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Lenkų Armija Bėga 
Betvarkėje 

* 
• 

Stipri Esanti Rusijos Sovietų 
Armija 

Inveikę Lenkus Rusai Ženg
sią Toliaus : 

COPENHAGEN, bir i 4. — i RUSIJOS SOVIETAI TŪRI 
Apturėta čia žinių, jog lenko\ PARINKTINA ARMIJĄ. 
armija visu frontu bėga did- ! 

LENKAI NENORI ARMIS-
TICIJOS. 

NAUJI NERIMAVIMAI VO 
KIETIJOJE. 

KRASSINAS REIKALAUJA 
TAIKOS. 

Užginamos apie tai žinios. | šiuo katrtu atkreipiama domą Be taikos negalima prekyba. 
b. kaizerio sunu. 

Londonas; birž. 4. — čia ap
turėta žinių, kad Lenkija pra-

v 

Berlynas, bir i 4. — Laik-
šiusi patarpininkauti tarpo [rastis Tageblatt spauzdina 
lenkų ir bofševikų su tikslu 
padaryti armisticiją. Anglijos 

Paryžius, birž. 3. — Bolše
vikų atsfovas Grigorii Krassin 
pranešė čia Anglijos ministe- -
rin pirmininkui Lloyd George, sensacijimus pranešimus. Sa

ko, jog vyriausybės Įsakymu j , . _ 
vyriausybe vakar ta oficgahai,sutraukiama Bavarijos ka

riuomenė i Potsdamo apylin-
Iš Maskvos pranešta1, kad 

bolševikų armijos pažangi uo-
jančios abiejuose fronto ga
luose. Bet ties upe Bemina, 
sako, lenkai stipriai laikosi 
savo pozicijose. » 

kes. Potsdamo gyvena būvu-j 
sio kaizerio sunūs 
August "VTilhclm. 

princas \ 

STREIKAI YRA SENŲ GA
DYNIŲ LIEKANOS. 

žiausioje betvarkėje nuo skait- Visai Europai esama daug pa-
lingesnės bolševikų armijos. '• 
Pastaroji varosi pirmyn. 

vojaus. 

- Londonas, birž. 4. — Čia iš-
COPENHAGEN, brž. 4. — ; reiškiama barinė, kad vargiai 

Iš Kauno pranešta, kad Lie- lenku armija atsilaikys prieš 
tuva mobilizuoja savo armija Rusijos sovietų stiprią- armi-
prieš Rusiją (?). J •*• Vienas gerai žinomas ko-

. i respondentas išreiškia nuomo 
BOLŠEVIKAI PRANEŠA A-
PIE SAVO LAIMĖJIMUS. 

Taip tvirtina gubernatorius 
Allenv 

Atlantic City. N. J., bir/. 4. 
— National Association of 
Oedit Men metiniam suvažia
vime kalbėjo Kansas valstijos 
gubernatorius Allen. J i s pa
reiškė, jog didžiausias šioj ša
lyj visako trukdymas — tai 
industrijinė problema. 

"Šiandie čia užmestas klau-

prekybos. 
Kad su Rusija atnaujinti 

prekybų, pirmiausia reikalin
ga talkininkams padaryti tai-

Į,... : .k : . , .ką ir panaikinti uždraudimų 

link tą princą yra susispietė ! * a b e n t l ?"*<* R u s , J o n -
visokios ijįšies dabartinės vy-i Be to gi negali but nei kal-
riausybės priešininkai. Kalba-'bos a Pi e prekyl>os pasekmin-
nia, jog vyriausybė parėdžiu-J£urna-
si jau areštuoti kai-kuriuos! 
vadus. [KONGRESAS PERTRAUKS 

Laikraštis išreiškia baimės,! SESIJĄ. 
kad Vokietija galinti susi-i 
laukti naujų negeistinų nuoti-j Washington. birž. 3. — Že-
kių. Turbūt, kaikurių norima i mesnysis kongreso butas nus 
Vokietiją visai parblokšti ant 
lentos. 

Rusijos Bolševikai Persijos 
Sostinėje 

Persijoje Pakilę Nacijonalistai 
BOLŠEVIKAI JAU TE 

HĘRANE. 

KONSTANTINOPOLIS, bir
žei. 4. — Persijos pasiuntiny
bė gavo čia žinių, jog rusų 
bolševikų kariuomenė inėjusi 
Persijos sostinėn Teheranan. 

prendė pertraukti sesijų neap
robuotam laikui. 

tis Rusijos bolševikų vyriau
siojo vado Lenino atsiliepi
mas i niusu'.nianus: 

"Pasaulio musulmanai. au
kos kapitalistu, pakilkite! Ru
sija panaikino kenksmingą 
jums caro politiką ir šiandie 
pasinio jums pagelbą atsikra
tyti anglu tiranijos. Rusija 
jums užtikrins ^religijinę lais
vę ir savy va Idą. Pirm karės 

Lenino atsiliepimas i musul (buvusieji rubežiai bus nepa-
manus. liesti. Armėnijai nebus' pavrs-

i ta Turkijos teritorijų. Du 
Konstantinopolis, birž. 4. - !n eiįaj i)US j U P U i r Konstar 

Visuose artimuose Rytuose na- ^y b u s pasaulio musulma-v 
j eijonalistinis bruzdėjimas ap- sostinė. Savyvalda bus duot:, 

ima visus kraštu? 

PERSIJOS ŠACHAS EINA 
PRIEŠ ANGLIJA. 

\acijona- musuhuanains Rusijoje. Vis-
TARP NEW YORKO IR BOS- REKOMENDUOJA ATšAU-j Hstinis veikimas pirmiausia j fca.s ko mes už tai norifl^Jįį 

TONO KELIONĖ $150. KTI KARĖS PARĖDYMUS. |' u ž s i i m J ZS«' Turkijoj. Iš ten da-į j a n t pakiltumėte-prieš l*>so-
plinta po visus kraš-j(-.jns kapitalistus, kurie išnau-

New York, birž. 4. — Tarpe į Washington, birž. 3. — Ka 
Xe\v Yorko ir Bostono jsteig- idangi už poros dienų žemes-

bar ji> 
tus .Mažosios Azijos. ,joja jūsų šąli ir aną padaro 

Svarbus daiktas tas, kad ar-l^y,, koliouiumus." 

nę/jog lenkų a r m i j a ' t r u m į u į ^ a s santikių su užriubežinė-|t« kelionė oru. Vienon pusėnjnysis kongreso butas l ^ f e ^ S f i T S S ^ J S Progresuoj 
ia trauks savo ses:]a. vakar ju-į a r ! " K x " »"'e DOl>r" 

vikižmo. Mat. šian<lie Rusi-; 

uoja nacijonalistai. 

Ta>ai Lenino atsiliepimą? 

Sako. visu frontu jie einą 
pirmyn. 

ridinis buto komitetas priėmei 
rekomenduodamas' J o s hol^'ikizmas yra pilnojo plačiai paskleistas po visą A-

Tiondonas, birž. 4. — Bolše
viku oi'ieijalis pranešimas iš 
birželio 3 dienos toksai: 

"Molodečno ruožte mes pa

laikų bus Įveikta ir po to pa-j1™* dalimis," kalbėjo gub. A - I ž m ^ u i nuskridimas kainuoi 
kils pavojus, visai Europai, jH«», "*** »wso naminių saB-J**?** 
kuomet lx>lševiku armija ne-1 tikiu problema, tai gyviausias Iš čia j Bostoną yra 230, rezohuoiją 

'valandos reikalas. Imvlių oro linija. Skridmias:mitui atšaukti visus a ^ i ^ g ^ J * ! ^ ^ 1 ^ " T r a b * * ^ 
"Kaokaio ir <iarbo n o r a J ^ m a apie ^valandas. jrastus kaW'S parėdymus, i.5ė- [ f l a u t o m a s i Nes.RUSIJOS bol-; lahjaus sukursto .turkus ] 

j\<tpiwJo ir oarno noras. r } , w r i n „„,;«•« tnntfnl/.« čevikai žada laiminga būvi vi-
kuodaugiaus pelnvtie. pakelia ! ^asaziennių lėktuvų kom- jnius Leveno maisto kontroles 

g t o ! panija paskelbė, kad skridimas i įstatymą ir uždraudimą vesti 

sulaikomai ims pažangiuotL 

Rusų armija išlavinta. 

Anglijos karės rateliai turi 
iš patikėtinų versmių infor
macijų, jog rusų bolševikų ar
mija puikiai suorganizuota ^r įvarėme pirmyn ligi 'geležiu-Į 

keho. Pietrytuose nuo Moži-j nepaprastai drausminga. Ilgu 
riaus, arti upės Berezinos, karės laikotarpiu armija taip-
intakos, mūšiai seka be pasek-; pat nepaprastai išlavinta. 
mių abiem pusėm. 

tarpe anųdviejų kovą. 
paskui pakyla pragyvenimo 
brangenybė, katra yra lygi ka
rės išlaidoms. 

Visi streikai "neteisoti" 

P. (iompers aną vakarą hu-
Jai vadovauja pasižymėję vo pareiškęs, jog i*s^įtebme-

"Bielaja Cerkov apylinkėse Uį^ į generolai-vadai. kam tai 'nų" streikas buvęs neteisotas. 
po žiauraus musio mes prresi-; Brusilov, Klembovskii. Evert 
ninką athloškėm ligi pat mies-!įr Ve]ečno 
°^°J v. . v , Yra žinoma, kad be tų dar 

Švenčionių šone po atka-1- ,:•: „ ^.- •• 
v. • l v , * ' i r kitugarsesmeji rusų gene-

k aus musio mums teko keie-į T-• ^^««^»; • • + • i J* 
jrolai savanoriai įstojo liolse-

" ~ įvikų armijos tarnybon. Tą jie 
| padarė su jsitikinim.". jog 
jšiandie Rusija neturi kitokios 

"Kriviči apylinkėse prieši
ninkas irgi Įveiktas ir užim-
ta keli sodžiai. 

" \ apmarka apylinkėse mu-ji-
šiai seka išilgai geležinkelio." 

LENKAI KONTRATAKUO
JA. 

Varšava. briž. 4. -
liam lenkų armijos štal>o pra
nešime sakoma, kad lenkai pa
kilę kontratakon pietuose nuo 
Kijevo. Ros upės apylinkėse. 

Sakoma, tenai bolševikai 
sukoncentravę savo skaitlin
gas spėkas su tikslu pulties ] 
šiaurvakarus, kad priversti 
Ir-nkus apleisti Kijevą. 

Bolševikams pavykę pnim 
' ; kelias pozicijas, liet lenkai 
juos veikiai atbloškė atgal. 

suorganizuotą^ 
Pagaliaus daugelis gabes

nių oficierų armijoje tarnau
ja su prievarta- Nes jiems 
nėra kitokio išėjimo, nėra kur 
dėties ir prisiglausti. 

Rusų kareiviai yra nacijo
nalistai. 

ty. priešingas įstatymams, ar
ba išskirtas iš Įstatymų ribn. 

"Mano nuomone, visi strei
kai yra neteisoti. "Switc]ime-iss=r 

su pasažieriais tarpe šitų mie- j prekybą su priešininkais. 
stų bus tris kartus savaitėje.! 

— - TURKAI NACIJONALIS
TAI UŽĖMĖ PAJŪRĮ. 

dar 
prieš 

talkininkus. 
Konstantinopolio vyrjausy-

1M>S kariuomenę nacijonalistų 
Mažosios Azijos tautos ir i ̂ ko.-^ kuone visai sntruškino. 

ir visoms ša
linis 

} atskirior Euro-

ANGLŲ JAPONŲ SUSIVIE
NIJIMAS. 

