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METAI-VOL. V. No. 122 

Lenkai Atatiko Stiprias 
Bolševikų Spėkas 

Bėga jie iš Baltgudijos ir 
Ukrainos 

• •» 

NUOLAIDESNI DAROSI 
BOLŠEVIKAI. 

Jie paliuosuoja iš nelaisvės ci
vilius žmones. 

LENKAI BETVARKĖJE 
BĖGA NUO BOLŠEVIKŲ. 

Bolševikams tekę belaisviu ir 
grobio. 

Londonas, geg. 21. — TŠ 
Maskvos apturėta čia oficija-
lis pranešimas, kad bolševikai 
prieš lenkus kontr-ot'onsyvą 
pradėję praeitą penktadienį 
.")() myliu ilgio frontu (šiauri
niam fronte). Kontr-ofensv-
va sulaikyta praeitą trečiadie
nį po įveikimo lenku ir kiek 
palaukus ir vėl atnaujinta. 

Lenkai bėga atgal visu tuo 
frontu, sakoma pranešime. 
Vietomis tarpe lenku kareiviu 
pakilusi didelė betvarkė-. 

ko-Molodečno geltžinkelio a-
pylinkėse ir į šiaurius nuo Le-
pel. Priešininkas nei vienoj 
vietoj nepajėgė pasipriešinti 
musij pažu nuklojančiai kariuo-
menei.Jo bėgimas nepasilio
vė. Vietomis pakilusi betvar
kė. 

Belaisviai dar apskaitomi 
"Ant Ziapki puolimo metu 

mes paėmėm didelį skaitlių ne-
laisvių, kurie dar apskaitomi. 

"Gegužėj 18 mes pasiekėm 
miestelį Dieną ir'užėniėm; ly
giai mums teko ir sodžius PH-
ssa ir kiek i rvtus sodžius 
Glenbokovi. 

"Toliaus į pietus mtasų ka
riuomenė užėmė miestelį Le 

; pel, įveikus priešininko stip-
Paimta belaisvių ir grobio, TŲ laikymąsi, ir persimetė per 

Bolševikai tvirtina, kad jie. Bereziną. 
paėmę nelaisvėn žymu skaifc-1 "Musę energingai pažan-
lių lenkų kareiviu. Jiems te- ; giaviinas nesiliauja. 
kę ir daugelis visokios karės "Polocko-Molodečno gele-
ntedziagos. ' žinkclio apylinkėje mes paė-

Bolševikai sako, jog jų ka- 'mėm didelę (kolosalę) kieky-
riuomenė pažangiuoju Čerka- 'bc maisto ir karės medžiagos.' 

Harbin, Maneli u rija, gog. 21. 
— Čia seniau buvo pranešta, 
kad Kanados Raudonojo Kry
žiaus pulk. Young buvęs Ir-
kucke bolševikų suimtas ir nu
galabintas. * 

Tuo tarpu , Young štai ėmė 
ir atkeliavo Harbinan visai 
sveikutėlis. 

Pulk. Young pirm trijų sa
vaičių buvo apleidęs VIa li-
vostoka. Jis buvo iškeliavęs su 

-medikaliais daiktais į Tran.•-
baikalo plotus. Kadangi Čito
je ir apylinkėse tuo metu se
kė susirėmimai, Young buvo 
sulaikytas. 

Iš ten Young i nėjo bolše
vikų teritorijon ir vedė su 
jais tarybas paliuosuoti iš ne
laisvės anglus civilius žmones. 
Bolševikai paliuosavo reika
laujamus žmom 

JUGOSLAVIJOJ SIAUČIA 
BADAS. 

Yra maisto, bet transportacija 
bloga. 

eS. 

PAKILC NESUTIKIMAI 
KONGRESE. 

Be svarbių nutarimų norima 
pasiliuosuoti. 

Washington,.. geg. 21. — 
Kongrese pakilęs kafpir trukš-
naas. Xes vieni atstovai nori 
greitai prieš republikonų kon
venciją Chicagoje pertraukti 
sesiją neapribuotam laikui, 
nežiūrint to, kad yra aptarti 

ssy apirnbėn, išilgai Dniepro, 
i pietus nuo Kijevo. (Ji pa 

"Borisovo 
labai svarbių reikalų. Kiti at-

šone mūsų ka- j s t 0vai stovi už tai, kad kon-
riuomenė taippat perėjo Bere-

ties Kijevo šone, sakoma, kol- *'»»• Žiaurus mūšiai plečiasi 
kas neįvykusios atmainos. ir apima vis didesnius plotus. 

Pranešime pasakyta: ! it™^*a™* m ^ i a i S°" 
"Pitalovo apylinkėse at- k a ž l o l ) 1 , , ( ) « M « f m w «<»*. 

bloškėme priešininke norėjusį 

gresas pirm atostogų turėtų 

briauties pirmys. 

Tarpe lenkų betvarkė. 

• * Polocko- Lepel apirubėje 
ee&užės 14 d. mušu karinome-

geležinkelių plotuose, ir šiau 
riuose nuo Bornal, kurs yra 
už 14 mylių šiaurvakaruose 
nuo r*ešica. 

"Kijevo šone neįvyko at
mainos. 

iė pakilo generalin puolimanl "ČVrkassy ir Zvenigorodo 
90 mylių ilgio frontu ir su-!šone mūsų kariuomenė pažan-
laužė priešininko liniją Poloc- giuoja. »> 

GANA KALBŲ APIE DID ! NEW YORKAS BE PIENO. 
ŽPELNIUS, SAKO MAR-

SHALL. 

Reikia juos visus sukimšti į 
kalėjimus. 

rrp o* *M 

Strekuoja pieno išvežiotojai. 

Indianapolis, Ind. 
(v,ia vakar prasidėjo Indiana 
valstijos demokratų partijos 
konferencija. Svarbiausi uoju 
kalbėtoju buvo Suv. Valstijų 
vice-prezidentas Marshall. 

J o kalba buvo kaipir raktas 
visiems tokioms demokratu 
konvencijoms. 

Vice-prezidentas pareiškė, 
jog teisybė turi but vienodai 
pritaikoma prie visų žmonių. 
Sakė, jog gana kalbėti apie 
plėšikus, didžpelnius. Užuot 
kalbų reikia juos sukimšti į-ratifikuota. Xes ĵ kti taikos 
kalėjimus. Neivienas negali ! sutartis atatinka amerikoniš-
turėti jokių privilegijų. Tai kiems reikalams. v 

turį but tokia demokratų par- Pagaliaus Marsball pareiš-

New York, geg. 21. — Mies
tas neturi pieno, kuomet su
streikavo visam mieste pieno 
išvežiotojai. ą 

Streikas pakeltas n(> del už-
mokesties. Bet del to, kad vie
na pieno kompanija buvo pra
šalinusi nuo darbo kelis išve-
žiotojus. 

Išvežiotoji! unijos valdyba 
pirniiaus tarėsi su kompanija, 
kad prašalinti išvežiotojai bu
tu priimti. Kuomet tas negel
bėjo pakeltas streikas. 

Visuomenei užduodamas 
smu.iiis. 

pravesti svarbesniuosius bi-
lius, ypač pragyvenimo bran
genybės klausime. 

Brangenybės klausime yra 
paduota keletas bilių, kokie 
būtinai turį but įgyvendinti. 
Xes be to nuolat didės šalyje 
visokie nerimavimai. 

Be kitako yra svarbus daik-
tas ir veteranų bonusų klau
simas, kurs jau senai be jokiai 
galutinų pasekmių aptariamas. 

NIEKAS NEŽINO, KUR Y 
RA CARRANZA. 

tijos doktrina. kė, kad proliibicijos įstatymas 
Vice-prezidentas išreiškė vii-| be jokio klausimo turi but 

tį, kad senatas galų-gale su- įvestas ir pildomas. 
sitaikins nuomonėmis su pre
zidentu VVilsonu taikos sutar
ties krausime ir sutartis bus 

t 

Vice-prezidentas ilgoj savo 
kalboj indorsavo visas prezi-
dento ; AVilsono pažiūras. , 

EI Paso, Tex„ geg. 21. — 
(Jauta žinių, jog buvęs Meksi
kos prezidentas Carranza pa
bėgęs į Meksikos karės laivę 
Progreso, katro komendantas 
palikęs jam ištikimas. 

Iš kitij versmių pranešama, 
kad Carranza revoliucionierių 
apgultas Puebla kalnuose. 

CARRANZAI DUOS PRIEG
LAUDĄ 6. VALSTIJOS. * < 

Vera Cruz, geg. 21. — Vie
tos uoste stovintiems Suv. 
Valstijų karės laivams įsakyta 
duoti- prieglaudą buvusiam 
Meksikos prezidentui Carran-
zai, jei tasai ei a atvyktų ir 
reikalautų pagelbos. 

NITTI SUORGANIZAVO 
NAUJĄ KABINETĄ. 

Londonas, gtg. 21. — Iš Ry
mo pranešta, jog andai atsis
tatydinęs ministerių pirminin
kas Nitti išnaujo karaliaus 
pakviestas į pirmininkus ir 
suorganizavęs naują kabinetą. 

Vienna, g<}g. 10. (suvėlinta). 
— Kkonominė ir politikinė 
padėtis vakarinėse Jugoslavi
jos dalyse yra labai bloga, s*u-
lig pranešimo l)r. Leach iŠ 
San Francisco, Oal., ir majo-
vp Carroll iš S. Y. armijos. 

Jiedu eia sugryžo automo
biliu apvažiavę tas Jugoslavi 
jos dalis. Jų kelionė buvo Su
rišta su amerikoniška pašelpa 
nukentėjusiems žmonėms. 

Jiedu apvažiavo Kraotiją. 
Bosniją, Hercegoviną, pietinę 
Dalmatiją, Spalato apylinkes, 
Dalmatijos armisticijinius ruo 
žus ir Kroatijos pakraščius. 

Sakoma, jog visur kareiviai 
demobilizuojami. Bet kareivią 
visur daug sutinkama. Jugos
lavijos ofieierai išreiškia nuo
monę, kad demobilizacija esan
ti laikina, nes kareiviai ir vėl 
galį but veikiai pašaukti tar
nybon. 

Mostare badas. 

Kroatijoje maisto padėjimas 
atrastas vidurinis, išėmus iš
ilgai pajūrinių vietų. 

Bet Bosnijoj su maistu yra 
bloga. Kur-kas blogiau^ yra 
Hercogovinos 

Mostare >iaučla badas. Ir iš 
ten ima pradžią baisiausieji 
žmonių nerimavimai ir nepasi 
tenkinimai. * 

Badaujantieji žmonės labai 
gerai žino, kad Jugoslavijoj y 
ra maisto. Bet trūksta patvar
kymo išvežioti maistą. Už tai 
kaltinama vyriausybė ir prieš 
ją atkreipiami nerimavimai. 

Kur tik nepasisuksi, vi>iii 
žmonės kaltina Belgrado vy
riausybę. Ir jai grūmoja. 

Prie tokiu aplinkvbiu su-
randa sau patogią dirvą tarp 

KEMAL ATMETA VEZIRO 
PASĮŲLYMĄ. 

Nenorima su juo turėti nieko 
bendra. 

Konstantinopolis, geg. 22.— 
Turkijos didysis veziras" Da-
mad Ferid paša pranešė na
ci jonaiistų vadui Mustapliai 
Kernai, gal šis sutiktų bendrai 
veikti su Konstantinopolio 
valdžia. 

Bet Kernai atmetė tą vezi-
ro pasiųlymą pareikšdamas, 
jog 'su Konstantinopolio val
džia nėra reikalo susidėti, nes 
ta valdžia yra be reikšmės ir 
trumpai ji gyvuosianti. 

Angoroj naci jonai istų sei
mas pravedė įstatymą, sulig 
kurio be jokios vertės pada-

1 romi visi Konstantinopolio 
valdžios padaryti kontraktai 
arba sutarimai. Taippat netei-
sotos visos tos užsieniuose įs
taigos, katro s nėra pripažintos 
turkų nacijonalistų seimo. 

Kardinolas Gibbons 
Atvažiuoja Chicagon 

ATVAŽIUOJA CHICAGOS 
ARKIVYSKUPIJOS JUBI-

LIEJUN. 

Kardinonlas prošomas pasi
melsti atidarant republikonų 

konvenciją. 

KARDINOLAS APIE 
MOTERIS. . 

žmonių- radikaliai agitatoriai, 
nuo kurių šiandie nėra fino 
sas net menkiausias sodžiui. 

Jiedu visur buvo sulaikonv. 

Savo kelionėje I)r. Leacli ir 
majoras Carroll dėvėjo Suv. 
Vaisi i jų armijos uniformas. 

I»et nežiūrint to, jiedu vi
sur buvo sulaikomu ir iškre 
čianm. Visur valdžia juodu 
laikė intarianm, nors raštuose 
aiškiai buvo pasakyta, kas jie
du yra I r kokiais tikslais ap
keliauja šalį. 

Sako, visoj Jugoslavijoj vei
kia karės patvarkymai ir žmo
nėms Tiegalįna nei žinosn'o 
nužengti be pasportų. 

Salon Veglia jiedu mėgin>i* 
*iu ineiti su tikslu įsteigti ten 
virtuvę vaikus valgydinti. Pet 
kareivių sargyba jų neinlei* 
dusi. 

Birželio 8 dieną Chicagon 
atkeliaus Jo eminencija Jokū
bas kardinolas Giblions iš 
Baltimorės, Md. 

Atkeliaus jis čia dalyvauti^ namams. 
Chicagos vyskupijos 75 metų 
jubiliejuje, koks bus iškilmin
gai paminėtas per tris dienas, 
taippat aplankyti ir pagerbti 
mūsų Ganytoją Arkivyskupą 
Mundeleiną. 

Tuo metu Cbicagoje republi
konų partija čia pradės savo 
nacijonalę konvenciją. 

Konvencijos rengimo komi
tetas jau telegrama yra krei 
pęsis į kardinolą (Jibbonsą pa-
klauzdamas, a r ' J o Eminencija 
kartais nesutiktų pasimelsti 
Coliseume atidarant republi
konų partijos konvenciją bir 
želi o 10. 

Kardinolo atsakymas dar 
negautas. Bet abelnai nuomo-
niaujama, kad jis priima kon
vencijos rengimo komiteto pa
kvietimą^ jei leis jam sveiku
mas ir aplinkybė*. 

Tš Baltimorės pranešama, 
jog kardinolas Gibbons gegu
žės 20 d. tenai kalbėjęs Kata
likių Moterių/Labdarybės le-
g îjono suvažiavime. Kardino
las perspėjo moteris, idant jos 
neįsileistų giliai šalies politi
kom Nes tais savo žygiais pa
darytų didelę skriaudą savo 

" J ų s esate namų karalystės 
karalienės,'; sakė kardinolas. 
"Nesutepkite savo rūbų su po-
litikinės arenos * dumblais. 
Kaip vyra*, taip moteriškė 
negali tinkamai valdyti dviejų. 
karalysčių. I r todėl jums i 
but užtektinai vienos. Jus \ 
dote namus, savo vyrus ir vr: 
kus. % todėl neturite ineiti 
politikom 

^ J e i jus mėginsite valdyti 
dvi karai ys t i, tikėkitės netek
ti nei vienos. Jei jus apleisite 
namus, jei jųs padalinsite sa
vo laiką tarpe naminių ir po-
litikimų reikalų, žinokite, jog 
jųs pasiliksite mažiau tobulos 
nuosaviose st'erose (sluogs-
iau&se). 

w 

*k Apsirubežiuokite pirm vi-
sako savo namuose, kurių e-
sate sargai ." 

