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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Trečiadienis, bal. 21 d., 

Šv. Anzelmas. 

Ketvirtadienis, bal. 22 d., 

Šv. Soteras. 

CHICAGAITRŪKSTA 

ANGLIŲ. 

Bus pareikalauta anglių ad- 

ministratoriaus. 

Anglių kompanijos Consu- 

mers pirmininkas rpham pra- 
nešė, kad, regis, tomis dieno- 

mis prezidentas Wilsonas bus 

prašomas Ohieagos apskričiui 
paskirti federalį anglių ad- 

ministratorių, pasiremiant I.e- 

verio įstatymu. Sako, toks ad- 

ministratorius ėia Imtinai rei- 

kalingas kokiam laikotarpiui, 
kol nepasigerins geležinkeliu 

padėtis ir kol nepasibaigs au- 

gliu trukumo krizis. 

Anglių trūksta del streiko 

ant geležinkelių. T angleka- 

syklų laukus geležinkelių kom- 

panijos negali pristatyti rei- 

kiamos kiekybės tuše i u vago- 
nu. Xesant vagonų, kasyklose 
nedirbama ir Cliicago neturi 

anglių. 
Kad pagerinti ir patvarkyti 

tą nelemtą padėtį yra reika- 

lingas anglių administratorius. 

Daugelis nuomoniauja. kad 

streikas baigiasi, kad ant ge- 
ležinkeliu važinėjimas didi'ja 

ir kiek palaukus viskas ineis 

normalėn vagon. 

Bet nelengvas daiktas taip 
nuomoniauti api0 augliu pris- 
tatymą Cliieagon. Praeis daug 

laiko, kol anglių pristatyme 
įvyks normalė padėtis. 

Reikia atsiminti, kad del 

pritrukimo anglių daugelis 
dirbtuvių uždaryta. Ju atida- 

•ryinui reikalinga nemaža kie- 

kybė kuro. 

Taip yra Cliioagoj. Kituo- 

se miestuo>e ir tas pat galas. 

TAS TAI BENT GAVO. 

Aną vakanj t i*-s Micliigan 
a ve ir 4S gat. prie praeinančio 
detektivo Maurice O'Oonnell 

prišoko jaunas vyrukas ir su- 

šuko jam pakeiti rankas. 

Detektivas tuo metu -turėjo 

rankoje revolverį palaidinio 
kišeniuj. Vietoje pakelti ran- 

kas jis šovė i drąsuoli, maniu- 

sį praeinantį apiplėšti. 
Plėšikas ant vietos sudribo 

ir t no jaus mirė. 

Pasirodė, kad tai senai po- 

licijos ieškomas plėšikas Leo 

\Vilde, 22 metu, kurs ilgas lai- 

kas užpuldinėjo praeivius. 
Siuo kartu jam nepavyko. Nes 

pataikė ant detektivo. 

PATRAUKIAMOS TEISMAN 

PĘRKRAUSTYMO 
KOMPANIJOS. 

Cliieagoje teisman patrau- 
kiamos kelios perkraustymo 

kompanijos. Liudininkai tvir- 

tina, kad kai-kurios iš jų per- 

kraustydamos žmones padaro 
200 nuoš. pelno. Taigi tiesiog 

apiplėšia žmones. 

a: petratis S. FABIJONAS 

X. PETRATIS 8c CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE -- INS'JRANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortcs 

NOT ARIJL'ŠAS 

3249 So. Hilsted Street. Chicago Illinois 
Telephone Boulevard 611 
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BULVIŲ IR CUKRAUS 
KLAUSIMAS. 

I Prokuroro asistentas grūmoja 
pirkliams. 

Federalė valdžia Cliicagoje 
nusprendė paimti kelis vago- 

1 mis bulvių ir k u op iriausia 
parduoti žmonėms. 

Cbieagoje ant geležinkelių 
stovi daugybė vagonų su bul- 

vėmis. Bulvių mieste trūksta, 
i (ii vagonai neiš Koduojami. 
Tuo naudodamies bulvių pir- 
kliai pakelia nežmonišką 'kai- 

nų bulvėms. 

Prokuroro asistentas Mil- 

roy, kurs veikia prieš bulvių 
pirklius, sako. kad pirkliai pa- 

; darę suokalbiavrma plėšti vi- 

suomenę ir jie turi but nu- 

bausti. \ 

(irand jury veda tardymus. 
Keliolika bulvių spekuliantų 
jau išklausinėjo. 