Konstantinopolis, birž. 4. — 
Londonas, birž. 4. — Laik-; Turkai nacijonalistai užėmė 

rastis Daily Mail praneša, kad Puli ir Adabazar. arti Ismid 
anglų-japonų susivienijimas j užlajos. Dabar nacijonalistai 
busiąs automatiniai pratęstas-turi užėmę visus Marmora 
dar sekantiems metams. jūrės pakraščius. 

nai "turėjo geresnius reikalus, j IflIJI J į O T I j n Dfį¥ 11 1 ipaTagina savo vyriausybę but 
kaip kiti ko^ie streikininkai. AlJtUfl O l n l U liCIK/ILH";nuo<e>kliii^o><iio atsitiesime i 

ViMUS JAPONIJAI. neturėjo dvasinės 

»! 

- Kuomet sovietų arnuja Į-
veikė visus savo naminius 
priešininkus, jai teko didelA 
kiekyl>ė visokios karės me
džiagos, ginklų, ir išrengimo. 

Šiandie Rusijoje veikia tik 
vieni sovietų kareiviai ir tik 
jie vieni valgydinami ir vi-
sakuom reikalingu aprupina-

Mušiai seka. Bolševikų pės-'In!* 
Rusų kareiviai laikosi seno

binių savo tradicijų. Jie geri 
kovotojai, parinktini nacijo
nalistai. Nacionalistinis ins
tinktas juose degte-dega. Y-

tininkai su karės laivii pagel-
hn mėi: ;i ;'..;•!<•;>' }P< k;-" -
susisiekimg su Kijevu išilgai 

" ; i 

į iam 

i 

ikonai pasekmin-
priešininką< Vie 
nskandintas. 

fronto 

tečiaus i 
teisės streikuoti. 

"Šiandie bolševikų jau ne-
sibijoma. Jie nepavojingi. 
Bet darbo problema pavojin
gas daiktas. 

"Nuolatiniai ermyderiai tar
pe kapitalo ir darbo yra pri
vatinės rūšies nesutikimai. 
Mūsų šalies diplomatija netu
ri reikalingos drąsos užgi-
niaužti tuos nesutikimus tar
pe kapitalo ir darbo. 

Pirmiausia saugoti žmones. 
"KaH*a*?Tmisų obalsis yra: 

"Apsaugoti žmones (publiką). 
t."i svarbiausias Įstatymas. 

Kansaso Įstatymai nėra j'o-
kia arbitracija. Tai atiteisi-
mas. Tie Įstatymai praverti 
tokiomis sąlygoms, lygiai 
kaip pravesti kriminaliai įs
tatymai. Mes atėmėm nuo vv-

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
KARIUOMENE. 

I r tik paskui tarties Shantun-
go klausime. 

Shanghai. Kinija, birž. 4.— 
Japonija išnaujo pakvietė Ki
nijos vyriausybę stoti tarybos-
na pusiausalio Shantungo 
klausime. 

Šiuo kartu Kinijos vyriau-
sylx'> aštriau atsakė Japoni
jai. Pažymėjo, jog Japonija 

Kiniją. 
Kinijos studentų organiza

cijos Pekine ir Hanko\vo pa
siuntė Japonijon atsfovyi>ę 
tar t ies .su Japonijos saiden-
tais ir radikalais. 

Kinijos studentai yra nuo
monės, jog Japonija pabaigoje 
visgi pasidarys sukallianiesnė j 
ir atmainys savo tarptautinę 
politiką. Ypač tas turėtų i-
vykti po finansinio krato Ja
ponijoj. 

Patariama turėti neoficijalę 
konferenciją. 

Žymesnieji kinai voitci,'iai 

tmamų gentys saro- i Paimtas nelaisvėn visas šta-
pos Viešpatijų skriaudžiama :

 has< daugelis anuotų.ir karės 
ir išnaudojamos. Kad išsisuk- j 1Jlt>(^ia£ros. 
ti nuo to vargo, jos priima Ru- j Turkijos imperijos prince-
sijos bolševikų pagelbą i r p a - į ^ k a i p t a i , u I f a n o < l u k t e . 
Čios nejučiomis bolševikėja. [ ^ i r giminaitės, sultanui in-

(Jauta žinių, jog ir Persijoje ;daV(; peticiją. Jos reikalauja, 
pakilęs nacijonalistų brazde- k a d sultanas verčiau atsisaky-
jimas, atkreipiamas prieš tai-. ^ s o s t ( K k a i p patvirtintų tal
kininkus, ypač prieš Angliją, kininkų padarytą turkams tai-
Sakoma, prie to judėjimo pri-n-0i. sutarti, 
sidėjęs ir }>atsai Persijos šach-1 
as. Jei tiesa, tai ir tasai ima' 
darbuoties prieš talkininkus. 

Lenino atsiliepimas į musul-
manus. 

Turkų nacijonalistų sostinė
je Angora indorsuotas sekan-

i 

SUIMTAS ŽMOGIODIS, 

S. V. TURĖS ATSTOVĄ SPA 
KONFERENCIJOJE. 

Bet iis neturės oficijalio 
įgaliojimo. 

Pagaliaus valstijinio proku
roro lloyne detektivai vakar 
pavakarėje suėmė žmogžudi 
Gene Oeary ir pristatė jj ka
lėjimam 

J is atrastas begulis lovoje 
Patrick J . (Jriffin namuose po 

tegu pirmiau 1 atšaukia s a v e , , r uroficijaliai žmonės (ialiarjnum. 4.% West 42 plaee.* Te-
kariuomenę iš Shantungo įrjragma Kinijos lil>eralų va,;nsinai j is esąs išbuvęs nuo pra
tik paskui pakviečia Kirij*jĮ t ra* t i neoficijalę konferenciją eito šeštadienio. 

su Japonijos lokiai.- pat žmo- Pats P. J . Griffin yra irgi 
?iėmis. . trukšmadaris, turjs platų po-

Toji konferencija turi i-:licijinj rekordą, buvęs net ir 
vykti Pekine ir turi but aptar- kalėjime 
ti skirtumai tarj)e aliioji; ša
lių. Pagaliaus turi but nusta-

Paryžius, birž. 4. —Busi
moje talkininkų su vokiečiais 
konferencijoje mieste Spa ir 
Suv. Valstijos turės savo at
stovą. Bet jis, sako, neturė
siąs jokių oficijalių Įgalioji
mų. Tai busiąs vientik pašali
nis tėmvtojas. 

BELGŲ KARALIUS APLAN
KYS BRAZILIJA. 

tarybosna. Kitaip Pekino vy
riausybė atsisakanti tarties. 

Tasai Kinijos vyriausybės 

nraoitie* 

pač jie šiandie inirtę prieki v i s u r panaikinti. Kansase at-( 
lenkus, katrie visais laikais ; r o i k j a y r a j . k a i t m n ; 

pame..'buvo nepakenčiami. * - i nuotikiai."' 
.!•;>-• Tad yra aišku, jog šiandie I -
atenka lonkams prieš sovietų armiją f 

pareikalavimai čia ir visoj 
nį šautuvus, nežiurint jų xip-jšalyj padar. <li<teli Įspudj. Net 
paprasto šauksmo. jpačių opozicijonistų laikraš-( 

"Streikai yra senų gadynių!(
v-įai už tą pagiria Pekino vyvjtyta nauja kokia nors politi

ka, sulig kurios butų gn'ima 
al« šąli sutaikinti. 

Tie ragintojai pareiškia, 
jog tokios neoficijalės konfe
rencijos daromos ir tarp^ kitų 

liekana ir kaipo tokio tur! but^iansvlię. 

Rag-ina prie nuoseklumo. 

; j e ia: 
esą, lenkai 
savo soniau 
ias. 

ai Kiti 

atgavę 
nrara; 

•! .-. Vlšgį 

kai-kuria.-
likvti. 

BIRŽELIO 4. 1920 

Pekino vyriausybė dabar 
laukia naujos japonų notos -
atsakymo j savo. pareikf.Lvi- šalių. Tr jos 
mą. [vaisių. 

(ieno (Jeary su savimi turė
jęs du revolveriu. Bet nesus
pėjęs anų pavartoti prieš de-
tektivus. Namai buvo apsupti 
staiga ir keli detektivai aki
mirkoj atsidūrė šalo snaudan-
čir» lovoje piktadario, '^uvo 
jis pažad in t i ir liepti, jam 

duoda geistinų .knoveikiaus apsirėdyti. 

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

Žmogžudis pakirstas BIW 
Ohicago. — Šiandie ir rytoj- Tuo tarpu japonai pirkliai! Jų patarimai yra svoiki. Bet svaigalų. Kalėjime jis tuojau.-

maža atmaina Kinijoje, kurių vreikalai labai j nežinia, kiek tam pritars libe-

Brusselis, birž. 3. — Čia pa
skelbta, kad belgu karalius su 
karaliene iškeliaus Brazilijon 
riursėjo 1. 

» 

tmi-r; :u" '»; i . . nukentėjo del pakelto boykoto. įralų vadai. 
buvo pareikalavęs degtinės. 
Suprantama, jam neduota. 

PINIGU KURSAS. 
Svet imų viešpati jų pinijru vc>-

tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio .> d. buvo tokia si'lijr Afrr-
fhnnts Loan & T m s t Cė . : 

Angl i j i^ storlinjnj svarui $3..<J234 
Lietuvos 10O auksiiui 2X> 
Vokietijos 100 markią -.">'> 
I«'nkijos 100 markių .<•! 
Praneuzi jos už >1 dolierj 13 (r. 00 
Šveicarijos už 1 dolior; 5 fr. "t0 
Italijos už 1 dol. 17 I. 00 

rr- • r-jsriiv ;.w.-•.>" • -•". •';,--.-, '•^j'įsi^.li._. 

file:///acijona-
file:///apmarka
http://tarties.su


i »l w« . — - .».uĮT.rjpĮM^--iftJP»--^ -•'- •IMJJ1MPm ąP4.l-K*l'#ĮLĮMį-| • ^ • t * ^ IMĮ.iiųUĮMJPUjIįH • W Ų » .ll---J#UJ^fJUWH(B»!BpĮgĮ|WįpMĮP! 

D R A U G A S Penktadienis, b i r i 4 1920 

T.iK-rr VII; KATALIKŲ DlEHRASTIS 

giit» kasdien* išskyrus nedėldienlas. 

C 

•ii 

u: 

IK 

t! 
v r 

i'-

1 

t 
« • 

r. 
ir 

's 

PRENUMERATOS KAINA 
CH1CAC.OJ IR l"VIENYJE 

Metams .< 

6CV. YALST. 
$5.00 

Metą 3.00 
Prenumerata mokasl iak&lno. Lai

kas nkaitoffl nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti ižperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, DL 

Telefonas McKJnley 6114 

veikiausiai, nieks socijalistų 
nerinktų. Todėl Amerikos so
cijalistų partija pasitenkina 
plačiu gražiai skambančiu ir 
kapitalistams neskaudžių sa
kiniu: "Palinosuoti Suvieny
tas Valstija*, kad jų valdžia 
netarnautų asmenų reika
lams." Kol rinkimus nepaliuo-
suoji nuo kapitalo įtekmės, 
tol šnekėk ką nori. Kapitaliz
mui vistiek. 

* 

i 
paliuosuoti, kad jų valdžia ne- bimas dar nesudaro partijos, 

nei esančiai partijai neduoda 
teisės vadintis darbininkų par
tija. 

.'4 
• 

P 

Socijalistai ir Pre
zidentas. 

Senosios didžiosios partijos 
Suvienytose Valstijose prieš 
prezidentų renkant garsina 1^ 
gera žada padaryti ir jų per
šamasis prezidentas ir jį per
šančioji partija. To buržujų į-
proek) prisilaiko ir socijalis
tai. Šįmet jie pagarsino aš
tuonis punktus. Jei jų kandi
datas Eugene Victor Debs 
taptų Amerikos prezidentu, 
tai žmonės galėtų prašyti, kad 
jis išpildytų tuos aštuonis pa
žadus. Nors mes netikime, kad 
Debs šįmet taptų išrinktas 
prezidentu, bet pripažįstame, 
kad socijalistai yra trečia par
tija Amerikoje, todei socijalis
tų pažadai reikia žinoti irlmerikos ekonomiją, politiką ir 
apsvarstyti. Tie pažadai tapo ^tiammene, bet darbininkai ją 

Ar Socijalistai Dar
bininkų Partija. 

