėti bo
nus. Pirmiau, būdavo, pakal
bink žmogų pirkti L. L. pasko
los boną, tai tuojau 'atsako: 
"Matai, kad nedirbu ir dar ne
žinau kada pradėsiu, tai iš ko-
gi pirksiu." Vieno, kito toks 
pasakymas pardavint lojanis 
nuleido rankas ir ant toliau ati
dėjo darbą. 

(iana jau luitų to. Visa neb-
viitts,*visi baubai jau praėjo. 
Šiandie uarlx"> negauna tik tas. 
kas dirbti nenori. 

Tat-gi gori). L. L. pask. ko
mitetai, sukruskite, sšaiin mes-įbių 
kito nerangumų, silpnumų ir jjnių 
darbu, i darl>ų, kurs vaduoja i—— 
niųs tėvynę nuo pnesų. 

Vargo Žiedelis 

išrinkta seime komisija ir pirk
dama kitą, kurio pirkimui sei
mas jokių įgaliojimų dabarti
nei Centro valdybai nėra sutei
kęs, prasižengė prieš S. L. K.-
K. A. konstituciją, nes Centro 
valdyba tam aktui atlikti netu
rėjo juridinės teisės—seimo 
Įgaliojimo. 

S. L. B.-K. A. konstitucijoje 
taip-gi suprantamai yra pažy
mėta, kur kalbama apie Centro 
valdybos .narių priedermes ir 
S-mo turtą, kad Centro valdy
ba pildo tiktai seimo nutari
mus, o jokios teisės neturi da
ryti pamatiiuų Susivienijime 
permainų, prie kurių reikia 
priskirti namų pirkimą ir par
davimą. 

Perkant Susivienijimui na
mą, Susivienijimo narių ir ap
skritai visos katalikų visuome 
nės Amerikoje buvo giliausiu 
troškimu ir vvriausiu tikslu 
įkurti stiprų ir pastovų Ame
rikos lietuvių katalikų centrą 
žymioje Amerikos lietuvių ko
lonijoje. Namo pirkimo komi
sija Susivienijimui namą ap
rinko Brooklyue prie Grand 
gatvės, pačiame vietos ir apy
linkių Lietuvių biznio ir visuo
meninio judėjimo centre, kui 
Įvairiais Susivienijimo ir ka
talikų visuomenės reikalais 
paranku atsikreipti visiems lie
tuviams katalikams. Centro 
valdyba, pirkdama Susivieniji
mui namą atatokiai nuo Brook-
lyno lietuvių judėjimo ir per
keldama Susivienijimo Centrą 
ir spaustuvę j užkampį, užlei
do lietuvių katalikų idėjiniems 
priešams geriausias pozicijas 
Xew Yorko apylinkėje ir tuomi 
padarė didelę moralę skriaudą 
visai lietuvių katalikų visuome
nei Amerikoje. Jei S-mo Cen
tro valdyba butų nupirkusi 
S-mui namą patogioje ir pa
rankioje vietos ir apylinkės lie
tuviams vietoje, kur buriasi 
krūvon lietuvių veikimas, Cen
tro valdybos žingsnį butų su
pratę visi ir tinkamai apkaina-
vę, gi dabar Centro valdybos 
nusistatymas uamo reikalu la
bai neaiškus. 

S. L. R.-K. A. Centro valdy 
ba parduodama dabartinį S-mo 

Dabartinis S-mo namas, pri
dėjus prie jo pataisymo ir 
įrengimo moderniškos spaustu
vės du arba tris tukstaučius 
dolierių, kelių metų iaike liktų 
S-mui uždyką, priskaičius prie 
ineigų 9 šeimynų nuomas ir už
darbius iš spaustuves atlieka
mų darbų. Centro valdybos nu-i 
pirktas 3-jų šeimynų namas sa 
garadžiumi, pritaikant jį prie 
didesnio šeimynų skaičiaus ir 
manant jo nesanitariame dar
bui skiepe įrengti modernišką 
spaustuvę, ištrauks iš S-mo iž 
do mažiausia nuo 6 iki 10 tūk
stančių dolierių. O kur dai per
sikraustymo kaštai ir agentų 
komišinai ? 

Atsižvelgiant į tai. kad Cen
tro valdyba nelegaliai elgiasi 
su S, L. R.-K. A. turtu ir daro 
tuomi mūsų organizacijai ir vi 
sai lietuvių katalikų visuome
nei Amerikoje morab? ir mate
rijai? skriaudas, prie pirmiau 
išneštų S. L. R.-K. A. Xe\v 
yorko ir Xev Jersey apskričio 
ir kuopų protestų, tilpusių tik 
'"Drauge," šiuomi dar kartą 
griežtai protestuojame prieš 
Centro valdybos neapgalvotus 
žingsnius ir reikalaujame, kad 
namų pirkimo ir pardavimo ak
tai tuojau butų sulaikyti. 

