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Lenkai Pradeda Skijs- mmmmr 
ties Vokiečiais ' im 

Intaria Vokiečius Pagelboje 
Bolševikams 

Pagaliaus Pramato Jie Pavojų 
Lietuvai s 

JUGOSLAVIJOJ SIAUČIA 
BADAS. 

KEMAL ATMETA VEZIRO 
PASIŪLYMĄ. 

Yra maisto, bet trausportacija Nenorima su juo turėti nieko 
***»• bendra. 

BOLŠEVIKUS LENKAI AT- j sijos nuskridę net aštuoni 
MUŠĖ ATGAL 12 MYLIŲ. I Busi jos zeppelinai. 

J Ir tuomet jau buvo spėjama, 
Varšava, geg. 22.— Lenkų jar kartais tais zeppelinais ne-

kariuomenė, kontrataku<xiama ? keliauja Rusijon vokiečių ga-
bolševikus šiaurinėj karės 
fronto dalyj atmušė sovietų 
armiją atgal 12 imlių arti 
Ktzyzopol, pasak oficijalio 
čia pranešimo. 

.Pažymima, jog viduriniam 
B„rezinos ruožte bolševikai j 
atblokšti, kuomet ji.? mėgino 
persimesti skersai upės. 

Pramatomas pavojus 
Lietuvai 

besnieji oficierai. 
Be to, dar buvo nuomo-

niaujama. kad tais orlaiviais 
iš Vokietijos prasišalina kai-
katrie karės metu prasižengė-
liai-vokiečiai, kuriuos išduoti 
talkininkai buvo {>areikalave. 

Loredo, Tex. geg. 22. — Iš 
Meksikos sostinės gauta žinių, i 
kad provizijonaliu Meksikos 
prezidentu išrinktas Sonora i 
valstijos gubernatorius Adol
fo de la Huerta. 

Teeiaus šita žinia kol-kas 
ofieijaliai nepatvirtinta. 

De la Huerta yra padaręs 
visą pradžią revoliucijai, ko
kia greit buvo laimėta. 

Apie Carranzą, kurs pabė
go i kalnus ir, pelkes, neturima 
jokiu žinių. Sakoma, kad jis 
niekur nepabėgęs ir veikiai bu
siąs suimtas. 

Vienna, g<- m. (suvėlinta). 

Del Trakijos Gali Užsi-
pliekti Kare 

Konstantinopolis, 99. 
- Ekonominė ir- politikinė j T u r k i j o s ( , j ( l v^ i s v e z i r a , D a . 

; ^ va" ; ' '* - ^ ;mad Ferid paša pranešė na-
Mustapliai eijonalisrų vadui 

Kernai, ga] šis sutiktu bcadiiu 
veikti su Konstantinopolio 
valdžia. 

j jos dalyse yra labai bloga, su
lig pranešimo l)r. Leach iš 
San Franeisco, Cal., ir majo
ro CarroH iš S. V. armijos. 

Jiedu čia sugrvž0 automo-
biliu apvažiavo tas Jugoslavi j B e t K e m a l ūUmi* t{> v e z i ' 
jos dalis. Ju kelionė buvo su- i m &*&*»* pareikšdamas, 
rišta su amerikoniška pašelpajJ0" ' K ! : ! ! 

nukentėjusiems žmonėms. 
Jiedu apvažiavo Kraotiją, 

Bosniją, Hercegoviną, pietine į 
Dalmatiją, Spaiato apylinkes,; 

KAS ATSAKYS UŽ NAUJĄ 
KRAUJO LIEJIMĄ? 

Sofija. Bulgarija, geg. 22.— 
Visoj Bulgarijoj pakeltas kuo-
didžiausis trukšmas prieš tal-

kitai,< svarbiais reikalais. Jam 
išvažiavus bulgaru "sobran-
j e " (seimas) sustos veikęs. 

Prancūzai politikai darbuo
jasi, kad Balkanų valstijos Įs
teigtu uniją. Xes šalę "did-

MARŠALAS FOCH PRAMA
TO KITĄ KARE. 

Sako, -Vokietija būtinai turi 
~*~ but nuginkluota. 

džia nėra reikalo susidėti, nes 
ta valdžia yra be reikšmės ir 

I trumpai ji gyvuosianti. 
Angoroj nacijonalistų sei-

Dalmatijos annistieijinius ruoj m&s pravedė Įstatymą, sulig! 
hi^ ir Kroatijos pakraščius, i kurio be jokios vertės padą- j 

Sakoma, jog visur kareiviai r o m i visi • Konstantinopolio; 

kininkus, kuomet čia peskelb- j žiosios" Lenkijos tokia Balka-
ta žinių, kad talkininkai mis- j nu unija prancūzams butą la-
prende (iraikijai pavesti šian-1 bai parankus daiktas. 
die Turkijai priklausomą Tra- j Bet kaipgi Čia gali but ste> 
kiją su miestu Adrianopoliu. jgiania unija, jei Balkanų \..u 

Bulgarai tokiam nusprendi-į stijų teritorijos apkarpomo 
tos svarbios atkarpos paveca-
mos Balkanų priešininkams 
graikams. 

Lenkuose pakilo baimė, kuo
met jie besikarščiuodami ir 

j besididžiuodami pamatė gali-
įmą sau pragaišti. Daliar jie 

Gen. Brusilov, buvęs kitados [ intaria vokiečius ir apgaili 
'.yriausias rusKj armiją vadas, I Lietuvą, kad pastarosios neuž-
kaip painformuota, vin\a šian-j plastą lx)lševikai ir neimtą 
die puolimą pri«^ jenkuSv .įjuos šutyti nauju karės šonu. 

•Lenku karės shiogsniuose i Bolševikai dar neinėjo Lie 
D-irfinama, kad. matyt, l*>15e. tuvon. Bet lenkai senai yra 

užplūdę kaikurias Lietuvos da
lis. I r jei lenkai šiandie turi { 

V I ; , 'ai su savo kanuonn no už-
p:u>-ią Lietuvą ir atremsią sa-

Paryžius, geg. 21. — Poli
technikos mokyklos armijos in 
žinieriu metiniam susirinkime 
pirmininkavo marshalas Focb. 

Diskusuojant apie visokias 
karines pamokas buvusioj ka
rėj maršalas perspėjo Prancū
ziją, kad šita visuemet butą 
pasiruošusi, nes pratnatoma 
nauja karė. 

Maršalas sakė. jog reikia 
dėti. pastangas nuginkluoti Vo
kietiją, kaip to reikalaują tai
kos sutartis. Bet nereikia 
pamiršti vokiecią karingumo 

J ir praeitų laikų. 
Visuomet reikia but pasi-

• sirengusiems, kad antrukart 

.tinkama. Jugoc- a r ^ a ^^imar. Taippat netei-į ^ ^ ^ n ^ ^ į. j m} v a l , t i j u u n i j a lm 

ai išreiškia nuo-1 f to? « * M uzs.emuose js- j ^ „ ^ ^ o apsispi-endi- « • ^ tokia unija 
mbilizacija esan- a i f * **** ™» Pn_P«^ntos ^ ^ _ k a ^ ( l u noeralim.i. Xes 

demobilizuojami. Bet kareiviu 
visur daug sut 
unijos oficien 
monę, kad demobil 
ti laikina, nes kareiviai ir vėl 
gali but veikiai pašaukti tar 
nyl>on. 

Mostare badas. 

valdžios padaryti kontraktai 

me (tas nusprendimas kol-kas { 
ofieijaliai dar nepripažintas. 
nes su Turkija dar nepadary
ta taikos sutarties) atranda 
didelę neteisybę. 

Nes talkininkai karės me-

turkų nacijonalistų seimo. 

žmonių radikaliai agitatoriai, 
nuo kurių šiandie nėra iiu> 
sas net menkiausias sodžiu.% 

Jiedu visur buvo sulaikome 

v.» karės frontą li^i rytinės .užtektinai kariuomenės, reikia 
1 ; irsi jos. laukti, kad jie mėgins pasike-

Vietos karv? guioritetai Vaisinti prieš Lietuvą. Paskelbia; 
toko, kad rokionat ntitiou joirmiau jie sau.oavojų iš Lie-į . . . 
Prūsijon s^abene daug anm-!tuvos šono. Paskui gal mėgins ' 'vok ,ec4a i nerastų Prancūzijos 
ninjos ir kitokios* kares me-Įužplųsti Lietuvą neva su tiks- j nepasitvarkusios karėn. 
džiagos. Tai visa teksią bolše-jlu gelbėti save. Maršalas prie progos pager-
vikams. kuomet tie atsidursią! Reikia'manyti, kad šiandie! bė ir maršalą Joffre, kurio 
r y t Prūsijos parubpžin. ! Lietuvai grūmoja didis pavo- j pastangomis vokiečiai karės 

Vokiečiai tą yra afiikę dar! jus ne tiek nuo bolš. Tiku J pradžioje buvo Įveikti ties Ma 
pirm lenkų puolimo prieš hol-; kiek nuo lenkų. Bet yra vii-
ševikus. . i ties, kad lietusiai apgins savo 

Vokiečiai gelbėsią bolše
vikams. 

žemę, jei lenkai pasikėsintų 

rne ir išcellx''tas Parvžius. 

Kroatijoje maisto padėjimas 
atrastas vidutinis, išėmus iš-
ilgai pajnrjnuĮ vietų. Savo kelionėje I)r. Leach ir 

Bet Bosnijoj su maistu yra j majoras Carroll dėvėjo Sav. 
bloga. Kur-kas blogiau vra I Valstijų armijos uniformas. 
Hercogovinoj. Bet nežiūrint to, jiedu vi-

Mostare siaučia badas. Ir iš su r buvo sulaikomu ir iškre 
ten ima 'p rayrą baisiausieji čiarmt. Visur ^-aldžia juodu 

principą. Ir. Kaip 
si, tasai principas paliekamas 
ant šalies. 

Kąikiniuose bulgarų mies
tuose tuo tikslu daromos de-

Negalima unija. 

Prancūzai nori, kad Balka-
butų fe<lera-
ija jokiu bu-

nelengva 
krūvon patraukti atskirias 
tautas. 

(ieriausias pavyzdis šiandie, 
yra Jugoslavija, susidedanti iš 

Kroa-nionstracijav sU aštriais pro- r S e r l , i ^ <^™ogorijos. 
j taetueį. Ir šiandie nelengva l'^j0^ S^'™ti°> ir Makedoni-
Bįit įHįjp i i i išlieti visa tai. j niJu>- ^ngosiavijai pirminin
kas čia veikiasi del Trakijos 

žmonių nerimavimai ir nepasi 
tenkinimai. 

Badaujamieji 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, visur 
žmonės kaltina Belgrado vy
riausybę. Ir jai grūmoja. 

Prie tokių aplinkybių šū

kauja 
likimo. 

Tik reikia pabrėžti. ka;i 
joi Graikija tikrai mėgins-.už
imti i i r savinties Trakiją, ftal- p " 

Serbija. Šitos valdžia 
naudojasi imperijai i stinėmis. 
metodomis. Serbai begalo 
spaudžia giminingą sau tautą 
imones. . 

laikė intariamu, nors raštuose 
aiškiai buvo pasakyta, kas jie
du yra ir kokiais tikslais ap
keliauja sali. 

Sako, visoj Jugoslavijoj vei
kia karės patvarkymą* ir žmo
nėms -;egal'%ma nei žino;sr."o 
nužengti be pasportą. 

Saion Veglia jiedu mėginu
siu ineiti su tikslu Įsteigti (on 
virtuvę vaikus valgydinti. Bet 
kareivių sargyba jų neinlei-

kamiose pakils nauja žiauri 
kar.". Apie kokią nors tai
ką negalės but kalbos. , 

Tokia va is t i ja yra be iš t vėr
inės. Ir ji turi subirėti Į da
lis ar anksčiau ar vėliau. Tas 
paeis nuo pačių žmonių susi
pratimo, kad jie negali amži
nai venrauti ir vilkti užkrau-

Smugis slaviams. 

Kuomet kitais laikais vy
riausioji talkininkų taryba Pa-1 tą ant jų jungą 
ryžiuje pakvietė Bulgarijos at
stovus pasirašyti1 po taikos su
tartimi, tuomet buvo pareika-
šta, kad Trakija kol-kas pa-į pirmininkas yra didžiai prie-
siliksianti talkininku kontro-i bmkiis Balkanų valstijų uni-

Bus praliejimas kraujo. 

Pats bulgarų ministerių 

randa sau patogią dirvą tarp i dusi. 

ipulties ant Lietuvos. Jei t;»s 
•turėtų Įvykti, lenkai Lietuvoje 

Karės rateliuose čia turi-i nieko daugiau "nelaimėtų, kaip 
ma informacijų, kad vokiečiai! tik šaltuosius sau kapus. 
pasirengę duoti pagelias bol-
ševikams prieš lenkus. ^ 

Naujausiose žiniose iš aug 
slėsniosios Silezijos (šlionz-
ko) sakoma, kad tenai ties ple
biscito plotų rubežiais sutrau
ktos skaitlingos vokiečių spė
kos. 

Laikraščiai padėjo dep«\šasv 

jog greitaisiais traukiniais, 
augštesniojon Silezijon atvež-

BOLŠEVIKAI SKELBIA 
PAŽANGUVIMĄ. 

CHICAGOJE, 
Mirė John Kikulski. 

LondoEas, geg 22.— Kuo
met lenkai jau graudus verk
smus traukia, bolševikai iš 
Maskvos praneša, kad jie savo 
puolimo prieš leukus Bcper- . ...... 
traukia šiauriniu karės šono 
ruožtu. Sako. varosi pirmyn. 

Putilovo šone lenkai b,uvc "a 4,000 vokiečiu gvardijos 
Žinios apie zc^elinų skridin^ |">čginę briauties i šiaurius nuo 

i'irm poros savaičių vietosi^* *' ' bolševikai 
laikraščiuose buvo pasirodusių 
žinių, kad per Varšavą ant Ru-

PERSIJA ŠAUKIASI 
PAGE180S, 

"nukovę. 
Borisovo ruožte, tolėliau Į 

pietus, bolševikai po žiauraus 
mūšio su lenkais paėmė kelis 
sodžius. 

Bolševikams pereina:.} per 
Bereziną juos saugojo lėktuvų 
eskadronas. 

* Aną naktĮ nežinomu sralva-
žudžių apmuštas i r pašautas 
stockyardų darbininkų orga
nizatorius ir vadas John Ki
kulski mirė vakar ligoninėje. 

Policijai noparyk0 susekti 
galvažudžius. B^t jam miras 
policija, kaip sakoma, padvi-

avo* energiją būti
nai surasti piktadarius. 

