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Latviai atsiėmė nuo 
bolševikų Rygą 

Bolševikai su lenkais skerdę 
žydus Vilniuje 

REPUBLIKONAI VEIKIA 
KONGRESE. 

Atstovas Gillett išrinktas spea-
keriu. 

LATVIAI ATGAVO RYGA. 

Daugelis bolševikų komisijo-
nierių nugalabinta. 

COPENHAGEN, geg. 20. — 
Vietos latvių informacijos biu
ras gavo žinių iš Latvijos. 
Pranešama, jog latvių kariuo 
menė užėmusi Rygą, kurią, il
gas laikas turėjo užėmę bolše 
vikai. 

Užėmę miestą latviai ten 
sučiupo daugelį bolševikų ko 
misarų, kurie nesuspėjo pas-
prųsti. Daugelį iš jų tuojaus 
nugalabino už terorizavimą gy
ventojų. 

ANGLAI NUSKANDINO 
BOLŠEVIKŲ LAIVĄ. 

Mušis tęsėsi apie pusvalandį. 

Gelsihgforsas, geg, 20. — 
Praeitt) sekmadieni anglu, ka
rės laivai IMT koki pusvalandį 
laivo susirėmę su bolševikų ka 
rėš laivais Suomijos užlajoje" 

Bolševikai pagalinus pabėgo 
Kronštadtan, kuomet anglai 
jų vieną laivą nuskandino, gf 
kita smarkiai apdaužė. 

PETLURA PRISIDĖJUS 
PRIE BOLŠEVIKŲ. 

Berlynas, geg. 20. — Varša-
vos lenku laikraščiai ])ranešė, 
jog uk rainų valstiečių vadas 

LENKAI SKERDĘ ŽYDUS <\\.*\-na perėjės bolšt viku pu-
VILNIUJE. en. 

Peiliu a l irai laikas ?ikė 
Jiems tame gelbėję bolševikai, prieš bolševikus Kijevo apy-, 

ilinkėse. Daug karty jis Kijevą 
'New York, geg. 20. — Zio- buvo atėmęs nuo bolševikų, 

nistų organizacija Amerikoje 
vakar gavo indomių žinių Lą 
Lietuvos. 

Pranešta, kad lenku kariuo
menė Vilniun įsibriovus ba
landžio 18. Ir tuojaus lenkai 
su bolševikais ten eurehgę. 
s k e r d y n e s ž y d ų . 

Sulig gautų mforniaei.; u 
2,201) žydu nužudyta Vilniuje, 
apie 10,000 išvaryta iš miesto 
ir «W paimta užstatan. 

Mušiu metu gatvėse žmonių 
minia įsilaužusi sinagogos ir 
viduje išžudžiusi visus besi
meldžiančius žydus. 

WINNIPEGE ĮSTEIGTA 
SOVIETAS. 

Washington, ges:. 20. — Va
kar atidaryta nauja 66-ojo 
kongreso speeijalė sesija, ku
rią sušaukė prezidentas Wil-
sonas. 

Abudu kongreso butu valdo 
republikonai, kurių vienui ir 
kitur yra didžiuma. 

Žemesniajam bute speake-
riu (pirmininku) išrinkta re-
publikonas atstovas Gillett iš 
Mass. valstijos. 

Senate laikinuoju pirminin
ku nuskirtas senatorius Cum
mins iš Towa valstijos. Senato 
sekretorium išrinkta^ Sander-
son iš Oliieagos: 

Abudu butu vakar tik tvar
kėsi. Bet suspėta paduoti dau
gelis visokių sumanymų ir re
zoliucijų. 

Ritame kongrese daug vil-
ties padeda ir motervs sufra-
rietės. 

Svarbiausias kongreso dar* 
bas šiais laikais bus taikos su
tartis ir tos sutarties pat vir
in imas. 

VOKIETIJA NESULAUKS 
PALENGVINIMU TAI

KOS SĄLYGOSE, 
— 

RANTZAU SUGRYŽO Į 
VERSAILLESĄ 

Vokiečių atstovai nori veikiau 
pabaigti su taika. 

Paryžius, geg. 21. — Į Vcr-
saillesą iš Vokietijos sugryžo 
vokiečių atstovybės galva, už
sienin reikalų ministeris gra
fas Broekdorff-Rantzau, su 
keliais savo palydovais, su 
kuriais andai buvo iškeliavęs. 

Kalbama, jpg j i s sugryžęs 
su įsakymu nieko nelaukiant 
patvirtinti taikos sutartį ir 
gryžti namo. 

Taippat sakoma, jog vokie
čiai atstovai po sutartimi pa
sirašysią šią savaitę, kadangi 
to paskubinimo reikalaują pa
tys vokieėių atstovai ir poli-
tikinis stovis Vokietijoje. 

MOTERYS PRIEŠ TAIKOS 
SUTARTĮ. 

Siunčia atstoves taikos konfe-
rencijon. 

Zurichas, ges;. 21. — Čionai 
tarptautinė moterių konferen
cija nusprendė taikos konfe-
renejjon, .Paryžiuje, pasiųsti 
savo atstovybę ir pranešti, 
jog moterių konferencija nus 
prendžiusi visose šalyse 
rengti mitingus ir protestuoti 
prieš daromą Versaillese tai
ką. 
Reiškia, kad toj moterių kon

ferencijoj yra geras žiupsnis 
provokiškumo. 

retų tekti didžiuma vokiečių 
garlaivių, katrie karės metu 
paimti svetimuose uostuose. 

Su v. Valstijos turi apie 
700,000 tonų vokiečių laivų. 
Tad Anglijai norisi žymią da
lį gauti tų laivų. Sakosi Ang
lija karės metu jūrėse dau
giausia nukentėjusi. 

Bet čia patirta, jog Suv. 

B Lenktynių Oru per 
Atlantiką 

LAKŪNO HAWKER'IO LI
KIMAS NEŽINOMAS. 

S. V. lakūnai išgelbėti netolies 
Azorų. 

Ilgiau visą reikalą velkant j Valstijos iš paimtų vokiečių 
nežinia kas sali įvykti pačioj j ]a\yų m\ v ; o n o nepaves Ang

lijai. Anglija ir be to daug 
visko yra pelnijusi. 

NEW Y0RKE MIRĖ GEN. 
ZELAYA. 

Buvo buvęs per 16 metų Ni-
caragua prezidentas. 

Šalies vyriausybė pasirengus 
veikti. 

S. V. ARMIJA KRAUSTOSI 
IŠ PRANCŪZIJOS. 

Chaumont, geg. 20. — Pas
kelbta įsakymas S. V. armijai 
pradėti reikalingus pasiruoši
mus apleisti Prancūziją ir Ve 
kietiją. 
Visiems armijos departamen

tams įsakyta sugludenti visus 
savo rekordus ir visus daiktus. 

Aplink birželio 15 dieną 
Suv. Valstijų armija paliks tik 
savo pėdsakius Prancūzijoj ir 
Vokietijoj. 

SMontreal, Kanada, geg. 20.— 
Mieste \Vinnipeg seka genera-
lis streikas. Visoks veikimas 
sustojęs mieste. 

(Jauta čia žinių, kad radi-
kaliniai gaiv.d.u isicige ten 
sovietą. Bet apie t;j negauta 
patvirtinančių žinių 

Kol kas, sako.na, mieste ra-
». u. Bet Kanados vyriau: ybo 
pas i rengus veikti, jei bus pa 
keltos kokios nors riaušės. 

Taippat sakoma, kad vyriau
sybė imsianti operuoti ten vi
sas dirbtuves. 

New York, geg. 20. — Čia 
mirė generolas Josepli Santos 
Zelaya, per 16 metų buvęs Ni-
caragua respublikos preziden
tas. 

Nuo 1893 ligi 1009 metų 
jis ten prezidentavo. 

Tai buvo didžiai neramus 
žmogus. J is kitose respubli
kose sukeldavo daug nesma
gumų. Paskui ir pačioj savo 
šalyj sukeldavo suirutes. 

(ia'.ų-gale jis buvo privers
tas apleisti savo gimtinę šalį 
ir kitur mirti. 

Vokietijoj. 

Turkai gal pasilaikys Kons
tantinopolį. 

Del pakilusių mohametomi 
neramybių Britanijos impeii-
joje, Anglijos premjeras Lloyd 
George šiandie stovi jau už 
tai, kad Konstantinopolį po-
senovei palikti turkams. 

Fiume reikalas. 
Nieko tikra nežinoma, net 

kalbama, kad Fiume uos*o ir 
miesto klausimas pagaliau- iš
rištas. 

Kftip*- uostas, taip- ntiesras 
bus sutarptautinti neapribuo-

Pirmiau buvo kalbama, kad | l n i T n e h l e i t e i > Visos t m l t o s , ] y . 
tas miestas busiąs pavestas S . } ^ įr įtalai, visuomet gal>* 

Washington, geg. 20. — 
Lenktynės oru skersai Atlan-
tiko, iš Amerikos Europon, dar 
nepasibaigė. Drąsuolio Haw-
ker'io likimas dar nežinomas. 
' Vakar kaip Londone, taip 

kitur buvo skelbiama, jog la
kūnas Hawker su savo bipla
nu jau esąs už 150 ar už 100 
mylių nuo Airijos pakraščių. 

liet pasirodė, kad ta žinia 
yra klaidinga. Nes dar ir šian-
di; išrvto' nebuvo žinoma, kas 
su juo atsitiko toje nepapras
toje oru kelionėje per Atlanti
ką. 