Bolševikai Palengva Užlieja 
M. Aziją 

BOLŠEVIKAI INEINA 
PERSIJON. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
Copyright, 

NEKUOMET TAIP N E R A . 
— Aš apsivedžiau pirm dvylikos metų. Ir tik pagalvok 

tamsta, kad tuo laikotarpiu su savo moterimi neturėjau jokio 
argumento. Nepasitaikė jokių priešginiavimų, nei vieno prie
šingo Žodžio. 

Anglįą apima baimė. 

Londonas, geg. 21. — Rusi
jos bolševikų kariuomenė įsi-
briovė Persijon ir užėmė uos
tą rOnzeli. Miestą buvo okupa
vę anglai. Ateinant bolševi
kams anglai vos suspėjo pa
bėgti. 

Apie tai čia gauta žinia pa
kėlė neapsakomą trukšmą. Nes 
bolševikai jau i št ikru jų ima 
grūmoti. Anglijos pozicijoms 
Mažojoj Azijoj. 

Spauda pakelia klausimą. 
Vietos spauda sensacijiniai 

spauzdina žinias iš Persijos 
ir klausia vyriausybės, ką ji 
mano daryti. 

Anglijos vyriausybė praei
tais metais yra padariusi su 
Persija santarvę. Anglija yra 
pasižadėjusi ginti nuo bolševi
kų Persiją ir savo pozicijas. 

Tas reiškia, kad šiandie už 
bolševikų briovimąsi Persijon 
vyriausybė pasima ant savęs 
moralę atsakomybe. 

Laikraštis Times rašo: 
"Viena dalis Persijos gy

ventojų nepasitiki su Anglija 
padaryta santarve. Kita dalis 
laukia mūsų aktivės pagelbos. 

Vyriausybė atakuojama. 
Times aštriais žodžiais kri

tikuoja vyriausybę už neaiškią 
jos politiką Persijos klausime, 
ypač praėjusiais laikais. 

Laikraščiui labai butų gaila, 
kad vyriausybe su rn savo po
litika prarastų intaką Persi

joje ir visus žibalo šaltinius 
Mažojoj Azijoj. Nes jei bol
ševikams laimingai pavyktų 
isikraustyti Persijon, iš ten jie 
patrauktų toliaus. 

Bolševikai užplūsta 
M. Aziją. 

Spauda pažymi, kad mažu-
pamažu bolševikai užlieja visą 
Mažąją Aziją. 

Šiandie jie viešpatauja^jau 
Kaukaze. 

Azerbaijano respublika bol
ševikų užplųsta. Georgia jau y 
ra padariusi politikinę santar
vę su bolševikine Maskvos val
džia. Gi Armėnija, kaip suži-
nota, pasiuntus atstovus Mas
kvon daryti taippat santarvę. 

Juk praeitą savaitę gauta 
žinių, jog kai-kuriose Armėni
jos vietose įsteigti lokaliai bol-
ševikimai sovietai. 

Bolševikai tis ant Teherano. 
Iš bolševikų veikimo paaiški, 

kad jie mėgins briauties ant 
Persijos sostinės Teherano. 

Ir jie atsieks savo tikslą. 
Nes kaip Persija, taip Anglija 
neturi ten užtektinai reikai 
gų spėkų, kad galėtų p; 
priešinti bolševikų žygiams. 

I r jei jie pasiektų Teheraną, 
sakoma, žymi dalis to miesto 
gyventojų pereitų jų pusėn. 

Persijos šachas šią savaitę 
sugryžo iš Europos Tahera-
nan. 

Londonas, geg. 22. — Ang
lijos parlamentas pertraukė 
sesiją dešimčiai dienų. 
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Laikraštininkų 
Vargai. 

Vargšė *' Liet uva ' ' mi r ė. 
Kit iems' dar nėra ta ip bloga, 
bet daugiau a r mažiau serga 
visi dienraščiai del popieros* 
brangumo ir stokos. Viena li
ga retai žmogų pakerta. ' 'L ie 
tuv i}" pakir to ne vienas popie-
ros brangumas,* bet ir įprotis 
didžiu eiti, p irkt i daug bran
gių nepelningų daigtų* Pr ie 
puikių stalų erėiuose kamba
riuose sėdėjo menki raštinin
kai. Tiesos stoka taipgi nema
žai kenkė. Visos tos asmeninės 
ligos prisidėjo * pr ie vienos 
stambios visiems laikraščiams 
skaudžios ligos, būtent popie-
ros brangumo ir trukumo. 

Nors kaikurie naneikina,vi-
durabžį, teclaus vidnramifįA 
tapo išrastas būdas daryt i po-
pierą iš skudurų. Tokiu būdu 
ir mokslas i r knygos labai at
pigo. Apie 1860 metus tapo 
išrastas būdas daryti popiera 

V iš medžio? Amerikietis buvo 
tas išradėjas. J i s da r labiaus 
papigino popiera. ir knygas, y-
pat ingai laikraščius. 

1899 metais Suvienytos Vai-
stijos suvartodavo 7)09 tūks
tančius toirų laikraštinės po-
pieros. 1918 jis jau suvarto

davo ataugint i girią iš naujo. 
Tok i s šeimyninkavimas jau 
beveik visai panaikino medžia
gą popierai v pas didžiuosius 
ežeriig i r šiaurryčiuose. J i s ša
liai buvo kenksmingas ir laik
raščiams dabar darosi verks
mingas, 

Senator ius Poindexter sus
tatė sumanymą, kali nukerta
mi miškai butų apsėjami iš 
naujo, kad Žemdirbį jos Sekre
torius turėti} teisę prižiūrėti 
laikraštinės popieros išdirbi-
mą,kad prižiūrėtų kur kokiose 
vietose ant viešpatijai, a r In
dų redukcijoms, ar privatiems 
žmonėms priklausančių žemių 
auga medžių tinkamų popie
rai dirbti . Kad Sekretorius 
galėtų išpildyti savo uždavi
nį, iš viešojo iždo skiriama 
milijonas dolierių. 

Tikimasi, kad Senatoriaus 
Poindexterio sumanymas, jau 
paduotas Senatui , taps priim-
tas, i r kad iškirstos girios 
New Yorko valstijoje i r Nau
josios Anglijos žemėje vėl taps 
atnaujintos. (Jai jau nebe-
grįž tie laikai, kada už taip 
vadinamą cord (virvę) mokė-
josi 10 dolierių (1918 m, rei
kėjo mokėti $25.00, dabar da 
daugiau) , bet galima bus su
silaukti nors to, kad Suvieny
tos Valstijos galės užsiaugin
ti tiek medžių, kiek jų reikia 
popierai dirbti . 

Būtinai reikia tą padaryt i , 
nes imant laikraštinę popiera 
iš svetimos šalies, reikia tai
kintis pr ie tos šalies įsakymų. 
Jei-gu ta šalis imtų ir uždrau
stų išvežti popieros, tada Su
vienytos Valstijos liktų be 
dienraščių, o dienraščiai šiais 
laikais labai daug reiškia tau
tų gyvenime. Likimas be 
dienraščių mažu kuo geresnis 
už likimą be duonos ar ta 
galvos. 

Teis© Turėti Darbo 

Priverstino Darbo 
Nauda. 

Priverst inasis darbas, kaip 
ir daugelis dalyku pasaulyje, 
turi du ga lu : vieną1 gerą ir vie
ną blogą. Pasakėme priverst i
nojo darbo blogumus, pažymė
jome, kad bolševikų teisdavy-
bė apįe priverstinąjį darbą*^-
ra su labai didele ir#pavojin-

jo milijoną 76-) tūkstančių to-]ga spraga. Bet reikėtų pažiu-
nų, t. y. trisyk tiek per devy
niolika metų padidėjo reika
las laikraštinės popieros. Ne

reti ir į kitą priverst inojo 
darbo šoną. 

Be priverstinojo darbo ne
turime oi'ieijaliai surašytų ži- \ galima yra panaikinti elgetas, 
nių, kiek lietuvių laikraščiai 
suvartojo popieros 1S99 m. ir 

einančius per žmones, valgan
čius jų duoną, nedarančius 

kiek 1918, bet visai drąsiai j nieko naudos. Ka ip dideliai y 
sakome, kad tai> devyniolika ra naudingas elgetų panaikini-
nietij lietuvių laikraštija 
užaugo daugiau negu tr iskart 
didesnė. ai . 

TuomtaYpu skaičius medžių, 
iš kurių darosi laikraštinė po
piera nepadidėjo trisyk per tą 
laiką. Net 1909 metais į Suvie
nytas Valst i jas laikraštinės 
popieros iš svetur neatvežda-
vo visai, o 1919 metais jau du 
trečdaliai Suvienytų Valstijų 
laikraščių buvo spaudžiami 
ant popieros, atvežtos iš sve
timų šalių. 

Šita šalis gabendavosi dau
giausiai popieros iŠ Kanados. 
Bet Kanadoje nesenai išėjo 
uždraudimas išvežti laikrašti
nę popiera, arba medžiagą jai 
dirbti . 

Amerika dar turi gana daug 
girių, bet jose nevisur yra 
prietaisų popierai dirbti . Iki 
šiol popieros dirbinio pramo
nė Suvienytose .Valstijose bu
vo susitelkusi šiaurinėje ša
lies "dalyje netoli Ramiojo 
Vandenyno ir rytpiečių daly
je Alaskoje, apie didžiuosius 
ežeru*; ir Šiaurryčiuose. Kur bu 
davo nukarta girią ir padaro 
iš jos popiera, ten nesirupin-

mas, faip naudingas yra pri
verstinoji) darbo įs tatymas. 

Klgeta sulygiiiamai mažai 
duonos tesuvalgo, bet daug 
blėdies pridirba visokį nakti
niai paukščiai : vagys ir pa
leistuvės. J e i jie bus priverst i 
dienos metu at idirbti savo 
darbą, jei jie už tą darbą gaus 
pritinkantį ir užtektiną užmo
kestį, daug sumažės jų noras 
vaginėti ir t rankytis naktimis. 

Vergijoje i r baudžiavoje pri
verstinasis darbas blogas bu
vo kaip tik tuomi, kad už dar
bą nieko neduodavo dirban
čiam. Bolševikų ta t įs tatai a-
pie priverstiną darbą skiriasi 
nuo vergijos ir nuo baudžiavos 
tuomi, ka*d pripažįsta užmo
kestį už darbą. 

Bet vergijoje ir baudžiavoje 
buvo dar ir kita pr ivers t ino 
darbo bloguma, būtent, kad 
darbiuinkas neturėjo laisvės, 
feita bloguma bolševikų įsta
tuose neprašalinta. J i visai 
neminėta. Turbūt bolševikų 
respublikoje įs tatus rašę negi
liai mintijantieji žmonės. 

Ne mųs dalykas taisyti bol
ševikų įstatus, bet mųs nuomo-

Bolšev&ų įstatuose apie 
darbininkus y ra antrasis pos
mas su v a r d u : "Te i sė turėti 
darbo. ' Dešimtame to posmo 
nuinaryje, užimančiame pirmą 
vietą, pasakyta , kad visi pi
liečiai galintieji dirbti tur i tei
sę to darbo turė t i sulyg jų pa
šaukimo i r gaut i tai darbo 
rųšiai paskir tą užmokestį. Ar-
tymiausiaine šalę to stovinčia
me numeryje pasakyta bet-gi, 
kad ne visi lygiai turi tas tei
ses. Tie, kuriuos apima pri
verstinojo darbo įstatas, turi 
darbo teisės pirmenybę. \y-
rai baigusieji 50 amžio me
tus gali gaut i darbo, jei jo at
lieka nuo jaunesnių; moterys 
išgyvenusios po kūdikio grei
čiau kaip į 8 savaites ir tos, 
kurios jaučiasi visai stiprios 
aštuntame pastojimo mėnesi-
je visai neturi teisės dirbti nei 
pelnytis. 

Gerai jei-gu tiems visiems 
asmenims neturintiems teisės 
dirbti kas nors duo s valgyti 
ir aprupįs jų reikalus. Bet 
klausimas kokis bus reikalų 
aprūpinimas? Bolševikų įs
ta tas sudaro didelę 'daugybę 
nedirbančių žmonių ir netu
rinčių teisės dirbti . J iems 
maistą, rūbą ir vietą 
turės uždirbti k i t i a žmo
nės, esantieji po priversti
no darbo įstatu. Tokiu būdu 
iš kiekvieno dirbančio žmo
gaus didelė jo uždarbio dalis 
turės pereiti i skyrių, gami
nantį lėša* nedirbantiems iš-
maitvt i . 

Seniau soči jai izma s sakydavo, 
kad darbininkas turi gauti ir 
pasilaikyti visa tą, ką jo dar
bas ^pagamina. Dabar matome, 
kad bolševikų Rusijoje ta* so-
eijąlizmo pasakymas išnyksta. 
Viena dafis žmonių turės eiti 
priverstiną darbą, bet vis-gi 
Ims gana didelė dalis žmonių 
be darbo. Kadan-gi bolševi
kai nežada jų nei žudyti nei 
badu marinti , tai jiems gyve
nimą turės uždirbti kiti. 

Bepig buvo socia l i s tams 
smarkaut i , kol neprisėjo jų 
žodžių pildyti. Bet gavę di
delę Rusiją valdyti soeijalistai 
atsižadėjo labai stambaus sa
vo tvir t inimo ir nenunianu, 
kad nors kiek butų susirūpi
nę tuomi. Kol jie kitus kri
tikuodavo, šnekėdavo vienaip: 
kaip dabar patys valdo, daro 
ki taip. Je i kas šiandien juos 
kaltintų už žodžio mainymam/ 
nepastovumą, tai jie stebėtų
si, kam reikėjo perdaug - tikė
ti jų žodžiams. • . 

Bet me s socialistų nepeikia
me už ką jie nežada duoti dar
bo moterims prieš gimdysiant 
i r po, gimdymo, nei vyrams po 
50 tąętų, Tik mes, pažymime, 
kad nereikėję skeltyi pažadė
jimų, kurių niekas negali iš
pildyti. 

Krikščionys demokratai ži
nojo, kad dalis sveiko žmogaus 
uždarbio tur i eiti vaikų, senų, 
ligonių reikalams ir visuome
nės tvarkai palaikytį bei to
bulinti. Dėlto ir b u v 0 ginčai 

ta rp socijalistų bei krikščionių 
demokratų už tą, kokis y r a 
teisingas darbininko užmokes
tis. Krikščionys demokratai , 
Leono X I I I vedami, sakė, kad 
teisingas darbininko užmokes
tis yra , ) kuomet darbininką^ 
gauna tielę, kiek reikia jam 
pačiam ir jo šeimynai pado
riai gyventi, auginti vaikus ir 
aprūpinti senatvę. Angliškai 
t a t vadinasi living wage. So
eijalistai sakė, kad to esą per-
maža i r kad darbininkas tu-
rys gauti visa ką jo darbas pa

gamina. 