S. L. R.-K. A. 42-ros ir 135-
tos kuopų Įgaliotiniai: 

J . Mačiulaitis. 
O. Pauloniene 
V. Daubarą. 
K. Dumblis. 

Talpindama tą raštą "Drau-

A. f A. 
K. BAROAUSKfS 

Mirė nedėlioj gegulės 
9 d, 1920, 10:40 vai. vaka
re. 44 metų amžiaus. Pa
ėjo jš Kauno Red. Rasei
nių Apsk. Kražių parap. 
Amerikoj išgyveno 17 me
tų, paliko nuliūdime 3 se
seris ir švogerius. 

Laidotuves bus serėdej, 
gegužės 12 d. 1920 8:30 
vai. ryte iš šv. Kryžiaus 
bažnyčios i šv. Kazimiero 
kapines. 

Kviečiame visus gimi
nes ir pažįstamus dalyvau 
ti laidotuvėse po num. 
4537 So. Hermitage Ave. 

Nuliūdę 
Ona ir Stanislovas 

Brazauskiai. 

turini 
' į i e a p S i i i i i a St*>&ivYu u ž j o 

Red. 

Pirklybiniai santikiai. 

Pirklybinis žurnalas iš ba
landžio 15 d. praneša, jog Pirk
lybinis Sekretorius iŠ Tokyo. 
Japonijoj, praneša Britų Dept. 
of Overseas Trade, jog nuo 
karės laiko buvo organizuota 
suvirs 20,000 kompanijų Japo
nijoj su sukrautu kapitalu 4,-
000,000,000 yen. Pranešimas 
skaito, jog daugelis tų kompa
nijų netvirtos ir valdžia ren
giasi sulaikyt pardavinėjimą 
netvirtų akcijų. 

A. f A. 
K. MAKARAS 

Mirė sekmadienyje, ge
gužės 9 d. 44 metu am
žiaus. 

Lietuvoje paėįjo iš Šiau
lėnų parapijos Šiaulių ap
skričio, Kauno rėdybos. 

Amerikoje išgyveno 18 

Laidotuvės buvo trečia
dienyje, gegužio 12 d., ry 
te iš šv. Antano bažnyčios 
Cicero, UI. i šv. Kazimie
ro kapines. 

Nuliūdime išlikusi mo
teris Magdaiei:^ Makarie
nė ir giminės. 

. 

olVAKARĄ-atnesk 
savo taupinimus į šią stiprią 
Valstijinę Banką. Jų c/:~ar-
gus vedimas užtikrina Jums 
tikrą apsaugą. 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Sifkartes par

duodamos ant visų linijų. 

Central Manufacturing District 
1112 West35th Street 

Perviršius suvL-š $6,000,000.00 

Bank 
i 

ANT PARDAVIMO. 
Furnitures už neaugšta kainu. 

1U36 VV. V Plaee 

$100.00 GAUS. 
K;is praneš kur mano moteris Ma

rijona Plauškienė (po tėvais Baraus-
kiutė) ir 3 vaikai: Mikutis 17 metu. 
Jonukas 15 m., ir Leot<> 12 m. Jau 
12 metų kaip jie prasisalino nuo ma
nęs. Kas žinote apie juos praneškite 
man arba jie patįs tegul atsišaukia. 

AS paeinu įš Trakų apsk.. Butri
monių valšč. Dabartinis adresas: 

Iffkntą* PĮauŠkfi 
! ' 
I 2#04 Marume Ave. Scranton, lVmui. 
i 

REIKALAUJA. 
Vaikai — West — Katalikai del 

general io offiso ir pasiunfyuistės g e - i 
ra ateitis . Atsišaukite. 

TIK- Da prato Statuary t o . 
"66 YY.'st Adams Street. 

PRANEŠIMAS, 

Shipping Board. 

Busi rinkime, balandžio 15 d., 
pirmiau buvę viršininkai komi
sijos, ir pramonininkai paskir
ti Chairman Benson užtarė 
greita pardavinėjimą laivų 
(dabar prigulinčiu. Shipping 
Board'ui) privatinėms ameri
koniškoms kompanijoms. Jie 

namą už 42 tukstai*eiu dolierių ! taippat pritarė valdiškos pini-
ir pirkdama kitą už 40 tukstan- jgiškos pagelbos kampanijoms, 
eių. materijaliai 8-mui nieko į kurios pirks laivus. Tas pagel-
nelaimėjo. o dar galėta priro-1 betų joms pasekmingai vest 
dyti taktais, kad šita bizniška! lenktynes su pašalinėms lini-
tiansakcija pačiai); b-mui atei joms. 
ty,i<* padarys netikėtu ir stam-i • 

nuosto'lig i- <^t!-a mokės i PIRKITE KARĖS TAUPY-
s-mo namas prie Grand jM0 ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

i DETROIT. MICH. 