Praeitą naktį Londone buvo 
paskelbta, kad Hawker už U »• 
kių 40 mylių nuo Airijos pak
raščių įkritęs jurėsna ir buvo 
išgelbėtas. 

Bet ir šita žinia kol-kas ne
patvirtinta. 

Jei Hawker vakar -nenusRri-
do i Airijos pakraščius, su juo 
turėjo įvykti kokia nors ne
laimė. 

Valstijų priežiuron ar globon. 
Suprantama, dabar Suv. V. 

atstovai nepatenkinti premje
ro George minties atmaina. 
Tuomi nevatenkinta ypač G ra i 
k i ja ir Italija, kurioms rupi 
prašalinti turkus iš Europos. 
Taippat priešinasi, kad S. Val
stijos Konstantinopolį paimtų 
savo priežiuron. 

Amerika neduos laivų. 

Andai Anglijos atstovai iš
reiškė norą, kad Anglijai tu-

LENKAI ATMUŠA UKRAI-
NUS. 

Giriasi laimėjimais ir Lietuvo-
ja. 

Varšava, geg. 21. — Šiau
riuose ir rytuose nuo Lvovo, 
Galicijoje, lenkai atmušę uk
rainu užpuolimus, anot ofici-
jalio lenkų pranešimo. 

Pranešime dar sakoma, kad 
lenkai vasekmingai veikią 
prieš bolševikus Lietuvos \t 
Baltrusijos frontuose. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

AUSTRIJOS ATSTOVŲ SU 
TALKININKAIS SUSI

RINKIMAS. 

Pran-
geg. 20. — Čionai va-

St. Germain-en-Laye, 
euzija 
kar tuojaus po 3:00 popiet į-
vyko Austrijos atstovų su tal
kininkais susirinkimas. Atsto
vai susimainė įgaliojimo doku
mentais. Austrai savo doku
mentus padavė talkininkams, 
gi pastarieji — austrams. 

Visa ta iškilmybė tęsėsi vos 
keliolika minučių. Pirmininka
vo prancūzų atstovas Julės 

Kongresas ir Kareiviams 
Faunos 

Kareiviai lengvomis sąlygo
mis galės įsigyti žemės. 

Washington, geg. 20. — 
Naujas šešiasdešimts šeštasis 
kongresas, kaip girdima, tarp 
svarbesnių ir neatidėliotinų 
reikalų pastatys ir bilių, su
lig kurio buvusiems v karei 
viams ir jurininkams turi but 
duodamos farmos lengvomis 
sąlygomis. 

Tą bilių sumanė vidujinių 
reikalų sekretorius Lane. Jc 
sumanymas yra toksai. 

Daugelis buvusių kareivių 
ir jurininkų neturi da»bo. Tad Cambon. 

J jo kalbą trumpai atsakė j : o r pakalbinti stoti darban 
Austrijos kanclieris Renner, prie pagaminimo Žemės ukėms. 
atstovų pirmininkas. j Suv. Valstijosa yra daug ne-

Suv. Valstijas susirinkime i apdirbamos žer;es. Bet pirm 
atstovavo Henry Wlrite. 

i 

— Wasbington, geg. 21. —-
Čia iš Europos parkeliavusieji 
armijos oficieriai tvirtina, kad 
gen. Pershing namo sugryšiąs 
liepos mėnesiu. 

av,birbimo reik ;a tą žemę arba 
apvalyti nuo visokiu brūzgy
nų arba apdrėkinti. 

Tam tikslui reikia padėti 
daug darbo. Prie to darbo, a-
not sekretoriaus Lane, ge
riausia tinka buvusieji karei

viai ir jurininkai, katrie nori 
isigvti farmas. 

Tiems kareiviams ir jurinin
kams bus duodamas užlaiky
mas ir gera užmokestis žemės 
pri rengimo metu. Paskui jie 
turės privilegiją pasiskirti ten 
farmas ir apsigyventi su savo 
Teirnvuomis. 

Sulig sumanymo tam tiks
lui vyriausybė turi skirti ma
žiausia 100 milijonų dolierių. 
Busimiems farmeriams paskui 
duoti pinigų pasistatydinti 
reikalingas trobas ir įsigyti 
žemdirbystei įrankius. Paga-
liaus paskirti lengvas sąlygas 
jiems išmokėti už tas farmas. 

Sumanymas labai gražus. 
Sekretorius Lane pageidavo, 
kad tą klausimą apkalbėtų ir 
išrištų buvusis kongresas. 6e t 
tas to nepadarė. 

Taigi dabar yra proga tą 
atlikti naujam kongresui. Tuo
met sumažėtų miestuose skait
lius bedarbių. 

naudoties tuo uostu. 
Miestą valdysianti tautų 

sąjungos paskirta komisija. 
Jei taip, tai Fiume reikale 

Italija bus pralošusi, gi prezi-
t J e n t a s W l š o n a s laimt\]Vs. 

Belgų pranešimas. 

Aną dieną belgų atstovai 
pranešė, kad Belgijos uostas 
Antverpen esąs šiandie kuoge-
riausiam stovyj ir ten galį į 
plaukti kadir didžiausi garlai
viai. 

Jie tvirtina, Kad tau uostau 
gali įplaukti į garlaivis Geor
ge YVasliingtono, kuriuo prezi 
dentas Wilsonas iškeliau< A-
merikon. 

Belgai labai pageidauja, 
kad prezidentas Wilsonas u 
Belgijos keliautų Amerikon. 

Hawker yra jaunas. 

llav.ker eina 27 metus. Bet 

apsitaisę nepermirkomais (ne
peršlampamais) drabužiais. 
Kritus į vandenį, lakstytuvas 
turi nugarmėti jūrių dugnan. 
Tik vieni lakūnai gali kokį 
laiką papliuduruoti jūrių ban
gose. 

Hawker pasileido ton pavo-
jingon kelionėn tik todėl, kad 
jam nebuvo kitokio pasirin
kimo. 

Jis patyrė, kad amerikonai 
lakūnai jau Azorų salose. O 
ten jiems nepertoliausia Por
tugalija, paskui Anglija. J is 
pamatė, kad amerikonai pir
mieji gali užsitarnauti garbę. 

Tad žut-but leidosi pavojin-
gon kelionėn. Pasivyti ameri
konus nebuvo galima. Taigi 
leidosi tiesiog ant Airijos, apie 
2,000 mylių ilgio kelionėn, vir
šumi vandenyno bangų. 

Tą savo kelionę turėjo at
likti į 20 valandų ar kiek dau
giau. Bet štai praėjo pusantro 
karto tiek laiko, jr Airija-en-" 
sulaukia \\a\vkerio. 

Šiandie gal bus patirta apie 
jo tikimą. 

Isrelbėti amerikonai lakūnai. 

Amerikonai lakūnai su lak-
stytuvu NC-4 kaip šiandie iš_ 
Azorų salų išskrinda Portuga
lijon. 

Kiek paskiau gal pasileis to-: tai žmogus-paukštis. Pasileis-' . . ,. . . , , . , . -. . fr , ,. .. lesnen kehomm ir lakstytuvas 
t i tokion kelionėn, galima sa
kyti, tiesiog mirties naguosna, 
reikia drąsuolio žmogaus. 

J i s iš New Foundlando iš
skrido Sopwith biplanu. Su 
juo iškeliavo jo pagelbininkas 
Mackenzie (Jrieve. 

Antai amerikonai lakūnai 
rtkrszdami į Azorų salas pasi-
ėeiė lakstytuvus-valtis. Jų 
lakstytuvai aprūpinti dide
liais pontonais. Pasitaikius nu-
pulti ant vandens lakstytuvai 
nuneskęs. Tad ir patiems lakū
nams nėra didelio pavojaus, 
išėmus gerą vandenyj nusi-
maudvma. 

* 4-

Be kitko amerikonai lakūnai 
pakeliuje buvo saugojami ka-

Jis žadąs iškeliauti pirmomis r ė s laivų. 
birželio dienomis. 
Aštriai atsakyta vokiečiams. 

Talkininkų atstovai iicat-
mainomai ir intikinanciai at
sakė vokiečių atstovams į jų 
nusiskundimus prieš" taikos 
sąlygas. 

Ypač vokiečiai skundėsi 
kad taikos sutartis Vokietija, 
pasmaugsianti ekonominiu 
žvilgsniu. Nes Vokietijos lai
vai konfiskuoti, žemių plotai 
atskeliami, gyventojams gra
sias skurdas ir badas. 

Talkininkai atkirto, kad vo
kiečiai kur-kas daugiau pra
gaišinę talkininkų laivų. Tad 
nėra ko jiems dejuoti apie jų 
laivų konfiskavimą. 