Reikia atsiminti, kad pas- 

tarąjį dvi sava it i bulvėms 

! kaina net padvigubinta, 
i (lalų-gale teisdarystės agen- 
tai pradėjo tardymus ir cuk- 

raus klausime. Sakoma, visa 

eilė cukraus pirklių ir krau- 

tuvininkų bus pašaukta prieš 
granri jury. Pas juos bus pa- 
klausta, kokiais tikslais cuk- 

rus branginamas. 
I»e to, busią pašaukti ir tie 

krautuvininkai, katrie nors 

pigiau pardavinėja cukrų, 
bet perkančius žmones priver- 
čia priede pirkti kitokių pre- 
kių. Be tų priedinių prekių 
cukraus visai neparduoda. 

FEDERALĖ. GRAND JURY 

KELIOLIKA ŽMONIŲ 
PADAVĖ TEISMAN. 

Tarpe apskųstųjų figuruoja ir 

Joseph Saldukas. 

Federalė grand jury prieš 
teisėją Landis apskundė ir pa- 
davė teisman keliolika žmonių 
balandžio 19 dieną. 

| Apskųsti yra: 
Francis A. Harper, J r., ad- 

vokato sunus, kurs 1918 me- 

tais buvo pasiuntęs nepadorų 
| laišką Mrs. Louis Honvich, 
142.') AH)ion a ve. Mrs. Ilonvieli 

j tą laišką buvo atidavusi paš- 
tu autoritetams ir šiandie 

v 

i Ilarper už tai atsidūrė apskų- 

j stųjų suolan. 
Už per/engimą proliibieijos 

istatvmo: Frank J. McCanlev 
«. % 

* 

I ir Charles Bornschegel. 
I . 

Už klastavimą vyriausybės 
obligacijų: Helen Jackson, 

1 Henry Klein, Mary Love, \Vil- 

j liam Xailor, Percv London, 
Dennis O'Brien ir .Tosepli 
Saldukas. 

Už peržengimą "Harrison 

l)rug'? Įstatymo: Victor A. 

(Iriset, Kmmons Barber, eBrt 

| lver\vin, James Scott, AVilliam 
Davis ir Nicholas Barriiifirer. 

PAŠAUTAS PASIUNTĖ JAS. 

Ties Root gat. ir Emerald 

j a ve. du plėšiku pašovė AYes- 
jtem Union pasiuntėją O'Brien, 
kurs atsisakė niekšam atiduoti 

pinigus, kokius turėjo su sa- 

| vimi. 

' 

Rcsid. 0S3 So. Ashland Blv. Chlcago 

Telefonas Haymarket S544 

DB. A. A. ROTH, 
Rasas gydytojas ir chirurgas 

Speeijali*tas Moteriškę. Vyrišky 
Vaiku ir visq chronišku Ueu 

Ofisas: S354 So. Ilalsted St., ChJcagc 
Telefonas Drover #693 

VALANDAS: 10—tl ryto 2—S p< 

pietų 7—8 Tak. HedėUomla 10—13 d 

Nedėlioj, Kovo 28, 1920, ištiko baisi vėtra apie Belhvood, Mav- 

\votxl ir Melrose, Park. Mavwood'e ant 20 pat ves. apgriuvo namai pp. 
Kin.tr. jie pripuolė prie durių norėdami išeit, bet jau buvo pervelų. 

Ponas King pasiliuosaves iš griuvėsių ėjo gelbėti savo šeimynos, 
moterį .M. King (vo tėvais Stripeikaite) ir 2 savaičių sunaus. Po 
griuvėsiais žuvo jų sūnelis ir jo senute motina Ponia King. Moteris 

tapo išgelbėta ir dabar yra po priežiūra D-ro Joslin. 

Jų sūnelis tapo palaidotas 1 d. balandžio 1920 Katalikiškose ka- 

pinese Mount Carinei. 
Lai Dievas laimina nuramina nuliudusius gimdvtojos Pilipa ir Ma- 

rijona King. E. STRIPEIKIENĖ. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

KOLONUI! 
IŠ NORTH SIDE. 

Didelė garbė priklauso jums, 
nortlisidieėiai, kurie pirkote 
Lietuvos Laisvos bonų. Jus at- 
likote dideli darbą. Aeiu ir dr- 

joms, kurios neužmiršo tėvy- 
nės, Lietuvos, kurios pirko bo- 
ini. 