Miręs Kikulski, kaipo stock
yardų darbininkų vadas buvo 
gerai žinoma.- -ir lietuviams 
darbininkams, ' dirbantiems 
galviju skerdyklose. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

Londonas. .-«-ir. 22. - Per
sija apeliuoja j tautų sąjungą, 
Saukiasi pagelbos apsfginti; rieke buvo pakilusios riaušės. 
nno i-:veržiančių ton šalin rn Riaušes numalšė kariuomenė. 
sų bolševikų. Vienas žmo.guj; nužudytas " 

Stijirius hoKfv:k-i «;;•)••"• \< • 
kaip piiiielfa, Kaspijos jorė-
niis pasiųsto.- ant l'er-iios i* 
ia'i in^įo "o-; šn'in. 

Vhici Buhiustas kalėjimu. 

Kriminaliam teisme !4-kai 
metų kalėjimu nubaustas Ja
mes Vmci. antomobiliaus šo
feris, kurs kituomet vežė 
žmogžudžius, nužudžiusins 

D-ebl-Tas ie- darbininkų uni.jų vadą Enri-
ghtą. 

Trys žmogžu<lžiai vra suim
ti ir ligi bylos laikomi kalė
jime. 

Vinei gavo lengvą bausmę. 
Kitokios bausmė? buvo Hkė 

dvi moteriški sužeista. 

PIRKITE KARES 
MO ŽENKLELIUS 

TAUPY 
W.S.S.) i tąsi 

1 #je ir busianti paruošta atoky 
je palikti autonomine valsti
ja. 

Bulgarams toks pareiškimas 
patiko ir prieš tai nepakelta 
protesto. . Pačioj*1 Bulgarijo
je irgi nebuvo girdima kokie 
nors didesnieji nepasitenkini
mai. 

Bet kuomet šiandie Trakija 
pavedama Graikijai, truksimu 
yra pamato. 

Kf.i-knrie slavių diplomatą; 
tokiame talkininkų ^pasielgime 
ižiuri užduodamą dideli smu-
'/l .isoms slavių tanto.!":' 

V;>os slavių tautos, sa<-- ma, 
atskiriamos nuo Tarpžemių jū
rių. Xes štai Rusija atskir-

I ta nuo Bosforo, Jugoslavija 
! nuo Fiume ir pagaliaus Bul-
garija nuo Aigejos jūrių. 

('\a tvirtinama, kad toksai 
j talkininkų pasielgimas privers 
I slavių tautas rimčiau pagal-
1 voti apie savo ateiti. Balkanų 
slavins privers jungties su Ru-

I sija. knd hen«lromis. jėgomis 
į pakelti kovą prieš slavizmo 
I priešininkus. 

Prancūzai ui Balkanų uniją. 

Bulgarijos ministerių pirmi-
j ninka.s Stambonlisky, matyt, 
neatlaikys savo vietoje Nes 
pirmiau jis bulgarus buvo in-

jai. Bet šitokiam padėjime 
negalima jokia unija. 

Jei tai k. neatmainys saro 
padaiytų pienų, jei jie slavių 
lėšomis mėgins lopyti susky
lėtą Graikiją, užuot pageidau
jamos ramybės Balkanuos0 iš-
riaujo pakils praliejimą.: 
kraujo. 

Ir kuomet Į tas liepsnas isl-
?naišys Rusija, tuomet neleng
va bus užgesinti pakilusį gais
rą. 

\ 

Dublinas, geg. 22. — Angli
ja vis daugiau Airijon pri
siunčia kariuomenės. Prisiun
čiama daug ir raitelių. Tur
būt, manoma su kariuomene 
numalšinti Airiją. 

HN!G0 KURSAS. \ 

NEKUOMET TAIP N E R A . 
— Aš apsivedžiau pirm dvylikos metą. Ir tik pagalvoki l i k i n«'*• k a d Trakijai nebusią 

tamsta, kad tuo laikotarpiu su savo moterimi neturėjau jokio; nieko bloga. 
argumento. Nepasitaikė jokiu priešgimavimų. nei vieno prie- Ministerių pirmininkas iške-
šingo žodiio. 

Svetinių viešpatijų pinigu ver
tė mainant nemažiau $25.000 ge
gužės 21 d. buvo tokia sulig Sfer-
••hants Loan & Tmst ('o.: 

• 
Anglijos sterlingi] svarui £5.S3 
Lietuvos 100 auksinu 2.43 
\"okietijos 100 .markių 2.43 
I/onkijos 100 markiu .55 
Prancūzijos už 1 dolicrį IZ f r. 80 
Šveicarijos už 1 dolicrį 5 f r. 65 
Italijos už 1 dol. T) 1. 25 

GEGUŽĖS 22. 1920. 

Chicago. — Šiandie gražus 
liauja Londonan Trakijos i r :oras: rytoj lietus ir vėsiau. 



D R A U G A S \ \ Šeštadienis, ^oįmžės 22 19̂ 0 

* 

a >> 

kasdieną išskyros nedėldicnlus. 
PREXTMER.VfOS KAUTA: 

CHICAGOJ K l ZS1ENYJE: 
Metams f«.00 
Pašei Meta *&.. •»**.•*&».« **50 

SUV. V ALSI. 
Metams *5.00 
Pusei Meto S.00 

fdavo atauginti girią iš naujo. 
LiErtviv KATALIKŲ DiENRASTis[ Tokis šeimyninkavimas jau 

beveik visai panaikino medžia
gą popierai pas didžiuosius 
ežeriu ir šiaurryčiuose. Jis ša
liai buvo kenksmingas ir laik
raščiams dabar darosi verks
mingas. 

Senatorius Poindexter sus-

Teise Turėti Darbo. 

Prenumerata mokosi iškalno. Lai- j t a t ė S U m a i i y m a , k a d n u k e r t a -
kas skaitjsi nuo užsirašymo dienos mi miškai butą apsėjami iš 

naujo, kad Žemdirbijos Sekre-
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu- , 
sti ižperkant krasoje ar esprese "Mo- j tOHUS t u r ė t ų t e i s ę pr iZlUret l 
n«y order" arba įdedant pinigrus 1! laikraštinės popieros išdirbi-
regsstniota laišką. .» . * , , , . 

"Draugas" Publisking Co. ^ ' k a d P m m r e t » k u r k o k l o s e 

1800 W. 46th St. Cbicago, I1L 
Telefonas MoKinley 6114 

vietose ant viešpatijai, ar In-
i du. redukcijoms, ar privatiems 
I žmonėms priklausančių žemių 
auga medžių tinkamų popie
rai dirbti. Kad Sekretorius 
galėtų išpildyti savo uždavi
nį, iš viešojo iždo skiriama 
milijonas dolierių. 

Bolševikų įstatuose apie i nės tvarkai pataikyti bei to-
darbininkus yra antrasis pos-; bulinti., Dėlto ir buvo ginčai 
mas su vardu: "Teisė turėti tarp socijalistų bei krikščionių 
darbo." Dešimtame to posmo demokratų už tą, kokis yra 
numaryje, užimančiame pirmų f teisingas darbininko užmokcs-
vietą, pasakyta, kad visi pi-įtis. Krikščionys demokratai, 
liečiai galintieji dirbti turį tei- i Leono XHI vedami, sakė, kad 
sę to darbo turėti sulyg jų pa- į teisingas darbininko užmokes-
šaukimo ir gauti tai darbo 
rųsiai paskirtą užmokestį. Ar-
tymiausiame šalę to stovinčia
me numeryje pasakyta bet-gi, 
kad ne visi lygiai turi tas tei
ses. Tie, kuriuos apima pri
verstinojo darbo įstatą?, turi 
darbo teisės pirmenybę. Vy
rai baigusieji 50 amžio me
tus gali gauti darbo, jei jo at
lieka nuo jaunesnių; moterys 
išgyvenusios po kūdikio grei
čiau kaip į 8 savaites ir tos. Tikimasi, kad Senatoriaus 

Poindexterio sumanymas, jau j darios jaučiasi visai stiprios 
j paduotas Senatui, taps priim- aštuntame pastojimo mėnesi-
'*-i*- ir kad iškirstos girios! je visai neturi teisė? dirbti nei 

> 

i 

Xew Yorko valstijoje ir Nau
josios Anglijos žemėje vėl taps 
atnaujintos. (Jai jau nebe-
griž 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-

įti tiek medžių, kiek jų reikia 

Laikraštininkų 
Vargai. 

Vargšė "Lietuva" mirė. 
Kitiems dar nėra taip bloga, 
bet daugiau ar mažiau serga 
visi dienraščiai tlel popieros 
brangumo ir stokos. Viena li
ga retai žmogų pakerta. "Lie
tuvą" pakirto ne vienas popie- j popierai dirbti 
ros brangumas bet ir įprotis j B u t i n a i r e j k i a įą p a ( i a r y t i ) 

didžiu eiti, pirkti daug b ran- i n e s immt l a i k r a 5 t i n c popierai no darbo įstatu. Tokiu būdu 
gių nepelningų daigtų. Prie a s v e t i m o s ^Hes, reikia tai-1 iš kiekvieno dirbančio ž;no-
puikių stalų erčiuose kamba- r k i n t i g p r J e . f o g ^ ^ įjfogaus didelė jo uždarbio daiis 
nuose sėdėjo menki raštinin- J e į ^ ^ ^ ^ i r jdįnaĮ I t u r ė s ^ j s k y r i u > c a m i . 

pelnytis. 
Gerai jei-gu tiems visiems 

asmenims neturintiems teisės 
dirbti kas nors duos valgyti 
ir aprupįs jų reikalus. Bet 
klausimas kokis bus reikalų 
aprūpinimas? Bolševikų Įs
tatai; sudaro didelę daugybę 
nedirbančių žmonių ir netu
rinčių teisės dirbti. Jiems 
maistą, rnbp ir vietą 
turės uždirbti kiti žmo
nės, esantieji po pri versti-

tis yra, kuomet darbininkas 
gauna tiek, kiek reikia jam 
pačiam ir jo šeimynai pado
riai gyventi, auginti vaikus ir 

Užeikite ir į Mano Kampelį oi 
Vym ir Motery Kabų Kirpi

mo ir Deagnng Mokykla. 
Musm latema ir ookymo būdu Jai 
trumpo Uiku i&mokait* »(ao ama-

ir siuvimo 

Sako, kaip šalę juodo padėsi | džiausią pliovotojų prieš Die-
baltą, tai baltas atrodo baltes- vą ir tikėjimą. Socijalistams 
nis, o juodas juodesnis. Pana- \ "šventinti" į kunigus, 0 net 
šios taktikos laikosi "Naujie-iir į "vyskupus" ne pirmiena. 
nos." Jos mano, turbūt, iškel- "Keleivis" du, ar trys metai t0\_ 
ti. labai augštai socijalistų atgal prišventino iš Priestų — sius kirpimo, design-n* 
"skaistumą ir dorumą" kei- kunigų ir net vieną tiyp^\įS^X^lS!oSm * " ' 
darni augštyn, dėdami ant pir-'. pą"; o paskui šaukia: "še ko- visuose sjuv;mo skyriuoee masino* 

. . v . . . , • , - • i • , , .». varomos elektros jiega. 
mojo pusjapio, zvmesnese vie- ki vyskupai ir kunigai: zi- , KTieci&me kiekviena ateiu oiie ko-
tose, nežinomų, be pravardžių, \ noma, koki "šventintojai," to-: J S S r S ^ S a l L ^ S f ^ T 
kunigų prasikaltimus. Vieną • ki jų "vyskupai ir kunigai.": p«ttwns daromos suiig mieros. *-
dieną "Naujienos" surado du Panašiai socijalistų laikraščiai ^ , * ^ i T dydi i0 * * kuri<w 

aprūpinti senatvę. Angliškai j J^aign — vagiu, kitą dieną į suranda ir nusikaltėlių seserų ; 
tat vadinasi living wage. So- r a d o kunigą, — žmogžudį, bet j vienuolių, suranda jų "nieiliš- j 
cijalistai sakė, kad to esą per- t i e kunigai neturi pravardžių j kus laiškus" ir juos skelbia | 
maža ir kad darbininkas tu- "* nežinia nei kokio tikėjimo, i savo laikraščiuose. 
rys gauti visa ką jo darbas pa- ne* kas pe*" vieni. Nieko stebėtino. Kaip socija-; 
aminą. Labai gerai jug yra žino-ilistų vadai moka "įšventinti" j 
Dabar matome, Kad toHevi-

kai turėdami visą valdžią Ru
sijoje, a t s i žada av0 princi-
po. Gerai ir padarė, ne? rei
kia atsižadėti neprotingų prin
cipų. Dar šiandien kaiku-
rie jauni studentai Amerikoje 
atkartoja socialistų pasakymą, 
buk darbininkas turi pašilai 
kyti sau visą savo darbo vai 

madų knygos. 

MASTER DKIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasuicka. Vedėju 
1»0 N. STATE STBEET. CHICAGO. 

Kampas'Lalu St.'tnt 4-tulubQ 

mos "Naujienų" doros taisy- į kunigus, tai da lengviau »« 

kai. Tiesos stoka taipgi nema
žai kenkė. Visos tos asmeninės 
ilgos pnsiufju prie vienos 
stambios visiems laikraščiams 
skaudžio^ ligos, būtent popie
ros brangumo ir trukumo. 

Nors kaikurie paniekina vi
duramžį, tečiaus viduramžije I gglvo 

: ,. tapo išrastas būdas daryti 
pierą iš skudunj. Tokiu būdu] 
ir mokslas ir knygos labai at
pigo. Apie 1860 metus tapo 
išrastas būdas daryti popierą 
iš medžio. Amerikietis buvo 

stų išvežti popieros, tada Su- į nantį lėšas nedirliantiems is-
vienytos Valstijos liktų be! maityti. 

į dienraščių, o dienraščiai Šiais 
(laikais labai daug reiškia tau-
jtų gj^'enime. Likimas be 
dienraščiu mažu kuo sreresnis 

! už likimą l>e duonos ar b< 

Priverstino Darbo 
Nauda. 

