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K A I N A O 
PRICE — 

C E N T A I 
CENTS METAI-VOL V. No. 133 

Lenkų Armija Bėga 
Betvarkėje 

Stipri Esanti Rusijos Sovietų 

L E N K A I N E N O R T ARMIS 
TICIJOS. 

GOMPERS P R I E Š SENATO 
K O M I T E T E SUMANYMUS. 

Užginamos apie ta i žinios. 

Inveikę Lenkus Rusai Ženg
sią Toliaus 

— — 

COPENHAGEN, birž. 4. —, RUSIJOS SOVIETAI TURI 
Apturėta čia žinių, jog lenkų' PARINKTINĄ ARMIJĄ, 
armija visu frontu bėga did- j . 
žiausioje betvarkėje nuo skait- į Visai Europai esama daug pa-
lingesnės bolševikų armijos. vojaus 
Pastaroji varosi pirmyn. 

Londonas, birž. 4. — Čia ap
turėta žinių, kad Lenkija pra
šiusi patarpininkauti t a rpe 
lenkų ir bolševikų su tikslu 
padaryt i arniisticiją. Anglijos 
vyriausybė vakar tą ofieijaliai 
užgynė. 

Iš Maskvos pranešta, kad 
bolševikų' armijos pažangiuo-
jančios abiejuose fronto ga
luose. Bet ties upe Boreziua, 
sako, lenkai stipriai laikosi 
savo pozicijose. 

Tas komitetas siundo S. V. 
prieš Meksiką. 

Washington, birž. 5. — Se
nato komitetas, kurs tyrinėjo 

KEMAL PAŠA TURI 200,000. 
KAREIVIŲ. 

Sužinota jo veikimo pienai. 

Konstantinopolis, birž. 5. — 
Čia pagaliau* sužinota turkų 
naeijonalistų armijos vyriau
siojo vado Mustaphi .Komai 

Meksikos padėtį ir tos šalies pažą veikimo pienai, 
atsinešimą j Suv. A'alstijas, | Apie tą čia informacijų at-
paskelbė savo tyrinėjimų ra-j vežė vienas ištikimas talki-
portą. į ninkams žmogus. Tasai žmo-

Komitetas pasiūlo Suv. gus yra matęs laišką, po kn 
Valstijoms pasiųsti Aloksikon riuo pasirašęs Kernai. Tas 
policijincs spėkas ir tomis laiškas buvo adresuotas ara 
spėkomis palaikyti ten reika- bams ir turkams valdininkams 

Rusijos Bolševikai Persijos 
Sostinėje 

• •• - . .. f 

Persijoje Pakilę Nacijonalistai 
BOLŠEVIKAI J A U TE 

HERANE. / 

STREIKAI YRA SENŲ GA
DYNIŲ LIEKANOS. 

COPENHAGEN, brž. 4. — 
Iš Kauno pranešta, kad Lie- j 
tuva mobilizuoja savo armiją 
prieš Rusiją (? ) . 

i K 

BOLŠEVIKAI PRANEŠA A 
P I E SAVO LAIMĖJIMUS. 

Sako. visu frontu jie einą 
pirmyn. 

Londonas, birž. 4. — Bolše
vikų oficijalis pranešimas iš 

- birželio 3 dienos toksai : 
"Molodečno ruožte mes pa

sivarėme pirmyn ligi geležin
kelio. Pictrvtuose nuo Mozi-

Londonas, birž. 4. — č ia iš
reiškiama baimė, kad vargiai 

•nkų armija atsilaikys prieš 
Rusijos sovietu stiprią armi
ją. Menas gerai žinomas ko 
respondentas išreiškia nuomo
ne, jog lenkų armija trumpu 
laiku bus įveikta i r po to pa
kils pavojus visai Europai , 
kuomet bolševikų armija ne
sulaikomai ims pažangiuotį. 

Rusų armija išlavinta. 

Anglijos karės rateliai turi 
iš patikėtinų versmių infor
macijų, jog rusų bolševikų ar
mija puikiai suorganizuota ir 
nepaprastai drausminga. Ilgu 

Taip tvirtina gubernatorius 
Allen. 

riaus, arti upės Berezinos, karės laikotarpiu armija tajp-
intakos, mūšiai šekajfo pasek- pat nepapras ta i išlavinta. 
mių abiem pusėm. 