Bet pagalvokime koks var- 
das laukia tu, kurie bouų ne- 

pirko. Jų laukia slakerio var- 
das. Kas-gi norėtu nešioti tokį 

i negarbingi vardą ? .Mes, kurie 

pirkome bonų, kada grįšime tė- 

vynėn, Lietuva, motina musų, 
išties mums savo ranka ir vi- 

\ 
c 

sus priims kaip tikrus savo vai- 
kus.- Ji sakys: 4'Eik, sunau, 
duktė, tu gelbėjai mane, kada 
a.'- varge buvau. Dabar-gi gy- 
venk ir gerėki s mano laisve." 
Bet ką pasakys Lietuva tiems, 
kurie gavo slakerio vardą, ko- 
kiomis akimis i juos pažvelgs? 
.Jiems pasakys: "Sunau, duktė, 
grįžti gimtinėn, laisvon šalin. 
Bet ar gelbėjai ją, kuomet ji 
varge buvo?" Ką -tai jie atsa 

kys! Nedrįs akiu pakelti ir tie- 
siai pažvelgti. Gėda jiems bus. 

Tai-gi, jei nenorime slake- 

riais palikti, pirkim bonų. Pa- 
siskubinkim, nes trumpas lai- 

kas. 

Su paprastais darbininkais 

dar šiaip taip. Bet kur musų 

pramonininkai? North Sidės 

pramonininkai, pasirodykite! 
Ištieskite ir jus tėvynei pagel- 
bos ranką. Tankiai šaukiate: 

".Savieji pas savuosius." Tai- 

gi ir jus esate lietuviai. Kloki- 
te ir jus šimtines ant tėvynės 
laisvės aukuro pirkdami bonus. 
Northsidiečiai pramonininkai, 
ar-gi nesumušite rekordo visos 

Chicagos pramonininkų? Lau- 
kiame. Tada sušuksime: Valio 

North Side! 

Draugijos, katros dar nepir- 
kote bonų, pasiskubinkit. Lai- 

i 

kas trumpas, o pinigai musų 
tėvynei reikalingi. Pasisteng- 
kim, kad mųs kolonijoj nelikt,ų 
nei vienas lietuvis, nei viena 

draugija su šlakelio vardu. 

, Parodykim tikrą meilę savo tė- 

vynei, Lietuvai. 
Joseph K. Sloksnaitis, 

L. L. Stoties sekr. 

CHICAGOS VYČIŲ KUOPŲ 
DOMEI. 

Šiandie vakare, balandžio 21 
d. McKinley parko svetainėje 
(prie AVestern ave. ir W. 39tli 

gat.) įvyks vakarėlis paminėji- 
mui Vyčių dienos. Vakarėli 

rengia I.. Vyčių 36 kuo])a. Bus 

jšpildyta programa, susidedan- 
t ti iš kalini ir dainų.,Paskui bus 
šokiai ir pasilinksminimas. 
Gros mokinių orkestrą. Pra- 

džia 7:30 vai. vakare. Įžanga 
liuosa su tam tikrais, iš ank- 

sto išdalintais, ženkleliais.Kitų 
kuopų nariai atvažiavę buriu 

ar pavieniui, bus įleidžiami be 

ženklų. 
Visus Oliicagos vyrius kvie- 

čiame suvažiuoti. 

Rengimo Komisija. 

PRANEŠIMAS BRIDGEPOR- 

TIEČIAMS. 

Lietuvos Vyčių 16 kuopa 

laikys susirinkimų šį vakarą, 
t. y. balandžio 21 d., 1920 m., 
6v. Jurgio parap. salėj. 

Visi nariai yra kviečiami at- 

silankyti ir atsivesti naujų na- 

rių. Koresp. 

HAVEN'O MOKYKLA. 

llaven'o mokyklų lanko apie 
15 lietuviu. Ju skaičius kas die- 

nų didėja dėka V. Stanciko, 
kuris pats jų lankydamas ki- 

tus prikalbina. 
Visi lankantieji tųjų mokyk- 

lų mano pasiekti, taip sakant, 
augščiausio medžio viršūnę. Ir, 
be abejonės, pašjeks, jei tiktai 
neliaus mokinties. Gai- 

la, kad tik viena mergina te- 

lanko tų mokyklų, o kiti mote- 

rys ir vyrai. Nejaugi mergi- 
noms ateitis nei kiek nerupi, 4 x 7 

kad taip mažai dėmesio krei- 

pia? 
Paskutinėse dienose turėjo- 

me pusmetinį egzaminų. Iš lie- 
tuvių geriausiai stoyėjo P. Ge- 
lezelė ir IŠ. Šulčiutė. 

Eglės Šaka. 

P. S. Norintieji plačiau su- 
žinoti apie mokyklų lai kreipia- 
si šiuo antrašu: Miss Elena 

Šulčiutė, 39 N. Pine ave., Chi- 

cago, 111. 
i 

* 
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PIRKITE KARĖS TAUPY- 

MO ŽENKLELIUS (W.S.S ). 