Šimetinė socijalistų partijos 
konvencija (sueiga) buvusi ge
gužės mėnesije Xew Yorke, 
tarp kitų savo programo da
lykų, pažymėdama antru nu
meriu, padėjo ir šitą sakini: 

"The secialist party is tbe 
party oi' the workers becau-
se it ai'firms the principle 
that in the workers lies the 
hope of the ecvnuniiė, poli-
tical and sočiai redemption 
oi' the country." 

Lietuviškai tat butų: 
Socijalistų partija yra dar
bininkų partija, nes ji sta
to principą, kad ekonominio 
]K)litinio ir socijalio atpir
kimo viltis guli darbininkuo

se. 
Tą sakinį ''atpirkimo viltis 

î uli darbininkuose" kai kas 
galėtų suprasti, jog darbinin
kai turi vilties pataisyti eko
nominį, politinį ir socialį A-
merikos negerumą, Tečiaus 
anglų kalbos dvasia rodo, kad 
minėtąjį sakinį reikia mažu
mą kitaip suprasti, būtent, jog 
kiekviena^ ka s nori atitaisy
ti minėtų sryčių negerumus, 
tas turi žiūrėti į darbininkus. 
Xe darbininkai pagadino A-

Amerikanizacija ir Katalikai. 
Žmonėms įgimta yra gra 

žius daigtus taip iškreipti, 
kad jie taptų kenksmingi. 
Taip pasidarė ir su ameri
kanizacija. Jos tikslas buvo 
geras, būtent, kad iš svetur 
atvažiavusieji žmonės pažin 
tų Amerikos šalį, jos kalbą, 
įpročius ir imtų tą visa my
lėti. Tečiaus kai-kurie ame 
rikanizuotojai visą atneri-
kanizavimo darbą ėmė 
kreipti taip, kad ateiviai 
žmonių laisvė, kad ateiviai 
žmonės butų nesąžir.i figai 
išnaudojami. Tokiu būdu a-
merikani7.ac.ija pavirto prie
mone sužvejoti daug dolie-
rių tiems, kurie jų turėjo ir 
taip labai daug. Prieš tą 
gero darbo gadinimą pakėlė 
protesto balsą katalikų or
ganizacijos susivienijusios 
į National Catholic YVelfare 
Council (Tautinė Katalikiš
ka Gerovės Taryba). Čia 
padii/dame jos protesto žo
džius sulig N. C. W, C. 
Xe*'s Service. 

riusios korporacijos, kurie da
bartinės gyvenimo sąlygas sa-
vymeiliškais tikslais paverčia 
priemonėmis pasipeln> ti, ap
dengdami jas tėvynės meilės 
skraiste. "Amerikonizmo ir jo 
ženklų vartojimas sustiprinti 
atžagareivių turtui ir privile
gijoms yra' taip purvinas, 

MUSĮJ DARBUOTĖ. 
Augame ir bręstame. 

Federacijos Tarybos suva
žiavimas laikyta* vasario 11 
ir 12 d. d., š. m., Pittsburghe, 
Pa., Amerikos lietuvių katali
kų politinio ir kultūrinio dar
bo vadžia^ pavesdamas į pla
čias katalikų visuomenės rau
kas, padarė gražų ir dideli 

kad purvinesaio negali būti." j žingsnį pirmyn. Paleisti suva-
Taip rašė New York World žiavimo demokratiniai obal-
peikdamas melagingi} 
kanizmą. 

amen- >iai pradeda iš palengva pri
gyti gyvenime ir jau dides-

orgam-
amerikanizavimo propaganda 
apsidengęs eina ai Žagarei vis
kas pelnų gaudymas, trokš
tantis apšmeižti n^rraiunKų 
judėjimą, sustiprinti atžaga-
reiviškus jausmus ir pažiūras. 

Betyrinėjant pasirodė, kad į nė lietuvių katalikų 
zuotos visuomenės dalis tais 
obals-iai^ savo darbuotę remia 
Nuo suvažiavimo prabėgo vo«į 
tik trys mėnesiai, o jau Fe
deracijos skyrių (buvusių ka 
talikų vienybių) turime ko-

sustabdinti tiesdavybę nau- lonijose net 22. Reiškia, 22 at-
dingą visuomenės gerovei, iš
niekinti teisybės idealus vi-
s-uomenėje. Visi tie bjaurus 
tikslai pridengti ainerikaniz-
mu ir amerikaniaavimu. 

Kiekvienas lengvai gali pa
matyti, kad yra žmonių su ais-

stovu, pačių žmonių skirta in-
ėjo į Federacijos Tarybą; ku
riai yra pavesta rupinties sva
rbiausiais politiniais ir kultū
riniais mūsų tautos reikalais. 
Prie Federacijos skyrių atsto
vų pridėjus mūsų centrą linui 

KATALIKU PROTESTAS. 

kia žinia norinčių sukelti vi-; organizacijų seimu išrinktas į 

Tautinė Katalikų Kirės 
Tarvlia ir Tautinė KatalJuš 
ka Gerovės Taryba prieš pra-! 
dėsiani darbą dauginti ir to- • 
bulinii Amerikos pilietybę pir \c 

miau ištyrė kas ir kaip veikia' 
toje pačioje srytije. Tnropai 
peržvelgus pasiroilė, kad vi
soje šalyje buvo pibia pianų 
ir sumanymų suamerikoninti 
atkeliavusius žmones. 

suomenės isteriją, t. y. bepro
tišką piktumą, ir kvailą baimę 
su aiškiu tikslu sustiprinti at-
žagareiviją. Po visą šalį pla
čiai laikraščiuose praplito ap
mokamų amerikanizacijos ap
garsinimų. Už pinigus davė 
ie, kurių patrijotiškumas la

bai abejotinas. Dblierio žymė 
labai aiškiai atmušta ant tų 
visų neva gražių sumanymų 
Tapo sudarytas visas šnipų 

Federaeijos darbuotojus, gali
me pasidžiaugti turi Federaci
jos Taryboje apie -M) žymesnių 
darbuotojų, kuriems katali
kiška Amerikos lietuvių demo
kratinė visuomenė duoda tei
sių i r galės jos vardu kalbė
ti ir dirbti. Tokios žymios 
pajėgo.s paremtos demokraty-
bės pradais, nesugebėjo išauk
lėti mūsų idėjiniai priešai tau
tininkai ir socijalistai, nors jie, 
visur ir visuomet dėdavosi de-Į tinklas ant samdininkų neva a-

j merikanizavimo tikslais. Tą I mokralais, retai ir pas kita-
Tie planai ir sumanymai a- į paliudijo oficijaliai asmenys. Į tau&us surasi taip pavyzdin-

<uga-

atspausti socijalistų laikrašty
je The Call, išeinančiame iš 

pataisys. 
Tat taip ir yra. Mes nesame 

gai suderintą tautiškam dar-

Xew Yorko. Pažadus pagyrė socijalistai", o bet-gi žinome, 
socijalistų partijos konvencija, j kad darbininkų uždavinys yra 

I pataisyti visus šalies negeru-

pem? viską, pradedant angių | f t i t a s anK.rikaii!»vimo 
kalbos mokinimu, baigiant < (iįnįma>. paverčiant jį Įrankiu bui žmonių atstovybę. Ameri 
smarkiai.^pilietiško auklėjimo J prįvatiniems aaq*»u pelnams j ka* lietuviai katalikai visa 

kuodaugiausiai kenkia Ameri- j galva prauga savo "pažangius 
kos pilietybės idealams. lidėjininkus" ir tą padarė ne 

Visai nesenai tapo patirta, kokiu stebuklingu būdu, bet 
kad susitarusieji pelnagau-1 vedami krikščioniškos doros ir 

buvusi Xew Yorke nuo 8 iki i 
14 gegužio. 

Pirmutinis punktas sako: 
"Suvienytos Valstijos reikia 

mus, ir tikime, kad darbinin
kai tuos negerumus pataisys. 
Tik tas įtikėjimas ir jo skel-

tarnautų asmenų reikalams." 
(The U. S. mušt be redeemed 
from the coutrol of privalo 
interests). Tas sakinys tik tuo 
atveju turi reikšmės, jei yra 
taktas, kad Suvienytų Valsti
jų valdžia tarnauja asmenų, 
ne visuomenės reikalams, iies 
nesiskubiname tą laktą pripa
žinti, nes visgi neabejotina, 
kad ir Prezidentas ir kongre
sas ir gubernatoriai ir majo
rai ir teisėjai ir daugybė ki
tų valdininkų yra žmonių ren
kami, o ne skirte skiriami. 

'Jeigu tat sakytume, kad žmo
nių renkamoji valdžia ne vi
suomenei tarnauja, tiktai as
menų krūvos reikalams^ tai ne
bežinotume kuomi demokrati
ja geresnė už monarcliiją. Rin
kiniai ir parlamentai brangiau 
atseina negu karaliai. Mes 
nežiūrime brangumo dėlto, 
kad tikime į demokratiją. 

Socijalistai, tiesa, tankiai 
kalba apie diktatūrą. Kol kas 
jie mini skaitlingo proletari-
jato diktatūrą, bet ne visi pro
letarai pritelpa prie diktatū
ros, o tik komisarai. Kuomi 
geresnė komisaro diktatūra u/, 
caro ar sultono valdžią, sun
ku beįspėti. Diktatūra yra 
visvien diktatūra, todėl mes 
jos nemėgstame. 

Xe šventi Suvienytų Vals
tijų renkamieji valdininkai. 
Kapitalas žymiai prisideda 
prie jų rinkimų, užtatai nevie
nas išrinktasis paskui atsidė-
koja kapitalui. Bet socijalistų 
programas nežada pašalinti 
kapitalą nuo rinkimų. Tada, 

planais. Tuose planuose buvo 
matyti visa išvaizdų įvairy
bė pradedant pelno, nei nau
dos neieškančiais asmeniiuis, 
privatinėmis ir valdiškomis į-
staigomis, baigiant savimei
liškais sumanymais ieška^ciaio 
vien savo naudos. 

Mes labai nuoširdžiai bran
giname visus pirmuosius vie
šus ir privačius veikė.jus,pagir 
darni jų pastangas ir trokš
dami dirbti su jais. Gal nėra 
reikalingesnio darbo, kaip A-

jmerikos idealų gerinimas bei 
\merikos Darbo Federacija stiprinimas lvgiai tarp čio

nai gimusių, kaip it tarp &t.\V^grBmų. 
keliavusiu žmonių. \ 

yra. be abejonės,rinita organi
zacija ir darbininkų, ne keno 
kito organizacija. Jos pirmi
ninkas Saibuelis (Jompers to
lį nėra socijalistas, nei socija
listų šalininkas. Jei-gu tat ti
kėtis, kad darbininkai atnau-
jįs kas- atnaujintina yra Su
vienytose Valstijose, tai to rei
kia tikėtis iš Amerikos Darbo 
Federacijos, o ne iš socijalistų 
partijos. 

Amerikos Darbo Federacija 
nėra partija. Bet tat visai ne
kenkia jos tikslams, nei dar
bininkų reikalams. Visų par
tijų kandidatams ji gali pas
tatyti reikalavimų ir pasta
tys. Kandidatai vedantieji A-
nierikos viešą,)} gyvenimą svei
kais takais gaus Darbo Fede
racijos paramos, kiti jos ne-
gau.-. Tokiu būdu ekonominis, 
politinis ir socijalio Amerikos 
atgimimą^ gali įvykti darbi
ninkų halsais bei jiegomi.: vi
sai be socijalistų prisidėjimo. 