BROOKLYN N. Y. 
l(i dienoj irciMižio šv. -luru'io Lietuvių bažnyčioj atsibus 

iškilminga primicijų. (Jerb. Kun. Ignaciaus F. Boreišiaus, 
n"dė!ioj 10;3*» išryto Primicijantas yra Kunigų du mėnesiai 

Vieša* nrotestas, į laiko 
i N * 

S. U.K. A. 42 ir io'i kuo
pą hcndniine susmukime, lai
kytame ire^ir/.rs .", diena. 1!'2<! 
m.. Karalienės Auiolų parapi
joje, Br<)okl>n. N. V., apsvars 
';iįi- |'ia'*ijM. rimtai ii' nuodug
niai «S. L- H.-K. A. Centro Yjd-
(j\in^ 7ifi<jvi!j, parduotlant Su-
sivieiiijimo dabartini namy i.* 
perkaitt kily naitią. išnešta že-

s j o n i i 
U o ' - c i s i 

mim' - s . 

m ė s e . 

š pridksties sunkos ligos Jo pramicija dasitiesč 
v; i"šn i iT i< ' , to> ( i i e n o s . 

lijc: :oį ]>»':<>.' i>ažnyčioj ant r>1:ojaus 17 geg. atsibus 
miiiiro-: ui"'i, s.KaK'Kvr- A. A. Kun. Pranciškaus Rūsio. 
a.. • - pcaaiėe HM S ir tęsis lyg 11. Privaliojo būti jo 
i -;;AM:<::;V«-> i ueg. n - tą diena Jis atsisveikino su 

Bet iš piicza-ties jo įnilinicfjo draugo Kuri. 
Šinlingai kviečiame visus gi

li šiose abiejose iškil-
nes retai teatsitinka 

Uis tosi> i š k i l m ė s e t a 

v y rai dirbti poperos stocko kam-
bsirij. tJeras darbo sąlygos. Atsišau
kite. 

American Color T j p e Co. 
11."it I{oe*eoe Street. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del fabriko darbo. Pastovą* 

darbas. 
Link Beit Co. 

39-th & 3tewart. 

REIKALINGI ŠĖPŲ 
DIRBEJIAI. 

Rakantiu fai)rike. Pastovus 
darbus. Gera mokestis. 

Atsišaukite: 

Visiems Lietuvių PrekylH).-
Bendrovės šerininkanis ir prie-
teliams šiuomi prant^šame kad 
p. A. J. Sutkus, iš Waukegaa, 
Illinois, iš mūsų agentu skai-
ėiaus yra išbrauktas, bet dar 
Įgaliojimą mūsų bendroves 
duota mums neprisiuntė, to-
delei kas per jj su Lietuviu 
Prekybos Bendrove darėte ko
kius reikalus malonėsite grei
čiaus užbaigti ir sutvarkyti. 
Kol dar bendroves su juomi 
atskaitos galutinai nėra už
baigtos. 

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE. 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

M E T r n s ADVOSLATA8 
4Mt S. VOOD STBSET 

Itt W. lMh STRKKT 
CBHACiO. 

^UKialrj 4.1U 

Behnke & Pink Mfg. Co. 
1107 Maxwell Str. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Aritmetika Parodo Jums Kodėl 
Jųs Turite Nešioti Hi-Press 

PIGUS maniški debatai gale visados būna 
brangus. Hi-Press nekainuoja daugiau kaip 

paprasti čebatai, bet ilgiaus negu kiti ir tokių pasi
darė pigesniais ui kitus. 

Hi-Press Lehighs yra padirbti iš VIENO ŠMOTO, 
gumas juose geresnis. Hi-Press kaip tik tinkami mai -~ 
noms. jie smagus nešioti ir ilgiau laiko negu kiti. 
50.000 lauutuvininku juos parduoda. 

THJŪI _. _. C. A . W A lbv>*jJk>£iR COMPANY 
Akron. Ohio. 

S E A T T l * : BR.*XCH: 113 KIX<; STREET 

Goodrich 
Hi-Press 

Rubber Footwear 

REIKALINGOS. 
Laundrcy merginos prie plovimo 

indy. At.^tNHiikite 
24^4) Homnpd AT«nnr 

ROC<TS Park 321 

? I:I I K A I . I V . I 
Gftbim \\rni prio visokio darbo — 

(Jeros aJsros t>:!«tnvnii> darhn* AM(ft<ni- j 
kite gatsivi prie darbo. 

Se!f l ^ - k l n g Carton O©. 
437 E . n i i i i - . - s t . :.ih F 1 o o r | ) 

^V«.>HO « • • 

M 

Ils l l^Os 

i r a u m i - ii 

ž i a i i t e 

ko atidėta 
Į ) H Z ; - ' ; i ! ! K ! - < 

n^-prj i ivis ' i : 
tUK M)- p> K i ill<".-

r iMui f š in i i f t i fMi 
P ,„..- ;; : . 