Seniau socijalizmas sakydavo, 
kad darbininkas turi gauti ir 
pasilaikyti visa tą, ką jo dar
bas pagamina. Dabar matome, 
kad bolševikų Rusijoje tas so-
cijalizmo pasakymas išnyksta. 
Viena dalis žmonių turės eiti 
priverstiną darbą, bet vis-gi 
bus gana didelė dalis žmonių tų paėmęs nuo jų tiek, kad jos 

klės. Jos apie "Keleivio" lei- jiems"prišventinti" seserų-vie 
dejų, jų bendraminčių, apsivo- nuolrų, sykiu su jų "meiliš-
gimą nei neužsiminė, nepas- ; kais laiškais." Socijalistų do-
merkė, turbūt, socijalistams to- ra tai leidžia daryti. Ir kodėl 
kis darbas yra leistinas, soei-: nepasinaudoti 1 Vienas, kitas 
jalistų doros žvilgsniu. i jų skaitytojas, įtikėjęs ir pa-

'• Naujienų" skelbiami ku-| sakys: "Ai koki tie visi ku
nigai yra abejotini, nes jos-nigai ir vienuolės yra bjau-
dąžnai ir pačios "įšventina,"! rųs." 

sių. Sakykim, kad telefoną j reikalui atsitikus, pavyzdin,! O "Naujienoms" tiktai to ir 
iu*ų išradęs d<i b:ninkas, tai j socijalistų kun. Mockų, di-j reikia. . V. K. 
jis tik vienas butų turėjęs tei-j -.- •• •_• .• • . . . ..!• i.- •'• «• •• 
sę ir šnekėti tuomi telefonu,; Atsitikimams buvusiems \ DVAEŲ ŽEM? DALINA 
arba už telefono vartojimą už- p r i e § Kristui užgimsiant bah- j KAREIVIAMS, 
dėti tokią brangią kainą, kiek! < j o m a godaryfi išvirkščią 
K'Vfonas papigina ^usižinrj'.-
r..ą. 

imkime kitą pavyzdi. Jei 
uatvekarį Vjtų išradę^ darbi
ninkas, tai jis butų turėję.s už 
važiavimą gatVekariu imti 
tiek. kiek pirma to atseidavo 
važiavimas arkliais. Šiandien 
gatvekarių kompaniją priskai-
tome prie kapitalistų, kad mi
lijonus susikrauja imdama po 
6 centus už nuvežimą nuo vie
no krašto miesto iki kito. Ar
kliais ta kelionė atseidavo a-
pie dolierį. Jei jjatvekarių iš
radėjas parduodamas savo iš
rastą darbą kompanijoms bu-

? i ° 

——« 

DR, 6. M- 6LASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė J2-ro St., Cbicago. UL 

SPECIJAUSTAS 
Moteriikų, Vyrišku, taipgi chro

niškų licu. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo S iki S valaa-
da vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 

^ Telefonas Yards 687 

• S 

skaitliavimą. Todei sakoma, \ Lietuvos laikinoji valdžia 
kad karalius Dovydas mirė | dalina Kėdainių dvarus Lietu-
1015 metais prieš Kristui už- j vos kareiviams, katrie tarnau-
gimsiant. Bet kol Kristus n ė - J į Lietuvos kariuomenėj, 
buvo užgimęs, kol žmonės įsa-1 ^„ v , . . r . . , 

6 * ' •• * Į vpa<' katrie Imosnoriais bu-
knuai nežinojo, uz kiek metų; . A . „ . ., . „ . T, 
T. v • . , .. . . . vo įstoję. Nekatkos (?) ir Ka-
Jis užgims, tol jie negalėjo sa-' - ** v 7 

vo laikų įvykimus iliMltfl ^ I i m a v o s d v a n ? ien* -iau i J d a 

--.. .^ y M i g , 4 . , , Į ^ x ^ . : _ , ; _ - _ 

Dr.M.T.STWKOLTS 
LIETUVIS I 

Gydytojas ir Chinfrga* 
Ofisas: 1757 Vi. 47th St. 

(47 ir \Vood gaC) 
Valandos: 10 »yto iki 2 po piety, ] 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis I 
9 iki U rytais. 

Tcl. Boulevard l«o 
Res, 2t l4 W. 4JM Street. 

Tei. McKinlcy 265 

be darbo. Kadan-gi bolševi
kai nežada jų nei žudyti nei 

tas išradėjas. Jis dar "labiaus įr daugelis dalykų pasaulyje, 
Priverstinasis darbas, kaip į badu marinti, tai jiems gyve-

turi du galu: vieną gerą ir vie
ną blogą. Pasakėme priversti-

papigino popierą ir knygas, y 
patingai laikraščius. 

1899 metais Suvienytos Vai- į nojo darl>o blogumus, pažymė-
stijos suvartodavo 569 tuks-įjome, kad bolševikų teisdavy-
tančius tonų laikraštinės po-i'bė apie priverstinąjį darbą y-
pieros. 1918 jis jau suvarto-'ra su labai didele ir pavojin-
jo ndlijoną 760 tūkstančių to-|ga spraga. Bet reikėtų pažiu-
nų, t. y. trisyk tiek per devy-Įrėti ir i kitą priverstinojo 
nioiiką uietų padidėjo reika- j darbo šoną. 
las laikraštinės popieros.. Ne-1 Be priverstinojo darbo ne
turime oficijaliai surašytų ži-;galima yra panaikinti elgetas, 
nių, kiek lietuvių laikraščiai įeinančius per žmones, valgan-
suvartojo popieros 18l>9 m. iričius jų duoną, nedarančius 
kiek 1918. bet visai drąsiai;nieko naudos. Kaip dideliai y-
sakome, kad tais devyniolika ra naudingas elgetų panaikini 
metų lietuvių laikraštija 
užaugo daugiau negu triskart 
didesnė. 

Tuomtarpu skaičius medžių, 
iš kurių darosi laikraštinė po

niutą turės uždirbti kiti. 
Bepig buvo socijalistams 

smarkauti, kol neprisėjo jų 
žodžių pildyti. Bet gavę di
delę Rusiją valdyti socįjalistai 
atsižadėjo labai stambaus sa
vo tvirtinimo ir nenumanu, 
kad nors kiek butų susirūpi
nę tuomi. Kol jie kitus kri-
tikųpdavo, šnekėdavo vienaip: 
kaip dabar patys valdo, daro 
kitaip. Jei kas šiandien juos 
kaltintų už žodžio mainymą.už 
nepastovumą, tai jie stebėtų
si, kam reikėjo perdaug tikė
ti jų žodžiams. 

Bet me,< socialistų nepeikia
me už ką jie nežada duoti dar-

°i"J *T *~T~ i °o moterims prieš gimdvsiant duonos tesuvalo , bet daugi . . . 
ir po gimdymo, nei vyrams po 
50 metų. Tik mes pažymime. 

turėtų imti po dolierį, vieto
je 6 centų, tai kokis kapita
listas jis butų! Tečiaus jis bu
tų išpildęs šventai socijalizmo 
principą. Aišku, kad tas 
principas yra klaidingas. 

šią vasarą jau pradės matuoti. 

(Žinios ištrauktos iš Kazake-
vičio laiško iš Pakapių kaimo. 
Dabunavos parap., Kėdainių 
apskričio, rašyto V. ir P. Ka
zakevičiams Į Chicagą). 

mas, taip naudingas yra pri
verstinojo darbo įstatymas. 

Elgeta sulyginamai mažai 

blėdies pridirba visoki nakti-

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

piera nepadidėjo trisyk per tą;niai paukščiai: vagys ir pa
laiką. Xet 1909 metais į Suvie- įleistuvės. Jei jie bus priversti 
nytas Valstijas laikraštinės j dienos metu atidirbti savo 
popieros iš svetur neatvežda- į darbą, jei jie už tą darbą gaus 
vo visai, o 1919 metais jau du j pritinkantį ii užtektiną užmo-
trečdaliai Suvienytų Valstijų! kestį, daug sumažės jų noras 
laikraščių buvo spaudžiami'vaginėti ir trankytis naktimis. 
ant popieros, atvežtos iš sve
timų šalių. 

• Šita šalis gabendavosi dau
giausiai popieros iš Kanados. 

Vergijoje ir baudžiavoje pri
verstinasis darlias blogas bu
vo kaip tik tuomi, kad už dar
bą nieko neduodavo dirban-

Bet Kanadoje nesenai išėjojČiam. Bolševikų tat įstatai a-
uždraudimas išvežti laikrašti-i pie priverstiną darbą skiriasi 
nę popierą, arba medžiagą jai nuo vergijos ir nuo baudžiavos 
dirbti. 

Amerika dar turi gana daug 
girių, bet jose nevisur yra 
prietaisų popierai dirbti. Iki 

tuomi, kad pripažįsta užmo
kestį už darbą. 

Bet vergijoje ir baudžiavoje 
buvo dar ir kita priverstino 

aol popieros dirbimo pramo- darbo bloguma, būtent, kad 
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 nukerta girią ir padaro 
iš jos popierą, ten nesirupin-

j ' 

darbininkas neturėjo laisvės. 
Šita bloguma bolševikų įsta
tuose nepražalinta. J i visai 
neminėta. Turbūt bolševikų 
respublikoje įstatus rašo negi
liai mintijantieji žmonos. 

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

kad nereikėjo skelbti pažadė
jimų, kurių niekas negali iš
pildyti. 

Krikščionvs demokratai ži- įvykus'ems chronologijos mo-
nojo, kad dalis sveiko žmogaus' k š l u i «*»*• I ) a»S sunkiau eina 

Chronologija bei Sodoma ir 
Gomora. 

KVUnimas. Daag kartų gir
dėjau kunigus per pamokslą 
sakant apie Sodomos ir Gomo-
ros išnaikinimą j bausmę už 
nuodėmes, bet niekad negirdė
jau, kokiais metais ir kokią 
dieną tat įvyko. 

Mo-is. 
Atsakymas. Mokslas suži-

nantis kokiais metais kas at
sitiko vadinasi chronologija. 
Tas mokslas lengvai pažymi 
metus ir dienas atsitikimams 

uždarbio turi eiti vaikų, senų. 
ligonių reikalams i r visuome

ne, jie galėtų bnti visuomenei 
naudingi, jei prie priverstino
jo darbo Įvestų l>ent dvi patai
sas : pirma, kad mokslas ir 
šiaip proto veikimas yra dar
bas, antra, kad žmogus turi 
teisę pats san pasirinkti dar
bo vietą ir rusi, kurių uždar
bis nepriklauso nei nuo vieno. 
kito asmens iioro. 

Ypatingai svarbu, kad už
darbis nepriklausytų nuo val
dininkų sauvalios. net* kada ai-
ga priklauso nuo valdininko 
užgaidos, tada nėra žmo
gaus laisvės. Tada pii 
verstinasis darbas tiesiog; mi į skaitliavimą nuo Kristaus 

surasti dienas ir metu* atsi
likimams buvusiems prieš 
chronologiios mokslui atsiran
dant 

Kaip žmogaus kūne nugar
kaulis, taip chronologijos mok
sle yra metų skaitymas nuo 
Kristaus užgimimo. Visi atsi-
kiraai įvykusieji po Kristaus 
užgimimo yra suvedami į tą 
metų skaitliavimą. Dėlto sa
kosi, kad didžioji pasaulio ka
rė įvyko 1914 metai? po Kris
taus užgimimo, dėlto sakomi, 
taip-gi, kad Rusijoje lietu
viams spausdinti knygas tapo 
uždrausta 1865 m. po Kristaus 
užgimimo. Tr kiti įvairių įvai
riausi atsitikimai vra suveda-

gimdo vergiją. i 
užgimimo. 

L. £. KR. R. REIKALAIS 
MARŠRUTAS. 

Kun. J . Petraitis. L. R. Kr. 
Rėm. pirmininkas, dabartiniu 
laiku lankosi po Naująją An
gliją ir žada būti šiose vieto
se: 

(iegužės 24 Athol, Mass. 
25 Orange. Mass. 

" 26 Greenfield, Mass 
27 (Jardner, Mass. 

" 28 Fitchburg, Mass 
•5 31 W. Lynn, Mass. 

Birželio 1 Nashua, N. H. 
M 2 Manchester, N. H. 

3 Haverhill. Mass. 
4 Meriden, Conn. 
8 Le\riston, lle. 
9 Rumford, He. 
lONaugatuck Conn 

JOSEPH C W0L0N 
lietuvis Advokatas 

M SO. LA SALLE STHKET 
Gyrealmo Tei. Hamteol«it «7 

Vakarais 19U W. J1-D<J StrMt 
T*r. RnektraU «»»» 

CKICAOO. ILL. 

i linta. Labūnavos dvaras dar 
Jie darydavo kitaip, bet ne j cielybėje. Girdėti, kad valdžia 

visi vienaip. Rymo respubli-1 į savo rankas paima Dosunus ir j 
kos gyventojai skaitliuodavo ; Bučiunus, bet dar nedalina Gal | 
nuo miestq Rymo įsikūrimą 
Kartais jie skaitliuodavo ne 
metais, tik savo respublikos 
prezidentais, kuriuos vadinda-, 
vo konsuliais. Grekai skait-

Į 

liuodavo laiką Olimpijos žais-
mėmis. Žydai dažniausiai j 
skaitliuodavo savo laiką ka- \ 
raliais. ' 

Sodomos ir Gomoros išnai-! 
kinimas įvyko prieš Rymo mie 

į stui įsikursiant, prieš jo kon- j 
suliams prasidėsiant, prieš I 
grekams pradėsiant žaisti O-
limpijoje, 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, 
tarp Mozės ir Dovydo kiti 500 
metų, tarp Dovydo ir Kristaus 
1015 metų. Tode! ir sakome, 
kad Sodomos ir Gomoros iš
naikinimas įvyko besibaigiant 
trečiam tuk\sflančiui metų prieš 
Kristų arba apie 2020 metus. 

Kun. P. Bučys. 

Dr.P.R2ALU5 
Licfavb DentKta 

1 N H 80. Mjchjgai, Arešte 

VAlAVDOSt • M » vakarc. 

n~~- "•» 
TaL Drover 7«4S 

Dr. C. Z. Vezelis 
UETUVIS DEKTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto. iki » vak. 
Seredcmis n&o 4 lyg S vakare 

471S SO. ASHLAKD AVESUB 
arti 47-tos Gatvės 

NEGIRDĖTA PROGA. 
Parsiduoda nrighton Parke, pigiai 

bizniara vieta, namas i metai kaip j ** 
pats savininkas statė, apačioje yra [ f 
grosernė. pelninga, ketvirtas metas \ Q 
kaip uždėta su ruimais. VirSui di
delių 6 kambarių flatas. elektros 
šviesa vanos ir gazas visame name. 

Konkrito beistnantas. Didelis tvar
tas ir lotas gražiai aptaisytas. Vis
kas vert."* $S,000. parduosime vi 
$7.000. atsišaukite per telefoną McK-
inley 5559. 

Kas pirmas to laimė. 

DR. S , NAIKELiS 
LIETUVE 

GTDYTOJAS IR CHUtūRGAB 
Of!«a Ir GyveaSnu vlet* 
MM So. Halsted Str. 

Ant Viršaus VnlTersal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
i iki 4 po pietų: nuo T iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Triefoaa* V»r* tS44 

Dr. L E. MAKARAS 
LfeteTte GydTtojna tr GbttvrgM 
BtmlMfe: U«M 9*. HksfalsM Ava 

I TiIrti—• rmlIaMa 34* b M w HM 
CfclcagoJ: 4&1& 89. Voo« Ste 

lik K«tr«rr* vakake nu & 0̂ Ud im 
T r l t f i — Tardi 7SS. 