Užeikite ir į Mano Kampelį 

ne, jie galėtų būti visuomenei 
naudingi, jei pr ie priversjtinor 
jo darbo įvestų bent dy^pątąį-
s a s : pirma, į ą d mokslas. :įr 
šiaip proto, veJįkimas yra dar
bas, antra , ka4 įmokus turi 
teisę pa ts sau pasirinkti dar-
bo; yietą ir riįajx kurių uždar
bis nepriklauso nei nuo vieno, 
kito asmens noro. 

Ypatingai svarbu, kad už
darbis nepriklausytų nuo val
dininkų sauvalios, nes tada nė
r a žmogaus laisvės. Tada pri
verstinasis darbas tiesiog 
gimdo vergiją. 

Dabar matome, Kad noHevi-
kai turėdami visą valdžią Ru
sijoje, atsižadėjo >;av0 princi
po. Gerai i r pr.darė, ne- rei
kia atsižadėti neprotingų prin
cipų. Dar šiandien kaiku
rie jauni studentai Amerikoje 
a tkar to ja socialistų pasakymą, 
buk darbininkas tur i pašilai 
kyti sau visą savo darbo vai
sių. Sakykim, kad telefoną 
iTi*ų išradęs da bininkas, tai 
jis tik vienas butų turėjęs tei
sę 'ir šnekėti tuomi telefonu, 
arba už telefono vartojimą už
dėti tokią brangią kainą, kiek 
te'efonas papigina SUSMIIKJ*-
ry.ą. 

Imkime kitą pavyzuį. Jei 
;;atvekarį \ i t i j . i š radę; darbi
ninkas, tai jis butų turėjęs už 
važiavimą gatvekariu imti 
tiek, kiek pirma to atseidavo 
važiavimas arkliais. Šiandien 
gatvekariu kompaniją priskai-
tome prie kapitalistų, kad mi
lijonus susi kraują imdama po 
b* centus už nuvežimą nuo vie
no* krašto miesto iki kito. Ar
kliais ta kelionė atseidavo a 
pie dolierį. Jei gatvekariu iš
radėjas parduodamas savo iš
rastą darbą kompanijoms bu
tų paėmęs nuo jų tiek, kad jos 
turėtų imti po dolierį, vieto
je 6 centų, tai ^okis kapita
listas j is butų! Tečiaus jis bu
tų išpildęs šventai socijalizmo 
principą. Aišku, kad tas 
p?incipas yra klaidingas. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

Chronologija bei Sodoma i r 
Gomora. 

Klausimas. Daug kartų gir
dėjau kunigus per pamokslą 
sakant apie Sodomos ir Gomo-
ros išnaikinimą į bausmę už 
nuodėmes, bet niekad negirdė
jau, kokiais metais ir kqkią 
dieną tat įvyko. 

Atsakymas. Mokslas suži-
nantis kokiais metais kas at
sitiko vadinasi ckronologija. 
Tas mokslas, • lengvai pažymi 
metus ir dienai atsi t ikimams 
įvykusiems chronologijos įuo-
kslui esąst. Daug sunkiau eina 
surasti dienas ir metus atsi
tikimame buvusiems prieš 
chronologiios mokslui atsiran
dant. 

v 
Kaip žmogaus kūne nugar

kaulis, ta ip chronologijos mok
sle yra metų skaitymas nuo 
Kristaus užgimimo. Visi ątei-
kimai įvykusiejį po- Kris taus 
užgimimo yra suvedami į tą 
metų skaitliavimą. Dėlto pa
kosi, k a d dįcLžįoji pasaulio ka
rė įvyko, 1914 metais po Kris
taus užgimimo, dėlto sakosi 
talp-gi, kad Rusijoje lietu
viams spausdinti knygas tapo 
uždrausta 1865 m. po Kris taus 
užgimimo. I r kiti įvairių įvai
riausi a ts i t ikimai yra suveda
mi į skaitliavimą nuo Kristaus 
užgimimo. 

Atsi t ikimams buvusiems 

Sako, kaip šąle juo*do padėsi 
baltą, ta i bartas atrodo baltes
nis, o-juodas juodesnis. Pana
šios taktikos laikosi "Naujie
n o s . " Jo s mano, tur-but, iškel
t i labai, augštai socijalistų 
" ska i s tumą ir dorumą" kel
dami augštyn, dėdami ant pir
mojo puslapio, žymesnėse vie
tose, nežinomų, be pravardžių, 
kunigų prasikalt imus. Vieną 
dieną " N a u j i e n o s " surado du 
kunigu — vagiu, kitą dieną 
rado kunigą — žmogžudį, bet 
tie kunigai neturi pravardžių 
ir nežinia nei kokio tikėjimo, 
nei kas per vieni. ^ 

Labai gerai jug yra žino
mos " N a u j i e n ų " doros taisy
klės. Jos apie " K e l e i v i o " lei
dėjų, jų bendraminčių, apsivo-
%imą nei neužsiminė, nepas
merkė, turbūt, socijalistams to-
kis darbas yra leistinas, soci
jalistų doros žvilgsniu. 

" N a u j i e n ų " skelbiami ku
nigai yra abejotini, nes jos 
dažnai ir pačios " į šven t ina , " 
reikalui atsit ikus, rmvyzdin, 
socijalistų kun. Mockų, di

džiausią pliovotoją prieš Die
vą ir tikėjimą. Socijalistams 
" š v e n t i n t i " į kunigus, a net 
ir į " v y s k u p u s " ne pirmiena. 
" K e l e i v i s " du, ar trys metai 
atgal prišventino iš Priestų — 
kunigų ir net vieną "vysku
p ą " ; o paskui šaukia: " š e ko
ki vyskupai i r k u n i g a i : " Ži
noma, koki " šven t in to j a i , " to
ki jų "vyskupa i ir kun iga i . " 
Panašiai socijalistų laikraščiai 
suranda ir nusikaltėlių seserų 
vienuolių, suranda jų "meil iš
kus l a i š k u s " ir juos skelbia 
savo laikraščiuose. 

Nieko stebėtino. K a i p socija
listų vadai moka " į š v e n t i n t i " 
įkunigus, tai da lengviau 
j iems ' ' prišventin^i ' ' seserų-vie 
nuolių, sykiu* su jų "meil iš
kais la i ška is . " Socijalistų do
ra tai leidžia daryti . I r kode) 
nepasinaudot i ! Vienas, kitas 
jų skaitytojas, įtikėjęs ir pa
sakys: " A i koki tie visi ku
nigai f r vienuolės y ra bjau-
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Vyrų ir Moterų Rubų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Mūsus istema ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku iamokaite rimo ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, deslgnlng ir siuvimo 
skyrius, lųir kiekvienas sauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną atelU bile ko-
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio 15 bet kurioa 
madų knygos. 

MASTER DESIGNINO 
SCHOOL. 

ė. F. Rasnicka, 'Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St., ant 4-ty lubų 

> > HįS 

O " N a u j i e n o m s " t iktai to ir 
reikia. V. K. 

prieš Kris tui užgimsiant ban
doma sudaryfi išvirkščią 
skaitliavimą. Todėl sakoma, 
kad karalius Dovydas mirė 
1015 metais prieš Kristui už-
g imaan t . Bet kol Kristus ne
buvo užgimęs, kol žmonės įsa
kmiai nežinojo, už kiek metų 
J i s užgim>, tol jie negalėjo sa
vo laikų, įvykimus skaitliuoti 
nuo Kris taus užgimimo. 

J ie darydjavo kitaip, bet ne 
visi vienaip. Rymo respubli
kos gyventojai skaitliuodavo 
nuo miesto Rymo įsikūrimo. 
Karta is jie skaitliuodavo ne 
metais, tik savo respublikos 
prezidentais, kuriuos vadinda
vo, konsulinis. Grekai skait
liuodavo laiką Olimpijos žais
mėmis. Žydai dažniausiai 
skaitliuodavo savo laiką ka
raliais. 

Sodomos ir Gomoros išnai
kinimas" įvyko prieš Rymo mie 
stui įsikursiant, prieš jo kon-
suliams prasi dėsiant, prieš 
grekams pradėsiant žaisįi Or 
limpijojef, prieš žydams gau
nant pirmą karalių. 

Taigi apie Sodomos ir Go
moros išnaikinimo metus kal
bėdami negalime remtis stam
biausiais metų skaitliavimo bu 
dais. Bet žinome, kad tas iš
naikinimas įvyko Abraomo, 
laikais, kad tarp Abraomo ir 
Mozės praėjo apie 500 metų, 
ta rp Mozės i* Dovydo kiti 500 
metų, ta rp Dovydo ir Kris taus 
1015 metų. Todėl ir« sakome, 
kad Sodomos i r Gomoros iš-
naikinimas įvyko besibaigiant 
trečiam tūkstančiui metų prieš 
Kristų arba apie 2020 metus. 

Kun. P. Bučys. 

DVARŲ Ž E M ? DALINA 
KAREIVIAMS. 

" DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32.ro St., Chicago, IU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISp VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

į » « . » » » » • » » » • » » » • • • • » » • • »»ae 

: 

Lietuvos laikinoji valdžia 
dalina Kėdainių dvarus Lietu-
vos kareiviams, katr ie tarnau
ja Lietuvos kariuomenėj, 
ypač kat r ie" liuosnoriais bu
vo įstoję. Nekatkos (f) ir Ka
rūnavos dvarų įėmė jau išda
linta. Labūnavos dvaras dar 
cielybėje. Girdėti, kad valdžia 
i savo rankas painia Dusimus ir 
BuJčiuuus, bet dar nedalina. Gal 
jįią vasarą jau pradės matuoti . 

(Žinios ištraiuvtos iš Kazake-
»vičio laiško iš Pakapių kaimo, 
Dabunavos pąrap., Kėdainių 
apskričio, rašyto V. ir P . Ka
zakevičiams į Chicagą). 

? JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

»9 SO. LA HALLB STKJKKf 
Gyveni/iio Tel. tiurnboldt 97 

Vakarais 2911 V7 I l -nd Street 
Te'. RockveU •»»» 

CHICAGO. ILL 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LHETUVrŠ 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47tii St., 

(47 ir Woo6^ gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulcvard 160 
Res. 2914 W. 43rd Street. 

Tel. McKinley 263 

J 

Ž j y • ^» ̂ —» — • e e i e i i ^ e i M e i a e i . * 

Telefc Pvllnuua S0«< 

Dr. P. P. ZAIJLYS 
Lietuvi* Dentistai 

10657 So. Michigan, Avenae. 
B«*ela»d. UL 

VALANDOS} • iki 0 vakare. 
« * * 

I Tel. Drover 7041 

Dr. C Z Vezelia 
LIETUVIS DEJTTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

712 SO. ASHLAND AVENLE 
arti 47-tos Gatvės 

I, 

ą •-.••.v.' t.'M 

i 
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NEGIRDĖTA PROGA. 
Parsiduoda Brighton Parke, pigiai 

bizniava vieta, namas, 4 metai kaip 
pats savininkas statė, apačioje yra 
grosernė, pelninga, ketvirtas metas 
kaip uždėta su ruimais, Viršui di
delių 6 kambarių flatas, elektros 
šviesa vanos ir guzas visame nanie. 

Konkrito beismantas. Didelis tvar
tas ir lotas gTažiai aptaisytas. Vis
kas vertės $8,000. parduosime už 
$7,000. atsišaukite per telefoną McK
inley 5559. 

Kas pirmas to laimė. 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vtefc* 

3252 So. 11 ai s t ed Str. 
Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
TelefouM Tardą 8544 

J 

I 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Baselaade: 1690e 8% Mlchlraa a**. 

ToiefMiaa Fullman S4S Ir Pallfluui I1M 
Į OhicagoJ: 4515 So. Woo« Str. 
Tik Ketverto Takuke nuo 0:30 Iki 7:00 

Trlf—• Tardą m . 

L. R. KR. R. R E I K A L A I S 
MARŠRUTAS. 

Kun. J . Pe t r a i t i ^ L. R. Kr. 
Rėm. pirmininkas, dabartiniu 
laiku lankosi po Naująją An
gliją ir žada būti šiose vieto
se: 

* t 

(Jegužė* 24 Athol, Mass. 
25 Orange, Mass. 

" 26 Greenfield, Mass 
" 27 Gardner, Mass. 
' ^ 2 8 Fitchburg, Mass 

31 W. Lynn, Mass. 

Birželio 1 Rasimą, X. H. 
2 Manchester, S . H. 

3 HąVerhįH, Mass. 
4 3^eriden, Conn. 
8 L ^ į s t o f l , Me. 
9 Rumijord, M?. 
16 Nau^atuck Conn 

n 
jf 

i> 

n 

5,000 
FEDCCAL 
COUPONS 

DYKAI 
Su kiekviena 

Shivarna Masina 

3 Š i t a portable" 
elektros mašina. 
vjrjJMS ir viskas, 
sveria mažiau ne-
gu paprasta ko-
11 o n ('-s __valisa_ ir 
gajhii8 i__|ęngv'aj 
panešti. 

Tiktai $5 Iskalno 
Balansas Mažais Mėnesiniais 

Mokesčiais 
tai viskas Ka- reiKUi Jums 
mokčii, • jeigu kostuHueriu 
šios Kompanijos, su ja su
tampysi darbą ir laiką. 

W E S T b $ N ĘLJĘCTRic 

U... - • . • II' EfirtabĮę SevvJn^MachJnc 
Atlieka visn sunką siuvimo darbą—kojos paun-
nitnas valdo tnasiną. sureguliuoja grcUunm. Nęreik 
nuolat koja mint. Pridedamas prie šviesos socketo 

» Nusipirk dabar,! 

IC0WH0NWEĄLT« EDJSON Bssrusps 
4353, 
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dalinimą 
d a u , kari; 

tokia bai 
r i remia 
kultūrą 
girndojr 
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turi rii])ė 
teikti. 

Aš nei 
liai Kri] 
aniems t| 
kad ženi( 
padalinta 
šeimynai. 

mf 

Nereikj 
žemės dii 
neša darj 
ašaras. (i| 
se. 

Pasakė 
mos gav 
padaryti , 
prieš kaij 
žmogui b 
žiną n, ka< 
Anglijoje 
išvežė priĮ 
š tai , kad 
davo sav 
liuose. 
, Tai tai 
Kad kuoi 
kiekvienas 
vasarą ją I 
tu i dirbi 
turėtą n^<| 

z zieni 
galėtą leji 
mokvkla. 
džemis dal 
negu dabą 
buliukus 
prisipirkęi 
siu mašim 
kąsnį ir 
jos sūnų sj 

Pasakyi 
mažėtų im 
Tas netiesj 
rime s ve ii 
iš ukfninkj 
suims atsi: 
mis ir palcj 
Nei jie m}j 
jKiinokina 
bti Jėzų I> 
reikėtų, a: 
bę tokių, 
Kristų. 