\ ! — ; * * i i i — i\ n i H 
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REIKALINGI VAIKAI. 
T>irbti poiMTlBių d?žni Kabrikc. 

Prityrimas norcikalingaa. G«ra? al-
f.<n>, pHtttovn.s darbas. Atsišaukite, j 

Solf l /x kin« Cartoii Co. 
<3? E . IllinoN M. 51h Elo<»r 

j l . n o auau tpfpanns nro^stas, kuri Juozapas ir Plulome.na Permina: 

A S T PARDAVIMO. 
Bučerne ir groetme turi būti par- Į 

tiųatą t; unit.H b«Jk« aee eavintateM 
JAeinit į k ! * t zm, pafiMduoe pifiaJ. 

» * 5 W 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai ) 
bus palengvinimu del JŪSŲ akty 
Kuomet tu kenti nuo galvos akau- , 
dėjimo, kuomet raides liejasi i k m \ 
f.r. kuomet skaitai ar siurt ar ta
sai, tai tuomet yra ienkfas. kad 
reikia Jums akiniu. Mano 15 raetu 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą ui prieinama kaina 
oet taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akiu Specijalistas 

11801 S. Ashland Av. Chicago \ 
E ^ n m i n a s sate^kiaman dykai. 

Kampas 18-to* gatTėa. 
J 3-."-in- Inbos TirS Ptatt'o aptlekos. j 

Rnmbarb. 14. 15, 1«. 17 ir 18 
Tėmrkite j mano parsis. 

> Vatandos: nuo T vai. išryto iW 9 •• 
'{ vai. vakare. Panedėliais, Seredo- j 
> o la ir Petnyčiomis. 

E N G L A N D E R 
COUCH-BCO 

Š o k i everywheir b y ftunttu re d e o 1P rj« 
a n d d e p a r t m e m s t o r e s 
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D R A U G A S Trečiadienis, gegužės 12 1920 

•f 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES PATRAUKIAMAS TEIS

MAN SPEKULIANTAS. 

IŠ CHiGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Trečiadienis, gegužės 12 d.. 
Šv. Epifanijus. 

Ketvirtadienis, geg. 13 d., 
Šv. DANGUN ŽENGIMAS. 

PERDAUG "TAGAVIMŲ" 
CHICAGOJE. 

K. 
Miesto taryba pati sau prieš 

giniauja. 

Pareikalauta $2.000,000 atly
ginimo. • 
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Praėjusiais Cliicagos miosto 
tarybos metais, katrie pasibai
gė su šio gegužės l <J.. mieste 
Įvyko 51 "tagavirao" diena. 
Taigi praeitais metais ]>er 51 
dieną miesto gatvėse buvo 
renkamos aukos kokiems-nors 
viešiesiems tikslams. Tų auk t] 
rinkimą buvo autorizavusi pa
ti taryba. Tad nėra ka kita 
ir kabinti. 

B Vienas aldonnana>.paroiškė, 
kad jei ir tolesniai tęsis tokia 
JK'tvarkė, tuomet kasdien iš
puls kokie-nors ''tagavimai.'' 

Tuo tarpu pati miesto tary-' 
ba sau prieštariauja.jei leidžia 
bile kam ir bile kada turėti 
"ta sravimus." 

Pirm poros metų miesto ta
ryba buvo priėmusi parėdy
mą, jog mieste vieneriais me
tais turi but leidžiama tik dvi 
"tagavimo" dieni labdarybės. 
tikslais. Gali but leidžiami ir 
s|x*vijatiui " tajja\ imat" , ''n-i 
tik po Bnodognans ištyrimo. 

Ir visas laikas taryba ne
prisilaikė to savo parėdymo. 
Bet kas pirmutinis j savo pa
žįstamą aldermann kreipdavo
si, tam ir buvo leidžiama "ta-
guoti." 
Praeitais metais buvo-51 "ta? 

I 

4,WliolesaIc,? kompanija 
Hadesman Bros. ir Mittelman 
Bros., katra t**ri visą eilę 
krautuvių su valgomais pro
duktais, patraukė teisman spe
kuliantą George H. Holt, tur
tingą; medžių pirklį ir nejudo-
mų nuosavybiij operatorių. Pa
reikalauta $2,000,000 atlygini
mo. 

('ia paminimas s]>eknliantas 
buvo padaręs kontranktus su 
anom kompanijom, šitom pri
statyti cukraus per gegužį ir 
birželi. Suderėta po 11%C sva
rui. 