Taippat karės vėsula nepa 

Kas kita su Hawker'iu. Jo 
lakstytuvas neturėjo pontonų. 
Tik jis su pagelbininku buvo 

NC-3, kurį su lakūnais po 60 
valanda pavyko surasti jūrėse-
a r t i A z o r i j s a l ų . 

Pražuvęs ir surastas laksty-! 
tuvas nuosaviomis spėkomis į-
plaukė Ponta Delgada uostan. 

Lakstytuvas NC-1, turbūt, 
bus prašalintas iš lenktynių. 
Nors jis laimingai pasiekė A -̂
zorų salas, bet smarkiai m, 
dintas. Pataisyti užims daug 
laiko. 

NC-3 buvo paklydęs tirštoje 
jniglose už kokių 300 mylių 
nuo Azorų salų. Turėjo, nusi
leisti ant jūrių bangų ir van
deniu plaukti į paskirta vie-

Ir taip jūrėse maudėsi dvi 
dieni ir dvi nakti, kol nesulai
kė pagelbos. Jį su nusikama
vusiais ir nušalusiais lakūnais 
surado karės laivai. 

MARŠALAS FOOH TURI 
JAU MILITARINIUS 

PLENUS. 

BERGERIS NEPRIIMTAS 
KONGRESAN. 

Gali pradėti veikimą prieš Vo
kietiją. 

i Washington, geg. 21. — So-
Įcijalistas kongresmanas Ber
geris nepriimtas nariu kongre-
san, kadangi jis federalio teis-

veikimą 
Paryžius, geg. 21. — ICetu-

rių valstybių tarybai marša- j mo kaltinamas uz 
las Foch indavė savo paga- prieš vyriausybę. 
mintus militarinio veikimo 
pienus, jei kartais Vokietija 
atsisakytų patvirtinti taikos 
sutartį. 

Maršalas Foch paskui kon-
feravo su ta taryba. Pasibai-

lietė Vokietijos teritorijų. Ten j gus konferencijai prezidentas 
viskas yra tvarkoje, žemė ne-
išrausta. Žmonės gali dirbti 
žemę ir maitinties. Gi truks-
tantį maistą gauti užsieniuose. 

Tegu vokiečiai nelaukia tai
kos sąlygų palengvinimo. 

Wilsonas kalbėjosi su genero
lu Per sliingu. 

Patirta, kad gen. Persimi? 
kažkodėl dabar dar nekeliau
siąs Anglijon. Esama kažko
kių kliūčių. 

Jo stovį ištirti paskirta ko
mitetas iš 9 atstovu. 

PRANEŠIMAS. 
("Draugui ' ? telegrama). 
BOSTON, MASS., geg. 2 0 . ^ 

Karosas gavo Suv. Valstijų 
pasportą. Iš New Yorko Lie
tuvon iškeliaus gegužės 24 die
ną. Roman. 
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Iš Seimo ne kas 
išeis. 

Iš daugelio ženklų matyti, 
į kad Chieagoj keliu asmenų 
! šaukiamas seimas susilauks 
' to, ko ir privalėjo — nepasi-

• s e k i m o . D r a u g i j o m , v i e n u p»j 

£ hitai, atsisako dalyvauti. Ne-
ik kataliku, bet taip vadina 

w mos ir tautiškos. Taip Lietu
vos Darbininku T>r-ja West 
Sidėje nedėlios susirinkime 
atsisakė netik ką siųsti atsto-

I vus i neingaliotų asmenų sau-
Z kiamą seimą, bet ir atstovą iš 
Z konferencijų ištraukė. Vieton 

to, draugija nieko nelaukiant 
7 nutarė siusti Tautos Fondui 
- 50 dol. Bridgeporte Visu šven

tų dr-ja, lygiai kaip 8v. Onos, 
J atsisako ir kairia ranka atsi-

žegnoja nuo seimo, kurio ne
saukia Amerikos lietuviu au
toritetingos įstaigos. Nuo sei
mo ir seimo skolų atsikratė 
visa eilė Town of Lake drau-

. gijų. Apie kitas Chieagos ko-
— lionijas nebėr ko nė kalbėti: 
.- reta kuri iš ten draugijų pa-
^ nore,- seimo negarbę ir skolas 
s 

• ant savo pečiu pasiimti. 
Tai tik pradžia. Seimui at-

{ ejii.s (1bieagoje beliks kelios 
I Iraugijos, kuriose seimo ša-
1 iininkai viršenybę teturės. 

Seime te<lalyvaus tik kelioli
ka draugijų ir... seimo šaukė
jai. I r tie nevisi. 

Cbieagoje ūpas taip grei-
."tai pradėjo kilti prie tautos 

disciplinos, kad atsimeta nuo 
seimo ir prieš jį dabar varosi 
net tie, kuriu vardai po sei-
man kviečiančiu atsišaukimu 

- b u v o padėti. J ie pastatė i; 
susispietė apie naują obalsi, 

. .kur is Chicagog lietuvius judi 
JJ na: lietuvių vienybė, išsireiš

kianti paramoj Taryboms ir 
Ekzekutyviam Komitetui. 

Toks apsireiškimas protau
jančius lietuvius džiugina. 
Tautos bandymo valandoje vi
suomet prisieina pasirinkti vie 
ną iž dviejų: ar sekti tauto.įe 
išaugusių autoritetų, ar sekti 
paskui kiekvienus pseudo-au-
toritetus, kurie daug šneka. 

% daug žada, o politinės išmin
ties ir darbo maža paroda 
Pirmiasis reiškia tautos dis
ciplinos ir vieaybės išlaikymą, 
o antrasis a nare b i ją. 

Lietuvoje lietuvių vienybė 
apsireiškia susiklausyme ir 
bendradarbiavime su Lietuvos 
valdžia. Amerikos lietuviu vie
nybė ir laimėjimas gludi augš-
tame susiklausyme su Tarv-

Karei pasibaigus ir Jugo
slavams daug laimėjus pasiro
do vienas jiems netikėtas da
lykas: didelis jų žemės mies
tas, labai parankus ir Jugo
slavijai begalo reikalingas 
uostas Fiume turėjo tekti ne 
jiems tik italams, turintiems 
ir savo žemėje daug gerų uos
tų. Italai Finmės reikalavo 
pasi remdami Londono Kon
vencija, padarytąja 1913 me
tais. 

Slapta sutartis. 

Ta konvencija buvo slapta. 
Ją sudarė kariaujančių prieš 
vokiečius Šalių diplomatai. Jo
je dalyvavo Anglija, Prancū
zija, Rusija, Belgija, Italija 
Serbija ir Černogorija. Nors 
ta konvencija buvo slapta, te-
eiaus ne vienas jos sutaičir. 
punktas tapo paleistas į visuo
mene. 

Pirmiausiai pasklido žinia, 
kad dalyvavusios sutartyje I šitas Rusijos reikalavimas 
viešpatijos pasižadėjo nodary-! tapo nevisai pripažintas, nes 
ti skyrium taiko s nei su vokie-! matomai, Lenkijai neprigu1 

čiais. nei su jų šalininkais. i mybę žadėjo pati Rusija, ka-
Paskui iškilo gandas, kad dan-gi didysis kunigaikštis. 

ta sutartis pažadėjo Italijos Mikalojus karės pradžioje jau 
diplomatams neprileisti pope- buvo apgarsinęs laisvę tai 
žiaus prie taikos sąlygų aps- tautai. 
varstymo. 

Antgalo dabar paaiškėjo, 
kad Londono konvencija pa
žadėjo Italams daug žemės 
ant rytinių Adrijatiko krantų, 

vavusi šalis galėjo padaryti 
klintį nujs iaisvei? Aišku., kad 
nei Černogorijai, nei Serbijai, 
nei Belgijai nebuvo reikalo 
trukdyti Lietuvos ncprigul-
mybę. Tos mažos šalys pačios 
brangina laisvę ir nepavydi 
jos kitiems. Anglija, Pnineu-
zija ir Italija, nors didelės, be 
neturi pavergtų žemių. Lietu
va jiems nerūpėjo. Tik Ang
lija, turbūt, pasirūpino įtrauk
ti į sutartį, kad Airija nebū
tų paliuosuota. Dėlto talkinin
kai ir tyli apie Airijos nepri-
gulmybę kaip ir apie Lietu
vos. 

Anglijai įtraukus į slaptąją 
rutartį uždraudimą talkinin
kėms pripažinti Airijos nepri
gulmybę, Rusija pasinaudojo 
tuomi pavyzdžiu ir įtraukė 
reikalavimą, kad po Rusija 
esančios tautos nebus pripa 
žinios neprigulmingomis kol 
pati Rusija nepripažįs joms to. 

kur gyvena slavai. 
Visuomet gyvenimas būva 

stipresnis už diplomatu, pas
inį't i. dflto beveik visuomet 
slaptosios sutartys tampa iš
plepėtos anksčiau ar vėliau, 
ištisai arba nors iš dalies. Trys 
tos .-dapčiosios sutarties daiy 
kai jau tapo išplepėti, bet to-
bėra klausimas, ar nebcliRo 
užtylėtu? 

Ne viskas išplepėta. 