S -

5,000 
FEDERAL 
COUPONS 

DYKAI 
Su kick\*iena 

Siuvama Mašina 

M 

M.iūiK Mėtir-iriais 
M<»l<V4afc< 

t>ii viskas ^ą rrUvIa j o m 
mokėti, jeigu kostumeriti 
Šios Kompanijoj, su ja m-

\ V E 3 T K R \ El.HCTRtC 

Pftrt.->hle Sewinr Mschine 

Atliek* visą sunkų siuvimo darl»!j—kojos pann-
nimas valdo mažiną, sureguliuoja grrifttTr.!;. Ner« ' 
mi9liit k©jH mint PrW*dam/.5 y,ne -»:.-s••«• r.iUrti. 
Nusipirk dabar: 

\ 
tjLECtKu: smvb r 

\ 

K 

-r— -ffmr 
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i SKAITYTOJU BALSAI. 
Žemės Dalinimas. :i.." IM mes nekuomet neišta-

, . rėme tokio žodžio, už kokį i.Š-
Aš skaitydamas; apie žemės p-iniume apkaltinimą, 

dalinimą Lietuvėje labai nuliu- Apšvieta yra naudinga vi
dau, kad dar yra prakeikta ši- ! ^iem^ Xenorėtume, kad ji nors 
tokia baudžiava Lietuvoje, ku- | k a , n butu uždrausta. Mokyklos 
ri remia dideles žeines. buk jus U i r v s t u r i b n t i a tdaros ir tu-
kulturą augina ir didvyrius jHutiems žemės ir neturintiems, 
gimdo.ir tik aniems tereikia ba Bet mes žinome, kad negana y-
ti inteligentais, o vargšams t e - j r a duoti laisvę visiems mokiu 
turi rūpėti aniems tą viską su
teikti. 

LABDARYBĖS REIKALAIS, Telepoone: Tardą 64. 

tis. Mokslui reikia lėšų. Lie-
tuva gali padaryti, kad žemiau 

As nemanau, KUU mano Dro-isįs niokslas eitu viešpatijos ar-
liai Krikščionys demokratai, ba visuomenės * lėšomis. Bet 
aniems tą suteiks. Aš manau, ttiekas n e g a ] į padaryti, kad ir 

AKUŠERKA 
A. 

Turiu patyrimą j 
mcteriu ligose; rū
pestingai prižiu- Š 
riu ligonę ir kudi- £ 

30 kį laike ligos. = 

. .__ . l • 
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kad žemė Lietuvoje turi būti 
padalinta kiek išeis kiekvienai 
šeimynai. Taip turi įvykti. 

Nereikalaukime mašinų prie 
žemės dirbimo. Mašinos at-

vidurinis mokslas su jo įstai
gomis, su jo knygomis butų 
duodamas visiems Lietuvos lė
šomis, ir kad Lietuva maitytu. 
visus mokinius ir mokėtų algas 

neša darbininkams pražūtį i r | j ų mokintojams. Lietuva labai 
norėtų tą padaryti ir krikščio-
nys-demokratai pirmiau už ki-

[f 

i 

ašaras. Gerai mašinom 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 rugių. Aš 
žinau, kad ne. 
Anglijoje ir kitose šalyse. Ar 
išvežė prieš karę Lietuvos mie
stai , 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
tu i dirbtuves, kurioj vasarą 
turėtų nedirbti. 

Už žiemos uždarbius žmogus 
galėtų leisti vaikelius j augštą 
mokyklą. Tada ir tas ponas di-
dzemis daugiau kultūros įgytų, 
negu dabar skriausdamas dar-
||ttinkus mažomis algomis ir 
prisipirkęs daugumą Įvairiau
sių mašinų, kad atimtų duonos 
kasnj ir Lietuvą nusilpnintų, 
jos sūnų skaitlių sumažintų. ' 

Pasakyta "Drauge ' ' , kad su
mažėtų inteligentija Liėltf^trje. 
Tas netiesa. I r šiandien tetu
rime sveikos inteligentijos tik 
iš ūkininkų sūnų, o didžemių 
sunųs atsižymėjo tik vagystė
mis ir paleistuvingu gyvenimu. 
Nei jie myli darbininkų, nei jie 
pamokina savopavaldinius ger 
bti Jėzų Kristų. Anaiptol. Jei 
reikėtų, aš prirodyeiau daugy
bę tokiu, 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-
saulyjo šalele. 

Pranciškus F. Bielskis, 
\ Kewanee, III. 

tus. Bet nėra pinigo Lietuvoje 
tiek daug, kad galėtų visiems 
ištekti gimnazijos ir universite
to mokslui. 

. , P-nas V. Bielskis sako, kad 
\ įsi atsiaure kiekvienos vasaros metų žemę 

dirbtų, o žiemos laiku prakai
tuotų dirbtuvėje. Bet jis turė
tų vežtis su savim į miestą sa
vo karvę ir arki i ir kitus _gy-
vuolius, kad galėtų juos pašer
ti kasdien. Rusai 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: "Sustabdi-

me dirbtuves vasaros metu," 
bet tą padaryti lengva tik tė-

Atsakymas p. Bielskiui. 
Tuščių ginčų galima išveng

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

" Draugas" parašė, kad da
linant žemę Lietuvoje nerei-

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-
raą, dar reikia, kad jis butų iš
pildomas, 

P-nas Bielskis labai pyksta 
ant mašinų, sakydamas, kad 
mašinos žemės dirbime atneša 
darbininkui ašaras ir pražūti. 
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 maši
na. Jei reikėtų be jos vėtyte vė-
tinti javus arba niekoti geldoje, 
kiek tai butų vargo ir sugaiš
ties! Mųs atminime Lietuvoje 
atsirado mašinų akseliui pjau
ti. Darbininkai gražumu ir pik
tumu kalbino ūkininkus, kad tik 
pirktų tų mašinų. Jie žinojo, 

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 I **** *• HaIs*ed st" Chica*°> DL" i 
ir senelių prieglaudai beveik 
vien Chieagos kuopų pasidar
bavimu jau pilnai išmokėta ir 
dar ižde randasi virš $12,000. 
Taigi, chicagiečių padarytas 
jau didis žingsnis, o išlaukinių 
kolonijų dar visai mažai tepri-
sidėta. Kodėl? 

Prieglaudą ingijus, 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 
Chieagoje vien tik nurodyda
mas savo pasidarbavimą malo 
niai prašo visus lietuvius sto
ti į tą pačią veikėjų eile ir 
dirbti iš pasišventimo; dirbti 
darbą, visiems brangų 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 j 
pašvenčia veltui dunksnojimui I AMERIKOS LIETUVIŲ 
į visų lietuvių ir į tavo, m i e- j mm A *M W —f\ m 
las broliau ir sesutė, širdis!I l w l W I I I f V L M 
N e s l a i k a s SUSimvlėt i a n t Var- . . Mokinama: antiškos ir lietuviškos 

kalbu, aritmetikos, knygredystea, ste-
gŠU n a š l a i č i ų be i Sene l ių . A - nografijos, typewrittog, pirklybos tei-
° ' siu, Suv. Valst. iuuiri.K >s, a'oeinos isto

rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystėa. 

Važiuokite į Lietuvą 
PER 

Resld. »S3 So. Ashland Blv. Cbicago, 
Telefonas Hajmarkct S544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojai ir chirurgas 
Specialistas Moteriško, Vyriška 
Vaiku ir viso chroniškų Ugą 

Ofisas: 3S54 So. Halsted St., Chlcago 
Telefonas Drcvcr 968S 

VALAJTDAS: 10— tl ryto S—3 po 
pletn 7—« rak. Hedeliomii 10—U d 
***mmwmmMmiĘt*%%**mmmm* 

J. P. WAiTCHES 
ATTORNBY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4M8 S. WOOD STKEKT 

72« W. 1Mb STREET 
CHICACO. 

MeKlaler 4320 

DEPOSITORS STATE BANK 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL 

/ 

$6,000,000.00 Milijonų Dol. Banką 

. 

Po T&lglul aeužm5r$k, kad genao- j j 
šias raistas tavo skilviui yra KATO- i • 
NIC. Prašalina visus nesmagumas Į S 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginu viena. Parduodama 
pas visus aptiekonni 

Galim išpildyti jums ap
likacijas del paspartų, 

duoti šipkartes per LIE-
pojų, arba per DANZIG, 

/ 

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 Jevvish. 
gitatoriai yra toki pat rauk 
pelniai ir vargšai, kaip ir tu, 
kiekvienas darbininke ir darbi-
ninke. Jie pašvenčia laiką ra-! ik l 10 vai 

šinėjimams laišku ir spaudoje j 3 1 0 6 S°- Halsted St., Chicago 
telpančiu raštų su pūslėtomis, 

Mokinimo valandos: n>io 9 ryto iki j 
j 4 valandos po pieta) vakarais nuo t 

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

nesykį apraišiotais pirštais 
nuo sunkiame darl>e Įgytų žai
zdų, panašiai kaip ir tu, mie
las broliau ir sesute! Kodėl- ^ ^ ^ 
gi tų Centro pasišventėlių ne j j r ^ I ^ - T ^ - ^ T ^ B Š ^ Š S j | 

PaSMtvtM vimj ak!-, 
ti rupime k a s y r a 
prieia«tmi skaude-
ymo pilvo?, ,<*\'8iffu-
:<x aptekimo, ner 
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P E A R L Q U E E N 
K O N G E R T I N O S 

rS • • • • 
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V. W, RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS 
Ofisas DUmiestrj 

29 South La Salle Street p 
Eambarte S24 f i 

Tcl. Central 83M I 

išklausvti ? kateraklo, oerriiegto; r.itkras aki* ir.Jedam 
Daroma egzaminas lektra parodantis nia 
žiaasias klaida*. Aldn- ii pritaikomi toisln 

Čia, brangus lietuvi ir lietu- g£ »«.««• _•"«:.«•"»•-:• •*•* p«seibsta. s^rrt 
S 

ve. pažink svarba ir reikalą i ̂ 1";.^n
!
d

ft°^,n,ao!, ; _ 
1 ™ * : uvitomls nuo 10 iki i vai. po pietu^ 

savo regėjimo ir vaDna e-inaafius mo- į m 
on. ValR«rfft«- ««^ ' - i k i S v&k&ro. Ne-

pradėti eiti pagelbon Labda-|i553 W.47thSt. ir Ashland Av 

Vakarais, 812 W. 33 S t 
TcL Tards 4481 

• • • • • • • • • • • • • • i 

j DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

j 4729 S. Ashland Avenue 
Kur gydo ligas vyru moterių ir | 

vaikų. 

' Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki S:39 
vakare. Nedėliomis 18 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

rybės Centrui. Jei kolonijoje 
randafi 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.) 

Telefoną* Drorer 9680. 

K-

TEISINGOS DRABUŽIU į 
KAINOS. 

!RLJ,SHI!SLMAM ! |Dr-M.Stupnick i ! 
Gydytojas ir Chirurgas |» ^ ^ « . . , „ _ ? « . . « 

Kad nereikėtų taip skaldinti 
Lietuvos žemę į trupinius, turi
me rūpintis sudaryti mūsų ša-
lijp pramoniją neblogiau mai

tinančią žmones, negu ukė. Ta-11 
kad tos masinos ne ašaras i r u „ - i . - i— o„«v.i +A^O^ ^„K«K« i i . . . . , da vienam sūnui tėvas palieka j j 

Kainos kurios pritinka kiekvie-1 

!

nnra kiSeniui. Gvarantuojame kad | 
sutaupinsirae jums 10% iki IQ% j 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie J 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 41 Ooart 
Res. 1229 W. 49 Avenoe 

Telefonas Cicero S6SI 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

3107 So. Morgsa Street 
• CHICAGO, ILLTJIOI8 

Telefonas Tards S8SS 
•alsiodos: — 8 Iki 11 U ryto; 

\ C po pietų Iki 8 rak. Nekėlio
mis nuo S lkl 8 vai. vakar*. 

pražūtį jiems padaro, o darbą 
palengvina ir pagreitina, su
darydamos daugiau laiko pasil
sint. 

"Draugas" parašė, kad aps-
kia naikinti ūkių tarp 10 ir 50 j kriti je butų palikta nors po 
došinitinių, arba 15 ir 75 mar- vieną arba po du dideliu žemės 
gų. didiuno, nes iki šiol diduma į plotu, idant butų iš kur gauti 
Lietuvos inteligentų išėjo iš tų j brangių mašinų pigiai pasisko-

Vyru ir jaun.i vaikynu gatavi 
i drabužiai padirbti ant užsakymo 
J bet neatsisaukti siutai ir nverko-

tai su dirželiais ir be, for fittirig 
ir kžtokio styliaus $32.50. ikf J60 
Pamatykite mušu speciiale e i le . 
siutu ir overkotu po 815, 17 50,} 
820. 822.50. $25. ir |S0. Juodi 

f 

i 
I 

nkių. nes panaikinus tas ukes, 
nebdiktų iš kur gauti tiek daug 
inteligentijos kiek jos gauda
vome iki šioL * 

I'-nas Y. Bu-1>ki>. t.-i laikraš
čio pasakymo i^rskaiięs. ėmė 
stebėtis, kn<i <lnr ntsir;in<;a 
baudžiavom užiarėių. N'ors lie
tuvių kaiiia labai <eun. \-<-- bau
džiavos vardu iki ši<>; m^kas 
nevadino ūkių. turinčiu nedau
giau 50 dešimtinių žemės. 

Nei didžemiais tokių Lietu
voje iki šioj niekas nrvadin.-1. 
nei nevadina. I'-nni Bielskiui 
rodosi, buk " D r a u g a s " pasa-
kę*-: "Tik aniem.< tereikia būti 
inteligentais, o vargšams tetų-' 
ri rūpėti aniems viską suteik-j 

linti, idant butų kur leisti žem
dirbių jaunuomenę mokintis 
žemdirbystės. Tie dvarai pri-

j klausys ne asmenims, o Lietu-
jvos valdžiai. 

\'isi kiti dvarai taps išdalin-
:• l.^tuvoje. Xe mus kaltė, kad 
viriai šeimynai neišeis nei 11 

:::•.•- '-:nu. V v. iividešimties metų 
pnsejs tas mažas nkes dalinti 
r'ntriikart. nes užanęs vaikai. 
kuriems daliar žemes neteks, o 
tėvai dar nemis v irę. Lietuvo
je paprastas daigtas keturi vai- ' 
kai šeimynejr.. T(« g-;-, į,-;iv tik 
du sunūs \'ietoje vieno tėvo. 
o dukterys išeis kitur, tai ir. 
mirštant tėvnj Ii desėtinu ukė ; 

ukę, kitus išleidžia i mokslus ar . i č 
l amatus. Tėviškėje likęs brolis j } } 
gamina ūkės vaisių, moksluose 
ar pramonijoje esantieji jam 
duoda pinigų už tuos vaisius ir 
visi gali gražiai gyventi. 

To nebus jei visi smelksis j 
ukę. "arba jei visi norės gyventi i J 
miestuose. Reikia sutarti ir pa 
sidalinti. 

Siutai po $45 iki $63. Mellnos vjl-
nof siutai p© $?5 iki $S0. Vaiku 
siutai *Sr overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. Ir augSčiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.30 iki 
$17.50. Speeijalis nuožimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo į 
Europa. 