Šitas mi 
džia darini 
piliečių, 
baudžiava 
nvktų, ne II 

*» Teisybė 
j tė^nę pad | 

.% aulvje šal 
A Prmn 

Atsakyj 
Tuščių 

ti, tik reikli 
vienas kitai 
dėsiant gin| 

"Draugą 
linant žem| 
kia naikini 
dešimtinių, 
gų, didumoj 
Lietuvos in 
ūkiu. nes p 
nebeliktų išj 
inteligentij| 
vome iki ši< 

P-nas V 
eio pasaky 
stebėtis, kl 
baudžiavos 
tuvių kalba | 
džiavos vi 
nevadino ui 
giau 50 de^l 

Nei didžt 
voje iki ši( 
nei nevadii] 
rodosi, bi 
kęs : 4 'T ik d 
iiiteligentai 
ri rūpėti ai 
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SKAITYTOJU BALSAI. 
Žemės Dalinimas. 

i 

* 

Aš skaitydamas apie žemės 
dalinimo, Lietuvoje labai nuliū
dau, kad dar yra prakeikta ši
tokia baudžiava Lietuvoje, ku
ri remia dideles žemes, buk jos 
kultūra, augina ir didvyrius 
gimdo.ir tik aniems tereikia bų 
ti inteligentais, o vargšams te
turi rūpėti aniems ta viską su
teikti. 

Aš nemanau, kad mano bro
liai Krikščionys demokratai, 
anie'ms tą suteiks. Aš manau, 
kad žemė Lietuvoje turi būti 
padalinta kiek išeis kiekvienai 
šeimynai. Taip turi įvykti. 

Nereikalaukime mašinų prie 
žemės dirbinio. Mašinos .at
neša darbininkams pražūti ir 
ašaras. (Jerai mašinos fabrikuo 
se. 

Pasakėte, kad po mažai že
mės gavus negalima bus nieko 
padaryti. Tai tik netiesa. I r 
prieš karę ar pardavė dvarai 
žmogui bent pūrą rugiu. Aš 
žinau, kad ne. Visi atsidūrė 
Anglijoje ir kitose šalyse. Ar 
išvežė prieš karę Lietuvos mie
s ta i , kad tik sodžius teparduo-
davo savo produktus mieste
liuose. 

Tai tamistos pripažįstate, 
' kad kuogeriausia butų, jei 

kiekvienas turėtų savo žemės: 
vasarą ją apdirbtų, o žiemą ei
tų j dirbtuves, kurios vasarą 
turėtų nedirbti. 

Lž žiemos uždarbius žmogus 
galėtų leisti vaikelius į augštą 
mokyklą. Tada ir tas ponas di-
džemis daugiau kultūros įgytų, 
negii dabar skriausdamas dar
bininkus mažomis algomis ir 
prisipirkęs daugumą įvairiau
sių mašinų, kad atimtų duonos 
kąsni ir Lietuvą nusilpnintų, 
jos sūnų skaitlių sumažintų. 

Pasakyta 4i Drauge", kad su
mažėtų inteligentija Lietuvoje. 
Tas netiesa. I r šiandien tetu
rime sveikos inteligentijos tik 
iš ūkininkų sūnų, o didžemių 
sunūs atsižymėjo tik vagvstė-
mis ir paleistuvingu gyvenimu. 
Nei jie myli darbininkų, nei jie 
pamokina savopavaldinius ger 
bti Jėzų Kristų. Anaiptol. Jei 
reikėtų, aš prirodyeiau daugy
bę tokių, kurie atmetė Jėzų 
Kristų. 

Šitas mano raštelis neskriau
džia darbininkų, nei Lietuvos 
piliečių. Aš tik trokštu, kad 
baudžiava mūsų tėvynėje iš
nyktų, ne lygybė. 

Teisybė ir protas gali mūsų 
tėvynę padaryti stipriausia pa-
aulyje šalele. 

Pranciškus V. Bielskis, 
Ke\vanee, III. 

Atsakymas p. Bielskiui. 
TuŠėių ginčų galima išveng

ti, tik reikia, kad . du žmonės 
vienas kitą suprastų prieš pra-
dėsiant ginčytis. 

" D r a u g a s " parašė, kad da
linant žemę Lietuvoje nerei
kia naikinti ūkių tarp 10 ir 50 
dešimtinių, arba 15 ir 75 mar
gų, didumo, nes iki šiol diduma 
Lietuvos inteligentų išėjo iš tų 
ūkių, nes panaikinus tas ukes, 
nebeliktų iš kur gauti tiek daug 
inteligentijos kiek jos gauda
vome iki šiol. 

P-nas V. Bielskis, tą laikraš
čio pasakymą perskaitęs, ėmė 
stebėtis, kad dar atsiranda 
baudžiavos užtarėjų. Nors lie
tuvių kalba labai sena, bet bau
džiavos vardu iki šiol niekas 
nevadino ūkių, turinčių nedau
giau 50 dešimtinių žemės. 

Nei didžemiais tokių Lietu
voje iki šiol niekas nevadino, 
nei nevadina. P-rmi Bielskiui 
rodosi, buk " D r a u g a s " pasa
kęs: "T ik aniems tereikia būti 
inteligentais, o vargšams tetu
ri rūpėti aniems viską suteik

t i . " P>et mes nekuomet neišta
rėme tokio žodžio, už kokį iš
girdome apkaltinimą. 

Apšvieta yra naudinga vi
siems. Nenorėtume, kad ji nors 
kam butų uždrausta. Mokyklos 
durys turi būti atdaros ir tu
rintiems žemės ir neturintiems. 
Bet mes žinome, kad negana y-
ra duoti laisvę visiems mokin
tis. Mokslui- reikia lėšij. Lie
tuva gali padaryti, kad žemiau 
sis -mokslas eitų viešpatijos ar
ba visuomenės lėšomis. Bet 
niekas negali padaryti, kad ir 
vidurinis mokslas su jo įstai
gomis, su jo knygomis butų 
duodamas visiems Lietuvos lė
šomis, ir kad Lietuva maitytų 
visus mokinius ir mokėtų algas 
jų mokintojams. Lietuva labai 
norėtų tą padaryti ir krikšeio-
nys-demokratai pirmiau už ki
tus. Bet nėra pinigo Lietuvoje 
tiek daug, kad galėtų visiems 
ištekti gimnazijos ir universite
to mokslui. 

P-nas V. Bielskis sako, kad 
kiekvienos vasaros metų žemę 
dirbtų, o žiemosi laiku prakai
tuotų dirbtuvėje. Bet jis turė
tų vežtis su savim į miestą sa
vo karvę ir arklį ir kitus gy-
vuolius, kad galėtų juos, pašer
ti kasdien. Kusai važiuodami į 
miestą uždarbiauti palikdavo 
pačias ir vaikus namieje gy-
vuoliams ir trioboms prižiūrė
ti. Bet ta tvarka rusams neda
vė nei apšvietos nei turto. 
Lengva pasakyti: "Sustabdį-

me dirbtuves vasaros metu," 
1>et tą padaryti lengva tik te
nai, kur dirbtuvių nėra. Sus
tabdyk vasara spaustuves, elek
tros, gazo dirbtuves, kepyklas, 
triobų statymą, pieno, ledo ir 
kitų daigtų išvažiojimą mies
tuose. Kas išeis? Prie visokio 
sumanymo, idant jis butų ge
ras, dar reikia, kad jis butų iš
pildomas. 

P-nas Bielski^ labai pyksta 
ant mašinų, sakydamas, kad 
mašinos žemės dirbime atneša 
darbininkui ašaras ir pražūtį. 
Visai netaip mintija darbinin
kas sėdėdamas ant kerosinu 
varomo plūgo, verčiančio su
syk kelias vagas. Kol Lietuvo
je nebuvo kuliamųjų mašinų, 
kiek darbininkai privargdavo 
kuldami javus spragilais per 
naktis ir dienas ištisą mielą 
žiemelę. Arpą atskirianti pe
lus nuo grudų taipgi yra maĵ N 
na. Jei reikėtų be jos vėtyte vė-
t inti javus arba niekoti geldoje, 
kiek tai butų vargo ir sugaiš
ties! Mus atminime Lietuvoje 
atsirado mašinų akseliui pjau
ti. Darbininkai gražumu ir pik
tumu kalbino ūkininkus, kad tik 
pirktų tų mašinų. J ie žinojo, 
kad tos mašinos ne ašaras ir 
pražūtį jiems padaro, o darbą 
palengvina ir pagreitina, su
darydamos daugiau laiko pasil-
siui. 

" D r a u g a s " parašė, kad aps-
kritije butų palikta nors po 
vieną arba po du dideliu žemės 
plotu, idant butų iš kur gauti 
brangių mašinų pigiai pasisko
linti, idant butų kur leisti žem
dirbių jaunuomenę mokintis 
žemdirbystės. Tie dvarai pri
klausys ne asmenims, o Lietu
vos valdžiai. 

Visi kiti dvarai taps išdalin
ti Lietuvoje. Ne mųs kaltė, kad 
vienai šeimvnai neišeis nei 11 
desėtinų. Už dvidešimties metų 
priseis tas mažas ukes dalinti 
antrukart, -nes užaugs vaikai, 
kuriems dabar žemės neteks, o 
tėvai dar nebus mirę. Lietuvo
je paprastas daigtas keturi vai
kai šeimynoje. Te-gu bus tik 
du sunūs vietoje vieno tėvo, 
o dukterys išeis kitur, tai ir 
mirštant tėvui 11 desėtinų ukė 
pasidalįs į dvi po 5 ir pusę. 

i 

LABDARYBĖS REIKALAIS. 
Balandžio 28 d., 1920 m., 

'• Draugo'» No. 101 tilpo agi-
tatyvis pakvietimas visų lietu
viais apgyventų kolonijų prie 
Labdarybės kuopų tvėrimo, pa 
sidarbavimo našlaičių naudai. 
Bet praslinko mėnuo, o dar 
naujos žinios iš niekur nesu-, 
laukta. Kodėl? Žeme našlaičių 
ir senelių prieglaudai beveik 
vien Chieagos kuopų pasidar
bavimu jau pilnai išmokėta ir 
dar ižde randasi virš $12,000. 
Taigi, ebieagiečių padarytas 
jau didis žingsnis, o* išlaukinių 
kolonijų dar visai mažai tepri-
sidėta. Kodėl? 

Prieglaudą ingi jus, ji bus 
brangi visoms kolonijoms ir 
visiems lietuviams katalikams, 
ir pametusiems katalikų ti
kybą lietuviams. O vienok per-
silpnai atjaučiamas visų lietu
vių reikalas. Kodėl? Gal del 
to, .kad Labdarybės Centras 
Chicagoje vien tik nurodyda
mas savo pasidarbavimą malo 
niai prašo visus lietuvius sto
ti į tą pačią veikėjų eilę ir 
dirbti iš pasišventimo; dirbti 
darbą, visiems brangi] ir nau
dingą. Gal ir del to permažai 
Centro balsas girdimas, kaipo 
balsas, o ne asmeninis agita
torių atsilankymas į kiekvieną 
koloniją. Centras turi 5 agita
torius, bet neapmokamus. Tie 
agitatoriai dirba ir daug laiko 
pašvenčia veltui dunksnojimui 
į visų lietuvių ir į tavo, mie
las broliau ir sesutė, širdis! 
Nes laikas susimylėti ant var
gšų našlaičių bei senelių. A-
gitatoriai yra toki pat rank
pelniai ir vargšai, kaip ir tu, 
kiekvienas darbininke ir darbi
ninke. Jie pašvenčia laiką ra
šinėjimams laiškų ir, spaudoje 
telpančių raštų su pūslėtomis, 
nesykį apraišiotais pirštais 
nuo sunkiame darbe įgytų žai
zdų, panašiai kaip ir tu, mie
las broliau ir sesute! Kodel-
gi tų Centro pasišventėlių ne 
išklausyti I 

Čia, brangus lietuvi ir lietu
ve, pažink svarbą it 
pradėti eiti pagelbon Labda
rybės Centrui. Jei kolonijoje 
randasi parapija ir kunigas, 
tai iš jo tikimės, kad suorgani
zuos kuopą, kuri pareikalavus 
gaus iš Centro čerterį ir visas 
informacijas, o jei rastųsi 
reikalas ir vieną iš pasižymė
jusių gabumais agitatorių pra
kalboms. O kur nėra parapi
jos, nė kunigo, ten, mielas bro-

(Pabaiga ant 4 pusi.) 

Telephone: Yards 6492 

AKUŠERKA 
A, SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai * prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 

3255 So. Halstcd St., Chicago, m . 

( 

Resid. 938 So. Ashland Blv. Ghicago. 
Telefonas Haymarket 8544 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas gydytojas ir< chirurgas 
Specialistas Moterišku, Vyriška 
Talkų ir visų chroniška ligų 

Ofisas: 3354 80. Halsted St., Ghlcago 
Telefonas Drover 9683 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pieta 7—8 vak. Modaliomis 10—-12 d. 

| Į i » « m » » » i n » | i » » » i » « » n » i | | 
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I Važiuokite į Lietuvą 
f PER f 

IDEPOSITORS STATE BANK I 
i 4633-4637 South Ashland Avenue I 

\ CHICAGO, ILL. 
E 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVT8 ADVOKATAS 
4M8 S. WOOD STRRKT 

726 W. IRth STRKKT 
CHICAGO. 

McKlnley 4320 
lp» » » • » » » • » • > » mm » » » » » • » » • » » < m\ 

FOffVOURSTOMAerTSSAKL. 
Po ralglul neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pafc visus ap tie šonus. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewrtting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikines ekono
mijos, pilietystčs, dailiarašystėe. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chieago. 

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

Palengvina visų aklų 
tcmplnu k a s j v a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaiKU-
lio. aptemimo, ner-
votuma. skaudančius 

Ir užsidegusius kar&čiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemieglo; netikras akis Indodarn, 
Daroma egzaminas Kktra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi tei.stn-
fral, toli Ir eiti matantiems pa»elt>sta. Sergė
kite savo regėjimo Ir vaikus einančius tno-

T / k i k n l o kyklon. Valando«: nuo 12 Iki 8 vakaro. Ne-
I t IKalc l i dėliomis nuo 10 Iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefoną* Drov.T 96C0. 

I $6'990>OOO.oo Milijonų Dol. Banką į 
• - s 

Galim išpildyti jums ap- f 
I likacijas del paspartų, 1 
I gauti jums paspartus par- | 

duoti šipkartes per LIE- Į 
pojų, arba per DANZIG, Į 

mm mm 

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

tian, Servian ir Jewish. 
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Kad nereikėtų taip skaldinti 
Lietuvos žemę į trupinius, turi
me rūpintis sudaryti mūsų sa-
lije pramonija neblogiau mai
tinančią žmones, negu ukė. Ta
da vienam sūnui tėvas palieka 
ukę, kitus'išleidžia į mokslus ar 
į amatus. Tėviškėje likęs brolis 
gamina ūkės vaisių, moksluose 
ar pramonijoje esantieji' jam 
duoda pinigų už tuos vaisius ir 
visi gali gražiai gyventi. 