Andai Holt vienoj dirbtuv.'j 
buvo nupirkęs cukraus net 11 
milijonų svaru ir pareikalavęs 
po I41i<\ svarui. Kuomet kom
panijos nesutiko, Holt kitur 
pardavė tą cukrų, paimdamas 
milžinišką pelną. 

Del to ir skundas. 

Gegužės 2 d. Elias svetainė
je įvyko v akaras, kurį rengė 
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjos. 

Visųpirma gerb. kun. X. Pa
kalais pasakė prakalbą. Jis 
kalbėjo trumpai, bet palietė 
daug naudinga dalykų kalbėjo 

seredoje, balandžiu 28 d., 192C 
m., 8 vai. vakare, Dievo Ap
veizdi parapijos svetainėje. 
prie Union ave. ir 18-tos gat
vės, Chicago, Ifl. 

Susirinkimą atidarė pirm. A. 
Nausėda su malda. 

1) Protokolas iš praeito su
sirinkimo perskaitytas ir pri
imtas. 

2) Raportas komisijos nuo 
Kapinių Dienos. Susirinkime 
pranešta, kad valdžios paveliji
mas yra gautas del dviejų (2) 
vietų prie Šv. Kazimiero kapi-

Hiii4:niii!ii!!i!i!iimmiiimjiiiiimi!i!mi!mmiiii;immHUim 

Važiuokite j Lietuvą 
•c^ 

PER I 

ir apie mokvtojas, kaip sese
rys Kazimierietės ir nazarie- j nhh Kapinių dienai, <M parda-
tietės augštai išlavintos moki- ™iėjimo lengvu valgoma ir ge
na mušu jaunuomene, iš kurios n a m l i daiktų, 
tikimėsVlaug naudok Kalbėjo! K&V™"1 ienoje tas vietas 
ir apie Akademijos Rėmėjųj Pažadėjo užimti Antra ir 
draugija, kuri rūpinasi; kad pa- j P e n k t a kuoP08» ta,P"S l V*&* 
gelbėti siekti augštesnj m o k - , * 0 Pr idėt i ir Aštunta kuopa 

DUONA JAU PABRANGO. 

•L 

Scliulze Baking Co. vakar 
paskell>ė, jog duonos kepalu 
kams kompanija ima 11 Ir 
1$%& Tad krautuvėse kepa-
lukai parduodami jau po 12 
ir 18 centu. Reiškia, svarui 
duonos 12 centų, gi pusantro 
svar0 — 18c. 

Tą patį padarys ir kitos 
kompanijos. 

Pirm poros savaičių kompa
nijos buvo pranešusios, jot> 
neužilgo busianti pabranginta 
duona. 

slą norinčioms, bet nepajie-
giančioms. Jo kalba daug pri
davė upo veikti ir šelpti tą 
draugiją. 

Po kall>os vaidinta "Smilčių 
laikrodis." Tą dalyką atliko 
šv. Kazimiero Akademijos 
auklėtinės. Išminčiaus rolėje 
buvo O. Vilkiutė, jo žmonos— 
B. Urbiutė, jo mergaičių: F. 
Nausėdaitė ir S. Kiriutė. Kvai
lio—J. Urbiutė, Angelo—A. 
Freitikaitė. Mokinių: O. Kar
pavičiūtė, J. Budreckiutė, L. 
Valeniutė, J. Bražinskiutė, K'. 
Gasilioniutė ir A. Jovaišaitė. 

Rezisorium buvo sesuo M. 
Scbolastika, kuriai didelė gar
bė priklauso už tokį išlavinimą 
artisčių. Publika, kurios buvo 
i daug, ramiai užsilaikė, nos la-

DEPOSITORS S1ATE BANK 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL. 
I 

bai buvo patenkinta. 

Tuomet federalis apskričio 
Avimas ." Bet miesto vaidyba j prokuroras pagrūmojo komna 
nežino, kiek ir kam aukų su-:nijoms. -

rinkti ir ar tos aukos pasie
kė savo tikslus. 

Ką-gi šiandie sako proknro-
ras f 

ŪKININKŲ SUVAŽIAVI
MAS. 

Iš gražaus vakaro buvo gra
žios ir pasekmės, nes pelno liko 
$100.00. Tiek pelno mažai čia 
kas padaro. Mat ne bile kas su
geba tokius veikalus atvaidinu. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
auklėtinės nuo pat mažens yra 
pasižymėjusios .savo darbštu
mu, užtat ir žmonės nesigaili nė 
laiko, nė pinigų Akademijos 
rėmėjų vakarams. Jie noriai 
juos lanko, nes' tikrai gali jais 
gėrėties. 

150 atstovu reprezentuoja 2 
milijonu ūkininku. 

Obieagoje yra ypatingas u-
kių (farmų) savininkų atsto
vu suvažiavimas. Yra šuva-i 

HAMM0NDE. 