Šiandieną-
Atdara kiekviena «tiena Iki 9 

vai. vakare Subatomis 10 va!. Ke-
deliomis iki 6 vai. vakare. 

S. G0RD0N, -
1415 So. Halsted Street 

l: 

pasidalis i dvi po 5 ir pusę 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČTCS, KARPETUS, 
PLANUS, VICTOR0LAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t t pas 

P, KV0.IA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroc 2500 
Krautuve atdara Seredomts ir 

Petnyftomis Iki 6 r»l. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

Dabar yra patvlrfntoa ir varto
jamo* daugumos Uetuviu, kori* gra-
3Ua koncertina ir augžtal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertma 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Kea galime jas pampinti 
aogsto arba iemo tono. 

Reikalaukit* katalogo, kor] ISslnn-
čiame dykai. 

6E0R6I & VITU MUSIC 88. 
164* W. 47tk St., Ckloago, m . 
ĮlffiniHtHiUmitHHHHHrtlIlHtHBttmiffl 

1 
pasidėk savo brangenybes 
vienoj iš naujų Safe Depo-
sit dėžių mūsų didelėse pl
ieno kelnorese. Jos yra vie
nos iš stipriausių Chicagoj. 

\ 

" 

Z?APltt CKTVERSAl 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Šifkartes par

duodamos ant visų linijų. 

Central Manufacturing District Bank 
1112 West35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 

.-
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OHJUGIS Šeštadienis gegules 22 1920 

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

LABDARYBĖS REIKA
LAIS. 

(Pabaiga nuo 3 pusi.). 

Sausio 2, 1920. i kurie davė pinigii lam fondui 
Lietuviu Tarybai ir 

Lietuviu Central. Karės 
Pašelpos Komitetui. 

Gerbiamieji:— 
Turiu didele garbę, vardu 

Amerikos Kaudonojo Kry
žiaus, perduot Tamstų organi
zacijoms Įdėtąjį raportą ka>-
link paš>lix)s darbo, pradėto 
pavasari (1919 m.), Lietuvoje. 
Kaip žinote. Amerikos Rau
donasis Kryžius turėjo savo 
globoj fondą iš $130,190.88. 
Tie pimgai buvo vientik pa-
šelpai Lietuvoje, ir tik keletą. ^ n 

mėnesiu po karės pertraukos 
buvo galima tuos pinigus su
naudoti paskirtam tikslui. 

Kuomet Amerikos Raudona
sis Kryžiaus buvo užintere-
suotas pirmiausiai i abelna. pa
šelpos padėjimą Europoje, 
jis turėjo ypatingų interesų ir 
sųjausnių kaslink šito fondo, 
nes dovanos, duotos šitam y-
patiugam projektai, nereiškė 
kokių didelę duoklę, bet buvo 
dovanos lų, kurie giliai pri
jautė kentėjimams savo gimi-* 
•BĮ ir draugų Lietuvoje; jie 
davė — su dideliu pasišven
timu, nors dovanėlė, dažnai, 
buvo nedidelė. 

Karo nelaimės neprileido 
greito atlikimo pampės dar
bo. Žmonės, kurie buvo davę 
aukas, laukė daugeli 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 atidaryti ir 
šalis lųivo prieinama, buvo ma j 
tyta,/^og kuogreičiaus pašelpa I 
suteikiama, tuo geresnės pa- i 
sėkmės. Del tos priežasties, ir, 
kadangi mes žinojome, jr įr trr , 
fcarie davė tuos pinigus reika
lavo, greito sunaudojimo be 
jokio atidėliojimo, Amerikos 
Raud. Kryžius tuoj siuntė ?*v 
vo Misijų i Lietuvų. Tos eks
pedicijos viršininku buvo pas
kirtas kapitonas CImrle-s S. 
Paine. Pridėtas raportas yra 
trumpas jo aprašymas savo 
darbo. 

Apreiškimas pirmas parodo 
kiekybę, vertę ir rųši išduotu 
tavorų (prekių). 

Apreiškimas antras paremia 
pirmų apreiškimų, inlv.damas 
rusi ir vertę tavorų ir kur iš
dalinti. 

Tėmykite, jog kapitono 
Paine'o raportas trumpas, 
duoda tik faktus, mažai dailu-
mo. Manau, tac nežemina 
porto vertės. 

Lengva mums persistatyt 
apystovas šalyje, kur tik vie
name atsitikime rado moterį 
su savo visa šeimyna gyve
nant kiaulių tvarte, sunku }>a-
prastam žmogui, apart rašyto
jo, 

VJĮSOS išlaidos kapitono Pai-
ne'o ekspedicijos buvo mokė
tos iš Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus generalio fondo. 

Sulig padaryto surašo, iš
dalinti tavorai viršijo netoli 
$2)6,096 surinktus pašelpai pi
nigus. Žingeidu u-iuyt, jog 
vaikščiojama vertė tų tavorų 
laike išdalinimo buvo didesnė 
negu pridėtas surašąs išduo
da. Amerikos Raudonasis Kry
žius savais pinigais išmokėjo 
tuos $2t>,000. Vėliaus, kuomet 

Raudonasis Kry
žius galėjo vest pašelpos dar
bų Lietuvoje, pinigai atliki
mui to darbo išskirtinai buvo 
pristatyti iš Amerikos. Rau
donojo Kryž. generalio i'on-Į 
do, aj>art tų pinigų, buvo duo
ta dar materijalė pagelba. 
Mes norime skaitliuoti tų vis-
kų kaipo dalį Amerikos Rau
donojo Kryžiaus paskyrimo už 
baigime darbo, kuris buvo at
liktas susirišant su Lietuvių 
specijaliu fondu. Mūsų Kgze-
kutyvis Komitetas padarė pa
skyrimų ir užtvirtino rezoliu 
ei ją tame dalyke. 

Dr. Livingston Farrand. 
Pirmsėdis Cent. A. R. K. 

Komiteto. 

KAPITONO PAINE'O 
PORTAS APIE PAŠEL
POS DARBA LIETU

VOJE. 

^Apie balandžio 12 d. Ame
rikos Raudonasis Kryžius 
siuntė vienutę iš kapitono Bri-
glit, kapitono Hill ir manęs Į 
Kopenhagą išrinkti iš mūsų 
sankrovų tiukamų Littuvai 
tavorų. 

Mūsų ištyrimas esanėių su 
sinešiino butlų parodė, jog 
trans{»ortacijos padėjimas Lie
tuvoje tapo sutvarkytas ir jog 
bus galima siųsti tavoms \ 
Lietuvų po globa Lietuvos 
valdžios, be vokiškų kareivių 
ir bolševikų pavojingų nepri-
imumų i r kvaršinimų. Reikia 
atsiminti, jog Lietuvoje stip. 
ria kovą varė rusų ir vokiečių 
armijos, ir kų nepaėmė ru
sų armijos besitraukdamos at
gal, buvo vokiečių konfiskuo
ta, visa šalis beveik visiškai 
apnuoginta. Mes radome, jog 
rytuose ir pietuose bolševikai 
viešpatavo. Lietuvių armija 
buvo užimta vientik kovose su 
bolševikais, gaudami mažai 
pagelbos nno vokiečių; pietva
kariuose buvo lenkų armija 

ra-1 irgi kovoje su bolševikais. Per 
visų Lietuvų, kaip ir kituose 
Baltijos uostuose, geležinke
liai, telegrafo ir telefono lini
jos buvo vokiečių kontrolėje, 
geležinkeliai buvo labai suga
dinti. Tokis dalykų stovis ap-

liau ar sesuo, pasikviesk savo 
bent kelius draugus ar drau 
ges, Rymo katalikus, ir tarp 
savęs pasitarę surengkite pra
kalbas, pareikalaukite iš Cen
tro agitatorio (kalbėtojo), ku
ris pagelbės sutverti Labda
ringos Sąjungos kuopų. 

Garbė 18 ir 19 kuopoms! Tų 
kolonijų lietuviai šjmet pir
mieji išgirdo Centro balsų, ir 
sutvėrė 18 kuopų Aurora, 
UI. ir 19 kuopų Detroit, Mich. 
Detroite 19 kuopa susitvėrė 
net su penkiais Garbės nariais. 

Lauksime, kuri kolonija pa-
siriidvs numerius 20 ir 21 ir 
t.t. Tikimės, kad tai bus In
diana Harbor ir Gary. Iš toli
mesnių, seniaus susitvėrusių 
kuopų pirma garbė priguli 17 
kuopai, Kenosba, AVis. J i i š 
sižadėjo našlaičių naudai su-
riiusti $600.00, bet surinko ir 
prisiuntė Centrui $700.00. 
Trumpoje ateityje žada pri
baigti visą $1000.00. 

"Draugo" Xo. 101 mano bu
vo pažymėta, kad našlaičių 
prieglaudos kontraktai eina 
tarp $65,000.00 ir $69,000.00. 
Tai buvo mano stambi klaida 
(klaidingai suprasta). 

Prieglaudos pastatymas šį-
jmet reikalauja virš $100,000.00 
Idol. 100 našlaičių. Tokį namų 

RA-! prieš karų galima buvo pasta
tyti už $50,000.00. 

Kad visi Illinois, Indiana. 
\Visconsino ir Michigano vals
tijų lietuviai nors po $1.00 pa
aukotų, prieglauda šjmet ir 
stotųsi. Todėl į darbų, mielas 
brolau ir sesutė! 

Jul. Šliogeris. 
Visais kuopų tvėrimo reika

lais reikia kreipties šiuo ad
resu: 
JuL Šliogeris, 

1508So. 48th Ot - ••*• 
Cicero, UI. 

Didelis Piknikas 
PABENGTAS 

ŠVENTOS ONOS DRAUGIJOS 
NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO-MAY 23, 1920 

GARDNER'S PARK, 123rd Michigan Ave., Chica^o, 111. 
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Pradžia 1:00 vai. po pietų įžanga 35c. ypatai. I 

! 

Kviečiame visus lietuviusir lietuvaite koskaitlingiausiai atsilankyti ant laukų, tai nerei&a praleisti šios gero* 
progos. Bus puikiausias ir sn:rg;uu.sias piknikas, koki kuomet nors pirmiau Chicagos lietuviai yra matę. 

Bus jvairaus turinio žaislų. Muzika bus puikiausia ir gros naujausias angliškus ir lietuviškus šekius. Taipgi 
bus visokiu užkandžių. Nepraleiskite šio smagaus Pllniko. 

Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS. 

\ 
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FARMOS ARTI CHICAGOS 
Tiktai 50 myliu nuo vidaus Chi

cagos miesto j pietus, savininkas 
parduoda Dvarą-Kunch del Lietu- I 
viu kolnijoe, tai yra: 11.000 akru! 
lygaus juodžemio, prie upės dvi my- i 
Uos nuo geležinkelio, tris dalis išdir- j 
btos žemės. Ūkusieji ganyklos ir 
miškas, o a svarbiausi augalai šie: 
Kornai, Kviečiai, Rugiai. Miežiai, A-
vižos. Bulvės, šienas, o ypatingai dar
žovės: Kopūstai, Cibuliai. Agurkai, 
Tametės. Salotoes ir tt.,o trokais da-
veža j Chicaga per dvi valandas, 
namai del 5-6 šeimynų, daugybė bu-
davonig, v»okios mašinos. .įrankiai 
ir padarai, 20 arklių, pakanklai, du 
trokai, 5 vežimai ir 200 galviju, 60 
kiaulių, taipgi paukščių, taip kad 
vieną dieną nuvažiavęs ten ant ryto
jaus gali pradėti ūkininkauti, nes 
plotai ja yra apsi'ti įvairiais javais. 
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TEATRAS IR BALIUS 
Rengia 

o labai pigiai bus parduota ant ii- | 
gų lengvų išmokesčių. farmos po 40 j 
ir 80 akru SU javais budavonofnis m 
augalais, galvijais ir su padarais. Del i Į 
platesniu žinių apie kelionę, kainą, • P 
susirinkimą ir tt. Rašyk Telefonuok Į 
.i Lietuviu Ūkininkų Bandrove. 

2257 W. *3rd PI. Chk»go. 111. 
Telephone Canal 1653 nuo < iki 10 
vakare. 

I 
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AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
Subatoje, 22 d. Gegužio-May, 1920 

M. Meldažio Svetainėje, 2242 We$t 23rd Place 
PIKMU'KARTU WBST SIDĖJE LIET. VYČIŲ 13ta KUOPA 

STATO SCENOJE 

"GIMS TAUTOS GENIJUS" 
DRAMA 2 DALYSE 7 ATIDENGIMŲ 

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

ĮŽANGA VAIKAMS 25c.; DIDELIEMS 35c. ir AUGŠClAU 

i 

PO PRCGRAMTJI LINKSMUS ŠOKIAI 
Kviečia širdingai atsilankyti KLEBONAS ir KOMITETAI. 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 
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sunkino pergabenimą, 
pripratusio prie puikiu ap-1 Kaip trk atvažiavome į Ko-

rašymij. tinkamai aprašyt \d- penhagą, tuoj susinešiau su 
kius padėjimus. 

Amerikos Raudonasis 
Lietuvių atstovu p. Jurgiu Sa
vicku, kuris kiek tifc galėjo 
pagelbėja 

Kry 
žius jaukiasi, jog užgaiiėdiran 

,ciai išpildė savo pareigas! tol i niusij vyriausios buve i-
/ ' tiems cia Amerikoje, kurie pri-j nės ir tankiai laikėme pasita-

jaucia Lietuvos reikalams ir Irimus kaslink pašelpos darbo 

transportacijos, ir kad tavo
rai būtinai reikalingi Lietuvai. 
Mes apsvarstėm geriausius ir 
saugiausius budus įvežimo ta
vorų Į Lietuvą ir transporta
vimą, i Kauną, kur Lietuvos 
valdžia rengė aprūpinti sank
rovas ir užstatyti sargybą. Tie 
visi dalykai buvo rūpestingai 
atlikti su p. Savicko ir Lie
tuvos valdžios pagelba, nes 
jie.suprato, jog pinigai tiems 
ypatingiems tavorams buvo 
surinkti Lietuvių Dienoje (A-
merikoje)* ir kad visoki žmo
nės dėjo tas dovanas 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 tavorai 
dasiektų galutiną- paskyrimo 
vietą. Neužsimokėjo ve/'t ta
voms per vandenj į bile Bal
tijos uostą. Po pasikalbėjimo 
su pulkininku Caroliu l&ylor, 
Amerikos Raudonojo Kr»žiaus 
komisijonierium Berlyne, nu
tarėme sukraut tavorus Į va

j o ofisas buvo ne-jgonus ir pervežt per Vokieti
jų po sargyba. «(D. bus). 