To nebus jei visi smelksis į 
ukę, arba jei visi norės gyventi 
miestuose. Reikia sutarti ir pa
sidalinti. 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. \ 

• v 

• • • • • • • • • • 
I 
I 

V. W. RUTKAUSKAS 
• 
I • 

ADVOKATAS • 
Ofisas DldmlestyJ: 

29 South La Salle Street j 
Kambaris 324 

Tel. Central 6S90 

;•; 

I 
Vakarais, 812 W. 33 St. jj 

Tel. Yards 4681 

• • • • a B H H I H B B B H l 

K 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kiSeniui. Gvarantuojame kad 
eutaupinsime j-ums 10% iki 50% 
ant kiskvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negru wholesale 

1 kainos. 

Vyru Ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fittmg 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17,50, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $30. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir augšchau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo į 
Europa. 

Atdara kiekviena diena iki 3 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

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

Kamp. 49 Oourt 
Res. 1239 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero S859 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Kur gydo ligas vyrų moterių ir \ 

vaikų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:3( 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 
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PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

* 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLOrOIS 
Telefonas Yards 5081 

Valandos: — S lkl 11 18 ryto; 
6 po pietų lkl 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 lkl 8 vai. vakare. 

>: • : 
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Dabar yra patvlrt'ntoa Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
Jija koncertine Ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertlna 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba temo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur] išsiun
čiame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIG CO. 
1540 W. 47ta St., Cklcago, IK 
lllllllllllHIUilIlIlHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIl 
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Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

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

arti Ashland Ave. 
Cash a r a n t Išmokeeščiu . 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomis ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

SlMPLBt UNIYERSAL 

Šiandieną-
pasidėk savo brangenybes 
vienoj iš nauju Safe Depo-
sit dežiu mušu didelėse pl
ieno kelnorese. Jos yra vie
nos iš stipriausių Chicagoj. 

i 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Šifkartes par-

duodamos ant visų linijų. 
* 

Central Manufacturing District 
1112 West 35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 ' 

N 



Am. Raud. Kryžiaus Rapcrtas apie 
Specijalį Lietuvių Pašelpos Fondą. 

a= 
D R A U G A S ŠeStadients, g e g u ž e 2 2 1 9 2 0 

Sausio 2, 19-U 
Lietuvių Tarybai i r 

Lietuvių Central . Karės 
Pašelpos Komitetui. 

Gerbiamieji :— 
Turiu didele garbę, vardu 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus, perduot Tamstų organi
zacijoms įdėtąjį raportą kas-
link pašelpos darbo, pradėto 
pavasarį (1919 m.) , Lietuvoje. 
Kai]) žinote, Amerikos Rau
donasis Kryžius turėjo savo 
globoj fonde iš $130,190.88. 
Tie pinigai buvo vientik pa-
šelpai Lietuvoje, i r tik keletą 
mėnesiu po karės pertraukos 
buvo galima tuos pinigus su
naudoti paskir tam tikslui. 

Kuomet Amerikos Raudona
sis Krvžiaus buvo užiutere-

• 

suotas pirmiausiai į abelną pa-
šelpos padėjimą Europoje, 
j is turėjo ypatingą interesą ir 
sąjausiną kaslink šito i'ondo, 
nes dovanos, duotos šitam y-
patingam projektui, nereiškė 
kokią didelę duoklę, bet buvo 
dovanos tų, kurie giliai pri
jautė kentėjimams savo gimi
nių i r draugų Lietuvoje; j ie 
davė — su dideliu pas i šven
timu, nors dovanėlė, dažnai, 
buvo nedidelė. 

K a r o nelaimės neprileido 
greito atlikimo pašeipos dar
bo. Žmonės, kurie buvo davę 
aukas, laukė daugelį mėnesiu,t i 
kėdami, jog kokia nors pa
gelba galės but suteikiama 
Lietuvos nelaimingiems žmo
nėms, nukentėjusiems nuo di
džios kovos, ir kaip tik Lietu
vos keliai buvo at idaryt i i r 
šalis buvo prieinama, buvo ma 
tyta, jog kuogreieiaus pašelpa 
suteikiama, tuo geresnės pa
sekmės. Del tos priežasties, ir 
kadangi mes žinojome, jog tie, 
kurie davė tuos pinigus roką 
lavo grei to sunaudojimo be 
jokio atidėliojimo, Amerikos 
Raud. Kryžius tuoj siuntė sa
vo Misiją į Lietuvą. Tos eks
pedicijos viršininku buvo pas
kir tas kapitonas Charles S. 
Paine. Pridėtas r apor t a s yra 
t rumpas jo aprašymas savo 
darbo. 

Apreiškimas pi rmas parodo 
kiekybe, vertę ir rusi išduotų 
ta vorų (prekių) . 

Apreiškimas an t r a s paren ia 
pirmą apreiškimą, inimdamas 
rūšį ir vertę tavorų i r kur iš
dalinti. , 

Tėmykite, jog kapitono 
Pa ine 'o rapor tas t n a n p a s , 
duoda tik laktus , mažai dailu-

t a s nežemina ra

k ime davė pinigų lam fondui. 
Visos išlaidos kapitono Pai-

ne 'o ekspedicijos buvo mokė
tos iš** Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus generalio fondo. 

Sulig padary to sąrašo, iš
dalinti tavorai viršijo netoli 
$26,009 surinktus pašelpai pi
nigus. Žingeįdu tėmyt, jog 
vaikščiojama vertė tų tavorų 
laike išdalinimo buvo didesnė 
negu pr idėtas sąrašas išduo
da. Amerikos Raudonasis Kry 
žius savais pinigais išmokėjo 
tuos $1>(UMX). Vėlinus, kuomet 
Amerikos Raudonasis Kry
žius galėjo vest patalpos dar
bą Lietuvoje, pinigai atliki
mui to darbo išskirt inai buvo 
pristatyti iš Amerikos. Rau
donojo Kryž. generalio fon
do, apar t tų pinigų, buvo duo
ta dar materijalė pagelba. 
Mes norime skaitliuoti tą vis
ką kaipo dalį AnKM'ikos Rau
donojo Kryžiaus paskyrimo už 
baigime darbo, kuris buvo at
liktas susirišant su Lietuvių 
specijaliu fondu. Mūsų Kgze-
kutyvis Komitetas padarė pa
skyrimą ir užtvirt ino rezoliu 
ciją tame dalyke. 

Dr. Livingston Far rand , 
l ' irmsėdis Cent. A. R. K. 

Komiteto. 

LABDARYBĖS R E I K A 
LAIS. 

KAPITONO P A I N E ' O RA 
PORTAS A P I E PAŠEL-
POS DARBA LIETU

VOJE. 

mo. Manau, 
porto vertė? 

Lengva mums persistatyt 
apystovas šalyje, kur tik vie
name atsit ikime rado moterį 
su savo visa šeimyna g>vc-
nant kiaulių tvar te , sunku pa
pras tam žmogui, apajHį rašyto
jo, pr ipratusio prie puikių ap
rašymu, tinkamai aprašyt to
kius padėjimus. 

Amerikos Raudonasis Kry-
žius jaučiasi, jog užganėdinan
čiai išpildė savu pareigas 
tiems čia Amerikoje, kurie pri-
jaučia Lietuvos re ika lams ir 

Apie balandžio 12 d. Ame
rikos Raudonasis Kryžius 
siuntė vienutę iš kapitono Bri-
gbr, kapitono Hill ir manęs į 
Kopenhagą išrinkti iš mūsų 
sankrovų tinkamų Littuvai 
tavorų. 

Mūsų ištyrimas esančių su 
si nešimo būdų parodė, jog 
transportacijos padėjimas Lie
tuvoje tapo sutvarkytas ir jog 
bus galima siųsti t avoms i 
Lietuvą po globa Lietuvos 
valdžios, be vokiškų kareiviu 
ir bolševikų pavojingų nepri
imamų \v kvaršinimų. Reikia 
atsiminti; jog Lietuvoje st ip. 
rią kovą varė rusų ir vokiečiai 
armijos, ir ką nepaėmė ru
sų armijos besi traukdamos at
gal, buvo vokiečių konfiskuo
ta, visa šalis beveik visiškai 
apnuoginta. Mes radome, jog 
rytuose ir pietuose bolševikai 
viešpatavo. Lietuvių armija 
buvo UŽiuita vientik kovose su 
bolševikais, gaudami mažai 
pagelbos nuo vokiečių; pietva
kariuose buvo lenkų armija 
irgi kovoje su bolševikais. Per 
visą Lietuvą, kaip ir kituose 
Baltijos uostuose, geležinke
liai, telegrafo ir telefono lini
jos buvo vokiečių kontrolėje, 
geležinkeliai buvo labai suga
dinti. Tokis dalykų stovis ap
sunkino pergabenimą, f 

Kaip tik atvažiavome į Ko
penhagą, tuoj susinešiaū su 
Lietuvių atstovu p. J u r g i u Sa
vicku, kur is kiek t f t galėjo 
pagelbėjo. J o ofisas buvo ne
toli iiinsų vyriausios, buvei
nėj ir tankiai laikėme pasita
rimus ka>link pašelpos darbo 

(Paoaiga nuo 3 pusi . ) , 
liau ar sesuo, pasikviesk savo 
bent kelius draugus a r drau 
ges, Rymo katalikus, i r t a rp 
savęs pasi tarę surengkite pra
kalbas, pareikalaukite iš Cen
tro agitatorio (kalbėtojo), ku
ris pagelbės sutvert i Labda
ringos Sąjungos kuopą. 

da rbe 18 ir 19 kuopoms! Tų 
kolonijų lietuviai šįmet pir
mieji išgirdo Centro balsą, i r 
sutvėrė 18 kuopą Aurora, 
111. ir 19 kuopą Detroit , Mich. 
Detroite 19 kuopa susitvėrė 
net su penkiais Garbės nar ia is . 

Lauksime, kur i kolonija pa
sirinks numerius 20 i r 21 i r 
t.t. Tikimės, kad tai bus In
diana l l a rbo r ir Gary. I š tpli-
mesnių, seniaus susitvėrusių 
kuopų pirma garbė priguli 17 
kuopai, Kenosba, AVis. J i pa
sižadėjo našlaičių naudai su
rinkti $600.00, bet surinko i r 
prisiuntė Centrui $700.00. 
Trumpoje ateityje žada pri
baigti visą $1000.00. 

" D r a u g o " No. 101 mano bu
vo pažymėta, kad našlaičių 
prieglaudos kontraktai eina 
t a r p $05,(KK).00 ir $u9,()00.00. 
Tai buvo mano stambi klaida 
(klaidingai supras t a )» 

Prieglaudos pas ta tymas šį
met reikalauja virš $100,000.00 
dol. 100 našlaičių. Tokį namą 
prieš karą galima buvo pasta
tyti už $50,000.00. 

Kad visi Illinois, Indiana, 
YVisconshio ir Michigano vals
tijų lietuviai nors po $1.00 pa
aukotų, prieglauda šįmet ir 
stotųsi. Todėl į darbą, mielas 
brolau ir sesutė! 

Jul . Šliogeris. 
Visais kuopą tvėrimo reika

lais reikia kreipties šiuo ad-
1resu: 

Ju l . Šliogeris, 
1508 So. 48th Ct. 

Cicero, m . 

I • 
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Didelis Piknikas 
. ; ' P A R E N G T A S — 

ŠVENTOS ONOS DRAUGIJOS 
NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO-MAY 23, 1920 

GARDNERS PARK, 123rd Michigan Ave., Chicago, 111. 

• 
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Pradžia 1 : 0 0 vai. po piety įžanga 3 5 c . ypa ta i . 

Kviečiame visus lietuviusir lietuvaite koskaitlingiausiai atsilankyti aut laukų, tai nereikia praleis t i šios geros 
progos. Bus puikiausias ir smagiausias piknikas, kokį kuomet nors pirmiau Chfcftgos lietuviai y ra matę . 

. -Bi i s įvairaus turinio žaislų. Muzika bus puikiausia ir gros naujausius angliškus ir lietuviškus šokius. Taipgi 
bus visokiu užkandžių. Nepraleiskite šio smagaus Pikniko. 

' , ' . Nuoširdžiai kvieėia K O M I T E T A S . 

• •••••••••••••••••••••••iaaa ii««HHKisisiin«iB«»MiinnaTi!iHaiiiii9a«iiai 
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FARM0S ARTI CHICAG0S 
Tiktai 50 mylių nuo vidaus Chi-

cagos miesto J pietus, savininkas 
parduoda Dvarą-Ranch del Lietu
vių kolnijos, tai yra: 11,000 akrų 
lygaus juodžemio, prie upes dvi my
lios nuo geležinkelio, tris dalis išdir
btos žemės, likusieji ganyklos 4 ir 
miškas. Čia svarbiausi augalai šie: 
Komai, Kviečiai, Rugiai, Miežiai, A-* 
vizos, Bulvės, šienas, o ypatingai dar
žovės: Kopūstai, Cibuliai, Agurkai, 
Ta metės, Salotoes ir tt.,o trokais da-
veža j Chicagą per dvi valandas, 
namai del 6-6 šeimynų, daugybė bu-
davonių, visokios mašinos, Jrankiai 
ir padarai, 20 arklių, pakunklai, du 
trokal, 5 vežimai i r , 200 galvijų, 60 
kiaulių, taipgi paukščių, taip kad 
vieną dieną nuvažiavęs ten ant ryto
jaus gali pradėti ūkininkauti, nes 
plotai ja yra apsėti įvairiais javais, 
0 labai pigiai bus parduota ant il
gų lengvų išmokesčių, farmos po 40 
ir 80 akrų su javais budavonėmis 
augalais, galvijais ir su padarais. Del 
platesnių žinių apie kelionę, kainą, 
susirinkimą ir tt. Rašyk Telefonuok 
j Lietuvių Ūkininkų Bandrovę: 

22o7 W. 23rd Pi . Chicago. UI. 
Telephone Canal 1655 nuo 6 iki 10 
vakare. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

transportacijos, ir kad tavo
rai būtinai reikalingi Lietuvai. 
Mes apsvarstėm geriausius ir 
saugiausius budus įvežimo ta
vorų i Lietuvą i r t ranspor ta
vimą i Kauiuj, kur Lietuvos 
valdžia rengė aprūpint i sank
rovas ir užstatyti sargybų. Tie 
visi dalykai buvo rūpestingai 
atl ikti su p. Savicko- i r Lie
tuvos valdžios pagelba-, nes 
jie suprato, jog pinigai tiems 
ypatingiems tavorams buvo 
surinkti Lietuvių Dienoje (A-
nnuikoje)* i r kad visokį žmo
nės dėjo tas dovana>; ir išda
linimas tų tavorų buvo. gei
dauta tiems, kuriems pagelba 
reikalinga nepaisant tikėjimo, 
tautystės ar politinių kryps 
nių. Mes visi supratome, kad 
Imtinai reikalinga, jog tavorar 
(fasiektų galutinų paskyrimo 
vietų. Neužsimokėjo ve/:t ta
v o m s per vandenį į bile Bal
tijos uostų. P o pasikalbėjimo 
su pulkininku Caroliu l&yloi-, 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
komisijonierium Berlyne, nu
tarėme sukraut tavorus į va
gonus ir pervežt per Vokieti-

Sfnetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru 
«r%, kuomet skaitai a r siuvi ar t a 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos vir i Pla t t 'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, l t , 17 i r 18 
Tėmykite J mano paradą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto Iki 9 
vai. vakare, ranedeliais , Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

=r 

j ą p o s a r g y b a . (D. bus), 

) 1 lapkr ič io 1916 m. 
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KONCERTAS 
PIANISTES ELZBIETOS MAKARAITĖS, ir jot mokiniu 

I NEDELIOJ, BIRŽELIO 6 d. 1920 
S SCH00L HALL, 48th ir Honore St, Pradžia 7:30 vai. vakare 

I 
Apari viršminėtos artistes i engėjos koncerte dali vuits dar p-les M. Uforicniti' Ir Ona l ludauskai tc , daL-

luiiinkts, p. K. Sarpa l ius harttoiias, J . J. Zolp, tenori s. Bus duetu. ųiiartcUi, ir kiti pamarginimai. 
T ik ina i parsiduoda i>as k a k . iena mokini, p-as, J . J . Zolp, 4547 HcrmUago ave.. p-lė F . Okiuoniutc. 

g 4315 Uood St., "Draugo? OIIM-. Naujienų ofise. J . ,Fk Klias Banke, Dr. Makaro otisše. 
Kviečiame vi>u> atsilankyti ant šio koncerto, nes programas bus gražus. 
P o programų! šokiai. KOMITETAS. 