I 

Iš Tfammondo, Ind.. prane
šama, jog Calumet apskrityi 
ėmę siausti raupai. Pačiuos* 
miesteliuose Oary ir ITammon-
de esai.ia 00 susirgusių. 

, . Epidemija palietusi \Ylii-
žiave l.vO atstovu iš 08 valsti-i .. v . ^ • . T r 

j . . ." . .„ ._ , ting. Kast ( lucago ir Indmna 

Reikia pažymėti ir vpatas, 
RAUPAI SUUČIAGARY IR | k u r i o s p a s i d a r b a vo tam vaka-

relini, pp. E. Skinderienė, M. 
Šedienė, M. Petroševičienė, B. 
Toleikaitė, D. Jurgutaitė. 

Vardu Šv. Kaz. Ak. Rėmėjų 
i Draugijos, visoms širdingas 
• ačiū. Rėmėja. 

\ Brigbton Park'o. 
3) Tikietus, kurie buvo par

davinėjami po vieną dol. Lab
darybės labui, toliau juos pasi
žadėjo kontroliuoti Bernardas 
Nenartonis, atstovas 8 kuopos. 

4) Raportas nuo rengiamo 
koncerto Labd. Sagos Centro. 
Manyta paimti orkestrą po va-Į S 
dovyste p. Roman B. (Jirvin, 

j profesoriaus iš American Con-
servatory of Music. Klausimas 
neišrištas ir atidėtas ant tole
snio laiko. 

Komisijon ineina gerb. kun. 
Ig. Albavičius ir Jonas Petrai
tis. 

5) Raportas organizatoriaus. 
St. Jucevičius pranešė, kad or-
ganizatyvis darbas pasekmin
gai eina. Sutverta 19-ta kuopa 
Detroit, Mich. ir pradžia gana 
pasekminga, nes pirmą dieną 
kuopon inplaukė viršaus dvie
jų šimtų dol. 
• 6) St. Jucevičius, 726 W. 
18tb St., tapo įgaliotas važinė
ti su prakalbomis po Chicagos 
apylinkes 

$6T0O0?000.oo Milijonų Dol. Banką f 
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GaEn. BpUdyti jUn» ,p- Į 
likacijas del paspartų, i 
gautijun^pasp^par- j 
duoti šipkartes per LIE- i 
pojų, arba per DANZIG, . f 

i 
ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. i 
Mes kalbame įvairiomis kalbomis: 3 
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Siavish, Kroa- | 

tian, Servian ir Jewish. i 3 
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atstovai vienbalsiai pasižadė
jo, kaip ir kiekvienais metais, 
kodaugiausiai išrinkti aukų 
rinkėjų Kapinių dienai ant Šv. 
Kazimiero kapinių. 

Susirinkimą uždarė pirm. A. 
Nausėda. Maldą atkalbėjo kun. 
Ig. Albavičius. 

Jonas Purtokas, 
L. S. Centro rast., 
4441 S. \Vashtenaw ave. 
Cbicago, Dl. 

jų. Tie atstovai paeina iš 15-
os ūkininkų organizacijų. Jie 
reprezentuoja 2.000,000 ūkinin
kų — nkių navininkų. 

Svarbiausias klausimas su
važiavime bus aptariamas pa
naikinti tarpininkus-agentus. 

Harbor. 

LAIMĖJO $1,10 VALANDO
JE UŽ DARBA. 

TOWNOFLAKIEČIU 
DOMEI. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Dr. 0 . VAITUSfl, 0 . D. 
LIKT L VIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Telephone: Yards 6492 

PMer.gvins visi; akl<j 
t empime k a s y r a 
priežast imi skaudė
j i m o gaivos, svsigTu-
Ito, aptemimo, aer -

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ votumą, skaudančios 
ir u*»dpgusius karščiu ak iu kreivos akys, 
ka te rak to , Deffiietrio; np t ik : a s akis tude.iam. 
Daroma cezam nas lekt ra parodant i s ma
giausias klaidas. Akiniai pr i ta ikomi teisin
gai, toli Ir eiti ma tan t i ems pafrelbata. Sergė
ki te savo regėjimo lt v a i k a s einančius mo
kyklos . Valandos: nuo 12 iki į vakaro . Na-
dėsioisis a s o 19 iki 1 r a l . po picf* 

1553 W. 47th St ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 96*0. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

UBU ]v.wjnuns| 
1 ADVOKATAS • 

S Ofiaaa THOuttmtji- S 

. 29Sotiih La 8»Qe Street | 
• TeL Oeatnl D M | 

I Vakarais, 812 W. 33 St. J 
• TeL Vards 4C81 5 

A. SHUSHO 
Turiu patyrimą 

moterių ligose: rū
pestinga! priiiu-
riu ligonę ir fendi-
kj laike ligos. 

$255 So. Halsted St.. Chicaįco. IU. 