•) 1 Lapkričio 1916 m. 

nmiHimiNiHiiflifiinniuiiMiiimimmH 
NAUJAS BUSINESS IR TEI 
SINGAS PATARNAVIMAS 

Su šiuomi pra
nešu savo visiems 
pažistamėms kad 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Fanrrn. 
Taipgi skolinu pi 
ninęrus ant namu 
ir f armu už maia 
nuošimti ir apsau 
gojų namus ra

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

GEORGE PETKUS. 
jiReal Estate, Loans & Firc 
j i Insurance, Foreign Exchange 

| and Ste&m Ship Tickets. 
| 3402 S. Halsted St. Chicajo. 
| Tel. Yards 5379 
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KONCERTAS 
PIANISTES ELZBIETOS MAKARAITES, ir jos mokiniu 

NEDELIOJ, BIRŽELIO 6 d. 1920 
f SCHO0L HALL, 48th ir Honore St, Pradžia 7:30 vai. vakare 
r Apart viršniinri<*> artMtV rongi'-jos kon<rrtc dali vau * <l»r p-lcs >1. \orkait«- ir Ona KudaiiskaUc, <lai-

, ninink<'>. j). K. Sarpaliii*. Ivtritonas. J. i. Zolp. ti-nori >. IUi^ diiciu. quaru-tn. ir kiti pamarjrinimai. 
Tikii-i.li i«i-'i(lii<i(la nn- kick\i<-na mokini. p-a.<. 4. 4. '/.olp. 4M7 Hcrmftasr arr . . p-lč F . Okmoniutc. 

!451& W<MMI st.. "Draujo" fifiso. Naujkmu o(\>r. J . 4. Kiras llankc. Dr. Makaro ofinc. 
KvtcftaHK' visus atsilank>ti aut šio koncerto, n rs programas bus šra tus . 
Po proKraaiui M>kiai. KOMITKTAS. 

Smetonos serai pritaikinti aklatal . j 
bus palengvinimu del Jūsų akių. <: 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau- ) ; 
dėjimo, kuomet raidės liejasi į kru į • 
«V, keoue t skaitai ar siuvi a r įa- > j 
sai. tai tuomet yra ženklas, kad (: 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų : 
patyrimas priduos Jums geriausią ; 
patarnavimą u i prieinamą, kaina < 
net taip žemai net iki $3.00. > 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago i 
Egtammas sutettrtamas dykai <• 

Kampat 18-tos gatv*s. )Į 
S-čios labos Tiri Platt'o apUckos. \\ 

Kambaris 14, 15, 16. IT ir 18 \\ 
Tėmykite { H M M parašą. 

Valandos: nuo 1 vai. išryto iki 9 <; 
\ v*J, vakare Panedėliais, Seredo- ) 

mis ir Petnyčiomis. 

S. D. LACHAWia 
Lietuvy^ Graborloa patdrnanju. laido-

t«vėw ko pširl&Ml*. RMtale meld«u «t-
•tSkukt!. o maon darbo bmite oigaoidint! 

(2314 W. 23 PL Chicago, m 
TcL Otaal t lPt . 

Pirmutine Lietuvių Valstijine 
Banką Amerikoje 

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

Tos Bankos saugumą gali spręsti iš to, kacl Ji yra po kontrole 
ir priežiūra Iffinojaus Valstijos. Jos turtas siekia daugiau kaip Mi
lijoną Dolerių. Jos Direktorių, ir serininku turtas daugiau kaip 
Įm inti 0*t \ i i .... c » 

: - DešimtsĮMilijonų 
Visi jie yra pasekmingi veriėjystėje, kurie stovi užpakalyj šios 

Bankos. 
Chicagos miestas ir Cook Pavietas turi savo pmigus padėję 

šiame Banke. 
Keliaujantiems i Lietuvą pasporius parūpiname per savaitę lai

ko. Siunčiame pinigus i visas pasaulio dalis trumpu laiku ir sau
giu būdu. 

BANKOS VALANDOS: 
Panodėliais ,Seredomis, Ketveriais ir PėtinV-iomis nuo 9 vai. ryto 
iki 4 vai. \m pietų. Utarnuikais ir Sabatoiiiis nno 9 vai. ryto iki 8:30 
vakare. 

BiOŽUUSlč W'MU KRAUTUVE RH1CA60JF 

NLM0KES1 PINIGUS BERHKALO 
MŪSŲ krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
PH:I",,:O iarr;'- iiž žf-miaasia kâ ną. kur kitur taip ncffansi* 

Mašrn- •.; ia'šk.:"-.s dn;k"iotį ir ofî n darbams vra naujsn-
rios mados. UŽIaikoiii rbokiiii laikrodžius, žiedus, šliubi-
r.:us '• .i.-:-:::" r. r. • . rrr.T.afnr.'js lirtuviškais rrkerdai* ir 

įcertiniu geriausią, armonika rtaHkij ir p-usišb; išdir-
čiij Balalaikų, gitarų ir •niftn. k"1*1-"!; tik r^'kia. Dir 

bame yisokius žeukiua drau .. -vr,« lUMttt iaikr^diinis ;r 
rauzikalHkus instrumentus •MUD&JU 

Sisponas P. Kazlawski 
ASHLAND AVE., CHICAOO, ILL. 

T-icfnr.as: U R O V E R T30S 
4G32 tz 
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LIETUVIAI AUKOJE I 
- B 

KSNOSHA. WIS. 

K a s veža. tą i r piaka. 

L. L. paskolos Chieagos ap
skri t is nusta tė Kenoshai par
duoti Lietuvon Laisvėj bonų 
už $45,000.00 dol. Mes, keno-

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

Gegužio 11 d. i r kitas lietu
vis J . Arbaeauskas apleido 
mokyklą, nes \ ewarke , X. J . 

? nors ir matydavo savo vaikus Į BRANGIAUSIA SYSTEMA 
! negerai darant, nieko nesakys Brangiausia "Sys tema ' ' y-
jdavo. Dabar-gi, matydama są-;ra tai gerų. nervą systenm. 
junga, kad viską po senovei Kiekvienas pasekmingas biz-
palikus nieko gero negalės • nierius tau pasakys tą, kad 
atsiekti, todėl prižiūrėti kiek-1 nėra gero pasisekimo be gerą 
vieną gatvę tapo išrinkti ko-;nervų. Jeigu daėjai savo nu-
mitetai. Tie komitetai veiks žiūrėto laipsnio, bet nesustok, 

sh iečiai, labai norėtumt par- , , , 
J . - * ^ A nnri AA • i "gOllDUtVje tUTl p a s i d u o t i O-
duoti uz $o0,0O0.00, vienoku . . r ' 
vargas , kad nėra kam pirkti Mūsų stoties pardavinėtojai 
nušilę dirba, kad tik daugiau 
parduoti ir nelaukia kol kas 
nustatys, kiek parduoti, a r pa
ragins. 

Sulig kolonijos didumo, j 
mums perdaug paskirta par- i 
duoti. Žinome daug kitą kolo- i 
ui ją, kur ios per pus yra didės- j 
nės, bet-gi anoms per pus ma- į 
žiau paskir ta . Čia pasirodo.; 
kad Chieagos apskritis nežino-
kolonijų didumo. Taigi, kad 
žinotų chieagieeiai, . kiek Ke-

peracijai. 
Likę lietuviai moksleiviai 

linki geriausio pasisekimo at
gavime sveikatos abiem moks
leiviam ir laimingai sugrįžti 
atgal su ateinančiais mokslo 
metais. 

Gegužės 29 d. Bui'faloje bus 
įšventinti Į kunigus apie 25 
klierikai. Vienas iš tų lietuvis 
save vadina lenku. 

Kišamą Jonas. 

sąjungos vardu ir reikale 
kreipeis j miestelio valdžią. 

Geistina butų, kad visi, iki 
vieno, namų savininkai kreiptų 
domę i tą sąjungą, kad v i s i ) s i s < ? k i m o - J l s Paduoda apeti-j 
• • v . , j , , . - tą, pagelbsti sugromuilaoti 
isirasvtų, kad lankvtu jos su- . A ° . , . ° . i 

i r , 

ant vietos. 
Triners American EJLvir of 

Bitte» Wine, yra didžiausia 
palba visiems, kurie ieško pa-

S Ii H 
5 m m 
s 
s 

TVERTAS 

WEST PULLMAN, ELL. 

Vadovaujant senam pirmi-
35 

noshoje v ra lietuvių, tai čia . . . . .. ... 
T j ,. , • v , mnkui, Lietuvos Vvcių 

ir paduodu: lietuvių Kenosho- •;, ' , , ' . 
. ,. , ,. . . v - , . i kuopa siuosmet daug neveikė, 
je, su auteliais i r niazais.skai-; », . . , . . . . 

i .-><m T * ; Štai, nesenai buvo įrengti du tomą apie 1,200. Jų tarpe ' daug y r a bolševikų, menše- koncertai: vienas p. Jus . Ku-

sirinkinms, kuriuose daug nau 
jų dalykų galima patirt i . Ta
da ta sąjunga daug gero' ga
lėtų nuveikti. 

Visi kalba, kad Cicero mies 
telis yra neturtingas. Netiesa. 
Jeigu butų neturtingas, tai 
nebūtų daugiau smuklių kaip 
didesniuose už Cicero mieste
liuose. Neturtingame mieste 
lyj jos negalėtų užsilaikyti. 

A. Balčiūnas. 

maistą," priduoda gyvumo 
sustiprina nervas. J is 
liną galvos skaudėjimą, ner
viškumo, kito vaisto tokio nė
ra, kad duotų tokius rezulta
tus, ' kaip Triners American 
Elixir per paskutinius 30 me
tą. 

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

Pamėgink Triner's Angeli-
ka Bitter Tonik, tavo krautu-
vninkas tur i šią vaistų savo 
stocke Josepb Triner Company 

1333-45 So. Ashland Ave. 
Chicago, UI. ' (Apgr.) 

Tūkstančiai žmonių 
tą sako apie 

mm 

Peoples Stock Yards State Bank [ 

, , i i • „*••, dirkai, kitas parapijai. Po to 
viku, kardimnkų, kurie netik , .' *~ . *"r 

. . T • , - . , T . I buvo įrengtas didelis vakaras 
neremia Lietuvos reikalų, bet . * n , . 
d a r p r ie kiekvienos progos i r f«f* 9 d ; P i r m a į P * * * 5 * 

kenkti. J i e niekina.: r m i s ^^ziavi i i ias . Isvaziayi-
' mas pavyko. \ įsi nariai susi-

stengiasi 
juokiasi iš tų, kurie su pasi- . . v . 
šventimu dirba tėvvnės labui. | !« *&***>. ?J»* pas.syme-
Yra d a r i r tokią, kurie, atsi- i » ™ a u s t o s mergaitės: O. 
minę Lietuvos Misijos lnfor-1 ; ^ f įskaitė. V Lsdiutė, J . 
maciju Skvrio pradžioje pas- i ' a l e k l l l t * i r A - ******* Is 
kolos kampanijos u ž s i p ū o ] i . ! jaikmų ypač pas.daroavo \ . 
mus ant dešiniųjų, i r kairiniu.1 &**»*"*> P- Simutis, J . Mie-
ir-gi neperka bonų. Tik b u r e - 1 ? ^ J^f^ J* S ° r ° k a " ' l f 

lis gerų tėvvnainiu dirba s u | a a n ? k l t l J ' 
didžiausiu pasiaukojimu. Atsisakius «enam pirnunin-

REKALAUJ^ 
Pantry mergaites $60 mėnesėj ir 

Valgis. Atsišaukiu-
MORRISON HOTEL 
2S Soutli Clark str. 

KODĖL MOKĖT RANDA? 
Jei Tamsta randavoji namą. tai 

mokėdamas raudą nuperki kitam. 
Nusipirk sau namą, štai keletas 
barganų: 
Parsiduoda 3-jų augščių mūrinis 

namas. 8 pagyv. po 4 ir 5 kam. 
barius, su maudynėmis ir elektra 
randasi prie 3*337 So. \Vallaee St. 
Prekė $13,000.00. 

Parsiduoda 3-jų augščių mūri
nis namas. 1 storas, ir 4 pagvv.| .,-«„ , 

* B* Indu Plovėjai $•!.».00 kam baris ir 
po 4 ir 5 kambarius. Naras randa- kurdas Atsišaukite 
si prie 3321 So. Morgan St. Pre
kė $7,500.00. 

Parsiduoda 2-jų augščių mūri-
nis namas. 2 pagvv. po 4 kamba
rius, su tuščiu lotu greta lota 

Kampas 47th ir Ashland Avenue 

r s 
'" .. 

Prie Laundres Vyrai ir Moteris 
Gera mokestis. Geros valandos At
sišaukite 

MORRISON HOTEL 
23 South Clark Str. 

MORRISON HOTEL 
2S SouU: Clark Str. 

Chambermaids $45.00 j manėsi, 
kSfiatiarin ii" Buiu. i>. A į s i š a u k i t e 

MORMSON HOTEL 
23 Soutli Clark Str. 

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos-

Ji yra State Bank po kontrole ir Pr iežiūra Illinojaus Valstijos 

Jos turtas sieką suvirs Penkiol ika Milijonu Dolieriu. 

Jos Stockholderiai ir Direktoriai , a r b a taip sakant "vyrai sto

vinti užpakaiij b a n k o s " ir vyrai tur t ingi ir su didelių biznio prity

rimu. • 

* 
Šių vyru tu r t as siekia suvirs Viena Šimtą Milijonu Dolieriu. 

i i 

Buvo renkamos aukos. Ke- ! ? {ff * ™ f * V ° ™?*^ P * 1 2 5 W m> * W a U a < * St* 
noshieeiai dau^ daugiau s u d , . ' D ^ o Apve,,dos parapijon uz- P r t ^ ^ m m 

i - j • i 7 •• i miti vargonininko vietą), pir-
jo negu didesnes kolonijos. i . , ,., .«_. .L. , f i • 
* TV f , • T - ^ T • mininke liko išrinkta darl)sti 

Išgirdę apie Lietuvos Lais
vės Paskolą ir kada Bostoniš-

mergaitė Agota Skigaitė. 
Tikimės, kad ir naujoji pir-

•. "., . v. . i "TT : .Imininke nenuilstamai darbuo-
bė, keno^nieciai pirnmtimai • • D v v. , . . 

. . . .. . , . . _ . i sis Bažnyčios naudai ir tautos 
sutverė komitetą. A espeio Lio- , , . n . . . , . »«• •• *!• •._ i / • » labui. Geriausio pasisekimo, tuvos Misi ta Koją iko ti i A--< . . " ... .. 

., . ,.:... ; i Lietuvos pilietis, 
menką, kenosbie<'iai jau buvo 
gatavi pirkti ir parduoti bo
nus. -

O-

Parsiduoda 2-jų augščių mūrinis 
namas, 3 pagyv. po 4 ir 6 gam-
barius. su elektra, namas randasi 

SHEET MfTAk DAKBIMNK.4I. 
Pieną ir Xal:»f Parbas. Gera Mo

kestis. 
v The r> iė ' •» tonai Co. 

*SS4 N. Ha.'itnvr Ave. 

REIKALINGOS. 

CICERO, ILL. 