"Bie la ja Cerkov apylinkėse 
])o žiauraus mūšio mes prieši
ninką atbloškėm ligi pat mies
telio. 

••Švenčionių šone po atka 
klaus mūšio mums teko kele
tas sodžių. 

' 'Kr iv ič i apylinkėse prieši
ninkas irgi Įveiktas ir užim
ta keli sodžiai. 

" V a p n i a r k a apylinkėse mū
šiai seka išilgai geležinkelio.' 

L E N K A I KONTRATAKUO 
J A . 

Varšava, briž. 4. — Oficija-
liam lenkų armijos štabo 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 i 
š iaurvakarus , kad priversti 
lenkus apleisti Kijevą. 

Bolševikams pavykę paim
ti kelias pozicijas, bet lenkai 
juos veikiai atbloškė atgal . 

Mūšiai seka. Bolševikų pės
tininkai su karės laivų pagel-
ba mėgina perkirst i lenkams 
susisiekimą su Kijevu išilgai 
Dniepro. 

Bet lenkų lakūnai pasekmin
gai atakuoja priešininką. Vie
nas laivas nuskandintas. 

Šiauriniam fronto sparne, 
sako štabas, seka žiauriausie
j i mūšiai . Pozicijos patenka 
tai t iems, tai kitiems. Visgi 
esą, lenkai atgavę kai-kurias 
savo seniau p r a r a s t a s pozici
jas . 

J a i vadovauja pasižymėju
sieji generolai-vadai, kaip tai 
Brusilov, Klembovskii, Ęver t 
ir v eiecno. 

Yra žinoma, kad be tų da r 
ir kiti garsesnieji rusų gene
rolai savanoriai įstojo bolše
vikų armijos tarnybon. Tą jie 
padarė su įsitikinimu, jog 
šiandie Rusija neturi kitokios 
armijos, kaip tą vieną, Troc
kio suorganizuotą. f 

Pagal iaus daugelis gabes
nių oficierų armijoje tarnau
ja su pr ievar ta . Nes jiems 
nėra kitokio išėjimo, .nėra kur 
dėties ir prisiglausti . 

Rusų kareiviai yra n a c i o 
nalistai. 

m 

Kuomet sovietų armija į-
veikė visus savo naminiu.-
priešininkus, jai teko didelė 
kiekybė visokios karės me
džiagos, ginklų ir išrengimo. 

Šiandie Rusijoje veikia tik 
vieni sovietų kareiviai ir tik 
jie vieni valgydinami ir v i -
sakuom reikalingu aprūpina
mi. -> 

Rusų kareiviai laikosi seno
binių savo tradicijų. J i e geri 
kovotojai, parinktini nacįjo
nalistai. Nacional is t in is ins
tinktas juose degte-dega. Y-
pač jie šiandie inirte prie? 
lenkus, katrie visais laikais 
buvo nepakenčiami. 

Tad y ra aišku, jog šiandie 
lenkams prieš sovietų armiją 
nebus galima atsilaikyti. 

Atlantic City, N. J., birž. 4. 
— National Association of 
Credit Men metiniam suvažia
vime kalbėjo Kansas valstijos 
gubernatorių^ Allen. J i s pa
reiškė, jog didžiausias šioj ša-
lvj visako t rukdymas — tai 
industrijinė problema. 

' 'Š iandie čia užmestas klau
simas santikių su užriubežinė^ 
mis šalimis,*1 kalbėjo gub. A-
llen, " b e t mūsų naminių san
tikių problema, tai gyviausias 
valaudos reikalas. 

"Kap i t a lo ir darbo noras 
kuodąugiaus pelnyties pakelia 
tarpe anųdviejų kovą. Iš to 
paskui pakyla pragyvenimo 
brangenybė, ka t ra yra lygi ka
rės išlaidoms. 

Visi streikai "neteisot i » » 

P I R K I T E KARES TAUPY-
MO Ž E N K L E L I U S (W.S .S) 

P. (Jompers aną vakarą bu
vo pareiškęs, jog J ' s \v i tchme-
1111" streikas buvęs neteisotas, 
ty. priešingas įstatymams, ar
ba išskirtas iš įstatymų ribų. 

" M a n o nuomone, visi strei
kai yra neteisoti. "Swi tcbme-
n a i " turėjo geresnius reikalus, 
kaip kiti kokie streikininkai, 
teeiaus jie neturėjo dvasinės 
teisės streikuoti. 