S. D. LACHAWICZ 
Llstuv/a Graborius patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti 
2314 W. 23 FL Chicago, m 

XeL Canal Slft. 

iiiiiiiiiiiimimimiiiiuiiiiiiriMiiiiiiiiiiiii 
NAUJAS BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS 

Su šiuomi pra
nešu savo visiems 
pažjstamėms ka/3 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Farmu. 
Taipgi skolinu pi 
ningus ant namu 
ir farmu už maža 
nuošimti ir apsau 
gojų namus ra

kandus ir automobilius nuo ugnies 
geriausiose kompanijose. Aš turiu 
ant pardavimo daug namu naujų 
ir senu brangiu ir pygių mūriniu 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu 
farmu ant pardavimo ir ant randos 
su gyvuliais ir su visais įtaisimais 
kas tik yra reikalinga prie gyve
nimo. Tos farmos yra Valstijose 
VViseonsin ir Michigan. Todėl ne
praleiskite* tos geros progos kad 
vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki
te i mano ofiso ir galėsite gauti di
desnes informacijos apid namus ir 
farmas. 

GEORGE PETKUS. 
Real Estate, Loans & Fire 
Insurance, Foreign Exchange 

and Steam Ship Tickets. 
3402 S. Halsted St. Chicago. 

Tel. Yards 5379 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII 
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TEATRAS IR BALIUS ( 

Rengia 

1 
: 

.1 • 

.1 
.. AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 

Subatoje, 22 d. Gegužio-May, 1920 
M. Meldažio Svetainėje, 2242 West 23rd Place 

PIRMU KARTU W E S T S I D Ė J E L I E T . VYČIŲ 13ta KUOPA 
STATO SCENOJE 

"GIMS rAUTOS GENIJUS" 
DRAMA 2 DALYSE 7 ATIDENGIMŲ 

Durys ats idarys 6:30 vai. vak., Programas prasidės 7:30 v. vak. 

ĮŽANGA VAIKAMS 2 5 c ; D I D E L I E M S 35c. ir AUGŠČIAU 

PO PROGRAMUI LINKSMUS ŠOKIAI 
Kviečia širdingai ats i lankyti KLEBONAS ir KOMITETAI . 

, Pirmutine Lietuvių Valstijine 
Banką Amerikoje 

METROPOLITAN STATE BANK 
2201 W. 22nd St., kamp. Leavitt 

Tos Bankos saugumą gali spręst i iš to , k a d Ji yra po kon t ro le 
ir pr iežiūra Illinojaus Valsti jos. Jos tu r tas siekia daugiau ka ip Mi
lijoną Dolerių. Jos Direktorių ir šėrininkų tur tas daugiau ka ip 

Dešimts Milijonų 
Visi jie y ra pasekmingi ver tė jystė je , kur ie stovi užpakaly j šios 

Bankos . 

Chicagos miestas ir Cook Pavie tas turi savo pinigus padė j ę 
š iame Banke . 

Keliaujantiems j Lietuvą paspor tus p a r ū p i n a m e p e r savai tę lai
ko . Siunčiame pinigus į visas pasaulio dalis t r umpu laiku ir sau
giu būdu . 

' B A N K O S YALAN10OS: 
Panedčliais .KeredoniįK, Kėtvergais ir Pėtiiy&oniis nuo J) vai. rvto 
iki 4 vai. })0 pietų. Utaririnkais ir Subatonii^ nuo 9 vai. ryto iki 8:30 
vakare. 
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DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKJI KRAUTUVE flHIOAGOJE 

^"fflPOARL QUE8N KONCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame uz žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir-' 
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžių* ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVEB 7309 

ST. B< 
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DRRUGRS 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
KENOSHA, WIS . 

K a s veža, tą ir plaka. 

L, L. paskolos Cliicagos ap
skrit is nustatė Kenoshai par
duoti Lietuvos Laisvės bonų 
už $45,000.00 dol. Mes, keno-
shiečiai, labai norėtumt pai> 
duoti už $50,000.00, vienok 
vargas , kad nėra kam pirkti . 
Mūsų stoties pardavinėtojai 
nušilę dirba, kad tik daugiau 
parduot i ir nelaukia kol kus 
nustatys, kiek parduoti , a r pa
ragins. 

Su}ig kolonijos • didumo, 
mums perdaug paskir ta par
duoti. Žinome daug kitų kolo
nijų, kurios per pus yra dides
nės, bet-gi anoms per pu** ma
žiau paskirta. Čia pasirodo, j 
kad Chicagoa apskri t is nežino 
kolonijų didumo. Taigi, kad 
žinotų chicagiečiai, kiek Ke-
noshoje yra lietuvių, ta i čia 
ir paduodu: lietuvių Kenosho-
je, su dideliais ir ma/ais.skai-
tOma apie 1,200. J ų ta rpe 
daug yra ' bolševikų, menše
vikų, kardininkų, kurie netik 
neremia Lietuvos reikalų, bet 
da r prie kiekvienos progos 
stengiasi kenkti. J i e niekina^ 
juokiasi iš tu, kurie su pasi
šventimu dirba tėvynės labui. 
Yra da r ir tokių, kurie, atsi
minė Lietuvos Misijos Infor
macijų Skyrio pradžioje pas
kolos kampanijos užsipuoli
mus ant dešiniųjų ir kairiųjų, 
ir-gi neperku bonų. Tik bure 
lis gerų tėvynainių dirba su 
didžiausiu pasiaukojimu. 

Buvo renkamos aukos. K • 
noshieėiai daug daugiau sudė
jo negu didesnės kolonijos. 

Išgirdę apie Lietuvos Lais
vės Paskolą ir kada HostoniŠ-
kė lietuvių bendrovė paskel
bė, keno>bifėiai pirmutiniai 
sutvėrė komitetą. N'espėjo Lie
tuvos Misija koją Įkelti į A-
meriką, kenoshieeiai jau buvo 
gatavi pirkti ir parduot i bo
nus. 

Dabar Kenosha turi parda
vus bonų už $20,000.00. Tiki
mės dar daugiau parduot i , nes 
kai-kurie pramonininkai da r 

cey, Pa . Paskui , sugrįžus į 
mokyklą, gydytojai liepė jam 
vėl grįžti namo ir apleisti 
mokyklą per visus šiuos me
tus del sustiprėjimo sveikatos. 

Gegužio 11 d. i r k i tas lietu
vis J . Arbačauskas apleido 
mokyklą, nes Xewarke, N. J . 
ligonbutyje turi pasiduoti o-
peracijai. 

Likę lietuviai moksleiviai 
linki geriausio pasisekimo at
gavime sveikatos abiem moks
leiviam ir laimingai sugrįžti 
a tgal su ateinančiais mokslo 
metais. 

įšventinti į >kunigus apie 2į 
klierikai. Vienas iš tų lietuvis 
save vadina lenku. 

KičoHiy Jouas. . 

W E S T PULLMAN, ILL. 

Vadovaujant senam pirmi
ninkui, Lietuvos Vyėių 35 
kuopa šiuosmet daug neveikė. 
Štai, nesenai buvo įrengti du 
koncertai : vienas p. Jus . Ku
dirkai , kitas parapijai . Po to 
buvo Įrengtas didelis vakaras 
ir gegužės i) d. pirmas pavasa
rinis išvažiavimas. Jš^mžiavi-
mas pavyko. Visi nariai suši
lę darbavosi. Ypač pasižymė
jo ėia gimusios mergai tės : O. 
Ališauskaitė, V. Usiliutė, J . 
Valekiutė ii- A. Kuliešiutė. I š 
vaikinų ypaė pasidarbavo V. 
Kuliešius, P. Simutis, J . Mie-
ė i u s J . Kilas, J . So rokas, ir 
daug kiti}. 

Atsisakius senam pirminin
kui (jis išvažiavo Chieagon, 
Dievo Apve/izdos parapijon už
imti vargonininko vietą) , pir
mininke liko išrinkta darbšt i 
mergaitė Agota Skigai tė . 

Tikimės, kad ir naujoji pir
mininkė nenuilstamai darbuo
sis Bažnyėios naudai ir tautos 
labui. s Geriausio pasisekimo. 

Lietuvos pilietis. 

nors i r matydavo savo vaikus 
negerai darant , nieko nesaky
davo. Dabar-gi, matydama są
jungą, kącį viską po senovei 
palikus nįeko gero negalė? 
atsiekti, todėl prižiūrėti kiek-

BRANGIAUSIA SYSTEMA. 
Brangiausia " S y s t e m a " y-

ra tai gerų nervų systėma. 
Kiekvienas pasekmingas biz
nierius tau pasakys tą, kad 
nėra gero pasisekimo be gerų 

vieną gatvę tapo išrinkti ko-Į nervų. Je igu daėjai savo im
unitetai. Tie komitetai veiks 
sąjungos vardu i r reikale 
kreipsis į miestelio valelių. 

Geistina butų, kad visi, iki 
vieno, namų savininkai kreiptų 
domę į tą sąjungą, kad visi 
įsirašytų, kad lankytų jos su
sirinkimus, kuriuose daug nąu 
jų dalykų galima pat i r t i . Ta
da ta" sąjunga daug ge'ro ga
lėtų nuveikti. 

Visi kalba, kad Cicero mies 
Gegužės'29 d. Buffaloje bunftelis y r a netur t ingas . Netiesa. 

Jeigu butų neturt ingas, tai 
nebūtų daugiau smuklių kaip 
didesniuose už. Cicero mieste
liuose. Neturt ingame mieste 
lyj 3°* negalėtų užsilaikyti. 

A. Balčiūnas. 

CICERO. ILL. 

Juda , kruta cieerieėiai. O-
rui atšilus visi apie šaligat
vius pradėjo žolę sėti, mede-

!liūs sodinti, d e r u daigtu y r a 
nepirko. Kada išeis aikštėn i puošti gatves, tik gaila, kad 
mušu pramonininkai, tai i r j nevisi ta ip daro. Daugelis pa-
Cb kragų nustebins. 

Taigi, kas veža, tą ir plaka. 
J . Trakšelis 

Kenoshos L. L. P. Stoties 
pirmininkas. 

„ . ) ST. B O N E V E N T U R E ' S , N.Y. 

sako: "O, kam ėia to reikia. 
M a ir gerai ir t a i p . " Aš ma
nau, kad labai klysta tie, ku
rie ta ip sako. Kada žemę apie 
šaligatvius žole apsėsim, mer 
deliais apsodinsim, tada i p 
mums ir kitiems bus "gražu 
pažiūrėti . Tada ir mūsų namų 

Nors jau gegužės mėnuo, bet vertė gerokai p a k i l s / K o l bu-
vaisių medeliai da nepražydė- sime taip apsileidę, ka ip iki 
jo. Žiemos metu čia buvo la- šiol buvome, nieko gero nesu-
bai šalta, ta ip j au nėra lauksime. Taigi, namų savi-
geriau ir pavasar iu i užstojus, ninkai, katr ie tame darbe esa-
nes šalnos naktimis i r dabar te pasilikę, sukruskite. Apsė-
retkarėiais ats ikartoja . kitę žole, apsodinkite mede

l i usų mokykla vis geryn ir bais žemę apie šaligatvius t ies 
geryn eina, nes pereitais me-! savo namais. 

KODĖL MOKĖT RANDA? 
Jei Tamsta randavo j i nu ma, tai 

mokėdamas randą nuperki kitam. 
Nusipirk sau namą, štai keletas 
bar&anų: 

Parsiduoda 3-jų augšėiu mūriniu 
namas, 8 pagyv. po 4 ir 5 kam. 
barius, su maudynėmis ir elektra 
randasi prie 3337 So. \Vallaee St. 
l'rekr $13,000.00. 

parsiduoda 3-jų augšeių mūri
nis namas. I storas, ir 4 pagyv. 
po 4 ir f> kambarius. Nams randa
si prie 3321 So. Morgan St. Pre
kė $7,500.00. 

Parsiduoda 2-jų augšehi mūri
nis namas. 2 pagyv. po 4 kaniba 
rius, »u tuščiu lotu greta lotas 
7)0x12:) prie 3343 So. NVallave St. 

|Pivkė $5.300.00. 
Parsiduoda 2-jų augšėiu mūrinis 
namas, 3 pagyv. po 4 ir 6 gam-
barius, su elektra, namas randasi 
prie 2932 S. Poplar A ve. Prekė 
$3,500.00. 
Parsiduoda 2-ju augšėiu mūrinis 
namas, 4 pagyv. po 4 kambarius. 
prie 3316 So. Parnell Ave. Prekė 
$4.200.00. 

Parsiduoda 2-jų augšėio medi
nis namas 2 paggvv. po 6 kamba
rius, prie 3518 So. Parnell Ąve. 
Prekė $2,200.00. 

Parsiduoda 2-jų augšėiu medi
nis namas, 2 pagyv. po 6 kamba
rius, prie 3809 So. Emrald Ave. 
Prekė $2,000.00. 

Parsiduoda medinis namas del 
numUjpavŲiio randasi ant Bridg" 
porto, kas turi tuščią lotą narna 
galimo nupirkti pigiai. 

MILDA R E A L E S T A T E CO. 
751 W. 31st St. 

žiūrėto laipsnio, bet nesustok, 
ant vietos. ' • 

Triners American Elixjr ot 
Bitter VYTnc y ra didžiausia 
palba visiems, kurie ieško pa
sisekimo. J i s priduoda apeti
tą, pagelbsti sugromuKuoti 
maistą, priduoda gyvumo ir 
sust iprina nervas. J i s praša
lina galvos skaudėjimą, ner
viškumo, kito' vaisto tokio nė
ra, kad duotų tokius rezulta
tus, kaip Tr iuers .American 
Elixir per paskutinius 30 me
tų. 

J i s pirmiausia tapo išrastas 
1890 ir per tą laiką pilnai 
užlaikė savo vertę. 