I i 

t 

4.fK)0 karpenteriu. (stalių), 
dirbančių Įvairiose kompanijo-

katrre tarpininkauja tarpe uki I s e ^ ^ dūri? ir rakandus, 
ninku ir suvartotoji!. Norima }a\m(,;]0 s t r o i k . j . j j o r n s p r i p a . 

žinta $1.10 valandoje. 
Kaip vakar visi darbininkai 

turėjo sngryžti j savo darbu-*. 

ia-

įsteigti kooperalivi veikimą 
tarj) ūkininkų ir produktų su
vartotoji]. Tuomet patys ūki
ninkai turėtų daugiau sau pel
no ir daugiaus pelnytg patys 
suvartoto.iai. 

Pagaliau, ūkininkai karštai , i n c o l n ^ ^ ^ ^ 
l,,s raginami pasilikti nkėse ir k m } o C h H s { i a n j ^ m ^ 
ėtvp-Bor^ padidinti protiuke;- 1u 

NUSKENDO KŪDROJE. 

JAUNAS SUKČIUS. 

Searo Angelo, ()7.V2 So. Pau
lina, suareštuotas už mainy
mą klastuoto čekio $1M 
iSoutlnvest Trust and Savings 
bankoj. 

Angelo eina 16-tus metus. 

Pasakojama, kad ji* pnsi-
iaręs galą tyčiomis. Nes buvęs 
sirguliavęs 

PARLAMENTAS ATMETĖ 
ASQUITH0 SUMANY

MĄ. 

šiuomi pranešame visiems, 
katrie jaučiatės esą lietuviais, 
kad gegužės 16 d., 2 vai. po pie
tų susirinktumėt j School Hali 
svet, ant 48 ir So. Honore si., 
nes tą dieną atvažiuoja kun. J. 
Žilius ir kitas Misijos narys 
reikale L. L. Paskolos. Taip-gi 
atsiveš ir bonus, kuriuos išda
lins pilnai užsimokėjusiems. 
Tai-gi katrie dar nesate užbai
gę mokėti, pasiskubinkite, nes 
laikas trumpas; katrie dar ne
pirkote, dabar subruskite. Pa
sirodytame, kad mes esame 
šimto nuošimčių lietuviai. 

Kviečia Bendra Lietuvių 
Laisvės Paskolos Stotis. 

L. Vyčių 4 kp, mėnesinis ir 
nepaprastas susirinkimas 
įvyks ketverge, gegužės 13 d., 
š. m., Dievo Apveizdos para p. 
svetainėje. Susirinkimas prasi
dės punktualiai 8 vai. vakare. 

Visi nariai ir narės esate 
kviečiami atsilankyti, nes yra 
labai daug dalykų aptarti, o po 
susirinkimo bus žaidimai. 

A. C. Alaburdaitė, rast. 

Mokinama: angliškos ir HettmSko* ' 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- į 
noerafijos, typewriting>. pirklybos tel- I 
siu, SUT. Valst Istorijos, a be', nos Isto- i 
rijos, geografijos, poiitikinės ekono- i 
mijos, pilietystės, dalliaraSystes. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo < j 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. s-

DR, J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kamp. 4» Ooart 
Bes. 12St W. 4t AVCMM 

Telefonas Cicero MM 
Ofiso Cicero 4, 

KAT.RAifie LTOITViaLAI 
• • »mm • • • • • • • • • • • • • • • • 

P.\SPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DVKAL 

Balde OofisnJation Uoroan. Inc. 
35 So. Dearborn St. Chicago. 

Room 2M 

LIET. LABD. SĄ GOS CEN
TRO PROTOKOLAS. 

L. R.-K. A. Labdaringos Są
jungos, po Šv. Antano globa, 
mėnesinis susirinkimas buvo 

PRANEŠIMAS. 
Kad aš laikau gėles nepir

kite kvietkas p% svetimtau
čiu kapinės, nes mes ir užlai
kome geriausias ir gražiau
sias, žemesnes kainos, ir ge
riau patarnausime. Taippat 
užlaikome rastauracija, rr ne-
svaiginaneių gėrimus, ir ge
riausius cigarus, patarnausi
me geriausia atsilankusiems 
And re v Iwaszkie\nez, vienas 
blokas šio puse kapines. Nau
jame mušu murinę name ant, 
111 gatvės. 

Dr. M. T. STRKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47th St., 

(47 ir TTood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų. 
6:30 iki S:S0 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tcl. BonlOT-nrd ICO 
Rcs. 2»i4 W. 4Srd Strort. 