"Š iand ie bolševiku jau ne-
sibijoma. J i e nepavojingi. 
Bet darbo problema pavojin
gas daiktas . 

"Nuola t in ia i ermyderiai tar
pe kapitalo i r darbo yra pri
vatinės rųšies nesutikimai. 
Mūsų šalies diplomatija netu
ri reikalingos drąsos .užg i -
niaužti tuos nesutikimus tar
pe kapitalo ir darbo. 

Iingą tvarką ta ip ilgai, kol ne
bus pravesta nauja šaliai kon
stitucija, kuri užtikrintu tvai
ką. / 

Suprantama, Suv. Valstijų 
policijinės spėkos Meksikoje 
turėtą but paremtos armijos 
ir karės laivyno. 

Tą pasiūlymą Am. Darbo 
Federacijos prezidentas (Jom 
pers pavadina prūsiškuoju žy
giu. Nes toksai žygis tarne a-
bieją šalių pakeltu karę. 
Meksikos gyventojai neprisi
imtų tokio paniekinimo. 

Taip negali but, sako (Jom-
pers. I r tie komiteto pasiųly-
mai būtinai turi but atmesti. 

ŠIANDIE frASILIUOSUOJA 
KONGRESAS. 

W a s h i n g t « v b e r ž . 5. — šia
ndie abudu kongreso butu 
pertraukia sesiją noapribuo-
tam laikui. 

Vakar senatas pravedė bi 
lių, sulig kurio padidinama 
užmokestis paštų darbinin
kams. Žemesnvsis butas se-
niau yra tą atlikęs. 

Marashe. Missoule, Diarbekre 
ir Bagdade. 

Mustapha Kernai paša v ia 
padaręs pienus su savo skait
linga armija pirmiausia su
traškinti 'graikus Smirnoje, 
paskui atsisukti prieš anglus 
Mesopotamijoje ir, ant galo, 
prięŠ prancūzus Sir i joje . . 

Tur i skaitlingą kariuomenę. 
Tas pat ini'ormuotojas pa

sakoja, jog Kernai turi 2(K),-
(KK) kareivių. Tai gana skait
linga armija. I r visa armija 
visakuom gerai aprūpinta . 

Kernai daug finansinės pa
ramos gauna iš Egipto. Bet 
didžiausią piniginę pašei pji 
jam duoda Rusijos bolševiką 
valdžia. 

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

P E R S I J O S Š A C H A S ' E I N A 
' PRIEŠ ANGLIJĄ. 

Lenino atsiliepimas i musul 
manus. 

GENERALIO PROKURORO 
ASISTEOTŽ MOTERIS. 

Washington, birž. 5. — Pir
mu kar tu šios šalies isterijoj 
generalio prokuroro vienu iš 
asistentų paskir ta moteriškė. 
J ina i Ara Mrs. Annette Ab-
bott Adams iš San- Francisco. 
Senatas patvirt ino jos pas
kyrimą. 

PAGELBĄ CENTRALINEI* 
EUROPAI. 

Pirmiausia saugoti žmones. 
'^Kansase mūsų obalsis y r a : 

"Apsaugot i žmones (publiką) , 
tai svarbiausias įs tatymas. 

Kansaso įstatymai nėra jo
kia arbitracija. Tai atiteisi-
mas. Tie įstatymai pravesti 
tokiomis sąlygomis, lygiai 
kaip pravesti kriminaliai įs-
tatvmai. Mes atėmėm nuo vy-
rų šautuvus, nežiūrint jų ne
paprasto šauksmo. 

"S t r e ika i yra senų gadynių 
liekana ir kaipo tokie turi but 
visur panaikinti . Kansase st-
reikia yra skaitomi praeit ies 
nuo t ik ia i . " 

Londonas, birž. 5. — Čia pa
skelbta, kad Chile respublika 
nupirko Anglijos karės laivą 
Broke. Anglai tą laivą y ra 
buvę vartoję karėje. 

Bus duota maisto i r žaliosios 
medžiagos. 

Paryžius, birž. 5. — Centra-
linės Kuropos šalys greitu 
laiku susilauks naujo sau kre
dito nuo talkininkų ir kitų 
viešpatijų. Tasai kreditas ims 
duodamas formoje maisto ir 
žaliosios medžiagos. Tai]) kad 
bus duota progos tų šalin gy
ventojams be jokios baimės ir 
vargo prasimaitinti ir pat
varkyt i savo viešpatijų padė
tį. 