Dal>ar Kenosha turi i>arda-; Juda, kruta cieerieeiai 
vus bonų už $20,000.00. Tiki- į rai atšilus visi apie š 
mės dar daugiau parduoti, nesjvius pradėjo žolę sėti, mede-
kai-kurie pramonininkai d a r ! liūs sodinti. Geru daigtu yra 
nepirko. Kada išeis aikštėn; puošti gatves, tik gaila, kad 
mūsų pramonininkai, tai ir!nevisi taip daro. Daugelis pa-
Chicagą. nustebins. įsako: " O , kam čia to reikia. 

Taigi, kas veža, tą ir plaka, j Man gerai ir t a ip . " Aš įna-
J . Trakšelis j nau, kad labai klysta tie, ku-

Kenosiios L. L. P . Stoties į rie taip sako. Kada žemę apie 
Šaligatvius žnlp Anspsim mn. 

įtoris $20.00 savai-
lens^MS darbas. 

H«r»i<1i Yitkin O©. 
2Sfll S<>. Pamina Str. 

prie 2932 S. Poplar Ave. Prekė i ^ ^ s K P ' 
^.500.00. 
Parsiduoda 2-jų augseiij muriius;-^: 
namas, 4 pagyv. po 4 kambarius.; PaieSkau savo dčdės Petrą ir bro-

• o o i t a r> n * D _ J A I J o J o r ' ° Petkų .paėj&nčiu iš Kauno 
pne 3316 8». Parnell Ave. T**e \TtWitm T a w r a ^ s ap«k-ricio Šilalės pa-
$4.200.00. i r aP- Šilu kaimo. Girdėjau kad gy-

„ . , , , . v . . K i vena ir dirba niftitiose meldžiu atsi-
Parsiduoda 2-JTJ augseio meui-j ga^o torastll a r k M 

apie juos iino-
nis namas 2 M V T . po G kamba-' tc meldžiu pranešti man o busiu ia-

! bu.i dėkingas, 
rius. prie 3518 So. Parnell Ave. | 

Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chieagos 
Cook Pavirtas ir 26,000 darbininku tari 

savo pinigus pasidėję šiame Banke. 
Bss?iflair 

Prekė $2.200.00. i 
K. PETKrS 

2008 \V. 23 St. Chk-atfO. IU. 

pirnūninkas. 

. Parsiduoda 2-ju augšeiii medi- j 
nis namas. 2 pagyv. po C kamba-
rius. prie 3809 So. Emrald Ave. 
Prekė $2;000.00. 

Parsiduoda medinis namas del 
numupavŲTio randasi ant Bridge-
porto. kas turi tušeią lotą namą 
galimo nupirkti pigiai. 

ANT RAJfDOS 
Maža far::ia 3 akrų, namas, vištoms 

gardas netoli nuo miesto Jlt. Grecn-
wood. 

\V.:iiani Andrich 
104 l.:iumlalo Vw. 

\ šaligatvius žole apsėsim, me
deliais apsodinsim, tada ir! MILDA REAL ESTATE CC. 

ST. BONEVENTURE'S , N.Y. mums ir kitiems bus gražu 
• I pažiūrėti. Tada ir mūsų namų 

Xors j au gegužės mėnuo, bet vertė gerokai pakils. Kol bu-
vaisių medeliai da nepražydo- sime taip apsileidę, kaip iki 
jo. Žiemos melu čia buvo la-fžiol buvome, nieko gero nesu-
bai šalta, ta ip jau nėra! lauksime. Taigi, namy savi-
geriau ir pavasariui užstojus, | ninkai. katrie tame darbe esa-
nes šalnos naktimis ir dabar : t e pasilikę, sukruskite. Apsė-
retkarčiais atsikartoja. ! ^ ' te žole. apsodinkite mede-

i iusų mokykla vis geryn i r i a i s žemę apie šaligatviui ties 
g e n u eina. i:e> pereitais me- ; z*™ namais. 
tais čia visa vaidyba (faculty) Lictmaų Namų Savininkų 
tapo naujai išrinkta. Tad-gi;sąjunga tuo reikalu nemažai 
naujoji valdyba, užėmusi, iš;rūpinasi. Nesenai buvo su-
v;.;aus ir lauko taiso, dabina 'šauktas susirinkimas visų na-
ir gerina kaip. kiek ir ką tik i '^ savininkų, kuriame kalbėta 
galima jia'gt r:iiii. ajiic pagerinimą niusų mieste-

V:-ieš \KV. \ 'el}kas v\<'iui> *'"• i;«s reikalas aiškintas Į-
lieluvis i.icksleivis i'ilo?-o;ijof vairioinis kainomis, kad kiek-
šako.ie .-usirtro piauėių uždegi- vienas atsilankęs galėtų su
mų. Pagua -u - liconbutyj prasti. \'isi prijautė ir žadėjo 
iĮivli ]r.\<\ k-- .. :.-v;i/i;;\n 11a- 'v daiivj rciiit:. 
11:0 p a s S ; J \ . I M vu.- 1 ih-pai i - T o k i a s !•';• ' - P I : ; > ; I \ :'.; .,-.;• 

rrrr-.-r-rrrr=—-1 z-i-? •s.-^m sąjui ^as sutvėrė ir lenkai su 
— i!;ilais. kūrins tuo reikalu 

h< iks tundrai. Visiems, mat, 
• >r>: kad gražia^ išrodytų 
i:- ifiestolis. 
Daugelis namų savininkų 

t a •;, .< tuščią žemę apie 
; ; \ i i :.ai'-.'.>' :.:i>''-: VA '. \ s a u 

iškas gražiai atrodytu, bet 

751 W. 31st St. 

Parsiduoda Grnserae pipiai Lietu
viu apKyventoj vietoj priežastį par
davimo patirsit ant vietos 

G. Jakiibsoskfe . 
3413 Auburn Ave. 

ANT PARDAVIMO 3 
AUGŠČIŲ NAMAS. 

Mūrinis .akmens priešakys, 
steam heat 7 ir 8 — 8 kamba
riu flatai viskas geriausian 
stovij. parsiduos per puse ti
kros verėips. 

Visai pifriai i^arsiduoda krautuvr 
muzikos, mokyklos reikmenų, žaislų 
vaikams ir kity reikmenų. 

Gera vieta arti prie mokyklos. 
Priežastis, savininkas išvažiuoja j 
I^etuva. 
50.SIM* M r i i i s . . . \V« . CliH-a^ii. i i i . 

Parskluoda 2 pagyv. muri-
ni< namas, akmens priešakys 
8 metų senumo, karšto van
dens šiluma, gražus o ir b 
kambarių flatai vidus aržiuo-
linio medžio ant Ssngamon ir 
85-tos vertas $12.(XK).(K) parsi
duos už $8.000M 

IEŠKAI V\MO PrRRTI. 
Až pardaviau savo ukt> ir už

baigęs reikalą važiuoju j Chicago ir 
ieSkau dabar apsipirkti sau namo 
mieste Chieagos. arba kur Sale. mū
rinis arba medinis jeigu geras, bet 
geriau butu mūrinis. Mokėsiu visus 
jeigu namas patiks. N'oriu pirkti sta
čiai B savininko be noriu pirkti 
už teisinga kaina. Prisiųsk savo ad
resą ir kaina namo aprašydamas vis
ką o aš busiu Chicago neužilgo ir 
ateisiu pas tamsta, apžiūrėjimui na
mo. Adresuok. 

CHAS. GOM.ESKI. 
P. O. Box 2«8 Eaglc RiTcr. Wis. 

RIMAI ANT K \NIMW. 
Del pavienių žmonių, arba po du 

šviesus, geri, ant 2 floro, į«'jimas iŠ 
fronto. Yra vanos, telefnai ir kiti j -
taisymai. 

703 W. 21 Placc (i. K.) 

^uiiiiiiinffnjuiiiiiiiiiifiiiiiuifiiiiiiiiiiiiiiiiiifinnniiiniiimiziniiifiiiitiifKitismiifr 

- P. CONRAD f 
LIETUVIS FOTOGRAFAS į 

3130 S. Halsted St.. Chicago. 111 

i 

I Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos _ 
neatidėliodami pasidarykite daugiaus arba — 
didelius. Mes perimame senus padarome 5 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir- H 
tingn. s 

Traukiame* paveikslus namuose, prie S 
Bažnyčios. sueigose, veselijose, grupes, 2 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge- 3 

riausia. Phone Drover 636* 3 \ 

Tif'iiiiiiiiniiiiiiuiHMiiiHiiiniHHiHHiiuuiiiiHn::: "iimiiiiiiiiiuiiiiiiinnimimnJ 

Parsiduoda labai parankioj vietoj 
krautuve (šalt.', koše, lengvi gieritnai 
ir knygine) po >»o. 1817 S. Cnion 
Ave. Chicago. I!!. Tinkamiausia vieta 
LhBtuveVms katalikams nes krautuvei 
priešais Dievo A pyetzdos" svetainė ir 
mokykla. Kreipkitės pas 

A Stiilgfaska* 
"15 U". l»th P1*<e 2 Floor n>ar 

\AMAS PARSIDUODA. 
Paraduosiu pinko, gražioj vietoj su 

plaCiu lotu namą. su visomis vyga-
domis po Šios mndog už labai pigia 
k.'vina net ir pigiausia pasiuiijimas ne 
bus atmestas. Namas be skolos kada 
gal sutiksime ir ant ifimokėjimo. Kas 
nori gera aama ir. pigiausia ka gali
ma Chicagoj pirkti nepraleiskite šios 
gal syki atsitinkančios g.eros progos. 
Priežastis pardavimo gyvenu kitame 
njlestc ir per toli nuo Chieagos tu
rėdamas gera darbą ir pasistanavi-
jau čionai apsigyventi, kada yra sun-

PCTBAllS S FABIJONAS 

A. P E T R A T I S & CO. 
M O R T ^ G E B A N K 

Į » E A C E S T A T E I N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BORCAB 
SsIOl A K I J I Š A S 

IHi 3c Uii<Zt: %Xrtf. CHttjja IttnHBS 

Parsiduoda 2 au^ršrių medi
nis 4231 Artt'sian Ave. 4 ir^ t •?• *p«urėti narna ir kolektuote ran 
kambarin fii'.ai. vanos toiletai 

EXTRA BARGENAS! 
2 medinoj namai ant kam

pinio loto ant 45-tos ir So. 
Richmond St. 2 blokai nuo 
Lietuviškos bažnyčios parduo-
simt lenjrvu išniokesčių arba __ 
mainysiu ant loto ar mažesnio j § 
namo. 

Naujas medinis namas po 5 
kamliarius 411") So. Saeramen-
to ave. intaisytas pa.iral nau-{E 
jausią mada parduosime visai 
pycriai. 

Naujas muro namas po 4-ris 
kambarius viskas intaisyta pa 
.^al šia niada parduosime pi
giai. 

SALDUKAS&LUCAS 
4414 So. California Ave. 

Mušu ofisas atdaras nodėlibj 
iki G P. M. 

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

Soid everywhctc by furrtiture dea le rs 
a n d d e p a r t m e n l storos 

L .. -.^^n 3i-K!.-.0 BtU CO. 

HiHHfiiiiHiiniiiUHiiiiiuiiiuiiiiiCHfiiiiuuiitiiuiiiiiiiiiiiuumitiiiiiiiciUiiiiuiiuiiu 

AR VAŽIUOJI LIETUVON 
Jeijrų važiuosi, tai ateik į musy dirbtnvč ir nusipirk I 

skr>Tiia arba kufari , pakol nebrangus. Tiktai imisų da 
n i o s skrynios tegali apsaugoti jusu veščias kelionėje 
Taipgi darome skrynias ant užsakymo visokios didžio. į 

Lietuviai pirki te pas Lietuvius, neduokite žydams = 
jus apgauti . = 

E A G L E TRUNK CO. f 
r S. J . Matas, Prezidentas P 
| 724 S. Halsted Str . Teiephone Monroe 1603 1 
iTiiiMimminnniiiiiiiiiiiiiifHiiiiiiiiHtiiimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiUiliiiiiiiniiiJiiiiiiiiiiir 

I I 

ir gazas. Kaina $3.7ft).(H). 

Parsiduoda 2 augščių mū
rinis namas ant 29-tos ir Wa-
llaeo gatvių 5 ir 5 kambarių 
flatai. Kaina $3.400.00. 

Apart šiq nu's turimo šinitii-
kitu l>argemj nuo $loO0 iki 
$2.\<KK).00. 

das. ParaSyktte ir aS pasiusiu adresą 
namo kada galisitc apžiūrėti. Adre
suokite 

B. M. IVaHgradzki. 
I .-t',-! Kivcr Wls. 

Parslduodas labui pigiai automobi
lius Jcffer>' 19'"- " odiniu, naujai 
numnliavotas ir naoji'tieriai Atsišau
kite. 

Trtrflnnns Yfflt!* 712S 
154S W. 46 St. Ch»<*go. 

P.\SPt)RTV BLANKAS 
PILDOME 

( 

Kas Jusiu Fotografas? s 

D Y K A I . 

ndav First Natiora! Realtv Co 
- .va - . 840 W. 33 St unirago. Rl. 

Balde fVmsultatioD llurran. Ine. 
ta So. De«rhon> St. CJiU-ago. 

Room 2M 

\ \ T PARDAVIMO. 
Parsiduoda pigini labai geri vargo-

niii. Kam reikalinga atsišaukite mao 
."< iki 7 vakarais po num. 
I«ST So. Hrrniitair. Ave. Ani 2 l.iilm Pafniduoda Hu--erne ir (iroeerne 

j lietuviu apgyrentoj vietoj, biimis yra. 
jreral tftdirbt:* ;»or o*UĮt meti;, turi 
btitl RreiUi i..-<rd::iiy nes ssavinmkas i 
eina ) kit$ bfcuiį, hn* parduota už : siSankito apie 3:S0 vai. kiekvieno die 

J na. 
45i5 So. -

Parsiduoda murini* aama* 6x4 at-

l;:i.-. i*. InHoln 

Kurie norite tur."«t gerus ir gra
žins {>aveikslus, pagal savo norą 
ir už prieinama kaina užeikite 
pas mane, o persitikrinsite. 

Traukiamo paveikslus vestu
vių, šoimyny, pagrabų pavieniŲ 
ypatų ir t t . Nesiuneiamo jokiu 
agentų augandinet žmones. Mū
sų darbas yra mūsų agentų. 

R. URBONAS 
1721 W. 47 Street Chicago. 3L 

Telefonas Drover 3473 
• • • • • V I I • T* m n *a 

/ 
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T/ Pirmas Didelis Simphonijos y 

STRGS KONCERTAS 
I 

I Nedėlioj, Gegužio 23, 1920 m. 
• ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET., 32ros ir Aubum Ave. Pradžia 7 vai. vakare. 