Žiūrint į talkininkų politi
ką, prisieina spėti, kad dar li
ko užslėptų punktų ir tio 
mums kaip tik labiausiai ru
pi-

Viri talkininkai visu karės 
metu aiškiai ir garsiai žadėjo 
visom>; pavergtosioms tautoms 
laisvę. Lietuva yra tauta, ji 
laisvės nori n reikalauja, u nei 
Anglija, nei Prancūzija neiš
sitaria, kad Lietuvos nepri
gulmybę pripažįsta. Tas tal
kininku apsėjimas negali bū
ti be priežasties. Priežasties 
nėra viešuose talkininkų ras 
tuose, nei darbuose, tai ji turi 
būti slapčiose talkininkų su
tartyse. Žinodami, jog Londo
ne 1915 metais buvo slapta 
.-u t artis, mes turime teisę spė
lioti, kad ji padarė kliūti uttjc 
ueprigulmybėB pripažinimui 

Kas trukdo mus neprign'rny-

Tada protinga yra klausties, 
kuri toje savo sutartvje daly-

Talkininkams Lietuva nerupi. 
Šiandien Itusiją valdo bol 

ševikai, bet talkininkai bolše-
v i k ų n e p r i p a ž į s t a , l i e t u v i a m s -

gi Prancūzijos užrubežinių la-
lykų ministras sako, kad ne-
prjgulnivhės negali gauti, o 
gali tik pasilikti prie Rusijos, 
arba prisidėti prie Lenkijos. 

Iš to pasakymo matyt, kad 
Prancūzijai ir jos talkininkėms 
nerupi Lietuvos ateitis, nes 
duoda dėtis prie vieno iš dvie
jų priešininkų: rusų arba len
kų, į 

Eupi sutarties išlaikymas. 

Bet jei-gu jiems mųs atei
tis nerupi, tai kodėl nepripa
žįsta noprigulmybės? Jug mes 
tik to s ir tenorime. 

Vitas dalykas tampa aiškus 
spėjant, kad Londone tapo nu
tarta nepripažinti neprigul-
mybės Rusijos tautoms, išsky
rus Lenkiją. Kadan-gi toje su
tartyje nebuvo nustatyti Len
kijos rubežiai, . atskiriant ja 
nuo Rusijos, tai Prancūzija 
apsima priskirti Lietuvą prie 
Lenkijos, jei Lietuva to norės. 
Tokitl būdu pasilieka sveika 
Londono sutartis. 

Amerika silpnina Londono 
sutartį. 

Lietuviams norint tikrai ne-
prigulmybę įgyti, reikia m 
silpninti tą Londono sutartį. 
Vieniems gana sunku tą pada
lyti, bet sutariant su kitais 
gal ir pavyks. 

SuvienytokS Valstijos neda
lyvavo Londono sutartyje 1915 
m. Todėl Suvienytų Valstijų 

bomis ir ftkzekutvviu Komite-
tu. Kas Lietuvoje atsitiktų, 
jeigu Panevėžio, Šiaulių ar kito 
miesto tariamieji veikėjai mė
gintų šaukti Lietuvos seimą, 
be sutarties en valdžia, tos 
valdžios pasipriešinimo nežiū
rint? Panevėžiškiai ar kitokie 
butų maištininkais, revoliuei-
jonieriais. Visos tautos jie bū
ti,; paskaityti Lietuvos prasi-
>• agėliais lygiai kaip Kapsu
kas, kuris prieš Lietuvos žmo
nių valdžią pasistatė, rusu 
raudonuosius pulkus Lietuvai 
naikinti pa įsitraukęs. 

Tą patį daro ir tie Chieagos 
liberalai, kurie per visų Ame
rikos lietuvių politinių įstaigų 
galvas užsispyrė maištą sukel

ti, sauvaliai Amerikos' lietu
vių seimą šaukti. Jie yra ma
žesnio laipsnio lietuvių tautos 
prasižengėliais, nes jie ardo 
vienybę, silpnina tautos dis
cipliną. Visa, ką Chieagos li
beralai su savo šalininkais tei
sėtai padaryti gali, tai sušauk
ti savos partijos seimą. Tuo
met jie prieš tautą neprasi
žengtų. Bet kuomet viena par
tija bando vardan visos tau
tos ką veikti, nežiūrint kad 
tauta turi savo pripažintą au
toritetą, tuomet partija prieš 
tautą prasižengia. 

Mato tai Chieagos lietuviai, 
tad ir nuo tautos vienybės 
ardytoji] seimo šalinasi. Ir juo 
daugiau atsišalins, tuo geriau. 

1 ankog liuosos ir gali mums 
padėti. Prezidentas Wilsonas 
nmms padės, nes ji*< pirmuti
nis ir garsiausiai skelbė kovą 
slaptosioms diplomatų sutar
tims. Del tos Londono sutar 
ties, kuri nuskriaudė slavus, 
Wilsonas susikirto su italais. 
J is buvo skelbęs mažųjų tau
tų neprigulmybę ir j i s neatsi
sakė savo žodžių. Tą patvir
tina jo apsėjimas su Fiumės 
reikalais. 

AVilsonas yra atsargus po
litikas. Kartais jis užtyli savo 
tikslus, kartais išrodo buk jo 
priešininkai laimėjo, bet jis 
sulaukia tam tikros valandos 
ir jo žodis ima viršų. Jau gal 
neužilgio ateis ta diena, kad 
slapčioji Londono konvencija 
taps panaikinta. Tik mums 
reikia stovėti su Wilsonu. 

Tautinė Rusija ir Lietuviai. 

Mums nelengva prisidėti 
prie Londono konvencijos pa
naikinimo. Jei-gu Rusijoje 
Kolčakas, Denikinas ir Arch
angelsko kariuomenė susivie
nytų ir nuvertė bolševikus su
darytų tikrą valdžią Rusijoje, 
ir jei-gu ta valdžia pripažintų 
Lietuvos neprigulmybę, tai ją 
lengvai patvirtintų i r . ta lki
ninkai. 

Bet tų trijų tautinės Rusi
jos dalių atstovai, arba Rusi
jos komitetas, esantis Paryžiu
je nenori nei klausyti apie 
Lietuvos neprigulmybę. Tai ta 
yra antra mūsų neprigulmy-
bės kliūtis. Jeigu Kolčiakui, 
D e n i k i n u i ir are lu ir t įce l sk i -
niams pasiseks išvyti bolše
vikus iš Rusijos be mus pa-
į ce lbos , t a i R u s i j o s v a l d ž i a u e -

kuomet nepripažįs Lietuvos 
ncprigulmybės. 

Kadan-gi tos trys tautinės 
rusų valdžios yra silpnos su
lyginant su bolševikais, tai 
jiems kiekviena pagelba yra 
brangi. Iki šiol lietuviai neža
dėjo rusams padėti įveikti bol
ševikus Rusijoje, o tik norėjo 
išvaryti juos iš Lietuvos. Da
bar, mą rodos, reikėtų permai
nyti taktiką, bttient, gauti iš 
Paryžiaus Rusiškojo Komiteto 
formalį Lietuvos neprigiilmy 
bės pripažinimą, o už tatai 
jiems pažadėti kovą su bolše-
vikizmu iki jį įveikiant Rusi
joje. 

Stiprinkime kariuomere. 

Kad mus pažadėjimas turė
tų vertės, tai reikia, kad mus 
tautinė kariuomenė butų 
stipresnė. Pirmiausiai reikia 
išvyti bolševikus iš Vilniaus. 
Tada sutarti su rusais. Būti
nai reikia ir Amerikiečių lie
tuvių pagelbos. 

Amerikos vyriausybė ne
trukdys mums tą kariuomenę 
sustiprinti, nes ji nesurišta 
Londono konvencijos ryšiais. 
Kada mųs Amerikinė lietuvių 
kariuomenės dįlis bus gerokai 
suorganizuota, tada mųs atsto
vams Paryžiuje, prof. Volde
marui ir kitiems lengva bus iš
gauti iš Rusų mųs neprigid-
mybės pripažinimą ir tuomi 
būdu prašalinti ncprigulmybės 
klintį, sudarytą Londone 1915 
metais. 
Rusai ir už mažą pagelbą ga

li prižadėti mums neprigulmy
bę, nes jie vistiek mųs nete
ko. Jiems geriau, kad mes bū
tume neprigulmingi, negu kad 
patektume po lenkais. 
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GERB. KUNIGŲ KLEBO

NŲ IR KITŲ PIRMOSIOS 
KOMUNIJOS RENGĖJŲ pra
šome atkreipti atydą, į apgar
sinimą apie pirm. Komun. ir 
Dirmavonės paveikslus. 

"DRAUGO" 
ADMINISTRACIJA. 
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Dabar Yra Laikas Pertaisyti Savo Narna. 
J US gal nori te miegamąjį porčių su garadžiu po apačia arba gal nori te dide

snį porehi iš pr iešakio—ir jus a t idė jo te kol " k a r ė pas ibaigs ." 
Dabar kuomet karė pasibaigė—dabar tai Prieš pradėsiant pertaisvti savo narna, 
geriausias laikas persitaisyti namą su
lig savo noro. Dabar tuo jaus galite nu
sipirkti materijolo, nes jo užtektinai 
yra, vyru užtektinai kurie atliks darbe 
—kainos yra taip nustatytos, kad gali
ma labai lengvai padaryti pageidauja
mas permainas. 
Statymo kainos nepadaugėjo sulig pakė
limu algos—-jus dabar galite už daug 
mažesnę kainą persitaisyti namą negu 
pirmiau prieš karę. 

pirmiausia pasikalbėk su savo vietiniu 
Medžio Pirkliu—jis patars kokį medį 
geriausia yra vartoti. Jis gali duoti tau 
sugestijas kurios pagelbės tau daug prie 
pagražinimo tavo namo ir duos tau pil
ną užganėdinimą. 