Čia tuo tikslu veikia in!er
tmei jonalis komitetas, šis- ko
mitetas skelbia, jog kivdituo-
ti centrai!nę Europą jau pa
sižadėjo Anglija, Danija, 0 -
landija, Norvegija, Švedija ir 
Šveicarija. Tos* visos čalys 
jau paskyrė reikalingas pini
gų sumas. 

Komitetas laukia priridėji-
mo kitų viešpatijų. 

lnternacijonaliam komitete 
nėra Suv. Valstijų oticijalio 
atstovo. Bet manoma, kaci 
prie to naujoxkredito prisidės 
i r jos. 

Kiek žinoma, .prancūzų vy 
riausybė ta ippat pasisakiusi 
neatsilikti nuo kitų vi^Špaii 

Kokios šalys bus šelpiamos. 
' Komiteto pranešime sako

ma, jog Argentinos vyriausy
bė irgi prisidedanti . J i savo 
kongreso jau pareikalavusi 

tam tikslui asignuoti 35 mili
jonus prancūzų' frankų. 

I ta luos vyriausybė v ra oa-
sižadėjusi-skirt i 1(X) milijonu 
lirų. 

Belgija, Kanada ir Ispani
ja ta ippat pakviestos tari ben-
dran darban. Bet iš tu šalki 
dar negauta a t sakymą 

Kredi tas bus duodamas": 
i Čeko-Slovakijai, Jugoslavijai , 
i Rumunijai, Baltijos viešpati
joms, Armėnijai, Georgijai, 
Austr i jai ir Ungarijai . 

Ligšiol ^kreditams jau pas
kyrė pinigu* šitos viešpat i joj : 

Danija 12,000,01)0 kroneriiT; 
Norvegija 17,000,000 kr. t Šve
dija 10,000,000 kronerių: An
glija 10,000,000 svarų; Olan
dija 12,500,000 florinų ir Švei
carija 15,000,000 frankų. 

S. V. gal duos miltų. 

Suv. Valstijos kreditan, 
kiek žinoma, duos reikalingų 
duonai miltų. Nes jos ir iig-
šiol nemažai miltų kreditan 
davė. Austr i jai ir kitoms ša
lims. 

Kitos šalys pr is ta tys kito
kio reikalingo maisto. Dar ki
tos nukentėjusioms šalims pri
statys visokios žalios medžia
gos, reikalingos ats ta tydint i 
kraštus. ^ 

Šiandie maisto daugiausia 
vra reikalinga Austri ja. Tad 
jai bus ir p r i s ta ty ta daug au 
maisto. 

Bet tai visa bus duodama 
ne dovanai, tik kreditan. 
Kuomet tos viešpatijos atsi
gaus, jos turės atlyginti tas 
išlaidas. 

Konstantinopolis, birž. 4. — 
Visuose artimuose Rytuose na
cional is t inis bruzdėjimas ap
ima visus kraštus. Naciona
listinis veikimas pirmiausia 
užsimezgė Turkijoj . Iš ten da
bar jis plinta po visus kraš
tus Mažosios Azijos. 

Svarbus daiktas tas, kad ar
timų rytų nacijonalistai tur
kai ir kiti linksta prie bolše-
vikizmo. Mat, šiandie Rusi
jos bolševikizmas yra pilnoje 
savo galybėje, tad prie anQ ir 
glaudžiamasi. Nes Rusijos bol
ševikai žada laimingą būvį vi
soms tautoms ir visoms ša
lims. 

* 

Mažosios Azijos tautos ir 
atskirios žmonių gentys Euro
pos viešpatijų skriaudžiarnos 
ir išnaudojamos. Kad išsisuk
ti nuo to vargo, jos priima Ru-% 

sijos bolševikų pagelbą ir pa
čios nejučiomis bolševikėja. 