Tas atgimimas ne visas vie
nu y pu padaromas. Yra blogu
mų greit pataisomų, yra ir to
kių, kurie išnyks tik tadajvada 
širdy< taps naujai perauklė
tos. Tas gali įvykti už kelių 
dešimčių metų, kada dabarti
nės kartos vietą užinis kita 
karta. Xei socijalistai nei kiti 
negali urnai padaryti to, kas 
tik palengvėle daroma 

džiai ketina pagriebti savo 
valdžion anierikanizavimo ir 
pilietybės tobulinimo planus. 
Spėjama, kad tas pelnagau-
užių tinklai apsums ir viešą
sias mokyklas ir bažnyčių or
ganizacijas ir labdarybės įs
taigas. 

Todėl mes reikalaujame, kad i 
dolierio žymė atsitrauktų ša-jkytame Xėw Yorke, ku r pa-
bn nuo visų Amerikanizavimo d a i T t a ^arbųs nutarimai pa

liečianti mūsų visuomenės ir 

tėvynės meilės prakilnių obal-
sių. kurių priešakyj stovi A. 
L. R. K. Federacija, 

Dabar artimesnius ryšius su 
rvcitati rvicrva * įc-tiomviit. u 4^^" 

darbuotojais Federacija užme
zgė Federacijos Tarybos, Tau
tos Fondo ir L R. K. R. Drau
gijos valdybų suvažiavime lai-

Neamerikoniški Sumanymai. 

Sumanymai tarnaujantieji 
atskirų žmonių ar grupių rei
kalams yra sugiję su kenks-; programų tikslu, 

Mes laikomės to, kad nei vie
nas planas nors kiek prasi
lenkiantis su visuomenes tei
sybe negali būti geras piliety
bės arba amerikaiii žavimo 

mingomis įtekmėmis. Kaiku-
riuose sumanymuose k\ šo 
pirkliško pelno ieškojimas. 
Juos varyti varo visoje šaly
je nors tokiu būdu susidaro 
pavojus visam gražiam ameri
kanizavimo darbui. Tokį ame-
rikanizavimą mes turime aiš
kiai ir griežtai pasmerkti. 
Mes ir sakome, kad tokis a-
merikanizavimas yra visai ne-
amerikiškas. Mes tvirtiname, 
kad yra neapsakomai nedori 
tie žmonės arba žmonių gru
pės, arba pelnui gauti susida-

socijalį. ekonominį ir politinį 
veikimą pradeda rr baigia 
ateizmu ir materijalizmn. t. 
y. kova sa tikėjimu ir Bažny
čia. Kaip medžiui sultys, kaip 
žmogui kraujas, taip soeijaliz-
mui yra materijaiizmas ir ate
izmas. Darbininkams nei ma
terializmo nei ateizmo visai 
nereikia. Boeijalizmas pasma 
luodamas darbininkų reikalus 
bedievybės tikslais tiktai su
teršia tuos reikalus, bet nesus
tiprina jų. Darbininkų reikala-
lams materijalizmo ir ateizmo 

Socijalistai nėra darbininkų j smala kenkia taip, kaip skai-
partija dėlto, kad "visą savo'sčiai grobei. 

Šiukštu neišnaudoti silpnųjų. 

Mes stipriai tikime, kad lc~ 
jjališkumas ir meilingumas A-

merikos įstaierornš geru are-
riausiai gali stiprėti tuo atve-
jn, jei stiprųs ir galingi nega
lės išnaudoti silpnesniųjų, jei 
teisybė įsigyvęs pasaulio pel
no pasidalinime, jei doriniai 
dalykai sustiprės tiksluose, jei 
mūsų įstaigos taps tokios, kad 
šitiems tikslams galėtų nau
dingai tarnauti. : 

."Ues neabejojame, kad gera 
pilietybė ir amerikanizacija 
turi būti stiprinamos lygiai 
tarp gimusių čionai, kaip ir 
tarp atkeliavusių, idant visuo
menės teisybės idealas susup 
lėtų, idant visi vienaip jaustų 
piliečio atsakomybę. To mes 
turime siekti praktikos prie
menėmis. 

Anglų kalbos mokinimas v-

tautos reikalus. Amerikos lie
tuvių katalikų darbas cemen
tuojasi. Federacijos skyrių 
spartus augimas, lietuvių kul
tūrinio ir politinio centro in-
kurimas Brooklyne, žmonių 
kylantys pritarimas Federaci
jos darbams ir nuolatinis ko
ntaktas lietuvių katalikų dar
buotojų su visuomenės (dar
buotojų konferencijos Xew 
Yorko apielinkėse) leųiia gra
žią dalj kaip pačiai Federaci
jai, taip ir visai lietuvių ka 
taliku visuomenei čia Ameri 

Mes nesutinkame su mina
mi, kad gaUma žmones grūste 
įgrūsti į.gerą pilietybę ir ap
gailestaujame, kad į daugelio 
•jnonių protus tapo parūkta 
ta nelaiminga vienkart su ži
nia apie amerik&niza/imą. 
Tie žmoAės dabar į amerika-

7 žavimą žiuri kaip į prievar
tos priemonę. 

Męs tikime, kad žmonėms 
'fikia parodyti ir neatimti 
gražaus ir teisingo apsejimr. 
reikalai, išsireiškimų laisvė. 
Ukėjiminių pažiūrų liujsybė. 
p>h etiškos atsakomybės są

ra priemonė, per kurią žrao- pratimas, dalyvavimas demo
kratijos darbe ir visosa kitose 
organizacijose gaminančiose 

nės gali patirti Amerikos 
idealus ir jos pilietybę. Taip 
žiūrėdami į tą mokinimą mes fleities likimą žmonėms. Iš tų 
neužmirštame, kad girmojijrisų dalykų reikia sudaryti 
kalba reikalinga yra ruųsde-j tikslas, kad prie jo# galėt ųe i -
n-.ok^atijai ir amėrikanizn;ui;:i visi kaipo žmonės iv kaipo 
išreifcti. ipdiečiai. 

ko.j>- ir tėvynėj..- Lietuvoj,-, su 
\w\u Kfb-raei.įo- .Jal','Ui.1.-..-
įai .;:..; sarai: ia ki-lių r i>u 
dų aiviau su>i>iei<ti. 

Federacijos skyriai. 
Skaitančiai ir nenuilstančiai 

dirbančiai Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenei be abi-ju 
indomu bus patirti, kurių kolo
nijų lietuviai katalikai jau 
tvirtai susiorganizavo Lietu
vos politiniam ir kultūriniam 
darbui. Tokių kolonijų, atsi
žvelgus į Amerikos lietuvių 
visuomenę yra .dar permažai, 
bet turime vilties, jog jų skai
čius netrukus pasidvigubins. 
Federacijos skyriai jau įsistei
gė: 1 Ėstom Pa., 2. Philadel-
phia. Pa.. 3. S. Boston, Mass., 
4. Detroit, Mielu 5. Brighton, 
Mass., 6. Homestead, Pa., 7. 
Chicago? I1L, 8. Xewark, Xr. J., 
9 Bro<-kton, Mass., 10. Xor-
wood, Ma<s., 11. Paterson, XT. 
J., 12. Cicero, BĮ., 13. Wor-
cester, Mass., 14. Philadelphia, 
Pa., 15. Chicago , Ilk, 16. 
Cambridge, Mass., 1L Keno-
slui., Wi<., 18. Xew Haven, 
Conn., 19. Chicago, 111., 20. Bri-
dgeport, Conn., 21. Athol, 
Mass., 22. Waterbury, Conn. 

Naujos draugijos. 
Xuo kov0 1 d., š. m.,, iki 

gegužės 1. d., š, m., į Federa
ciją įsirašė: Šv. Benedikto 
dr-ja, Kenosha, Wis., "Drau
go" Redakdoa, Chicago, 111., 
5. L. E. K. A. 161 kp;, Collins-
ville, 111., Šv. Mykolo Arkanio-
10 dr-ja, Colinstille, Dl., 8v. H -
zbietos dr-ja, Montreal, Can* 
ila, Šv. širdies V. Jėzaus dr-ja, 
Cicero, 111., Birutės Dainos ir 
Dramos dr-ja, Kenosha, Wis., 
P a Blaiv. E. K. 31 kp., Wil-
kes Barre, Pa., Šv. Kazimiero 
Kar. dr-ja Bridgeport, Conn. 
Šv. Petre dr ja, Keuosb.a, Wis. 
Už 1920 metus į Federacija 

užsimokėjo: 
šv. Kazim. Kar. dr-ja. Ho

mestead, Pa., S. L. R. K. A. 
109 kp., Xevv Britain, Conn., 
M . BĮ. Sus-mo 1 kp., Water-
bury, Conn., Visi} Šventų dr-ja 
Cicero, 111., Šv. Širdies parapi
ja. Silver Creek, Pa,. Šv. Pra
nciškaus dr-ja, New Haven, 
Conn., S. L. E. K. A. 105 kp., 
Braddock, Pa., Šv. Jurg. dr-ja 
Xewark. X J., šv. Benedikto 
Apaš. dr-ja. Kenosha. Wis., 
"Draugo" Redakcija. Chica
go, UI., S. L. E. K. A. 161 kp., 
Collinsville, Ilk, Šv. Mykolo 
Arkaniolo dr-ja. Collinsville. 
III., Šv. Juozapo parapija, Wa-
terbury. Conn.. Lietuviu Dar
bininkų Sąjunga. So. Boston, 
Mass...Šv. Marijos Magdalenos 
dr-ja, No. 2, Philadelphia, Pa.. 
Šv. Kryžmus Atradimo dr-ja.. 
West Pullman. 111.. S. Š. Jė
zaus dr-ja, Cicero, Iii., Mari
jos Dukterų dr-ja, Amsterdam. 
X. Y.. Šv. Elzbietos dr-ja, Mo
ntreal. Canada. Šv. Pranciš
kaus Brolija, Montreal, Cap.a-
da, Birutės dainos ir dramos 
dr-ja, Kenosha, Wk*., S. L, E. 
K. A. kp,, \VUkes Barre, Pa., 
Pil. BĮ. Sus-mo 31 kp.. Wilkes 
Barre, Pa., Šv. -Kazimiero Kar. 
dr-ja, Bridgeport, Cosn.. Ma 
rijos Magdalenos dr-ja No. 1, j 
Philadelphia, Pa.. Gyvojo Ra- { 

žančiaus dr-ja, Philadelphia. Į1 

Pa., Šv. Petro dr-ja- Kenosha. į 
Wis. 

Jei iš sąrašo užsimokėjusių 
draugijų, viena ar kita drau
gija butų praleista, apie tai 
meldžiame pranešti Federaci
jos raštininkui. 

Xeužsimokėjusioms už 1920 
metus centralinėms organiza
cijoms ir draugijoms šiuomi 
primename, kad į Foder. mo
kesnius ( po 6 cęntu.s į metus 
nuo nario) reikia sumokėti 
:v ;I.-;H»> 1 (iieno>. 1920 metų. 

Jouas E. Karosas. 
Fed. vaš'.i;iiiika^. 

5TEH 

;Vym ir Moterą Rflbq Kirpi
mo ir Despung Mokykla. 

į M«M«i totwa» Ir »okymo badu jų* 
i trumpu laiku ltanokalU *1»o am*> 

to. 
Me« turime dldžUuaiua ir geriau-

: sius kirpimo, deaipsmg ir siuvimo 
skyriua. kur kMikvieuae sauna f t r a 
praitikoe b^tuinolclndamaa. 

Visuoae s:uvixno &kyriuos« maS>iao» 
varomos elektros jleea. 

K^iečiame kiekviena ateit: bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa-
siž: urėti ir pasikalbt-ti del sąlygų-

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurloa 
raa.dv knygos. 

MASTER DESIGNING 
SOBOOL. 

J. F. Ra^nteta, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Loke St., act 4-tu lubų 

! * -

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirargas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

Kamp. 4* Ooort 
BCB. 1M» W. 49 Avenae 

Telefonas Cicero 16 51 
Oflao Cicero M 

j mmmtĘU* USEIUVUS^M 

Kambuto SM 
TeL Oetttml «SM i 

S Vakarais, 812 W. 33 S t j 
T<4- T u r i a 4MAt m 

• I I 

S. D. LACHAWia 
U«tav7» Graboriaa pataraudo. lald*. 

tuv««e ko p'.giaoala. Reikale meldžia at-
•Maoktl. o mano darbu baMM BiaaaMlatL 
2314 W. 23 FL Chicago, DL 

TeL O n a i >ltf. 