Būtinai pasitark su juo, nesigailėsi—nes 
jis nori tau pagelbėti. Jis tau pagelbės 
kuogeriausia. 

The Retai) Lumber Yards of Chicago and Cook County 

• i 1 

Skaitykite ir Platinkite "Draiigą". 

Lighthouse Valytojas 
Veikltts-Ekonomiskas 

LIGHTHOUSE atlieka visą darbą ką ir didesnės prekės cleansers atlieka, yra 
geras visokiems dalykams ir daugiausia vartojamas prie naminio darbo. 

Jo kaina yra prieinama kiekvienai šeimininkei, nes tankiausia kuomet kaina yra 
žema tai ir pats dalykas nėra taip geras. 

Lighthouse Cleanser yra absoliutiškai pasiti
kimas del šveitimo, valymo, paliriavimo. 

Pamėginkite vartoti jį ant medžio, marmuro, 
stiklo, ant puodo ir t t . 

Jis savo darbą atlieka gerai ir įlenda į kiek
vieną kamputį, rankas jums nenuės ii nesubrai
žys jums daiktus. 

Viena kenutė Lighthouse Cleanser jums už
teks ant ilgo laiko. 

Priduokite užsakymą savo krautuvninkui 
šiandiena. ė # y \ 

ARMOUR^COMPANY 
CHICAGO 
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Uetuviai Amerikoje. 
K 

INDIANA HARBOR, IND. 

Liet. Vyčių 55-tos kp. vakaras. 

Nedaugiausia laikraščiuose 
pastebiame apie čionykščiu 
lietuviu, veikimą, ypač apie 
jaunimą. Tartum, kad čia nei 
nėra. Yra ir čia gražus jauni 
mo būrelis; apie jį mažai gir
dėjome gal dėlto, kad pasta 
rieji buvo išsiskleidę. Mažai 
veikdavo sujungtomis spėko
mis. Pastaraisiais laikais ir čia 
sužibėjo laimės žvaigždutė, ku
ri jiems kelią nušvietė; paska
tino prie vienybės ir tėvynės 
meilės. Tapo atgaivinta Liet. 
Vyčių kuopa, kuri čia buvo pa
liovus gyvuon. Dabar jauna 
Vyčiu kuopa ' paleido darban 
visas niMŠinerijas; pradėjo vi
si jos ratai ir račiukai suktis. 
Iš to jau galime ir pasigerėti. 

Gegužio 11 d., š. m., suren
gė puikų vakarą. Lošė "Kon
tribucija." Veikalėlis neilgas; 
gražiai lošiant malonu žiūrėti, 
klausyti. Lošėjai roles atliko 
gerai. Apart veikalėlio buvo 
dar daug pamargininni, kaip 
tai : deklemaciju, dainų ir tt. 
"Dvi Sesutės" dialogą atliko 
p l ė s B. Povilauskaitė ir E. 
Bliudžiutė. Solo "Vai putė, 
p u t ė " išpildė p-lė V. Bajorū
naitė, kurios švelnus balselis 
publiką žavėto žavėjo. " K u r 
bakūžė samanota" gražiai pa
dainavo p-lė O. Šimoni utė. 
Duetą "Valia valužė" atliko 
p-lė O. Simoniutė ir ponia O. 
Erkmonienė. " J ausk ir my
lėk' ' padainavo p. V. Ciparas. 
Dainavo taipgi vyrų ir maišy 
tas chorai: "Oi kas sodai, do 
sodeliai" ir " A n t tėvelio dva
r o . " (Nežinau ar chorai yra 
Vyčių ar parapijos). Dainos 
gražiai išėjo. P-lei O. Šimoni u-
toi už solo įteiktas gėlių bu
kietas. 

Suėmus visą programą ir pa
žvelgus Į jo turini, ir kaip jis 
buvo išpildytas, drąsiai gali
ma sakyti, kad dayvavusieji 
užduotis atliko gerai. Nors 
kai-kur matėsi trukumų, bet 
nepamiršti reikia, kad tai bu
vo jaunos spėkos. Programai 
pasibaigus prasidėjo šokiai. 
Vyčiams vakaruose reikėtų 
daugiau domos kreipti į lietu
viškus šokius bei žaisles. 

Žmonių buvo daug. Matėsi, 
kad Vyčiai visus patenkino. 

IiKliana Harboro lietuviai ir 
vėl turės progą pamatyti gra
žų veikalą. Tą progą žada su
teikti katalikai moksleiviai iš 
Valpa raišo, Ind. Moksleivių 
vakaras—balius įvyks bi rželio 
1 d., 1919 m., F. Misevičio sve
tainėje, 2101—137th St., In
diana Harbor, Tnd. Pradžia .5 
vai. po pietų. įžanga labai pi
gi, o vakaras bus gražus, link
smas! Tad nepraleiskit pro
gos, atsilankykit į moksleivių 
vakarą. Kas nebus tame vaka
re, tikrai gailėsis. 

Moksleiviu tikslas vra susi-
pažinti su Indiana Harbor, 
Ind. ir apielinkės lietuviais; 
užmegsti artimesnius ryšius. 

Taigi tokiame vakare ir bus 
proga užmegsti vienybės maz
gą. Moksleivis V. R. 

EAST ST. LOUIS, ILL. 

Balandžio 20 d., š. m., S. Jo
ciaus svetainėje vietos L. S. S. 
87 kp. statė scenoj vieno veik
smo komediją: ' ' Nenorėjai 
duonos, graužk plytas ." 

Visąpinua buvo perstaty
tas 15 minutų pakalbėti drau
gas B. Šidiškis, vietinis. Kal
ba jo buvo kaipir visų mūsų 
lietuviškų bolševikų, ant kiek 
jie jį supranta. Maišė viską, 
lyg žirnius su kopūstais, tan

kiai minėdamas velnius. J is 
sakė, "...kad Rusijos bolševi
kų ir Vokietijos spartakų yra 
geriausia valdžia. Bolševikai 
ir spartakai yra vienas ir tas 
pats, tai yra tikrų darbininkų 
valdžia. Rusijoj buvęs Keren-
skis ir kiti, o Vokietijoj Eber-
tas ir Šeidemanas su savo pa
sekėjais, tai tikri buržuazai, 
o luiržuazu kleson žinote kas 
ineina: maži ir dideli biznie
riai, daktarai, advokatai, ku
nigai ir visokie ponai. Tiems 
Kerenskinė, Ebertinė ir Šeide-
mano valdžia su jų visu štabu 
labai tiko ir tinka, o ne jums, 
darbininkai. Mes, darbininkai, 
turime remti visur bolševikų 
valdžią. I r Amerikoj reikia 
bolševikų valdžios, nes šita ka
pitalistiška valdžia negali il
gai but i . " 

Liepė neaukoti Liet. N. Fon-
dąu ir Tautos Fondan, ir į ki-
ii"N tam panašius. Sako: "Vil
nių valdo bolševikai kur yra 
ir Kapsukas, Lietuva nieko 
nereikalauja iš Amerikos lie-
.uviu. Jie visko turi užtelvti-
riai. Jei aukojate į viršminė-
tujįi fondus, tai aukojate darbi
ninkų priešų ir atstovų Pary
žiuj ir Šveicarijoj užlaikymui, 
kurie sakosi Lietuvą valdą. 
'Draugai, girdi, jei tie buržu-

\zų atstovai Lietuvą valdo, tai 
kurių-gi velnių jie sėdi kitose 
šalyse, o ne Lietuvoj. Draugai, 
girdi, ar galimas daiktas, kad 
taip butų." 

Jei aukojate, tai aukokite į 
l.'.rbininkiškus apsigynimo 

/(indus; j literatūros fondą. J u t 
turite tikrų darbininkiškų laik
raščių—skaitykite juos. Čia 
Išvardino visus socijalistiškus 
šlamštus. Vienas iš publikos 
atsihepė: "O-gi " Ž a r i j a " ? 
"Ta ip , draugai, " Ž a r i j a " yra 
mūsų geriausias laikraštis. ' ' 

Tokių kalbėtoją prakalbi] 
prisiklausę mūsų bolševikai 
palieka dar kvailesniais. 

Asilas. 

SIOUX CITY, IOVVA. 

(Jegužio 11 d,, tuojaiis po SB-
i;iDs, šv. Kazimiero draugija 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Apsvarsčius visus reika
lus, pirmininkas, K. Tuskenis, 
davė Įnešimą, kad draugija su
rengtu kokį vakarą. Įnešimui 
visi pritarė ir nutarė surengti 
vakarą birželio 1 d. 