Gauta žinių, jog ir Persijoje 
•pakilęs naeijonalistų bruzdė
jimas, atkreipiamas prieš tal
kininkus, ypač prieš Angliją. 
Sakoma, prie to judėjimo pri
sidėjęs ir patsai Persijos šach
as. Jei tiesa, tai ir tasai ima 
darbuoties prieš talkininkus. 
Lenino atsiliepimas į musul 

manus. 
Turkų naeijonalistų sostinė

je Angora indorsuotas sekan-

""ŠŪJMfA^žMOGžŪDiŠ. 

t is Rusijos bolševikų vyriau
siojo vado Lenino atsiliepi
mas į musulmanus: 

"Pasaul io musulmanai, au
kos kapitalistų, pakilkite! Ru
sija • panaikino kenksmingą 
jums caro politiką ir šiandie 
pasiųlo jums pagelbą atsikra
tyti anglų tiranijps. Rusija 
jums užtikrins religijinę lais
vę ir savy valdą. Pi rm karės 
buvusieji rubežiai bus nepa
liesti. Armėnijai nebus paves
ta Turkijos teritorijų. Darda-
neliai bus jūsų ir Konstantino 
polis bus pasaulio musulmanų 
sostinė. Savvvalda bus duota 

• 

musul manams Rusijoje. Vis
kas, ko mes už tai norime, i-
dant pakiltumėte prieš lieso-
čius kapitalistus, kurie išnau
doja jūsų šalį i r aną padaro 
savo kolionijoinis." 

Progresuoja nacijonalistai. 

Tasai Lenino atsįjįepimas 
plačiai paskleistas po visą A-
natoliją ir Trakiją. I r tas dar 
labjaus sukursto turkus prieš 
talkininkus. 

Konstantinopolio vyriausy
bės kariuomenę naeijonalistų 
spėkos kuone visaj sutraškino. 
Paimta s nelaisvėn visas šta
bas, daugelis anuotų ir karės 
medžiagos. 

Turkijos imperijos prim 
sės, kaip tai sultano dukte
rys ir giminaitės, sultanui in-
davė peticiją. J b s reikalauja, 
kad sultanas verčiau atsisaky
tų sosto, kaip patvirt intų tal
kininkų padarytą turkams tai
kos sutarti . 

Pagal iaus valstijinio proku
roro Hoyne detektivai vakar 
pavakarėje suėmė žmogžudį 
Gene Geary ir pr is ta tė jį ka
lėjimam 

J i s a t ras tas begulįs lovoje 
Patr ick J . Griffin namuose po 
num. 436 AVest 42 place. Te
nai jis esąs išbuvęs nuo pra
eito šeštadienio. 

Pa t s P . J . Griffin yra irgi 
t rukšmadaris , tur įs platų po-
licijinį rekordą, buvęs net ir 
kalėjime. 

Gene Gearv su savimi ture-
w 

jęs du revolveriu. Bet nesus
pėjęs anų pavar tot i prieš de-
tektivus. Namai buvo apsupti 
staiga įr keli detektivai aki
mirkoj atsidūrė sale snaudan-
čio lovoje piktadario. n u v o . 
j is pažadintas ir lieptu jam 
kuoveikiaus apsirėdyti . 

Žmogžudis pakirs tas nuo 
svaigalų. Kalėjime jis tuojaus 
buvo pareikalavęs degtinės. 
Suprantama, jam neduota. 

NACIJONALISTŲ TURKŲ 
ATSTOVAS IŠ MASKVOS 

BERLYNAN. 

Berlynas, birž. 5. — čia /iš 
Maskvos atkeliavo Kiazim 
bey, Enver pašos emisaras. 
J i s čia turkams suokalbi i liu
kams atvežė žinių ir instruk
cijų iš Persijos, nuo Enver 
pašos. 

Tas reiškia, kad turkai suo
kalbininkai ir bolševikų a-
gentai liuosai keliauja po vi
są Europą. 

Paryžius, birž. 4. — Busi
moje talkininkų su vokiečiais 
konferencijoje mieste >5pa ir 
Suv. Valstijos turės savo at
stovą. Bet jis, sako, neturė
siąs jokių oficijalių įgalioji
mų. Tai busiąs vientil^ pašali
nis tėmytojas. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų p4nigų ver

tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio 3 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loau *& Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.92^ 
Lietuvos 100 auksinų 2.35 
Vokietijos 100 markiu^ 2.35 
Lenkijos 100 markių .67 
Prancūzijos už \\ dolierj 13 f r. 00 
Šveicarijos už 1 dolierj 5 fr. 50 
Italijos ui 1 dol. 17 1. 00 
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JKTUVIU KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdieną išskyrus nedėldienlus. 

PRENUMERATOS KAINA: 
OBICAGOJ IR LZSIISNYJE: 

Metams *«.00 
Pusei Meto, .._._... .jjj.. . l t . . . . *•&<> 

flOV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
ienas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
a*y Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, m. 