«-—' 
J.P.WAITCli£S 

ATTORHKY AT LAW 
UKI'UVIB ADVOKATAS 

484t 8. WOOD STRKBT 
TM W. I3tb STBCST 

MeKiataT «3M 
•»««l t 

Dr. P. P. ZALLTS 
lietuvis Dentistas 

ivšvi šo. Mk-hųc»»t. Ax-uuc 

TALANDOSi l U l 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis GvdTtojM tr Cblrargse 
BMctaade: VUm H». MIĄkv i n , 

į<CUc*we}: 4&t» So. Weoi Stt. I 
ĮTtk M n n * vakak« noo SM Bd 7.-#sl 

a— i w m m • » • +n 

Dr. C. Z Vėzdu 
TeL Drorer 7M1 

LTCTTJT1S DEHfTISTAS 
Valandos: suo 9 ryto iki • vak. 
. Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 
4713 ,SO. ASBLAJTD AVEMT2 

aro 47-toe Gatvės 

JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

M SO. LtA 8ALLK STREET 
Grvenlmo TeL Humbolcft 97 

Vakarais 1911 W- JJ-nd 
T*L RockvreU f99f 

CHICAGO. Ii-L. 
j į . . . - » . i • i. . . . . . . . . . . . 

DR. S . NAIKEUS 
LIETTJVIS 

| GTDTTOJAS m CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo v>.tt% 
$252 So. Halsted Str. 

\nt Viršans Tnivfrsal Stato Bank 
:.inrtc,s -\:c \0 ik; 12 ryt<?: nuo 
';i 4 po picfj- nuo T ifei 9 vak. 

Nedriiornis nuo 10 iki 2. 
TetefoaiM Vardu HM 

L 

http://merikani7.ac.ija
file:///merikos
file:///VUkes
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Penktadienis, b i r i 4 
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1920 DRIUGIS 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
~ — s s 

GRAND RAPIDS, MICH. Lai gyvuoja f s prakilnios 
lai bujo.ia T 

hija gavo dar-
,1 SaVO sįiJoK 

[A tuviu širdy 
uuga šioji ko't 
bi,.s, lai didi-
I urtus. 

Viešnia. 

SO BOSTON. MASS. 

Į P - - ~ Tania susidėjo iš 12 šluo
telių ir išpildyta gerai. 

Per t raukoje S t Šimkus pa
sakė prakalbą apie lietuviškas 
dainas. Koncertą galima butu 
pavadinti nusisekusiu. Tiktai 

Svetingoji kolonija. 

Dažnai mu.-u laikraščiuos' 
rašuiiu; ;;[>k' darbuotę i r >u-
sipratnną IUUSŲ išeivijos di
desnių kolonijų. Nors Grand 
Rapids'o negalima butų p r i s 
kaityti prie didžiulių koloni- ft šimk2^~k. Sodeikos 
jų, bet jeigu norėtume paly- koncertas. 
ginti šios kolonijos žmonių, o! 
ypatingai moterų, sus ipra t ime) Oeg. 22 d., \ 9 2 0 m., Muni-
ir jų darbuotę, na, kadir su / ' ipa l salėje Šv. Petro bažny-
Chicaga, tai Grand Rapids čios choras įrengė ' koncertą 
laimėtų. augšciau minėtom ypatom. 

.Nesenai teko man čia lan 
kyties p a s vietines sąįnngietes 
(A. L. K. K. Mot. Są-go* na
res) laike ten surengtos Mo
terų Sąjungos Savaitės. Susi
pažinau su veiklesnėmis ir švie 
sesnėrais moterimis bei mergi
nomis ir likau maloniai nuste
binta. Sąjungietės čia visos 
jaunos, sveikos i r didelės pat-
rijotės. Darbščios kaip bitu
tės. Pažymėtina, kad čia gi
musios ir augusios darbuojasi 
puikiausioje sutartyje su se
sutėmis, atvykusiomis iš tėvy
nės. Sutikau čia kelias, kuriu 
motinos čia augusios, jų duk
terys čia gimusios ir tų dukte
rų vaikai puikiausia kalba lie
tuviškai. Namų dvasia lietu
viška. Reiškia, kačl trečioji 
jau gentkartė auga grynais 
lietuviais. Garbė lai būna už 
tai lietuvėms motinoms šios 
kolonijos! Jos gali bnti pavyz
džiu visai Amerikai. 

Jaunimo čia gražaus yra. 
Vietinis bažnytinis choras 
gražiai dainuoja. J i veda p . 
Mondeika, darbštus i r gabus 
vargonininkas. 

P-lė Marytė Štapikauskaitė 
čia tarpe jaunimo * ' lyder i s" 
Turi puikų balsą, dainuoja 
tarp savųjų ir yra solistė vie
tinėj katedroj. J i daug dirba 
del lietuvių tarpe amerikonu, 
tarp kurią tari didelę 
įtekme, nes turi daug įžymių 
pažįstamų bei prietelių. 

Pp. Vaičiūnai (Cicero i l e -
bono brolis) tur i čia gražią 
krautuvę vyriškų aprėdalų ir 
(Vverykų. Abu jie y r a -įžy
mus darbuotojai. J o nainas-tai 
centras, apie kurį sukasi veik 
visa visuomeninė šios koloni
jos darbuotė. 

Ponia M. Šukienė i r p . Kizi-
laitienė tai vadovės sąjungie-
čių tarpe, daug nuveiku»os 
organizacijos (vietinės kuo
pos) ir parapijos naudai. Pa
žymėtina, kad Grand Rapidso 
Mot Są-gos kuopa pirko iš 
savo iždo Lietuvos boną ir 
abelnai daug dirba tautos nau
dai. 

Per prakalbas, kurios įvyko 
gegužės 16 d', (kalbėjo iš Chi-
cagos. A. Nausėdienė ) , vie
tinė Mot. Są-gos kuopa padi
dėjo keliolika narių. Taipgi 
kalbėtojai paaiškinus apie A. 
R. D., tuojaus susitvėrė Čia 
naujas skyrius iš suvirs 30 na
rių, prie kurio prisirašė ga
biausios ir ideališkiausios 
Grand Rapids'o lietuvės mo
terys. 

Klebonijoje šios kolonijos 
viešpatauja tų pati nuoširdu
mo ir svetingumo dvasia, kuri 
čionai visur randasi. ( ionni 
k!( iw>nauja kur,. Dexnis. ,cra-
•/.!,•'.) sugyvena su para pi jonais. 
\ r a visu 
gerbiamas. 

Po $1.00: Leon. Kelpšienė, 
Ant. Aukštaitienė, Jieva Ma-
tuševičieuė, Magd. Naajalie-
nė, Stan. Armonienė, Jonas 
Pečekis, Mikas Eumčevičia, 
Pe t ras Toleikis, Kaz. Račius, 
Ant. Brazauskas, Ant. Šimkus-, 
Vincas Brusokas, Kaz. Pilipai-
tis, Alb. Pilipaitis, Pranas 
Pranckevitius, Juoz. Blaškevi-
čia, Marijona Jucevičienė, Jo
nas Rakąs, Kotrina Račins-
kienė, Jurgis Navickas, Kaz. 
Steponaitis, Jonas Rutkaus
kas, Petronė Trijonienė, Ona 
Gricaitė, Juoz. Pulkis, Kaz. 
Razbadauskas. Kaz. Kaktus, 
Juozas Karpis, Ant. Tamošai
tis, Ona Morkūnienė i r Juoz. 
Aukštaitis. 

Alkus. 

REIKALAUJA. 
MOTERYS — .1 \ \ ITKKss. 

ir scrufobers — baltose, valandos 10 
vakare iki «:S0 1S ryto kiekviena va
karą apart suoatos 

ia.sišaukite 
Naktim, Kunaouas, 

OTIS 1U II !.; \ ( . 
10 South La Salk- St. 

B.VRG \ \ \S. 
Parsiduoda Bučeinė ir Grosernė. 

labai pigiai. Geroj vietoj. Priežastis 
patirsite ant vietos. 
- Atsišaukite tuojaus po adresu: 

1511 S. 49 Ceort 

ROSELAND, ILL. 

$30.00 
10.00 

. 6.(50 

Gegužės 11 d. mūsų koloni
ją atlankė gerb. kun. dz. icfi-

publikos tiek mažai atsilankė, Į ronas. Daug papasakojo apm 
kad rengėjai niekada to nesi
tikėjo. So. Bostone1 y ra skaito
ma apie 9,000 lietuvių. I š to 
skaitliaus koncertan atsilankė 
vos apie 90 asmenų. Garsinta 
buvo gana gerai. Visur matė
si skelbime! ir raginimai ne
praleisti puikios progos. Bet 
viskas išėjo priešingai, lig 
tyčia. Vieni sako: " t a i žmonių 
nesusipratimas praleisti tokią 
progą," O kiti sako: " t a i 
žmonių susipratimas, kad ne
remia laisvamanių." 

Daugumoje girdėjosi: " n e -
rėmsime tų Šliupo klapčiuku, 
nors i r katalikai rengia ir tar
nauja j iems. J ie abu nuo ka
talikų atsisakė i r pastojo šl iu
po tarnais , bet nuo mūsų pa
ramos reikalauja. Ne, nerem-
s ime." 

Bostoniečiai i r išpildė savo 
pažadėjimą, it seną priežodį: 
ranka ranką mazgoja. 

Gluosnis. 

RKIKAI l.M.l 

Leiberiai,. del plieninės fandrės. dar
bo, 9 iki 19 valandų, su laikų ir 
•pusę po 8 valandų darbo. Gera mo
kestis. Planta randasi arti karų li
nijos. 
CHIC.VGO STEEL FOCNDKY CO. 

U7-V S. at<!>.l|- ; \ \ t \ 

RElK.UtJV.I 
3 Vyrai prie labo* darbo, pakuoti. 
Pamatyk Mr. Jacobs. 

L\'D1A PACfcJVG PLAMT 
3502 Soatb Asuland Ave. 

EXTRA BARGENAS! u n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i ' . i i i i i n i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i u i i i i u u i H i i i i i i u i i i i i H i i i i i H i i 

f ŽVAIGŽDUTE 
Graži Maldaknygė 

2 medinėj namai ant kam- £ 
pinio loto ant 45-tos ir So. I 
Richmond St . 2 blokai nuo I I 
Lietuviškos bažnvčios parduo- 1 Y p a t : t i l l k a i u » einantiems prie Pinuos Komunijos. Knygelė E 

« ; w > l - ^ v ; „ „ u I B e ^ i d e ^ ' balti kauliniai apdarai, ant apdaro V. Jėzaus paveik- = u is>moKe>cių aroa s Biaa lv;,i..-^m,, ..„,„,• z = simt .lengvu įsmoKescių 
mainysiu ant loto ar mažesnio 
namo. 

Naujas medinis namas po 5 
kambarius 4115 So. Saeramen-
to ave. iš ta isytas pagal nau
jausia mada parduosime visai 
pygiai. 

s slas. uždaroma sagutė. 
1 Kaina — $1.75 (su kryželiu viduje) | 
| 1.60(bekryželio) | 

= Norėdami gauti (kreipkitės i = 

1 " D R A U G A S " PUBLISHING CO., H 
| 1800 W. 46-th Street, Chicago, m . Į 
Tiiiiiiiii!!!iiiiiiiiiiimiiiiMiiimi;i!iiiir :::itiiii!i:iiimimmiiiuiHi!iiiim 

Naujas niuro namas po 4-ris JĮllHllilIimiiiiiiilllimilliiilllllliiNHIlllIlIlllllillIllllllllilllilllllUlIlliUillilMlIIUlIlU 
kambarius viskas intaisyta pa! = 
gal šia mada parduosime pi- į I 
giai. 