Keikia pažymėti, kad Šv. 
Kazimiero draugija, kuri yra 
veikliausia iš vietinių draugi
jų, per penkis metus savo gy
vavimo darbai s gana pasižy
mėjo. Narių turi virš šimto; 
suvirs 11 šimtų dol. ižde. 

Lietuvos labui dr-ja yra au-
kojus: 1918 metais Laisvės 
Savaitėj $15.00, Kalėdinin Tau
tos Fondan $50.00. Šv. Kaži 
miero parapijos bažnyčiai yra 
aukojus $200.00. Įtaisė Šv. 
Kazimiero stovylą bažnyčioj 
už 78 dol. Kasmet surengia 
vakarą parapijos naudai. 
Apart to dar turi pirkus 10 šė-
rų L. A. Bendrovės. 

Prie progos smagu yra pra
nešti, kad lietuviai katalikai 
mūsų kolonijoj sujudo darbuo-
ties. Kaip draugijos, taip ir 
parapijinis choras rengia va
karus ir šiaip pramogas. Da
bar svetainė yra užimta ant il
go laiko visokiomis pramogo
mis. 

Valio Sioux City lietuviai 
katalikai. Narys. 

NUO VEŽĖJO ATIMTA $40. 

Ties lD-ta ir Halsted gat-
vėm vienas plėšikas atėmė $40 
nuo Robert Peel, Carson, Pi
lie, Seott & Co. vežėjo. 

100% * 

GRYNAI 

TURKIŠKO 

TABAKO 

H e Ima r ant cigaretų dėžutes tiek pat 
reiškia kaip ir "sterling" ant sidabro. 
«Mar~ _ 'Helmar yra 100% grynai Turkiškas-Lengviau-
>*i igfefl ir Geriausias Tabakas del cigaretų. 

Jus galite nusipirkti "pakelį" kitos rūšies ciga-
li retų už mažesnę kaina--bet ar busit užganėdinti? 

Išdinbėjai-Augščiausios Rusies Turkiškų ir 
Europiškų Cigaretų vistim pasauliui 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORJU8 

Lietuvis 
borius. Atlt»-
ka T 1 » o k i a s 
laidotuvės ko 
pigiausiai. Tu 
riu savo karą 
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
ne daJ| grabių 
p%tys dirbama. 

3307 AUBURN AVE. 
P h o n e Drovar 4111 

— - - a . 
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DR. M. F. BOZINCH 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas YUaoss Teismuos* 
Ofisas Didmiesty!: 

> W. WAgBWGTOM S T B K S T 
Kambaria 499 

Tai. Central 9479 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gjeenimas, 811 W. SSr* WL 
Tai. Yards 4C81 

i i» • m • » • m> — M 
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LIETUVIS 
perkėlė savo ofisą, iš 845 Milwau- I 
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra š i toks: 

700 NORTH ASHLAND AVENUE 
Kampas Huron Gatves 

ant1 aptiekos Polonia Pharmacy. 
Pr iėmimo valandos vakarais nuo 6 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

*-i*m m m m m m m ^ m m m m 9 ^ m m m m m m m m m m»F 

0r. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley i 7 f # 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
9457 South Western Boolcvarf 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

j j • • M • • • • • " • • - - - - - - - t w m mi 
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Dr. R. M c G U I R E 
SPECIALISTAS 

Gydyme skandamu Akiu. Ausų. 
Nosies ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip $4.00. 

Ofiso valandos: 1 iki 5 po pietų: 7 
iki 9 vakare kasdien. Nedėl iomis: 

1 iki 4:30 po pietų. 
5000 SOUTH ASIiANTD A V E N C E 

Kampa? 50tos gatvės Chicacro. II' 
TTefonae Prospect 7995 

< — m .• K M S 

Dr. a M. GLASER 
Praktikuoja 11 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, HL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo C 

iki 8 valandai vakarą 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po p i e t 

Telefonas Yards 687 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.! 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai . 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki1 

9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 ( 
4649 S. Ashland Ave. kam p. 47 St.< 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. MorganVStreet 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5632 

Valandos; — 8 Iki 11 18 ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

! 
» s* •» m> su —» m* afc^a»«a^Jfc 

m. LEO AVYOTIH 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. HaLstcd St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 1?. rytą: 6 — 9 

vakare Tel. Canal 4367 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiHinitmflffiiiiiiiiiiiifiiiiiiin 

Į Dr. S. Naikelis i 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 8b. Ashland Avo. 

Phone Drover 7049 
Cicero offiee: 4847 W. 14tli St. 

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 33S9 W. 64th St. 

Phone FBospect 8365' 
t i i i i i i i i i i i i i i i i i i iei i i i i i i i 

n 
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Dr. D. J . BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ava. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pul lman 342. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 12. 

įj>» » » » » • » « » » • • • • • » » êwya<w • • • 

TU. Drover 7949 

Dr. C. Z V eželis 
LIKTI)VIS DEKTISTAS 

Talandos: nuo 9 ryto iki 9 v a k 
Nedėl iomis pagal sutariama; 

1712 SO. ASHLAND AVKsTVsl 
arti 47-toe Gatvėm. 
• * • • • • tmmfmn^m m m • < — X — » • » •*L ^ *m ss> i 
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J0SEPH C. W0L0W 
Lietuvis Advokatas 

" DR. G. F.YATES 
GYDYTOJAS ir CHIRURGA8 

praneša, kas j is atidaro savo ofisą 
po numeriu 

4722 S O U T : I V ^ T r . * ^ A v r n r 
Chicagu, 111. 

Valandos: 9 išryto iki 8 vakare; 
Nedėl iomis 10 išryto iki 1 po pietų. 

26 SO. UA SAIAiB 8 T R E V I 
Kambaris 324 Tel. Central 6390 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. RockweJi 6999 

CHICAGO, ILL. 
a • • • • • > • • • - M 

i » » » » « » « » » » H 
Telefonas Pullman 99 

0R. W. A. MA10R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11716 MicbJgan Ave. 

Adynoa 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:29 iki 3:29 vakarą. 

Nedėl iomis nuo 19 iki 11 išryto 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, HL 
1757 W. 47th St., Chicago, Dl. 
Ofiso Telefonas Boulevard 16® 

PATRŪKIMAS UŽMUŠA 
7,000 PER METUS. 

Septyni tūkstančiai kiekvieną metą 
yra paguldomi su certifikatais pažy
mėtais "Nuo Patrūkimo" kodėl? Už-
tat kad neprisižiurėjo s a v e kaip rei
kia. Ką tu darai šiandieną. Ar ir 
tu neatkreipi domoa į tai ir neužsi
žiurai save. Ar gal geriausia nešioji 
diržą? Tas diržas tai nieko nepagel
bės, tai taip kaip ramstis prieš grip-
vančią sieną. Tas suveržimas ne
leidžia tavo kraujui gerai cirkuliuoti 
ir tavo muskulos silpnėja. 

Bet yra k i tas dalyką*, kurį tapo 
nesenai išrastas, kuris tave PALIUO-
SUOS ir kuri tu gali turėti savo na
muose. Tai yrą PLAPOA metodą, 
kuri tau pagelbės tuojaus. 

PLAPOA PADUŠKAITE kuomet 
pridėta prie kūno niekuomet nenus
l inks nuo tos vietos. 

Išmokite kaip vartoti gamtos įtai
sas ir apsisaugokite nuo patrūkimo. 
Prisiųskite savo vardą j Plapoa Co., 
Block 3090, St. Louis, Mo., o gausi 
DYKAI ant išmėginimo Plapoa ir v i 
sas pilnas informacijas. 

Mokykla Kirpimo Ir Dertgntng 
VyriSku Ir Moterišku Aprėofela 

Mūsų sistemo ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų } trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir s iuvime 
skyrius, kur m e s suteiksima- praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų s i s* 
vimob skyriuose. 

Jus esate užlnrtečiaml aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijalis-
kal pigią kalną. 

Petrenoe daromos pagal Jūsų mie-
rą — bile stailės arba dydžio, Ir bi
le madų knygos. 

MASTER D S S l G B I V e SOHOOL 
J. F . Kasnfrks, rcrdėSuUs 

Persikraustė i i 118 N. LaSalle St. 
į 190 K. State gatve; kampas Laka 
gatvės. 4 lubos. 

A N T PARDAVIMO 
4 lotai pigiai po 25x125 pėdas, 2 blo
kai nuo U i t o s gatvės karų linijos ir 
Rock Island stoties, Morgan Parke. 
Atsišaukite: 

Joseph Becker, 
11158 Sawyer Ave., Chicago. m tllll 1111 III 11 III III III III i 1111111 illl 111111111111 Iffl 

l»inHIIHrtW1WHIHHWtW1HtWr»MimiH 
Resld. 911 So. Asrland Blv. Chicago 

Telefonas Haymarket 2544 

DR.AJ.R0TH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Specijalistaa Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 1854 So. Hals ted St., Chicago 
Telefosas Drovar 9499 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—t po 
Pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 



D Ff A U Q « S Trečiadienis, gegu^* 21 1B19 
- i — i 

— T ~ - " •* 

4 

1 
• 

IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII 

PIRMĄ 
SYK 

Įvyks Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyne 
67ta ir Rockwell gatves 

.. 