KONCERTAS 
Artistės Unes Babickaifes 

Įvyks Nedelioj, Balandžio 25,1920 
KIMBALL HALL 304 SO. WABASH AVENUE 

8:15 vai. vakare 
Koncerte dalyvaus dar apart viršminėtos Artistės rengėjos: p-nia Nora Gugienė, 

p. P. Stogis, p. Karolis Sarpalius ir kiti. 
Tikietai parsiduoda: "Draugo" ofise, pas p. N. Gugienę, 3325 S. Ilalsted S t., 

"Naujienų" ol'ise, Darbo Žmonių Knygyne, Dr. Graįfiuno ofise, Universal State Bank. 
Visi kas nori išgirsti garsius mūsų artistus, tepasi skubi na gauti tikietg, nes vie- 

tos visos rezervuotos. 
* 

^ Komitetas 

LIETUVIAMS 
Town of Lake Apielinkeje 

i. 

Vienintelis Bankas ant Town 

of Lake kuris yra po priežura. 
Suvienytų Valstijų Valdžios taip- 
pat ir Illinojaus Valstijos. .Saugus 
bankas kiekvienam pasidėti savo 

piningus. 
C 

* J 

DEPOSITORS STATE BANK 
Turtas Siekia $6,000,000.oo 

/ I 
' 

**r" \ 

4633-4637 South Ashland Avenue 

I 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiestyje 

29 South La Salle Street 
Kambaris 324 

Tcl. Central 6390 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4681 

Telefonas Pollman «t 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisu 11719 Mlcklgan Ave. 

Adynda 8:11 iki 9 tfiryto — 1 lkl 

J po pietų — <:>• lkl l:St Takare. 

Nedėliotais nuo lt Iki 11 ifizyto 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 

4543 S. WOOD STUBET 

786 W. 18th STKBET 
CHICAGO. 

McKinlcy 4320 

r ENGLANDER COUCH BELD 

rHatbr, 1 
AotW 
bookist 

Sold everywherc by furnifure dealers 
and departmeni siotcs 

ENclaIER: 
ENGLANDER SPRINO BED GO. 
Ncw YbrSt » DrooUyn » Chic^t 

Gal Dar Ne Visiems Gerai Žinoma 
Jog Amerikoj randasi didžiausia Lietuvių Ūkininku Kolonija vi- 

soj Amerikoj tai yra Scottvillc, Mieli, ir su visų apielinkių mieste- 

lais. < 
* „ 

SCOTTVILLE Yra geriausia ir derlingiausia žeme. 

SCOTTVĮLLE Yra Didžiausios del UĮdninku mašinerijų krautu- 

vės. 

SCOTTVILLE Yra Geriausia turgai pardavimu uki&kų produktų. 

SCOTTVILLE Yra Kenavimo produktų fabrikas yra Sviesto iš- 

dirbystė ir t. t. 

SCOTTVILLE Lietuvėj turi geriausias brangiausias farmas ir su 

geriausiais Jtaisimo systema kaipo su -šviesa ir vandeniu suvestu ir 

t. t. - 

SCOTTVILLE Lietuvej farmarej pralenkia visas kitas kolonijds, 

žemes našumų ir kurie gauna geriausia pelną už sava vasaros 

darba. 

SCOTTVILLE Dabar atvykau iš Chicagos su Automobilium su 

tikslu kad Apvažinėjus ir pamačius visas čion apgyventas lietuvių 

kolonijas kad galiečiau ko daugiausia apipaskoti sugrižus už ke- 

lių dienų Chicagon, Kas norite su Automobilium iš Chicagos va- 

žiuoti j Scottville, Mich., del pamatinio lietuviškų kolonijų ir pa- 

sirinkimo sau geros ūkės, Ateikite pas manės aš nuvešiu arba su- 

teiksiu paaiškinimą kaip i ten geriau nuvažiotj. Mano adresas: 

W. STRYGAS 3022 W. 40 St., Chicago, Bl. 

AS, ADOMAS A. KARALAU8KAS, SEKANČIAI RAfiAU. 

AS labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjęa pilvelis būro. Dispep- 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, Inkstu- Nervų lr 

abelnas spėkų nustojimas viso kuno, ir buvau nustojęs vilties, kad 

begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, neslgtfllėjas visoje Ameri- 

koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, .Kraujo valyto- 
jo, "Nervatona, Inkstų lr Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėto? gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas iSsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- 

matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėjfcna* 
Išnyko po užmuSimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių Išgerdavau kas sa- 
vaitė po butel) Salutaras, Biiteria^ ir po S mėn. savo paveikslą pa- 
mačiau tok{ skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaufiiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myliotų fa- 
radėjui lr linkiu vi seimą savo draugams kreipti es ,prie Kalutaraa: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL DfSTITUTIOlf J. Baltrams, Flot, 

1707 8o. Halsted S t., Telephone Ganai 1417, m 