SALDUKAS & LUCAS | 
4414 So. California Ave. i 

Mušu ofisas atdaras nedėliojiE 
iki G P. M. 5 

SPRING VALLEY, ILL. 

f̂; „_ ilstančius. 
.nuui ia i" 

Gegužio 20 d. Šv. Onos par . 
mokyklos svetainėj kalbėjo 
g V i k;. i v u i i . Vi/-. 1 

Žmonių į prakalbas atėjo 
daug, bet galėjo būti ir dau
giau. 

Apįe ka gerb. iš Lietuvos 
svečias, kun. dž. V. Mironas 
kalbėjo, bereikalinga aiškinti-
žinoma, kalbėjo apie Lietuvos 
padėtj i r jos reikalus. Žmo
nėms gerb, svečio kalba ^labai 
patik*). Nors kalbėjo ilgai, bet 
nė vienam nenubodo klausyti. 
Jeigu butų kalbėjęs iki ryto, 
ir tai susirinkusieji visa šir
dimi butų klausės ir dar butų 
norėję, kad ilgiau kalbėtų. I r 
kurgi neklausys noriai, kad} 
kun. V. Mironas kalba aiškiai, 
žinodamas dalykus ir išaiškin
damas įvykių priežastis, i r 
pasako tą kas labiausia Ame
rikos lietuviams rupi arba rei
kalinga žinoti. 

Kuomet kalbos pertraukoj 
buvo renkamos aukos Tautos 
Fondui, vienas aukodamas 
du dolieriu sako: *'Brolyti, 
tas kunigas gerai kalba. Tai 
ne auką čia duodu $2.00, ale už 
prakalbų, nes vieną tokių pra
kalbą išgirsti verta penkių 
dolieriu.'* Arba pasibaigus 
prakalbai, kuomet skirstės ei
ti namo. žinoma, labai neno
riai ėjo iš svetainės, tai buvo 
girdėti visais kraš ta is : " T a i 
bent kalbėtojas. Taip gražiai 
kalbėjo ir kiek daug gero pa-

• pasakojo..." 
i Viso aukų Tautos Fondui 
j sūdė.).. *<;;.-• >. 

Žmonės svetainėje per p' a- , Vardai aukojusių po vieną 
kalnas gražiai užsilaiko. Rn-jdolierį ir dangums: 
ings. mandagus ri durniai kiau; Klebonas, kun. .v Bisuajus 
so. Malonu ėui buvo porą die- $2^60. 
nu praleisti. Grand Rapiosį Viktoras Ajikur«vi<"-ja $4.(Kl 
THiiiki) manyje maloniausius Po $2.fH): .Juoz; 

dabartinę Lietuvos padėtį ir 
apie Tautos Fondą, kokių 
pagelba jis suteikė tėvynei i r 
kokią gali su te ik t i . 

Prie to taipgi ragino visus 
negailėti aukų Tautos Fondui. 
Pertraukoje buvo renkamos 
aukos. Aukojo: 
Jonas 1 Jaukas 
Pijus Paznokas . . . 
Kaz. Paukštis 

Po 5 dol.: Kun. P. Lapelis 
Ted. Kelpšas, P . Aduinienas. 

P o 4 dol.: St. Drumpauskis. 
P o 2 dol.: Pe t . Smiliugis, 

A. Servalauskis, V. Malakaus-
kis, S. Klezevičius, Y. Gra-
kauskis. 

Po 1 dol.: J . J . iStankus, 
M. Kukuraitis, K. Slepetis, A. 
Rimkus. J . Kuizinas, J . Stase-
vič, J . Stivaitienė, R. Šimai
tienė, K. Vaitait is , A. Tiške-
vič, V I Škuturas, J. Mikolai-
tte, J . Stanevič, P . Šetkaus-
kas, B. Šimėnas, J . Ramanau
skas, K. Gruzdis, J . Puodžiū
nas, K. Danupas, V. Jaučius, 
A. Jusi ules, F . Melvidas, J . 
Astrauskis, J . Mazonas, J . 
Mockevičius, J . Embergas, J . 

REIKALINGOS MERGINOS 
Prie fabriko darl>o geros va
landos gera mokestis. 

Nepaprasta proga valandos 
nuo 8 iki 5. 

Winhota Schell Co. 
308 So. Canal Str. 

REIKALINGI PRIE KARŲ 
DARBININKAI. 

Alaterial ir nuo štukų darbas 
checkers ant freiglit karių. 
Taippat ir leiberiai 

Atsišaukite: 
Streets Co, 

W. 48ta S t & S. Morgan. 

R E I K A L n r c I VYRAI. 
Del fabriko darbo gera mo
kestis ir baaus. 

Atsišaukite: 
Western .Fel t Works 
4115 Ogden Ave. 

Art i 22ros k Cra\vford Ave. 

TEISINGOS DRABUŽIU 1 1 
KAINOS. { I 

Kainos kurios pritinka iciekvie- j i 5 
nam kišeniui. Gvarantuojame kad S \ 
sutaupissime jums 10% iki 50% J j iilllillll!IIMin:!J!):i!:illIlltlUIII<ll!tllllii]l!llinilillHilllllllll!tlMIIIUUIIUIIIIIIIIIIIIu7 
ant kiekvieno pirkinio; nekuria • 
dalykai mažiau negu trholesale i : 
kainos. ' 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbu ant užsakymo 

i 

• 

NAUJAS TEATRALIS VEIKALAS 

Dešimts Mėty Smuklėje 
Vertė 

Jonas M. Širvintas 

Kaina 50c 
Daugiau imant nuleidžiamas nuošimtis 
Adresuokite: t 

J 

-
• 

" D R A U G A S " PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. Chicago. I1L 

bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitting 
ir kitokio styliaus $82.50 iki $64 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.50. 
$20, $22.50. $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $S0. Vaiku 

i siutai ir overkotai $6.50 ir augs-
' čiau. Vyru kelines $4. ir augšciau. 

Melinos pusv.'.nes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekvjena pirkinio siunčiamo ;* 
Europa. 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Ealsted Street 

ir!Piiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiin 

! 

— 
— 

Mes turini naktinio darbo mer
gaitėms ir vaikams suvirs 1G me
tų. Taippat moiorims, ir vyrams 
mūsų išsiuntimo skyriuj. Darbas 
mergaitėms ir vaikams sudėti ka-

FARMOS - ŪKĖS. 
Jau didžiumas net nustojo vilties į 

kad nebus atpigintas pragyvenimas i 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau-
sybe nustojo darbavusi negalėdama j 
surasti būda. Ką galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad į 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai j 

" j nes farmeriai neperka maisto bet i nas ir prižiūrėti jas. Darbas del 
P 1*131 f~Q ČQ 11" I *̂  

^ Y ,;fi
 7" r' " '""' . v ! ' ? " 1 .v r a UŽkaiti DOsas ir sudėti j da parduoda už ką gaunam gera 

Dargis, V. Zapas, A. Likša,,: j ^ , ^ Taippat padirbti prie talna i r musų t u r U s a u g a tosdieD 

t c<± : » : _ r r r r ir mes turim linksma gyvenimą nes 
troko. Mums icikalingOS mergai- j nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
tės, vaikai moteris ir x}"mi dėl j *-**—* tautiecMai jei kurie norite 

A. Stanevit-ia. 
Smulkių aukų $20.88.. 
Viso surinkta $118.88. 
Visiems aukotojams, "varde 

TaUtOS F c n d o , t ^ r i u širdinga'StOVUS ir gera proga prasilavini-j daroasis vesti o renkasi mergina jei-Į 

aeiu. J . Ramanauskas, !ffiUS geriems darbininkams. Atsi
šaukite tuojaus. 

I ramaus ęyv-^nimo t»i insygikit sa 
dienmio* darbo i il'JSlį fabr ike . Pr i - j farma bef kur galima surasti gera j 
tyrimas nereikalingas. Darbai pa- i v i e *» k

n e s rfikia
 b

f " m a . £ * r i n k t i s i 
1 patinkama kaip kad vaikinas reng-

Didelis Išpardavimas Namu 8 
per Dirželio mėnesi • 

Ant lengviu išmokėjimu kiekvienam leng\ rai priei- S 
narna, Atsišaukite tuojaus p a s : • 

J. POŠKA ! 
4436 Washtenaw Ave. Chicago, Oi. • 

Tel. McKinley 5608 • • 
lai»lllllllllHIIIK8SSH8H3ia 

l»rangin«inas 

ANT PARDAVIMO. 
3 augščiv mūrinis apartment namas 
ir krautuvė S. W. Kampas 63c"ios ir 
Campbell Ave. lotas 5Sx^. Steam 
heat moderniškas serai statytas. Kai
na $S«,00e.W su pirmti morgage 
135,000.00, ims ir antrą morgage. 

Agentams komisą. 

UTESCH & SON. 
Exclusive Agents 

2423 W. 63rd Str. 

Continental Can Oompany Inc. 
5411 West 65th Street 

ANT PARDAVIMO 
per sav'niafca ant SW8 S. Km< rulil 
Ave. 9 kambarių mūrinis namas po 
5 ir 4 kambarius naujai ištaisyta 
kaina $2,250.00. Atsišaukite pas sa
vininką: 

M. i. MOK \V . 
5952 8. ( arpintor Str. 

Telefonas Vincennes 1195 

PARSI1HOD.A 
pust- akro žemes su 5 kambariu stu-
ba pietvakarių pusėj lietuviu apgy
venta, elektros šviesa, preko $3.500.00 
Priimsiu lota arba automobilių. At
sišaukite: 

A. CHKRN.U"SKtS. 
S225 Anbnrn Avo. tTitcaRo. III. 

Tt/OJAIS SAitSiDlODA. 
Lietuvių apgyveatoj apylinkėj, dai

lioj vietoj, arti šv. Kaaimtero vienuo
lijos ir parko gražus, naujas narna* 
(buitgalo''), t kambariu, "furnacc" 
šitdorivas. Parduodamas prieinamo 
kainą. 

Atsišaukite pas savininke 
JI. COtBY. 

•t:i.~> 8. Talman Ave. 

REIKALINGI LEIBERIAI . 
Del foundn's darb© Pastovu? 
darbas. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart 

P H K S S ( . I K I v I 

PARSIIM OI>A FORDAS 
Welast«s 1919, 5 sėdynitj. Išrodo 
kaip tHc naujas 3% mėnesiai važi
nėtus. Prekė $540. kam toksai au
tomobilius reikaling:;.* atsišaukite ne-
dėHoj iŠ ryto ar vakar* is. 

•©04 S. Hdtoft1 fefr. 
Telefonas Prospect 1424 

ĮspiKi/.lUS. ir .In<>za> Bartiau;-

AJTT PARDAVIMO, 
j poofruinis 6 SUlu-i geroj vietoj. At-

\ i ikaitlS' «iš*ukit»: 
1»O0 W. >»«lt R»W« 

' Teleronas McKiOlef m* 

čystijimo ir Dažiino Firmoj 
SCHIIJ5 — \\ ATERM.\KCO. 

S22 E. «3rd Stt1. 

REIKAUNGAS * 
Lietuvis Fotografijas, "retouching" 
gera mokestis ir darbas ant visados 

Atsišaukite 
H'ASSKI.'S STIMO, 

SI E. Main str.. ( hieago Hoight.s. III. 

REIKALINGI 
Vyrai prie Imiirvaus ir sva
raus darbo prie paveikslinių 
rėmų mouldin^s; prityrimas 
nereikalinga^: uera proga pa
kilimui. 

The Joseph Klicka Co. 
20th * Calfomia Ave. 

REIKALINGOS MER 
GAITĖS. 

16 metų Hbžat*. Taippat mer
gaitės suvirs 16. Lengvas šva
rus darbas. Gert mokestis iš 
jinii lžiu. 