Pamėgink Tr iner ' s Angeli-
ka KiUer Touik, tavo krautu
vininkas turi šių vaistų savo 
stocke Jt)sepb rlViner Company 

1333-45 -So. Askland Ave. 
Chieago, III. (Apgr.) 

REIKALAUJA. 
ry 

I'arttry mergaites $60 mėnesėj ir 
Valgis. Atsišaukite 

MORRISON. UO I I I 
2g South Clark Str. 

Prie I^aundrea Vyrai ir Moteris 
Gera mokestis. Geros valandos At
sišaukite 

MORRISON HOTEti 
28 SouŲi Clark Str. 

__ 
IndU Plovėjai $45.00 kambaris ir 

P.urdas Atsišaukite. 
MORRISON HOTEL 
23 South Clark Str. 

< 'hambermalds $45.00. J . iiienėsi, 
kambaris ir Burdas. Atsišaukite 

MORRISON HOTKL 
23 SoulUHSJlurk Str. 

•y 
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TVIRTAS KĄJE UOLA 

: 

Tūkstančiai žmonių 
tą sako apie 

Kampas 47th ir Ashland Avenue 

• — — 

AL D 
t i Da 

\ K I I I .M X R. VI. 
)arba& Gera Mo-

s m i r 31 trr A' 
Diena ir " Xi 

kestis. ' 
'Ęfyą Pyk- >. ttonai Co. 

1334 N. gasUier Ave. 

/ 

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos 

Ji yra State Bank po kontrole ir Priežiūra Minoj aus Valstijos 
Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolieriu. 

] 

Jos StockhoJderiai ir Direktoriai, arba taip sakant "vyrai sto
vinti užpakalij bąnkos" ir vyrai turtingi ir su dideliu biznio prity
rimu. 

Šių vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonų Dolieriu. 

: 

redybes Taurag t s apskru io Šilalės pa-
rap. Šilu katino.\ Girdėjau kad gy 

ta is čia visa vaidyba (faculty) 
tapo naujai išrinkta. Tad-gi 
naujoji valdyba, užėmusi, is 
vidaus ir lauko taiso, dabina 
ir ger ina kaip, kiek ir ką tik 
galima pager in t i 

Pr ieš pat Velykas vienas 
lietuvis moksleivis filosofijos 
šakoje susirgo plaučių uždegi
mu. Pagulėjęs ligonbutyj 
grei t pasveiko ir išvažiavo na
mo pas savo tėvus į Depaii-

' i • . . „ . • - — - " " , 

II t J k U l . U N A b 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E I N i J R A N C C 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
Siunčia Pn. i įui r ' j .auvi i i Laivakortes 

N O T A R 1 J L Š A S 
»249 SO Malsted Street. Ch.cago Illinois 

T E L E P H O N E B O U U V A R D 611 

LJetuvių Xainų Saviuinkiį 
Sajanga tuo reikalu nemažai 
rūpinasi. Nesenai buvo su
šauktas susirinkimas visų na
mu savininkų, kuriame kalbėta 
apie pagerinimą mūsų mieste
lio. Tas reikalas aiškintas į-
vairiomis kalbomis, kad kiek
vienas atsilankęs galėtų su
prasti . Visi pri jautė i r žadėjo 
ta darbą remti. 

Tokias pat namų savininkų 
sąjungas nutvėrė j r lenkai su 
italais, kurios tuo reikalu 
veiks bendrai. Vfsiems, mat, 
norisi kad gražiai išrodytų 
mųs- miestelis. 

Daugelis namų savininkų 
jau bandė tusėia žemę apie 
savo namus apsėti žole, kad 
viskas gra l ia i atrodytų, bet 
visas, darbas būdavo veltui, 
nes vaikai numindavo. Tėvai, 

ANT PARDAVIMO 3 
AUGŠČIŲ NAMAS. 

Mūrinis akmens priešakys, 
steam lieat 7 ir 8 — 8 kamba
rių flatai .viskas geriausian 
stovi j , parsiduos per puse ti
kros Vercios. 

ALINGOS. 
Merginos u niįteris $20.00 savai 

t i j , švariam fabrnice. lengrvas darbas. 
H o r a l t k Vitkin Co. 

2801 So. Fiiultna Str. 
I • • • ' -

PuieSkaif^avo dėdės Petrą ir bro
lio Jono Petkai pat'jančių, is Kauno 

J ičio 
ėjau 

vtna ir dirba tnainoap meldžiu atsi
šaukti tamstų ar kas apie juos žino
te meldžiu pranešti man o busiu -la
bai dėkingas. 

K. PETKUS 
2008 ' \V.Nja SU Ckitago, ILL 

ANT K\N1X>S 
Maža fariua 3 akrų, namas, vištoms 

Kardas netoli nuo miesto Mt. Green-
wood. . 

\ \ i i l iani AiHlr iHi ."' 
10-l_ I.a\vii<lal«' Ave. 

Su v. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos 
Cook Pavietas ir 26,000 darbininku turi 

save pinigus pasidėję šiame Banke. 
•UUUl!ll""">""l|iauMiiiiiHH!tflfEiEiiaii' 

Parsiduoda (.Iroserne pigiai Lietu
viu apRyventoj VTctoj priežasti par-
davhno pąttrsit • an t vietos 

' G. Oflku lipu skis 
« 34£S Aubuni Ave. 
1 

Visai pfgiai; parsiduoda krautuvė 
muzikos, mokyklos reikmenų, žaislu 
vaikams ir kitų reikmenų. 

Gera vieta arti prie mokyklos. 
Priežastis, savininkas išvažiuoja į 
"Lietuva. 
10808 MiehjgHji Ave. CliKago. 111. 

L 1 , 

Parsiduoda l a b ^ parankioj vietoj 
krautuve (Aajta ko£e, lengvj gierimai 
ir knyginas) po No. 1817» S. Ųnion 
Ave. Chieago, III. Tinkamiam-ia/ vjeta 
Lietuvėms ^katalikams nes krautuvė 
priešais ^)ievo Apveizdos svetainė ir 
mokykla. Kreipkitės pas 

A Stulginskas 
715 W. lttth PBu^' 2 Ploor rear 

NAMAS PARSIDUODA. 
Parsiduosiu puiku, gražioj vietoj su 

plačių lotu narna, su visomis vyga-
domis po šios mados už labai pigia 
kaina net ir pigiausis pasiulijimas ne 
bus atmestas. .Varnas be skolos kada 
gal sutiksime ir an t išmokėjimo. Kas 
nori gera narna ir pigiausia ką gali
ma Chicagoj pirkti nepraleiskite šios 
gal syki "atsitinkančios g.eros progos. 
Priežastis pardavi'mo gyvenu kitame 
mieste ir per toli nuo Phicagos tu
rėdamas gera darbą ir pasistanavi-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ jau ėionai apsigyventi, kada yra sun-
42l) l A r t e s l a j i A v e . 4- i r 4 ' k u apžiūrėti namą ir kolektuote ran

das. Parašykite ir aš pasiųmn adresą 
namo kada galėsite apžiūrėti. ' Adre
suokite 

B. M. Italisraclzki. 
Eaglc Kiver W|s. 

Parsiihiutla 2- {)a^yv. mūri
nis namas, akmens priešakys 
S metij seiuuuo, ka r š t i van
dens šiluma, gražus 5 ir 1> 
kambaiiu Halai vidus aržiuo-
linio medžiu ant Sangamoja Lr 
85-t08 vertas $12,000.00 parsi
duos už $8,(M)0.00. 

II s h \ l NAMO PIRKTI . 
Aš pardaviau savo ukė ir už

baigęs reikalą, važiuoju j Chieago ir 
ieškau dabar apsipirkti sau namo 
mieste Phicugos, arba kur Šalę, mū
rinis arba medinis jeigu geras, bet 
geriau butu mūrinis. Mokėsiu visus 
jeigu namas patiks. Noriu pirkti s t a - > S 
Oiai iš savininko be noriu pirkti 
už teisinga kaina. Prisiųsk savo ad- i a 
resa ir kaina namb aprašydamas vis- £ 
ka o aš busiu Chieago neužilgo ir § 
ateisiu pas tamsta, apžiūrėjimui na
mo. Adresuok. 

CHAS. GODLESKI, 
P . O. Box 268 Eaglc Rlver. Wis. 

^ĮIIIMlIlI lI lUUIlI lI lI lI lI lI lI lI lI lUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIII ini l l l l l l l l l l l l l l l l l l^ 

^ R CONRAD I 
LIETUVIS FOTOGRAFAS | 

3130 S.'Halsted St., Chieago, 111. Š 

I 
R I M A I ANT RANDOS. 

l>el pavienių žmonių, arba po du 
šviesius, geri,' ant 2 floro, jėjimas iš 
fronto. Yrtf vanos, telefnai ir kiti į-
ta i symi i i . 

703 W. 21 Plrn-e (J. K.) 

EXTRA BARGENAS! 
2 medinėj namai ant kajn-

pinio loto ant 45-tos i r So. 

a 

Kurie gaunate pavefkslus iŠ Lietuvos 
neatidėliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir t t . Darba atl iekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6368 

"iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! :::;iiiiiiiiiiiiiiiniiim(Miiiiiiiinii-

ENTGLANPER 
COUCM-BED 

Sold eveiywherc Vy fumiiure dealers ^ 
and depa.rtmei\i šioms \ m 
U^-^sULH bPmNG BED CO. 
NewYorfc .ProoUyn* Chieago 

Parsiduoda '2 augšf-iu medi
ni: , , , . , , , - , . , , . » , 
kambarių flatai, valios toiletai 
ir gazas. Kaina $3,7(Ml(M). 

mainysiu ant loto a r mažesnio | 
namo. 

Naujas medinis namas po 5 
kambarius 4115 So. Sacramen-
to ave. intaisytas pagal nau
jausia mada parduosime visai 
pygiai. 

Naujas muro namas" po 4-ris 
kambarius viskas intaisyta pa 
gal šia ma'da parduosime pi
giai. 

SALDUKAS & LUCAS 
4414 So. Califarnia Ave. 

?Musu ofisas atdara^ nedėlioj 
iki Q P. k . 

i 

Richmond St. 2 blolilH nuo 
Lietuviškos bažnyčios parduok 

s u u t . e n ^ u . s m o k e . u , a r ^ f į A R V A Ž T T J 0 J T L I E T U V O N -

= Je igu važiuosi, tai ateik į mūsų dirbtuvė ir nusipirk 
skrynia arba kufari, pakol nebrangus. Tildai muši] da
rytos skrynios tegali apsaugoti jūsų vešeias kelionėje. 
Taipgi darome skrynias ant užsakymo visokios didžio. 

Lietuviai > pirkite pas Lietuvius, neduokite žydams 
| jus; apgauti . 
| EAGLE TRUNK CK). į 

S. J . Matas, Prezidentas 
g 724 S. Halsted Str . Telephone Monroe 1603 f 
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiUHiiniiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

, . 

Parsiduoda 2 augšf-ių mu- l 'arsiduodas labui pigiai automobi-
rmis namas ant 29-tos ir W a 4 » u s Je/fen- i>w. f aedmiu, naujai 
llace gatvių ,"> ir 5 kamiiarių 
flatai. Kaina $:>),40(>.00. 

Apart šių mes turime šimtus | į 
kitų bargenų nuo $ir>(M) iki 
$25,(KX).0(). 

yir&t UfaUQnai Realty Qor 
840 W. 33 St. Chieago, IU. 

numal 
kitę 

i i i* vatas ir nauji tieriai Atsišau-

Tokifona* Yards 7125 
1348 W. 4« St. CbieaĘO. 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILD031E 

DYKAI. 

lialtic ConsuItatioD, BurerfU, Inc. 
35 So. B e a r b o m St. Ghicago. 

Room 206 
— — « ^ — — — l» I II II •«! . _ . ! _ . « . • " 

parsiduoda į g u & r n e ir Oroeern^ Hcrmltage Ave. Ant ę L u ^ 
lietuviu apgyveitoj vietoj, biznis > ra | 
gerąja išdirbtai per dau«r metų, turi j ~ 
butl krokai oanjuoti nes savininkas 

j kita bizni, bus parduotą už eina 
.eisi r 

l.V>5 Su Paulina SI. 

AKT PARDAVIMO. 
Parsiduoda pigiai labai geri vargu-

nai. Kam reikalinga atsišaukite nuo 
5 iki 7 vakarais po num. 

Parsiduoda mūrinis namas 6x4 at- | 
sišaukite apie 5:30 vai. kiekvieno die
na. 

4815 So. Lincoln. 

S Kąs Jūsų Fotografas? 
Kurie norite turėt gerus ir gra

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

Trankiame paveikslus vestu
vių, šeimynų, pagrabų pavienių 
ypatų ir {t. Nesiunčiame jokių 
agentų augaudinet žmones. Mu-^ 
sų darbas v ra mūsų agentų. 

1 R. URBONAS 
1721 W. 47 Street Chieago, IU. 

vTelefonas Drover 3473 

file:///Vallaee
file:///V.Nja
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Šeštadienis,, gegvft* 22 1020 
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yp Pirmas Didelis Simphomjos ^ • . • « 

ORKESTR 
Po vadovyste Prof. Roman Girvin iš Amer. Conserv. of Music ir Veikalas % 

"SMILČIŲ LAIKRODIS" 
(kuri sulos Šv. Kazimiero A kad. Auk_„£ės) .rengiamas) 

Šv. Kazimiero Akademijos Remejų Dr-jos 2 Skyriaus 

II 

•— 

Nedėlioj, Gegužio 23, 1920 m. 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET., 32ros ir Auburn Ave. Pradžia 7 vat vakare. 

Tie, kurie buvo per "Vakarienbutį" negalėjo atsidžiaugti gražumu muzikos. Dabargi 
Ši pati orkestrą išpildys dalį programo, kitą dalį išpildys Šv. Kazimiero Akademijos Auk
lėtinės. 

Kurie dar neturite tikietu, tai tuojaus nusipirkite, nes gali pritrukti. Tikietai gaunami 
pas: nares, "Draugo" ofise, J. Nausiedą 91 7 w. 33 St. 

Kviečia visus Šv. Kazim. A kad. Rėm. Dr-jos 2 Skyrius. 
— i , , — _ v _ , , 

Visas pelnas skiriamas 
ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNO naudai. 

HiiiiiiimiHHiiiiiiimimiiiiiimiimiiMmiiiiiiiMiim^ 
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CHICAGOJE. 
, . , , , » « . » » » » • M 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS i S U S E K T A S D I D E L I S S V A I 
GALINIS SUOKAL-

Šeštadienis. gegužės 22 d., 
Šv. JuLva. 

Sekmadienis, gegužės 23 d., 
Šv. SEKMINĖS. 

Pirmadienis, gegužės 24 d., 
Šv. Marija, Krikš. Gelbėtoja. 

SIAUČIA MIESTE ČLĖŠI 
KAI. 

BIAVIMAS. 

Atrasta suklastuotu valdišku 
leidimų. 

'S-

Ohicagoje prohibicijoni 
ninms agentams, kaip prmoc 
ta,' pavyko susekti platu >u<>-
ka Ibi a t* imą, kurio tikslas bu-. 