» Tcl. MoKinlcy 26S 
9 . . , . . . . . . - . . - - • . . - . . . . > 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

»— 

ii 
> • 

TeL Drover 7»4« 

i Dr. C. Z. Vėzdu | 
* LIETUVIS DESTISTAS 

i Valandos: suo t ryto iki t vak. 
Seredomis nuo 4 lys 9 vakare 

471* SO. ASHLAKD AVEKUS 
arti 47-tos GutrtB 

l l l irniIIlf ltf l l l l l iIUllH!7lll l lf l lf lf lUIi:iHII 

URA!! 
Visi ant šviežio Medaus!! 

W. STRYGAS 
Ką tik parvežė iš Michigano. 
$1.95 už 5 svarų viedruka. T*ri-

kstatau į namus. 
3022 W. 40th Street. 

Chicago, UI. 
urniiiiiiiifniiiniiiiifiiittffiiifiiiiiiiiiiiiiii 

PCTRATIS S FABIJONAS 

A . PETRATIS & CO. 
MORTGAGE BANK 

REAL ESTATE --INSURANCE 

EMOPEAN AMERICAN BURPAII 
Siunčia Pinigu* Perduoda Uaivekortaa 

N O T A R I J L Š A S 
1241 S» Bahttd Strtd. »ic»i» IIHnois 

T*L«:»>HO»re BouLcvtDD 611 

Londonas, ge?. 12. — Bu
vęs Anglijos ministerią pirmi
ninkas ir dabar parlamento na 
rys Asquitb buvo sumanęs pa
taisyti Airijos savyvaldos" bi-
liu. Jis reikalavo tik vieno I 
Airijai parlamento vietoje'; 
dviejų. Jo sumanymas atmes-1 
tas didžiuma balsų. 

| PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.S.S.)., 

PIKNIKAS! 
Parengtas •— 

JAUNU VYRU KLIUB0 
NEDĖLIOJĘ GEGUŽĖS (MAY) 16 D., 1920 M. 

Chernaucko Darže Lyons. I1L 
Pradžia 9 vai. išryto Įžanga 25c. 

Muzika AIexanders Jazz Band Prašome visus atsilankyti 

MAGDE. " i i . *«i> •h;; Kirilicai-
rą .' libmdšia* ritokivs ruucoįtitrt, 
trinkimu, m*il*Timvs — tr tinkat tat 
nitko ntpac'ltėfo wo tu tjosna pttu-
ktuiM... Mm jfidm net damti."' 

M.1RF. ".Ve, tat kam U* kętt br-
rrtkaiuųai.' tiurrk, kokit mane plae-
kni cmiJKJ. h'lm ».• Iftti. O ta< 
Mfl, kad ei tartąja RCFFCES!" 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Xe !! Ar kve
piantis vanduo? N'e!! RUF
FLES yra tai paprasčifusis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio i'.z ilgus, blizgančius, švelnias plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čvstą neniežinčią galvos odą? -

R U F F I / B t 
panaikt^a pleiskanas! Su jomis nereikia kelirj mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės !"ike jų jau nei Pymės neliks ! Paskui tik retkar-
c'.'is suvilgant galvą bys užtektinu, karf pleiskanos neatsinaujintų. 

Nusipirkti. - l̂ą-akt RUFFLES bcnkutc aptiek-rijc. Kašruo^ tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau, paaiškinimai 
pruiėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

— — F . AD. RICHTES 6 CO„ 3M436 •n>»awar. New Y o t k " — i 

«<k 

Aft, ADOMAS A. KARALAV8KA8, SEEAJICIAI RA&AV. 
AŠ iaoai sinrau per t mtttu, Bcsiabnejft p^ireiu būro. Di«p*P-

•IJa, neTirin'man pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo. JBkstų Nwnj !r 
ubPlnas spi'k-j nustojimas viso kūno, !r buvau nustojęs vlitiea, kad 
besrj-vensiu. Visur ieftkojau sau parolboa, naetiallėjaa •'«>]• aVmarl-
koj ir už rubeinj. b«t niekur neftavan aaVo »rr«tkatal paralboa. 

Bet kada pareikalavau Saiutaras vaistų, Bitterlo, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstu fr KeumaUsmo gyduolėa, ta! po suvartojimai 
miaAtos gyduolės pradėjo tnano pilvks ataU^at, sttpr>HI. r«ral dirbt, 
Kraujas iSslval^. Nervą) ėmė stipriai dirbti lakatai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, dlearlla! nabebadė po krutina. Vidurių rėiimaa 
tSnytco po užmuf.imui visų liirų. Bėgiu S mėnesių lAgerdavau kaa sa-
ra)t>- po butel) Salų taras, Bltteria, ir po > mėn. savo paveiksi* pa-
mii'iau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučlėos 
smap a» ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myliatų f-
raif-jui >r linkiu viseima cavo draujrama kreipttaa prl« Ralutaraa: 

SAMTAn.VS, 
CHEMICA1, IXSTnTT10?f J. BrnkuK Prof. 

So. HsLMrrf *<*., TricptOTBT Oanat M17. Chleairo. IU. 
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