John Baumgarth Co. 
1414 W. Randolph St, 

gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užg-ani'-dintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad ^psivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
galima surasti linksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir'Visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau v-
ra ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
maSinu. iny.inu malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net' svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai į pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie fcas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie doru irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie sv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri jums patarnaus 
ir po laikv nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 ar, daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

SV. ANTANO DRAUGIJA 
c-o Kaz. Daunoras 
Custer, Michigan. 

SMHT 
10 

1-0=-? O EI 

MELBA 
• g ar- j> u.z>rem. 

«"*"* 
m Geresnis ir geriau užganėdinantis ne

gu koks Havana cigaras. 
Paklausk savo krantuvninkA—Bet jeiga 

krantn\ninkfts neluri—rašyk mums. 

! .LEWI5CIGARMFG.C0.N£WRK.N.J. 
Urge£ hdependent Opar Factorv i"^e WoHd 

MŪRINIS NAMAS Už 
$7,500, 

5 5 2 3 Loomis Blvd. 
2 flatai 5 ir 6 kaniliarius au-

gštas cemento basementas, tu
rime greita.i parduoti kreipki
tės pas, 

ZOLP & BARČUS, 
4547 S. Hermitage Ave 

Chcago, IU. 
Tel. Yards UZ 

D Y K A I ! G E R A D O V A N A D Y K A I ! 
Eina 8 dienas be sustojimo. 

Kiekvienas gali įgyti dykai šita 
puikų LAIKRADf. Muša valandas 
ir pusvalandžius. Eina 8 dienas be 
sustojimo. RiVmui padaryti iš pa
rinkto medžio. 

Šita proga pirmutinė ir pasku
tine, tai yra gauti puikų Laikrodį 
Dykai. 

Kiekvienas vyras, moteris, duk
tė ar sunūs gali įgyti nemokant 
nei cento: Važiuodamas Europon, 
gali pasiimti su savim, kaipo do
vana. Viską k$ mes prašome jus, 
perskaitykit musų 2< puslapių ka-
talioga. suteikiantį Pilna Smagumą 
ir Dovanas, savo draugams. Kiek
vienas tai gali padaryt,! nes ne-
rvikia y-, panrimo. Me» turime 
tukstanėiu* šitų laikrodžių, kurie 
bus ilntMlami dykai. Jsigyk sau vie
na. N'eatiiiriiok. bet tuojaus iš
kirpk šitą kuponą ir pasiųsk 
mums. 

. HOME SUPPLY COMPANY 
110 Nassau Street, New Tork, N. Y. 

HOME SUPPLY CO. , /v 
Dept 302. 130 N'assau St 

Ncw Tork, N. T. 

Prisiųsk man t% pasiuHJImą dovanų laikrodelj. 

Vardas ir pavardė į 

Adreans m 

Miestas „ 

Valstija ' i 

«•; 

• 

j ge rog^^ j j i f eS r^a į a r^ Į *vr" 
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DRAUGAS Penktadieni?, biri 4 1920 

CHICAGOJE. 
8 - -a 

L. VYČIŲ CHICAGOS AP 
SKRIČIO KUOPŲ DOMEI. 

KAL\UK1ŠK0S ŠVENTĖS 

Penktadienis, birželio d d. 
šv. Pranciškus Karakė. 

šeštadienis, birželio 5 d., 
šv. Bonifacas 

SUIMTA TRYS STAMBUS 
PLĖŠIKAI. 

Kovojo jie prieš tris detek-
tivus. 

VISI UŽIMTI REPUBLIKO 
NŲ KONVENCIJA. 

• 1 

. 

v 

Paskelbiama jau dalinė 
programa. 

Republikomi partijos konvt-n 
cijoje, kuri. kaip žinia. Įvyks 
Coliseumo ir prasidės birže
lio 8 d., Jx> paruoštu vietų de
legatams bu? apie 14,000 sė
dynių pašaliniems žmonėms. Įlos. Trečias pasida\ 

Pašaliniai iškalno turi įsi
gyti tikėtus, paduodami tam 
tikras aplikacijas konvencijos 
rengimo komitetui". 

Reikia tik įsivaizdinti, kiek 
tai yra norinčiu žmonių būti 
konvencijos sesijose! 

Sulig pranešimo, jau 150,-
000 žmonių padavę aplikacijas 
gauti sėdynių. 

Užsisakusiems tikėtai bus 
pradėta dalinti ateinantį šeš
tadienį. 
• Pirmadieni įvairių valstijų 

komitetai turės savo atskirius 
susirinkimus. Gi ant rytojaus 
nacijonalės republikonų par
tijos pirmininkas atidarys 
konvencijų. 

Per pirmąsias kelias dienas 
daroma platforma. Giid>'mo H a r r>" • • * » J i s a i * 

Trys detektivai — Frod 
Kemper, John Dietz ir War-
rėn Franklin, užklupo tris plė
šikus, jsilau/.usius sandeliu po 
num. 844 Xo. Wells gat. Ma
tyt, jie iš tenai mėginę iškrau
styti kiek degtinės. 

Visi trys plėšikai buvo stip
riai apsiginklavę. Bet neturė
jo progos pavartoti ginklus. 
Du plėšiku, kuri uodu jau tai
kėsi šauti i detektivus, aki
mirkoj buvo parblokštu ant as-

be pasi
priešinimo. 

Tarpe anų yra Leonard 
Banks, galva/.udis, plėšikas 
1917 metais buvo nubaustas 
kalėjimu nuo vienerių metų 
ligi gyvos galvos. Bet paro-
liuotas. Ir nesenai dar pašo
vęs čia vieną Kanados karei
vį. \ 

Kitu du jo sėbru taippat 
turi policijos rekordus. 

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio svarbus susirinkimą* bus 
subatoj, birželio 5 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros Vartų parapi
jinėj svetainėj. J praeitą susi
rinkimą kai-kurios kuopos ne-
prisiuntė savo atstovų, fcis su
sirinkimas yra labai svarbus. 
Už savaitės bus Apskričio pik
nikas. 

Todėl visų kuopų atstovus 
kviečiame skaitlingai suvažiuo
ti. 

Apskričio Valdyba. 

IŠ TOWN >-F LAKE 

Šv. Cecilijai inedorių draugi
ja laikys pusmetini suKirinkinų 
pėtnyčioj, biri. 4 d.. 7:30 vai. 
vak. ba/.njtinėje svetainėje. 

Teiksitės skaitlingai susirinkti, 
nes bus vienas iš svarbiausių su
sirinkimu. Valdyba. 

SUSIVIENIJIMO AM. LIETU-
VIŲ KAREIVIŲ. 

PRANEŠIMAS. / 

PATRAUKIAMAS TIES0N 
DETEKTIVAS. 

Kam jis leido pabėgti Genei 
Geary. 

Žmogžudįš Gene Geary ne
surandamas. Nors po nužu-

šnomi pranešu, kad pėtny
čioj, birželio 4 d. Liet. Vyčių 
Chic. Apskričio choro prakti
kos nebus. Todfl sekančią jau
nyčių, birželio 11 d\, š. m., 
kviečiu visus choristus į Liet. 
Vyčių Chicagos Apskričio 
eboro metinį susirinkimą, ku
ris bus Mark :\Vhite 8quare 
parko svet., 8:00 vai. vak. 

Z. M. rast. 

2-ros kuopos Įvyks mėnesinis 
susirinkimas birž. 4 d., 1920 mv 
7:30 vai. vakare Rasinskio svetai
nėj, 731 W. 18-t.s gatvių. Malo
nėsite atsilanką ii visi nariai j 
viršminėtą susirinkimą. 

Kviečia Valdyba. 

Columbia 
» LIETUVIŠKI REKORDAI 

10-inch 85c. 

ORKESTRĄ SOUTH PAR 
• KUOSE. 

bus 
paskui bus skiriami kandida- *J° ^ilpaudamas iš saliuno 

tai. 

TURI SMARKIAU PASI
DARBUOTI DARBO TA

RYBA. 

Darbininkai reikalauja dides
nės užmokesties. 

B. F . Jewell, Brotberbood tff 
Railvvay Traimnen vice-prezi-
dentas, vakar pareikalavo, kad 
geležinkelių darbo taryba kuo-
veikiaus atnaujintų savo sesi
ją ir paskelbtų galutiną savo 
nutarimą užmokesčių klausi
me. 

Nes šiandie, sako Jewell, 
kuomet taryba vilkina savo 
nusprendimą, darbininkai vis 
labjaus ima nerimauti. I r nie
kas negali pasakyti, ką gali 
atnešti rytojus. Darbininkai 
reikalauja, kad taryba kuovei-
kiaus apsidirbtų užmokesties 
reikale. 

po num. 4165 So. Halsted gat., 
Jbet, jo švilpimas veikiai turė
jo aptilti. Nes buvo priverstas 
pasislėpti. Ir jis pasislėpė. 
Policija ir lig šiandie niekur jo 
neužtinka. 

Už jo pabėgimą policijos 
viršininkas patraukia tieson 
detektivą* Davis. Šis žmogžu
dystės metu buvo saliune, po 
nužudymo žmogaus matėsi 
ten su tuo žmogžudžiu ir pas
tarajam leido pabėgti. 

Polieiius viršininkas tvirti
na, kad Davis neturėjo reika
lo valkioties po saliunus. P»e 
to, jis nepildė savu pareigi; 
ncareštavo žmogžudžio. Todei 
turi but patrauktas tieson. 

Kartkarčiais žmonės jau 
reikalavo iš Davis Souare'o 
D=Tektoriaus, kad darže butų 
oikestra. Todėl ta,*) nutarta 
šitą norą įvykinti, jei atsiras 
užtektinas skaičius asmenų 
įstojančių nariais. Devyni jau 
įteikė savo vardus. Dviejų sa
vaičių laiku bus surinkimas 
aptarti tuos pasilinksminimus. 
Kol kas orkestrą tebėra be 
vedėjo, bet ta trukumą taps 
aprūpinta, jei tik pasiseks 
pati organizacija. 

Visi muzikantai turi atsi
nešti instrumentus su savic;, 
o parkas parupįs gaidų. Kiek
vienas muzikantas turttų įsi
rašyti į orkestrą. Priimami vi
si gyvenantieji netoliesia. 1 
teik savo vardą Parko Direk
toriui, jei nori prisidėti. 

LIETUVOS BONŲ 

PIRMENYBE TURI 
VAIKAI. 

TAYLOR IŠTEISINTAS. 
• 

Koronerio teismas išteisino 
Robertą M. Taylor, kurs, kai]) 
sakosi, netyčiomis peršovęs 
Viola Carpenter. su kuria be 
šliubo gyvenęs ir su ana su
šlubuotas ligoninėje. 

Viola Carpenter mirė, pa-
siimdama su savimi visą nuo-
tikio paslaptį. Pirm mirsiant 
jinai buvo pateisinusi Taylo-

.rį, su kuriuo, kaipo vyra, pa
sidžiaugė vos keletą valandų. 

Mirė jinai laiminga, nes bu
vo apkrikštyta ir su mintimi. 
kad Taylor nebuvo jai koks 
suvedžiotojas. 

Kvanstone, Chicagos prie
miesty.], buvo pakeltas suma
nymas uždrausti vaikams 
vaikščioti po žolę ir žaisti ties 
svarbesnėmis gatvėmis. 

Bet miestelio tarybininkai 
atmetė tą sumanymą. Pareis 
kė, jog vaikai, ne žolė, turi tu
rėti pirmenybe. 

iiiiiiiiiiinitiHiiinuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii 

NAUJAS BUSINESS D2 TEI
SINGAS PATARNAVIMAS 

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

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

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

and Steant Ship Tiekėte. 
3402 S. Halsted St. Chicago. 