1\o pa slaptomis ir viešai pre
kiauti svaigalais, svaigalus 

r dirbant ir pristatinėjaut juos 
į reikalaujamas svaigalu vie
tas. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

PIRMAS SIMFONIJOS 
KONCERTAS. 

moterys. 

Užpraeitą naktį pietinėj 
miesto (Ialyj vienas plėšikas 
pakėlė ant kojų visą policiją 

Suareštuota keliolika žmo
nių. Iš tu trys padėta po $15,-

Pasekmėje jis visgi nesuimtas, j 000 paranka. Tie yra \Vatson, 
Stein ir La\vIor. Kiti po iš
klausinėjimu paliuosuoti. Sa
koma, j<?g įvyks daugiau areš
tavime. 

Tas suareštuotuosius at
rasta suklastuotu valdišku lei
dimu pardavinėti atvirai svai-

A ] )s i ginklą vęs ga 1 važiu I is 
storoku gelžgaliu pirmiausia 
užpuolė Mr<s. Margaret C. 
Ynung I lydė Park augesnės 
mokvklos mokytoja. Jinai ank-
sti ryte išbudo nugirdusi. 
kaip kas toksai kėlė kamba
rio langą, l'ž lango pamatė 
žmogpalaikio Šešėlį ir suriko. 

"Nusimalšink, arba tuojau--
padarysiu galą!*' atsiliepė vy
riškio balsas. "AŠ esu plėši' 
kas.Kur yra tavo deimantai f" 

.Mrs. Young mėgino protes
tuoti, kad neturinti jokiu dei
mantų. Bet veikiai tu
rėjo atiduoti du žiedu su dei
mantais, kuriu vertė būvu* 
$(](){) kiekvienas. 

Tą pačia naktį tas pat plė
šikas per langą įlindo i anglių 
pirklio VYarden namus, 5001 
Kilu ave. Pataikė į miegamąjį 
kambarį, kur miegojo Mrs. 
YVarden su 13 metų dukterimi. 

Galvažudį s abiem ėmė grū
moti. Moteriškė padavė jam 
krepšiuką su $5. Tito nepasi 
terkino. Pareikalavo dar 
biizgalu 

Tuo momentu plėšikas nu
girdo užpakaliniais namų tiv 

galus. » 
Prohibicijiniai agentai, sa

koma, per visą mėnesį veikę 
tame reikale. Pasekmėje imta 
si aktivi0 darbo. 
Suokalbiautojai teėiaus, kaip 

>akoma, ligšiol jau gerai ir 
pasipemije su suklastuotais 
leidimais vežioti svaigalus î  
vienų vietų į kitas. Tvirtina
ma, kad jie su tais leidimais 
praleidę per savo rankas SWM-
galų vertės mažiausia $300, 
000. 

Ir iŠpradžių nelengva buvo 
patirti, kas ėia jų buvo vei
kiama. 

Nti, galės pasakyti, kad neužsi-
vilė. 
Bilietai parduodami: "Drau

g o " ofise; Tz. s u s ė d o krau
tuvėse (917 AV. 33-nį St. ir 
4()0o S. Ashland Ave.), taipgi 
pas A. K. D.' 2-rojo skyriaus 
pirm. p-nią A. Gilienę, 3304 S. 
Morgan SfT Pačiame Vienuo
lyne galima JŲ irgi gauti. 

Nesivėluokite. Šiandie dar 
nepervelai. Pirk bilietą į pir^ 
mąjį Simfonijos Koncertą. 

Reporteris. 

PRANEŠIMAS BRIGHTON-
PARKIEČIAMS. 

SENATORIUS APSIGY
VENS APARTAMEN-

TINIUOSE NA
MUOSE. 

se 
Kongreso senatorius Penro-
. iš Pennsylvania valstijos, 

pai s einant] pieno iSvežiotojo. | * P « * l * « " j konvenoijon Cl.i-
cagoje atkeliaus privatiniu Tad tuojaus sprūdo per lan

gą ir pabėgo. 
Ir Mrs. YVarden "matė plėši

ko rankoje gelžgalį. 

vagonu n 

MAŽAI ANGLIŲ CHICAGO 
JE. 

Cbieagoje mažėja anglių iš
teklius. Daromos pastangos 
kaip nors ėia pasidalinti an-

konveneijos metu 
apsigyvens apartamente iš de-
Cedar gat. 

Senatorius yra .sergantis ir, 
turbūt, nebus paėioje konven
cijoje. Bet jo apartamentas šu 
konvencijos sale bus sujung 
tas telefonu, per kuri jis pa-
davinės reikalingus nurody
mus. 

tfim:*, m>* už kelių dienu pa- N U B A L S A V 0 G K Y Ž T I DAR-
dėtis turės pagerėti. "RAN pa* 

Iš Wasliingtono pranešta, 
kad tarpvalstijinė prekybom 
komisija visus prekinius trau
kinius visoj šalyj padėjo ka
rės meto papėdėn. Tiio bud u 
bus patvarkytas padėjimai 
ant geležinkelių. 

Nebuvo kitokio išėjimo. 

SLUNGA KAINOS. 

Tš įvairių miestų praneša
ma, kad stanga kainos Viso 
t iems daiktams. Tik vieno cu
kraus kaina dai 
keliama. 

Miestiniai darbininkai—gat
vių valytojai, pelenų ir sąšla
vų 'išvežiotojai, nubalsavo su-
gryžti darban, nelaukiant to, 
kol jiems turės but pripažinta 
didesnė užmokestis. 

Balsavimas įvyko po to, 
kuomet miesto tarybo s finan
sinis komitetas darbininkų 

Rytui, gegužės 23 d., 1920 
rh., lygiai S vai. vakare, įvyk
sta Šv., Jurgio pa r. ruimingoj 
svetainėj koncertas pirmas 
tokios rūšies netik mūsų kolo
nijoje, bet ir visame mieste 
(tai;pe lietuvių.) 

Apart veikalo "Smilčių Lai
krodis," kurį vaidins gabios 
Vienuolyno auklėtinės, apart 
šokio, muzikos, bus koncerto ir 
vokale dalis — dainuos Ame
rikos Konservatorijos įžymus 
baritonas ir kiti dainininkai. 
Muzikalė dalis programos yra 
surinkta iš rinktinių kompozi
cijų, taip kad didžiausi nurzi-
kofc mylėtoją ir žinovą paten
kins. 

Kas nepasinaudos šiąja pro
ga, vargiai kada ' besulauks 
panašios. Užtat, gaukite bi
lietus ii kalno. 

Šįmet norima pribaigti sta
tyti Vienuolyno namą. Pinigų 
nėra. Visas pelnas šio koncer
to eis Vienuolyno naudai. Tai
gi, kurie pirks bilietus šiam 
vakarui, turės dvigubą malo
nume: vieną, iš puikios pro
gramos, o antrą, tai kad galės P 5 k n ? k a 8 > k u r j s t u r p j ( ) į v v k . 
.jaustis savo bilieto pirkimu t i nvimo;u g £ L>o ^ y r a a t i 
prisidedantys >u plytele prie 
Vienuolyno sienų. Tik pirkite 
bilietus, kol jų da«r kiek turi
me pardavimui. 

Uridgeporlo skyriaus A. R. 
.)r-jos narės visus maloniai 
y. 'iims, tik, žinoma, geriausios 
vi. tos teks tiems, kurio pir
miau nusipirks bilietus, nes 
paskui jų gali pritrukti,- kaip 
pritruko per "Vaknrumbutį/1 

Apie busimąjį koncertį. ne
gana dar pasakyta. Šįoji pra
moga bus taip daug augštesnė 
programos turiniu, kad sunku 

Nedėlioj, geg. 23 d., po pa
maldų bus dalinami L. L. P. 
bonai Visiems pilnai užsimo
kėjusiems prieš 1 d. balan
džio, nes tų, kurie užsimokėjo 
po 1 d. balandžif, Bonai nėra 
iš Centro atėję. Kada juos gan 
sime, tada ir pranešime. 

Norint gauti boną, reikia 
turėti subskribeijos lapelį, ar
ba kvitą, ir atviiute iš Centro. 

Taipgi galima bus eia da
ba igt i mokėt iv už bonus ir mi-
si pirkti. 

Visi atsilankykite parapijos 
svetainėn, 44 ir So. Fairfieh! 
ave.. h -

J. K. Enchėris,* rast. 

rapijos, nė bažnyčios, yra pri
siglaudę 'prie italų parapijos, 
kurios klebonas lietuviams v 

• 

ra dideliai prielankus. Parapi
jos svetaine lietuviai naudoja
si ligiai kaip sava. NYdėho-
mis atvažiuoja iš Chicago,; 
tieiuvis kunigas laikyt' lietu
viams mišių šv. Pet mi&as 
mišrus parapijos choras gra
žiai pagieda. 

Dabar šitas parapijos cho
ras, subatoj, geg. 22 d rengia 
vakarą bažnytinėj svetaii 
prie 23 gatvės arti 11 tii 
Caimel chureb. Programa bus 
įv.iiri ir prasidės (\ vai. vaka 
re 

Pelnas skiriamas parapijos 
naudai. 

Taigi, visi mo'roseparkio-
'oii kviečiami atsilankvti tau 
vakaran. Pasilinksminsimo' ir 
pa remsime paraki j<>< reikalus 

Lietuvis. 

* \ 

DIDELIS PIKNIKAS 
Parengtas 

i 

sia i 
St į Pr 
,us hmm 

ATSIIMKITE BONUS 

IŠ BRIGHTON, PARKO. 

dėtas ant 
draugijas, 

l e g . 30 d. Visas 
kurios pasižadėjo 

dalyvauti, prašau įsidėmėti. 
Todėl šiuo kviečiu visus 

briglitonparkiečius ataffankyti 
į šį puikų pikniką nedėlioj, 
p;v^. 30 d., parapijiniam darže. 
Dus puiki muzika. Pikniką 
rengia 'AltOrinė draugija baž
nyčios naifdai. 

Kviečia Komisija. 

Kas užsirašėte Bonų 
"Drauge" , ateikite, atsineški-
te "receiptos1 ir imkite Bo* 
nus; tiktai pirkusieji j>er Bo-
stono Bendrovę malonėsite 
kiek palaukti kol ateis iš Xow 
Vorko tam tįkroa kvitelės, ga-

j ve jas tuoj pagarsinsime laik-
raštv. 

Taipj)at ir visi kas tik nori 
gali išnaujo užsirašyti Bonų ir 
čia pat tuojaus gauti juos. 
Atsišaukiamo yjKitingai į tų 
kolonijų lietuvius, kur nėra 
Laisvės Paskolos Koniįtehi: 
-nenusiminkite vyrai, galite ir 
,\ų< lengvai Bonų gauti. At
siųskite $BK).0O ar $50.00 (o 
galima ir $500.00 siųsti) mo-
nev orderį išrašyta vardu 
" D r a u g a s " Publ. Co. i r tuoj 

; gausite gražų didelį Boną, o 
tprie jo 14 kuponų. Patariame 

visiems mokėti ne Liberty 
,T v v ,. • , Bondsais bet grvnais pinif ;-, 
Nors /maža eia lietuviu ko- ( . . ^. ,. , * . , . , , I nesj kitaip tie kuponai, tartum ją palyginti su buvusiomis ir f lomia, teciau tevvnes darbuose f r- ' "* . 

busimom>s lietuvių surengto,:} - - ^ - a S - M — w i - a w — : * iI spanithai, bus truput, apkar-
mis programomis. Cia tikrai 
bus dailės {>uota. Tik tie/ ku 

Liet Teatr. Dėstės "Rūtos" No, 1 

Nedėlioj, Gegužio-May 23,1920 
Geo. M. Chernausko Darže No. 2 

LYONS, ILLINOIS 

Pradžia 9 vai. iš ryto ' Įžanga 30c. 

.x^^K£t>—>š=^ 
<įį^mįSS>~ --C^^jįSS-- -^rjgACS^--
H^mgS^-, ,^^^K5į-, ,^5^^E«5į. 

* Didelis Gegužinis 
•K 

.1 

KAS 
Lietuvių Janitorių; Vyrų ir Moterų Pas. Kliubo 

Nedėlioj, Gegužio-May 23,1920 
GEO. M. CHERNAUSKO DARŽE No. 1., LYONS, ILL. 

Pradžia 9 vai. iš ryto ir tęsis iki vėlybos nakties 

Gros mu/.iL • Iktuvišhus ii* vi.-okius .^okiti* 

Taigi gerbiamieji lietuv;:ii ir l ietuvaite^ meldžiame visus skai t
lingai atrilankyti smogiai ir linksmai laiką pr;.lei«iti ir i>akviepuo-
ti tvTMi oru. 

Tikim-'s, kad visame busite užganėdinti atsilankiusieji. 

Nuoširdžiai kviečia RKNGEJAI. 

7'ASA U(1A: Iš visų d»liu i>ut>hto važiuokite iki, 22 gatvės karu ; 
22ros karais iki galui ir paimkite Lyont karus, kurie daveža iki 
daržui. J 

v m a _ _ I 

i B I G i B d i a i 

MELROSE PAJtK. ILL. 

rie turės laimes joje dalyvau-

neatsilieka nuo kitu didesniu. 
N DVtl * 

Aplamai imant, liet. šeimynų, l • 
Melrose Parke randasi a p i e ' ^ D r a u g o " stoties iždininkas 
180. Neturėdami savo pa- ! 1800 W. 46 St. Chicago, 111. 
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s Didelis BALIUS Dideli 
Paminėjimui 25-kių metų sukaktuvių 

DR-f TES ŠV. PETRO IR POVILO 
Nedėlioj, Gegružio-May 23,1920 

Dievo Apveizilos Parapijos Svetainėje, 
18-ta ir [Tnion Avenue 

Pradž'a 5-tą vai. vak. Ižartga 30c y pat ai 

i 

Justino Kudirkos 
Išleistuvių 

KKNGIA 

Liet. Vyčiii Chicagos Apskritis 
,^WfilWOTff/v 

unijos vadams pranešė, kad. 
augseiau pa- darbininkai privalo pirmiau 

gryžti darban ir tik paskui jų 
Chicagoje kainu padėjimas reikalavimai bus aptarti, (ii 

neatmainytas. . : kitaip jie nieko .nepelnysią. 

Ned. Gegužio 3 0 d. 1920 
P1LSEN AUDITORIUM 
1655 Blue Island Ave, 

Pradžia 7:30 vai. vakare 

Programoje dalyvaus žymiausios Chicagos lietuvių daini
ninkų spėkos. / 

i 

Justinas Kudirka išvažiuoja Italijon užbaigti pasaulinę 
dainavimo ir dramos mokyklą. Ją užbaigęs važiuos Lietuvon 
darbuoties Lietuvos operoje* Šiame koncerte Chieagos publika 
paakutinj sykį girdės dainuojant Just . Kudirką. 

Sėdynės rezervuotos. Bilietai pardavinėjami. Juos galima 
gauti visose .Vyčių kuopose, visose Darbininkų Sąjungų krau-
tuuvėse, Universal State Banke ir " D r a u g o " ofise 

\ 

KOMISIJA 

\ 
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