Po vadovyste Pro*. Roman Girvin iš Amer. Conserv. of Music ir Veikalas 

"SMILČIŲ LAIKRODIS" 
(kuri sulos šv. Kazimiero A kad. Auk^.cės) rengiamas 

Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Dr-jos 2 Skyriaus L 

Tie, kurie buvo per "Vakarienbutj" negalėjo atsidžiaugti gražumu muzikos. Dabargi § 
ši pati orkestrą išpildys dalį programo, kita dali išpildys Šv. Kazimiero Akademijos Auk- | 
lėtinės. - | 

Kurie dar neturite tikietu, tai tuojaus nusipirkite, nes gali pritrukti. Tikietai gaunami | 
pas: nares, "Draugo" ofise, J. Nausiedą 917 W. 33 St. «* • | 

Kviečia visus Šv. Kazim. Akad. Reni- Dr-]os 2 Skyrius. § 

Visas pelnas skiriamas S 
ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNO naudai. i 
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CHICAGOJE. 
-S 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Šeštadienis, gegužės 22 d.. 
šv. Julija. 

SUSEKTAS DIDELIS SVAI 
GALINIS SUOKAL-

BIAVIMAS. 

Sekmadienis, gegužės 23 d., Atrasta suklastuotų valdišku 
Šv. SEKMINĖS. 

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

SIAUČIA MIESTE PLĖŠI
KAI. 

JJžpultu du namu, nukentėjo 
moterys. 

leidimų. 

Cbicagoje 
nuims agentams 

Užpraeitą naktį pietinėj 
miesto dalyj vienas plėšikai 
pakėlė ant kojų visą policiją. 
Pasekmėje jis visgi nesuimtas. 

Apsiginklavęs galvažudis 
storoku gelžgaliu pirmiausia 
užpuoli'1 Mrs. Marga re t C. 
Young Hyde Park augtesnės 
mokyklos mokytoją. Jinai ank
sti ryte išbudo nugirdusi, 
kaip kas toksai, kėlė kamba
rio langę, l'ž lango pamatė 
žmogpalaikio šešėli ir suriko. 

"Nusimalšink, arba tuojaus 
padarysiu galą!" atsiliepė vy
riškio balsas. "Aš esu plėši 
kas.Kur yra tavo deimantai ?" 

Mrs. Young mėgino protes
tuoti, kad neturinti jokiu dei
mantų. Bet veikiai tu
rėjo atiduoti du žiedu su dei
mantais, kurių vertė buvus 
$(500 kiekvienas. 

Tą pačią naktį tas pat plė
šikas per langą Įlindo i anglių 
pirklio AVai'den namus, 5001 
Ellis; ave. Pataikė į miegamąjį 
kambarį, kur miegojo Mrs. 
Warden su 13 metų dukterimi. 

Galvažudis abiem ėmė grū
moti. Moteriškė padavė jam 
krepšiuką su $•";. Tuo nepasi
tenkino. Pareikalavo dar 
blizgalų. 

Tuo momentu plėšikas nu
girdo užpakaliniais namų t re
pais einantį pieno išvežiotoją. 
Tad tuojaus sprūdo per lan
gą ir pabėgo. 

Ir Mrs. VVarden matė plėši
ko rankoje gelžgali. 

probibicijoni 
kaip praneš

ta, pavyko susekti platų suo1 

kalbiavimą, kurio tikslas bu
vo paslaptomis ir viešai pre
kiauti svaigalais, svaigalus 
dirbant ir pristatinėjant juos 
į reikalaujamas svaigalų vie
tas. 

Suareštuota keliolika žmo
nių. Iš tų trys padėta po $1.V 
(M) paranka. Tie yra \Yatson, 
Stein ir Lawlor. Kiti po iš
klausinėjimų paliuosuoti. Sar
koma, jog įvyks daugiau areš
tavimų. 

Pas suareštuotuosius at
rasta suklastuotų valdiškų lei
dimų pardavinėti atvirai svai
galus. 

Probibicijiniai agentai, sa
koma, per visą mėnesį veikę 
tame reikale. Pasekmėje imta 
si aktivio darbo. 
Suokaibiautojai tečiaus, kaip 

sakoma, ligšiol jau gerai ir 
pasipelniję su suklast uotais 
leidimais vežioti svaigalus iš 
vienų vietų į kitas. Tvirtina
ma, kad jie su tais leidiniais 
praleidę per savo rankas svai
galų vertės mažiausia $300. 
000. 

CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI) 

PIRMAS SIMFONIJOS 
KONCERTAS. 

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

go" ofise; Iz. j&ausėdo krau
tuvėse (917 W. 33-rd St. ir 
4<505 S. Ashland Ave), taipgi 
pas A. K. D. 2-rojo skyriaus 
pirm. p-nią A. Gilienę, 3304)$. 
Morgan St. Pačiame Vienuo
lyne galima ju^irgi gauti. .. 

Nesivėluokite. šiandie dar 
nepervelai. Pirk bilietą j pir
mąjį Simfonijos Koneertą. 

Reporteris. 

PRANEŠIMAS BRIGHTON-
PARKIEČIAMS. 

Rytoj, gegužės 23 d., 1920 
m., lygiai 8 vai. vakare, įvyk
sta Av. Jurgio par. ruimingoj 
svetainėj koncertas — pirmas 
tokios rūšies netik mūsų kolo
nijoje, bet ir visame mieste 
(tarpe 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 muzi
kos mylėtoją ir žinovą paten
kins. 

Kas nepasinaudos šiąja pro
ga, vargiai kada besulauks 
panašios. Užtat, gaukite bi
lietus iš 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
numą: vieną, iš puikios pro
gramos, o antrą, tai kad galės P i k n i k a , . k u r i s ,,,,-.;„ i v v k . 
jaustis savo bilieto pirkimu tį n^Vloi ffeg. 23 d., yra ati 

rapijos, nė bažnyčios, yra pri-i 
siglaudę prie italų parapijos, j * 
kurios klebonas lietuviams y-
ra dideliai prielankus. Parapi
jos svetaine lietuviai naudoja
si ligiai kaip sava. Nėdėlio-
mis atvažiuoja iš Clucagoc-
lietuvis kunigas laikyti lietu
viams mišių šv. Per mišias 
mišrus parapijos choras gra
žiai pagieda. • 

Dabar šitas parap,jo.-> cho-; 
ras subatoj, geg. 22 d. rengia 
vakarą bažnytinėj svetainėj 
prie 23 gatvės arti 11-th St. 

DIDELIS PIKNIKAS 
Parengtas-

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

Norint gauli boną, reikia 
turėti subskribcijos lapelį, ar
ba kvitą, ir atvirutę iš Centro. 

Tpin<ri • cr&ĮįfjMi Uiu £ia Aa. 

baigti mokėti, UK bonus ir nu
sipirkti, v* 

Visi atsilankykite parapijos 
svetainėn, 44 ir So. Fairfield 
ave.. 

J. K. Šienelis, rast. 

Caimel cbnrch. Programa bus 
įvairi ir prasidės 6 vai. vaka
re 

Pelnas skiri? mas parapijos 
naudai. 

Taigi, visi me'roseparkie-
'•įai kviečiami atsilankyti tan 
vakaran. Pasilinksminsime ir 
paremsime parapijos reikalus 

Lietuvis. 

M 

Liet. Teatr. Dr-stės "Rūtos" No. 1 
t 

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

LYONS, ILLINOIS 

Pradžia 9 vai. iš ryto > Įžanga 30c. i 

IŠ BRIGETON. PARKO. 

prisidedantys su plytele prie d ė t a s a n t g e g . 30 (i. Visas 
draugijas, kurios pasižadėjo 
dalyvauti, prašau įsidėmėti. 

Vienuolyno sienų. Tik pirkite 
bilietus, kol jų dar kiek turi 
nie pardavimui. 

Bridgoporto skyriaus A. R 
Todėl šiuo kviečiu visus 

brigbtonparkiečius atsilankyti; 

Kas užsirašėte Bonų 
"Drauge", ateikite, atsineški
te "receiples"Jr imkite Bo
nus; tiktai pirkusieji per Bo
stono Bendrovę malonėsite 
kiek palaukti kol ateis iš Xew 
Yorko tam tikro* kvitelės. ga
vę jas tuoj pagarsinsime laik
rašty. 

Taippat ir visi kas tik nori 
gali išnaujo užsirašyti Bonų ir j" j 
čia pat tuojaus gauti juos. i j 
Atsišaukiame ypatingai į tų į j 
kolonijų lietuvius, kur nėra K 

Laisvės Paskolos Komitetų: 

Didelis Gegužinis 

PIKNIKAS 
Lietuviu Janitorių Vyrų ir Moterų Pas. Khubo 
Nedėlioj, Gegužio-May 23,1920 

GEO. M. CHERNAUSKO DARŽE No. L , LYONS, ILL. 

Pradžia 9 vai. iš ryto ir tęsis iki vėlybos nakties 
» M ^ ^ M ^ ^ — • • • [ ^ • • • • • • • • • • • a m^m^ • • • • • • • • • a ^ * . . • m m mąf m 

Gras'nmziki' lioturišliii?- i r Tisokins St*lcs 

Taijfi gerbiamieji lietuviai ir iietuvaito*, meldžiame visus skait
lingai afrilankyti ssagiai ir linksmai Iniką pra!eis1ti 9 pakviepuo-
ti tyru oru. , 

Tikimt'-s, kad visame busite užgani'dinti atsilankiusieji. 

NcoSirdžiai kviečia RENGĖJAI. 

fASARGA: 15 visu dalių miesto važiuokite iki 22 Ratv<« karu: 
22ros karais iki galui ir paimkite Lyons karus, kurie daveža iki 
daržui. 

Ir išprad/.ių nelengva buvo! Dr"J0S " a r e s VISUS maloniai^ ą p i l i k u frksftą n e d ^ i o j , 
priims, tik, žmoma, geriausios g e g > ^ ^ p a r a p i j i n i a m ^ o . 
vu tos teks tiems, kurie p i r - . g ^ p n i k i mmįk(L p ^ ^ 

rengia Altorinė draugija baž-

patiiii, kas čia jų buvo vei
kiama. 

SENATORIUS APSIGY
VENS APARTAMEN-

TINIUOSE NA
MUOSE. 

MAŽAI ANGLIŲ CHICAGO 
JE. 

Kongreso senatorius Penro-
se, iš Pennsylvania valstijos, 
republikonų konveneijon Clii-
cagoje atkeliaus privatiniu 
,-agonu ir konvencijos metu 
apsigyvens apartamente iš de-
Cedar gat. 

Senatorius yra sergantis ir. 
turbūt, nebus pačioje konven
cijoje. Bet jo apartamentas su 
konvencijos sale bus sujnng 

! tas telefonu, per kurį jis pa-
davinės reikalingus nurody
mus. 

miau nusipirks bilietus, nes 
paskui jų' gali pritrukti, kaip 
pritruko per "Yakarieubutį." 

Apie busimų ji koncertų ne
gana dar pasakyta. Šioji pra
moga bus taip daug augštesnė 
programos turiniu, kad sunku 
jų palyginti su buvusiomis ir 
busimomis lietuvių surengto
mis programomis. Cia tikrai 

nyčios naudai. 
Kviečia Komisija. 

MELROSE PARK. ILL. 

Nors maža čia lietuvių ko
lonija, tečiau tėvynės darbuose 
neatsilieka nuo kitų didesnių. 

Nenusiminkite vyrai, galite ir į | 
Jųs lengvai Bonų gauti. A t- i 
siųskite $100.00 ar $T>0.00r (o j J 
galima ir $500.00 siųsti) mo- : | 
ney orderį išrašytų vardu 'M 
"Draugas" Publ. t o . i r tuoj j 
gausite gražų didelį Bonų, o j i 
prie jo 14 kuponų. Patariame • 
visiems mokėti ne Liberty | 
Bondsais bet grynais pinigais, j i 
ne s kitaip tie kuponai, tartum 

Aplamai imaait, liet. šeimynų 
bus dailės puota. Tik tie, ku- Melrose Parke randasi apie 

I 
spamtliai, bas truputi apkar-į | 
pyti. 

"Draugo' 

Didelis BALIUS Didelis 
Paminėjimui 25-kiy metu sukaktuvių 

DR-STES ŠV. PETRO IR POVILO 

Nedėlioj, Gegužio-May 23,1920 
Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėje, • 

18-ta ir I'nion Avenuc 

i 
rie turės laimės joje daly vau- 180. Neturėdami savo 

stoties iždininkas į | 
pa- į 1800 W. 46 St. Chicago. W. ' į 

Pradžia 5-ia ?a!. vak. 

• • 

• I I • • • • I I I • Įžanga 30c vpatai g 
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Cbicagoje mažėja anglių iš
teklius. Daromos pastangos 
kaip nors ėia pasidalinti an-
glimls, nes už keliu dienų pa- NUBALSAVO GRYŽTI DAR-
detis turė.s pagerėti. BAN 

'Tš Washir.gtono pranešta, į 
kad tarpvalstijinė prekybos j Nebuvo kitokio išėjimo. 
komisija visus prekinius trau-
kini'is visoj šalyj padėjo ka-j Miestiniai darbininkai—gat-
fcs meto papėdėn. Tuo būdu VJ,Į*valytojai, pole.mj ir šųšla-
bus* patvarkytas padėjimas į vu. išveiiotojai, nubalsavo su-
ant geležinkelių. gryiti darban, nelaukiant to, 

• kol jiems turės but pripažinta 
I didesnė užmokestis. 

Balsavimas įvyko po to, 
kuomet miesto tarybos finan
sinis komitetas darbininkų 

kiems daiktams. Tik vieno en-1 u n i j o s vadams pranešė, kad 
kraus kaina dar augščiau pa-j darbininkai privalo _ pirmiau 
keliama. !gr>žti darban ir tik paskui jų 

Cliicagojė kainų padėjimas' reikalavimai bus aptarti . Gi 
neatmainytas. • kitaip jie nieko nepelnysią^ 

Justino Kudirkos 
Išleistuvių KONCERTAS 

RENGIA 

SLUNGA KAINOS. 

Iš įvairių miestų praneša
ma, kad slunga kainos viso-i 

Liet, Vyčhi Ghicagos Apskritis 
Ned. Gegužio 30 d. 1920 

PILSEN AUDITORIUM 
1655 Blue Island Ave, 

Pradžia 7:30 vai. vakare 

Programoje dalyvaus žymiausios Chicacos iietuvhj daini
ninkų spėkos. 

na sanlim 
dainavimo ir 

publika 

Justinas Kudirka išvažiuoja Italijon užbaij; 
uranios TnoicyKiJj. »ją u7/i">&iĝ s v&/,iiK>? 

darbnoties Lietuvos operoje. Siame koncerte Ohieag< 
paskutinį sykį girdės dainnojaiit Just. Kudirką. 

Sėdynės rezervuotos. Bilietai pardavinėdami. Juo? galima 
trauti visose \"\^-iii k'i-'.p'se. v>os<> I)arbi;ii?'kų Sąjuiisrų krnu-
tunvėse, Universal Statf1 Banko įr '*Dnmg<r' ni'įse. 
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