Prasidės Ned., 25 d. geg. ir tęsis iki 1 d. birželio 1 9 
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BAZARAS bus kitokis, negu kur matei, fitni keli dalykai, kuriais užsiindomauši: 

Žaislu budos. Budos su gražiais dalykais. Japoniška arbatinė, kur vaišinama 
ir "chop suey." "Burt ininkai" , svečiams ateitį praeitį ir laimę išburiantieji. Arklių lenkty
nės. Restauracija, kur liežuvis juoksis, skanių valgių ir gėrimų paragavęs. 

-Kitų nebeminėsime. Atvažiuokite—pamatysite. Nori tyro oro? Miesto durnai įkirėjo? At
važiuok į BAZAR4 kasdien. Neapsivilsi ir apsimokės. 

Nori gerą darbų atlikti? Važiuok pas mus į BAZARĄ, žinant, kad visas pelnas eis Vie
nuolyno naudai. Kad ir pelno neduosi—aciu už atsilankymų. Mes visus gražiai priimsime. 

Na, jei nenori šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno pirmąjį BAZARĄ atlankyti—visvien at
važiuok. Pasipažinsime. 

Prašome! 
Bazaras atsidarys kiekvienų nedėldienį ir šventėse (Šeštinių ir Decoration Day) nuo 

2 vai. po pietų. Šiomis dienomis nuo 6 vai. vak. 

Visus kviečia nuoširdžiai ŠV.' KAZIMIERO SESERYS 
, IR 

. BAZARO RENGIMO KOMISIJA. 

: * 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. POLICIJA SUĖMĖ DIDELĘ 

PLĖŠIKŲ GAUJA. 
Trečiadienis, gegužės 21 d., 

Šv. Timotiejus. 
Ketvirtadienis, gegužės 22 d. 

Šv. Julija. 

Su Lietuviškais Parašais 

DARBUOJAMASI UŽ PIE
NO STOTIS. 

Tarpe jų yra ir kelios mote
rys. 

Šiandie pienas perbrangus šei
mynoms. 

i 

PAVEIKSLAI 
Pirmosios Komunijos Atmintis 

« 

Kvortai pieno 14 centų — tai 
tiesiog nepakenčiamas dai!»x 
tas. 

Pieno konipanijo< teisinasi, 
kad pienas pabrangintas del 
pM*no išvežiotoji) streiko. Tad 
reikia juos kaltinti, b*»t ne 
kompanijas. 

Tiesa, gal išve/vtojai ir 
perdaug augštai pamoko su ja
ve reikalavimais. \<4s suvrdie 
jie savaitėje gauna $•»"> algos 
ir dar apie 6 dol. i»onusų. 

Bet žinovai tvirtina, kad 
kompanijos ir taip turinčios 
gražaus pelno, nepaisant 
brangesnio darbininkų . apmo
kėjimo. 

Po streiko gal kompanijos 
ir gali but kiek pateisinamos 
už pabranginime pieno. 

Bet kitas kompaa'.i i argu
mentas, kad buk kituose mies
tuose pienas yra duni;ian 
brangesnis, kaip Cnicngoje, 
nieku nepateisinamas ir tik 
žmonėms akių muilinimą-. 

Nes reikia -atsiminti, kad 
Chieaga yra pačiam sies ša
lies pienininkystės centre Tad 
P a pieno turi but daug ir ji 
turi but pigus. 

Iš šito centro pienas pi i>1:i 
lomas ir į kitus miestus. 

Rimtai svarstoma. 

Praeitą savaitę, kaip buvo 
rašyta, policija suareštavo dvi 
jauni seseri Hircb. Josdvi 
turėjo artimus ryšius su dau-l 
geliu piktadarių ir kelis jų 
tuojaus išdavė. 

Policija, suradus siūlų, ė-
mė ieškoti paties kamuolio. 

Valstijinio prokuroro ofise 
dabar skelbiama, jog susekta 
visa gauja plėšiku, apie 50 
žmonių. Iš jų didžiuma jau 
suimta. 

Tarpe suimtųjų yra keli 
desperatai. Turi pažeidimo 
ženklus, gautus nuo kovojimo 
su policija. 

Tarpe jų yra ir kelios mo
terys, kurios bendravusios pik
tadariams. 

Pastaraisiais laikais mieste 
apiplėšta daugelis krautuvių 
ir ofisų. Paimta apie $250,000. 
Tai tos gaujos darbas. 

Policija tvirtina, kad kuo
met ta gauja. Inu suskaldyta, 
tuomet mieste sumažės ir plė
šikiški darbai. 

Priėmė Pirmąją Komuniją 19 m. 
Bažnyčioje Mieste 

Klebonas Kun 
Spalvuoti paveikslai 14x9 colių. Kaina 15c. 

Gražus nespalvuoti (Sepia) 15x10 colių. Kaina 15c 
Taipat galima gauti ir Dirmavonės Atminties Paveikslų. ' 

"DRAUGO" KNYGYNAS, 1800 W. 46th St., Chicago, III. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). 

IŠ NORTH SIDES. 

APMUŠĖ IR PAĖMĖ $4.00. 

Kadangi kompanijos atsisa
ko pieną pigiau parduoti, gi 
pieno išvežiotojai ima aug-cas 
algas, tad rimčiau pradedama 
galvoti, kokiuo budn miestui 
atsikraėius tų pieno kompani 

Tuo reikalu darbuojasi 
miesto advokatas ir sveikumo 
komisijonierius su visa eile 
savo pagelbininku. Norima iš
rasti parankiausias būdas, 
kaip pieną gali gauti patys 
žmonės pigiai ir be jokiu sun 
kenybių. 

Iš sumanymų yra geriausias 
tas, kad kiekvienai valgomų
jų produktų krautuvei iš mies
to pieninių stočių pienas kas
dien butų pristatomas. Tš tų 
krautuvių žmonės gali patys 
pasiimti. Pieno kvortai tuomet 
reiktų mokėti nebrangiau, 
kaip tik 11 centų. 

Daugeliui žmonių nepatinka, 
kad patiems prisieitų pieną 
parsinešti. Bet reikia atminti, 
kad į namus neatvežama nei 
duona, nei kitoks maistas. Pa
tys žmonės kasdien eina į 
krautuves ir pasiima. 

Du jaunu plėšiku užpuolė 
praeinant] Tliomas Dolan, Do-
lan VYire Manufacturing fir
mos prezidentą. 

Tas įvyko dienos metu ar-
ti -tos firmos ofiso, S2f> Larra-
bee gat. 

Pareikalavo atiduoti pini 
gus. Dolan pasakė, kad jis 
neturįs su savimi nei cento. 

"Meluoji!" sušuko vienas 
plėšikas ir smogė jam galvon 
su revolveriu. 

Kitas plėšikas iškratė kise-
nius. Atrado $4.00 ir pabėgo. 

SUAREŠTAVO SUNŲ. 

Susirinkimas Tautos Fondo 
43-čio skyriaus. 

Ketverge, gegužio 22 d., 7:30 
vai. vak. parapijos svetainėj, 
HJ44 VVabansin ave. įvyks T. 
F. 43-eio skyriaus susirinki
mas. Kvieėiami visi, nes bus 
labai svarbus. Žadame sutver
ti Raudonojo Kryžiaus skyrių 
ir daug kitų dalykų bu s aptar
ta. Taipgi žadėjo ateiti į susi
rinkimų kareivis Pr. Kišonis 
ir pranešti apie R. K. naudą. 
Jis prižadėjo pasidarbuoti to
je organizacijoje. Moterys ir 
merginos turi už pareigą ateiti 
ir prisidėti prie R. K. kuom 
gali. Taigi tikiuosi, kad nert1 -
sidieėiai pralenks kitas koloni
jas R. K. veikimu. 

T, F . 43 sk. rast. 

KORNEVILO VARPAI 
ANTRĄ SYK. 

Turtingas jubilierius Hy-
man Holsman, 7331 Sheridan 
road, suareštavo savo sūnų, 22 
metų, už grūmojimus. 

Tėvai tvirtina, kad jo su
nūs esąs palaidūnas, tinginys. 
Andai jis pas tėvą prašęs pi
nigų. Tėvas nedavęs. 

Tuomet sunūs pagrūmojęs 
seniui "pafiksinimu". 

Tai kodėl gi ir pieno kas
dien negalėtų parsinešti? Juk 
tai butų pigiau. O juk visi tik 
už pigumą šiandie veda kovą. 

deras sumanymas. Reikia jį 
paremti. Tr reikia norėti, kad 
miesto tarvba užsiimtų tuo 
klausimu. 

Nuo tarybos pritarimo pri
guli mieste įsteigti pienines 
stotis ir iš anų pieną kasdien 
pristatinėti j krautuves. 

Vėla buvau nuėjęs pasiklau
syti ir pasižiūrėti Chicagos 
Lietuvos Vyčių Apskričio cho
ro statomų scenon "Kornevi-
lio Varpų," taip pat čekų sa
lėje, tik kitoje salėje—School 
Hali. Patiko pirmą syk, o an
tru sykiu dar labiau. Jeigu ir 
tretį syk statys—visvien eisiu. 