TeL Yards 5379 
mmimiiiiiiiHiHuiiiiiiiiiiHHiiiiiuiHHd 

Nauja Muzyka, Nauji Rekordai Lietuviams 
E-4556 r 

i 
..u'Knres KO/KS 

ŠVILPIMAS. Solo su Orkestrą E-4555 
ATMINTIS 

f MONTE CAM.O. Maršas 
Įgrajino Triubinė Orkestrą 

ŠVEICARIJOS KALNUOSE 

Columbia rekordai yra žinomi visur kaipo 
turinti gražiausi toną. ypačia Lietuviški rekor
dai. Išgirskite šiuos rekordus ir tuomet tiktai 
suprasite kodėl kiekvienas namas negali buy be 
Lietuvišką Columbia rekordą. Šie muzykos ga-

balebai yra begalo gražus ir ypačiai priimami 
del pasilinksminimo lauke, ant porėiaus. 
ant laivo ir kitose vietose. Kvartetuose turė
site proga išgirsti gražiausius muzykos gaba-
lelus. kaip sasophone, Freneh. horn, kometas 
ir kiti. \ 

Šie Rekordai Užganėdins Tavo Šeimyną ir Draugus 

E-4535 
f J.\rXAVEDŽIO PASISKUNDIMAS 

J. Piieninas ir P. Lušnakojis 
PAS TARDYTOJA. 

J. Plioniunas, 
E-2358 

' SI KELKIME KOVA 
Mikas Petrauskas Tenoras 

DARBINTNKl/ MARSELIETĖ 
M. Petrauskas Tenoras 

E-4536 1 
PAVASARIO DAINOS 

Columbijos Benas 
PAKOL JAUKAS. TAI IR LINKSMAS 

Polka Įgrajino Kvartetas 

Reikalauk nuo savo krautuvninko kataliogo Internationa) Instrumentą Rekordo. 

PASPORTV BLANKAS 
PILDOME 

DtliLAL 

Baltic ConsuItasjM Bureau, Inc. 
SS So. DeartMM St. Chieago. 

Roooa 206 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

PRANEŠIMAS TOWNOF-
LEIKIE^IAMS. 

BIZNIERIAI GARSINKITE 
' ' D R A U G E . " 

I>CT»»TIS FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

R E A L E S T A T E - ' N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
s Parduoda Laivokortaa 

N O T A R U t Š A S 
3249 So HaK'cd Ur*t\. Chicifo. Illinois 

TCuePHONE BOULCVHItD 6 1 t 

Siuomi pranešame visiems 
pirkusiems L. L. P. bonus mū
sų, kolonijoje, kad bonus jau 
gavome ir bu? išdalinti ne
dėlioję, birželio 6 d., 6 vai. 
vak., p. J. J v Elias svet. 
(4600 So. Wood gat v.) Atei
dami nepamirškite atsinešti 
kvitas ir atvirutes iš Centro, 
nes be to negalėsite gauti bo-
nu. Taipgi visi tie, kurie esa-

I te dar nepirkę L. T.. P. bonų. 
Širdingai esate kviečiami at
silankyti tą vakarą, nes bus 
vienas iš misijos ingaliotinių,. 
kuris aiškins apie L. L. Pas
kolą. Bus keletas kitų kalbė
ti jų. 
Bendra Liet. L. P. stotis 

ant Town of Lake. 

pirko "Draugo" ofise šie as
menys: 

Juozapas Adašiunas . . 50.00 
Boleslovas Lapšinskiš 50.00 
N'ikodemas Macijauskas 50.00 

(Antrą Boną) 
Antanas Rudauskas . . 50.00 

(Antrą Boną) 
Nikodemas Panavas . . 50.00 
Jurgis Marčiulionis . . 50.00 
Stanislovas Trumpis . . 50.00 

(Columbus, Ohio) 
Leonardas Jucevičius 100.00 

(Superior, Wis.) 
Simanas Petrikas lOO.OOi 

(Aurora, 111.) 
Ben. Jankauskas 50.00 

(Glenridge, UI.) 
Antanina Budavičaitė 50.00 
Ta pati 100.00 

(Bet ji žada dar daugiau; 
ne vienas oHcagietis stebėsis 
pamatęs, kad ji pirks Lietu
vos vėliavą iš trijų Bonų; gal 
tai bus pirmas pavyzdys Chi-
cagoje, bent iki šiol nebuvo 
apie tai girdėti. O jeigu tokių 
pavyzdžių jau yra, tai nesis
lėpkite, gerbiamieji: priduoki-
te vardus, pagarsinsime, kad 
visi gerus darbus matytų). 

Šitas mėnuo jau paskutinis 
Bonams pirkti. Perspėjame 
tat visus lietuvius, kad neati
dėliotų, o imtų Bonus dabar 
kol galima jų gauti. Bonai tai 
ne toks daiktas, katrą, gali 
nusipirkti nuėjęs j storą, ka
da tiktai pjmori. Ne! pasi
baigs paskirtas laikas ir Bo
nų nelabus. O tas laikas bai
giasi su pirma diena Liepos 
mėnesio. 

PIRKITE KARfiS TAUPY 
MO ŽENKLELITją W.S.S.) 

A. f A? 
Marijona .luašauskieBi 
mirė brželio 2, 1920 1:30 
po pietų. 

Laidotuvės bus Suba-
toj iš Dievo Apveizd. pa
rapijos 9 vaL ryte į šv. 
Kazimiero Kapines. 

Paliko nuliūdime vyrą 
Adomą Tamašauską ir 7 
vaikučius, jauniausias 13 
mėnesių. 

Kviečiame gimines ir 
pažjstamus dalyvauti lai
dotuvėse po num. 

1609 s!.Ganai Str. 
Nuliūdę .. 

Vyras Adomas Tamašaus
kas ir vaikučiai 

Columbia 
Rekordai geria
usia skamba ant 

Columbia 
Grafonolo 

Kaina $32.50 
iki $2100 

Bile Columbia krautuvninkas' S. Y. arba Kanadoj 
pagros jums bent viena iš šitų Rekordų be jokio 
kašto. Jis duos jums taip-pat katalioga Columbijos 
Rekordų. Paprašyk jo.' 
Kuomet perki rekordus, reikalauk Calumbijos 

Rekordų primindamas numerį. 
žiurek kad butų VaizbaženMes ant kiekvieno 

Rekordo. - " : 
COLUMBIA GRAPHAPHOKE COMPANY 

m 

* A. į A. 
STANISLOVUS KlZlS 

mirė birželio 2, 1920, 2 
vai po pietą. Paėjo' iš 
Kauno Guber. Raseinių 
Pav.. Kvėdarnos parap. 
Kuliškių Sodžiaus. 

Laidotuvės bus Suba 
toj birželio 5. 1920 iš šv. 
Kryžiaus bažnyčios 9 vai. 
ryte i šv. Kazimiero Kap. 

Kviečiame gimines ir 
pažįstamus dalivauti lai
dotuvėse po num. 4420 
S. Hermitage Ave. 

Nuliūdę 
Moteris Jieva Neižienė. 
tris vaikučiai ir brolis Jo
nas Neižis. 

• 
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: DIDELIS PIKNIKAS : \ 
— '•-•• R e n g i a 

ŠV. MYKOLO ARKANIOLO DRAUGYSTĖS NO. 2 

Nedelioj Birželio 6, 1920 
POLONIA GROVE DARŽE 

Higgin ir 61 St., Jefferson Park, Ifl. 
Pradžia 1:00 vai. po paetu {žanga 35c. ypatai 

i . • ». 
Northsidieeiai. visi už miesto i daržo! Xei vienas nepasili

kite namuose. Kaimynai; dei geresnio susipažinimo ir vienybės, 
atsilaikykite pas mus. Apart tyro. gero oro. bus įvairių pa
silinksminimų, žaislu, dainų, skanių užkandžių ir saldžių gė
ralų. *-

Reikia važiuoti Milwaufcee Ave.. karais j vakarus iki Jeffer
son Park. Išlipę iš karo eikite 2 bloku j pietus ir 2 blokų j va
karus iki daržui. . Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti. 

Draugystė Šv. Mykolo Arkaniolo. 

Telepho&e: Yards 6432 

AKUŠERIU 
A. SHUSHO 

Turtu patyrini* 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę tr kūdi
kį laike ligos. 

S2SS So. Halsted St., Chicago, IH. 

Resid. IndepetHleiicc BlTd. 
Telefonas Van .Borcn 294 

DR. A. A. ROTH. 
Rasas gydytojas Ir CBtrorgas 
Spedjallstas MoterlSku. Vyriam 
Talkm B* viso chroni&B Ilgu 

Ofteat: SS64 So. Halsted St.. Gbicagc | 
Telefonas Drover •«•» 

VAIiATTDAS: 10—11 lyto S—S po j 
pieša 7—S vak. MedeBosals 10—13 d i 
oooooo*oooooo>o—oo^»>—* • 

DR. CHARLES SEGAL 
Pcrkė>ė «* TO o ^ « po nnm. 

» 
4729 S. Ashland Avenne 
Specialistas džiovų, moterų Ir Ty
ru ligų. ' » 
Valandos nuo 10 iki 12 iSryto; nuo 
2 iki 5 po pietų: nuo' T iki 8:S© 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Boulerard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SS51 S. Halsted Str. 
f Chicago. UI. 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. 

J 

K -
Dr. M. T. STRKOL'IS 

IJETl VIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1757 W. 47th St , 
(47 ir Wood gat.) 

. . Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų. 
į u . o v ti\i o . .w m u u o I^e<i«;k<Oiu«S 

9 iki 12 rytais. 
Tel. Botrierard 100 

Res. 2914 W. 4Srd Street. 
TeL McKmley SOS 

• i • I 
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Telefonas Drerel 3880 

MAGDE. "Ai. ittip mm HttUi fttl-
•*•<; / KbiiuiįiaH tnaoMvj mazgojimu*. 
!~:T>kimus, mvitarimug — ir rijka* ta* 
'••~l:r, nspac'Ibčjo nvn tv bjauriu piru-
>-niv... V T . g*4* net darom T' 

V!.'.'/ ".V<i, tai ifc/im tau tftt be-
":>:nbnga!' tiurrk, tokie mano plav-
km oraivf. trrlnnt ir tftti. O tai 
t-viri. kad ai tartoj* RVFFLSS .'•.' 

Ka?ta iy-aRUFFLES 5 Ar 
t.-.; jryduolį? N e ! ! Ar lo-e-
piantjs vanduo? X e ! ' RUF-
FLES jTa tai paprasčiausi* 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prjgelbi gamtai sutrik; žmogui priklausanti grožj. U kas gal 
but giažesnio už ilgus, blizeančius. š\ elnius plaukus? Kas ga! but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą' 

R u F* F* r* -R m 
panaikina pleiskana-! Su jomis nereikia kelių mėnesiy galvos 
:-yr.i~i-' dviejų ar :-:įų d-.cr-^ '.)vg\':? Rl'FFLES pradės mažinti 
p':e:ska:ias. o savai't's hike jų ja--, -'e: ;.yv;0- neliks! Paskui tik retkar-

Dr.M.Stupnicki 
3107 So. Morgjc otreet 

CH1GAOO, m U K O B 
TetefosaM Tards H o l 

TalSAdos: - 8 iki 11 U ryto. 
l po pasta iki « vok NsdfUo-
mli nuo t iki 8 vai. rakara. 

i . — — « 

I čiais suvilgant gah :z'c*. :-•:::. kari p!e:skanos reatsinaujrnttj. 
N;:s:pirkic varakt Rl'FFi.i'.S be-nkutę aptirkoje. Kaštuos tik 

f\:c . bet jųs «ak>~;*e. ka<i jos vciv^ <*;ii;t? d.vigiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bor.kntfs. jei negausite justj aptiekoje, tai 
atsiųskite mums.75c pačto markėr.iis, ar money order šiokiu adresu: 

—~——F. AD. RICHTER & CO., 316430 Broadway. Wew' 

0R.6.M.GUSER 
Praktikuoja SS Betai 

Ofisas S148 So. Morgan St. 
E-rte 8 3 - K &,. Ckleago, m. 

SPECIJAUSTAS 
Moteriškų, VyrlSkų, taipgi chro

niškų l ig* 
OFISO VALANDOS: X\io 19 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po pist 
Telefonas Tardą «87 

• r 