Pirmam aktui užsibaigus, su
sigavau savo pažįstamulį ir į 
publikos būrį įsimaišęs pradė
jau teirautis. 

—i Na, kaip patiko lietuvių 
opera? Juk nieko sau atlieka. 
Taip sau, pogeriai. 

Pažįstamulis maloningai šy
psą nusišvietė ir užprotestavo. 

— Pogeriai! Ne taip sau, 
bet visai gerai! 

Tiesą, brol, sakei: širdyje ir 
aš tariau, kad gerai išėjo, ge
riau, negu pirmą syk. Viskas 
gyviau ėjosi, tik aš nenorėjau 
tiesiog taip pasisakyti. 

Patiko i r nauji aktoriai. Į 
akis metėsi p. J . Ramanaus
kas, jauno žvejo rolėje. J is 
gražiai dainavo, nes gražų bal
są turi. Scenoje gyvas, tik 
vietomis biskutį perdaug vie
nodų gestų vartojo. Bet pub

likai jis patiko. 
P-lė M. Gurinskaitė gera. ] 

jos balsą neteko gerai įsiklau
syti. Jei butų kiek garsiau dai
navusi, nieko nebūt kenkę nei 
jai, nei mano ausims. 

Scenoms gyvomo pridavė p. 
J . Pi va runas. Su juo konku
ravo skirtingoj rolėj p. A. Šla
pelis. Jiedu taip- lenktiniavo, 
kad nežinia kuris iš jų geres
nis. Turbūt abu geru buvo, 
kad nuspręsti negalima. 

P-as J . Balsis toks pat, kaip 
ir pirma—publika jį mėgia. 
Ponia Pocienė ytin gera buvo 
šiuo sykiu netik dainos malo
niai ausį kuteno, bet ir vaidi
nant ji pasigėrėtina buvo. Kad 
tik jai ir netektų geriausiai iš-
pildžiusiųjų vainikas. 

Abelnai, žodžiuose niekas ne-
simaišė. Tariaus, vaidintojai 
savo gerai išmoko. Tą manymą 
sugadinti norėjo iš budos iš-
lindusis sufleris, kurįs savo 
kreditui daug ką savinosi. Esą, 
ir jo nuopelno esama. Teten
ka jo visiems, bent tik viskas 
gerai išeina. 

Town of Lake, kur persta
tymas buvo, publika skupus, 
kaip tas Gasparas. Galeriją 
užpildė, bet apačia teko sve
čiams iš kitų kolonijų. Jie sė
dynes pildė, pildč—ir nepripil-
dė. Gero veikalo nematę gailė
sis ne kas kitas, kaip patys 
To\vn of Lake lietuviai. Jis. 

NELAUKITE KOL 
PRADĖSITE SIRGTI 

Vienas iš didžiausių ligų yra tai Prietvaras. Pasi
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai 
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuo-
met nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos būdu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu 
ne tai prietvaras yra rezultatu. 

Prigelbėkite gamtai vartojant 

S T A N O L A X 
del Prietvaro 

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanola* 
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris 
yra labai švarus. J is savo darbą atlieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubrikantas kuris 
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus 
išvaro. 

> 

Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko kito. 

STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Jeigu jusu vaistininkas neturi tai parašykite 

"i mums o mes tuojaus jam dastatysime. 

i 

Parduodamas 16 uncų buteliuose { 

STANDARD OIL 
(INDIANA) 

910 SO. MICHIGAN AVE. 

COMPANY 
CHICAGO 

! 

IŠ TOWN OP LAKE. 

Šiandie geg. 21 dieną, 8:15 vai. 
vakare Davis Sąuare parko sve
tainėje, L. Vyčių 13 kp. įvyks 
svarbus susirinkimas. Visi nariai 
teiksitės susirinkiman ateiti. 

Valdyba. 

IŠ NORTH SIDE. 

L. Vyčių 5-ta kuopa laikys sa
vaitinį susirinkimėlį Pulaski 
Park svet. (Prie Blaekhawk ir 
Noble.) Svarbių dalykų nebus 
svarstyta, taigi turėsime daugiau 
laiko pažaisti. Susirinkimui skir
ta dvi valandi. Jeigu nariai atsi
lankytų punktuališkai 8 vąl. va
kare, tuomet galėtume ilgiau pa
žaisti. 

Todėl kviečia narius surinkti 
lygiti 8 vai. Geistina, kad nariai 
atsivestų ir naujų narių. 

Pr. J. Paliulis, rast. 

Paieškau savo vyro Stanislovo Zau-
gro, kuris 2 metai atgalios mane ap
leido. Jis paeina iš Kauno gub., Za
rasų arba Ežerėnų pav. Pirmiau gy
veno po num. 46 50 So. Western ave. 
Dabar nežinau kur jis yra. Kas apie 
j} žinotų praneškite sekančiu adresu: 

Mary Zaūgra, 
2652 W. 18th Pl.f Chicago, 111. 

Kas norite turėti gera gyvenimą, 
nusiprikite šia studiją arba pikčernę, 
vėliausios mados jtaisymais; geroj ko
lonijoj, kurioj gyvena suvirs 25,000 
žmonių; netoli nuo Chicagos, už 6 
mylių. Nėra kito tokio biznio; geras 
oras. priežastis pardavimo savininkas 
eina j kitą biznį. Atsišaukite tuojaus: 

Kaz. Jamontas, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO 
mūrinis namas, 3 augštų ant 6 pagy
venimų 667 W. 18th St. turintis di
delį augštą. Labai gerame stovyje. 
Gera proga. Atsišaukite pas savininką 

George F. Blei, 
10 S. LaSalle St., Chicago, 111 

Telefonas Main 2864. 

REIKALAUJAMA MAINIE-
RIŲ IR KROVĖJŲ. 

Geri namai su geru vandeniu Ir 
elektros šviesomis; pigi randa, dide
li daržai, gera ganykla dykai, galima 
laikyti karves, kiaules ir vištas. Ge
ras kambarys ir valgis nevedusiems 
žmonėms. 

Mūsų mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi "drift" i r "shaft" majnas, 
su 3% pėdų iki 5 pėdų anglių. 

Mes nemokame transportacijos. 
Mes tur ime viską priviliojimui gerų 
vyrų-:—geros darbo ir gyvenimo sąly
gos, ir mes nenorime tokios klesos 
žmonių, kurie nori mokėti t ransporta-
ciją. 

Del platesnių informacijų atsišau
kite a rba rašykite: 

New River Company, 
MACDONALD, W. VA. 

GERKITE IR 
GYVENKITE! 

Burdos Arbata išvalymui pa
prastai veikia ant organizmo 
virškinimo ir valo kraują. Tai 
yra pasekmingas švelnus ir 
malonus valymo būdas? Grei
tai prašalina visus užkietėji
mo atsitikimus, apsunkinimus 
kepenų, dispensiją, rūgštis vi
duriuose, triukšmą ir galvos 
sukimąsi ir pletmus nuo veido. 

Burdos, Arbata yra labai' 
brangintinu vaistu, gydymui 
peršalimo, kosulio, karščio ar
ba vidurių kataro. 

Kaina 25c už vieną pakelį. 
Galima gauti visose aptiekose 
arba tiesiai per krasą iš 

BURDA DRUG CO.. 
1363 North Ashland Avenue, 

Chicago, 111. 

EXTRA! 
Parsiduoda medžio namas an t 2-Jų 

augrStų, randas neša $86 ant mėnesio . 
Parsiduoda tik už $3,200. 

Taippat parsiduoda naujas muro 
namas. Atsišaukite u tarninko ir se-
redos vakarais. 

J. Mozeris, 
1447 So. 50th Ave., Cicero, 111. 

PRANEŠIMAS I š KENSING
TON, ILL. 

Lietuvių Susivienijimo Valgo
mu Daiktų Bendrovė, 313 

Kensington Ave. 
Pranešame visiems Šėri-

ninkams kurie turite šėrus mi-
nėtoj bendrovei kad begije 
trijų mėnesiu tai y ra nuo 14 
gegužio iki 14 Augusto 1919 
m. Kad permainitumėte se
nus ant naujų certifikatų (se
ru) priešingai nepildantieji 
sulig Illinojaus Valstijos, nus
tos savo vertes sero po viršų 
ąpribuotam laikui. Užtai kvie
čiame visus šėrininkus atsi-

Parsiduoda bučernė ir grosernė, 
kar tu ir namas, du automobiliai. Ga
lima pirkti atskirai arba mainyti na
mą ant kito namo. Atsišaukite sekan- l a n k y t i a n t S U S i r m k i m O . S u 
čiu adresu: 

Kaz. Jamontas , 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Paieškau savo brolio Telesforo Ara-
simo paeinančio iš Ge/ivilų, Bietiga-
los parap. Jis pats arba kas apie ži
notų, praneškite sekančiu adresu: 

Victor Ara8im, 
33 W. Tupper St, Buffalo, N. T. 

sįrinkimai atsibuna kas antrą 
sereda po pirmos kiek vieno 
mėnesio 361 Kensington Ave., 
7:30 vai. vakare. 
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