Telefonas McKinley 6114 

£3Sį*«,; . <cP&*> 

Pramonių Socijali-
• • zacija 

Minėtoji socijalistu konven-
ija trečiame punkte reikalao-
a. kad butu: 

"Susodja l jzuota visa pra-
monija, kiek to reikia minė
tam t iks lu i . " 
Tikslas išdėtas antrame pun

kte, būtent, ekonominis, poli
tinis ir socijalis atpirkimas. 
Atpirkimo vardu eia pavadin
tas pataikymas. 

Kaikur ias pramones būtinai 
reikėtų pervesti iš privatiniu 
panku j visuomenės rankas. 
J u g aišku, kad dabar vi>u> 
spaudžia gyvenimo brangybė. 
Ji susidarėMeito, kad padai y-
ta>i- daiktas turi pereiti per 
daugeli ranką, kol pasiekia tą 

Ejbnogų, kiniam reikia. Visi 
Ikarpininkai, ]>er kuriu rankas 
Ijeina padalytas is tlaigtas, pri-
I deda prie jo kainus. Todėl rei

kėtų pirklyhą atimti iš priva
tiniu ranku, o perduoti i vals
tybės lankas. Tada prie pa
darytojo daikto kainos tepri-
rfldėtų tiktai jo pervežimas. 

J a u senai ir dauc sykiu ra-I L sėme, kati viso* pervežimo 
pr iemonės, geležinkeliai, kra-
sos, ek>piesai ir kiti toki, tu-
retu būti valdžios rankose. So
cijalistu nuomonė apie šitą da
lyką yra teisinga ir jai pri
tar iame. Mes su >ueijali>tais 

ekovojame aklai , o peikiame 
a- peiktina, giriame ka> gil
ina. 

Šitame treėiame punkte 
mums nepatinka tik tiek, kad 
sooijalistai nepasakė aiškiai, 
j o k i a s pramonijas jie nori 
berleisti visuomenei, pasiten-
kindami plačiu sakiniu: "k i ek 
to reikia minėtam t iks lu i . " FV 
litikoje toki sakiniai būva pa
rankąs , nes uždengia viską ir 
nieko nematyt per juos: pa
žadai išrodo dideli, o kai ne
išpildai nėra kaip peikti už 
ipvyliiną, nes pats pažadas bu
vo neaiškus. 

Lietuva, Lenkai ir 
Baltgudija. 

M 

Nepersenai buvo žinių, kad 
x>lševikai kviečia Lietuva tal-
con prieš lenkus, idant atsiim-
:ume Vilnių ir lietuviškas len-
sų užgrobtas žemes. Paskui 
Romanas telegrafavo iš Kau-
10, kad lenkai geruoju siūlo 
atiduoti Vilnių ir Gardiną, 
ik stato sąlygą. Romanas ne

pasakė, kokios tos sąlygos: 
Padėtis v ra tokia rimta, kad 
arime gerai apsižiūrėti ir 
it margiai elgtis. 

U ankMo galima spėti, kad 
tikai atato sąlygų didesnių 

negu Lietuva gali pri imti . 
Ta ip papras ta i daroma dery
bose. J u g ir mųs diplomatija 
reikalavo žemių į pietus nuo 
Gardino iki Bialystokui, nors 
ten lietuvių visai nėra. Tai-gi 
šitų žemių atsižadėjimas, jei 
j isai y r a į t rauktas j sąlygas, 
kurias lenkai pas ta tė Lietuvai, 
visai mums nekenksmingas. 
Mų s valdžia lengvai galėtų 
a t s ižadė t i tu žemių. 

Bet sunku tikėtis, kad len
kai s t a t y t a mums t iktai geras 
sąlygas. Veikiausiai jie stato 
sąlygą, kad Lietuvos kariuo
menė užimtų karės frontą, ku
rį lenkai dabar laiko Baltgu-
dijoje prieš bolševikus. Je igu 
tokia sąlyga yra , tai j i mums 
neša du negeistinu dalyku. 
Viena, j i sudaro karę t a rp 
mųs ir bolševikų, o to mes 
nenorime. Mųs troškimas yra, 
kad karės mažintųsi , o r.e-
daugintųsi . Bolševikai buvo 
mus užpuolę; juos išvijome 
iš savo žemės i r pasibaigė 
mus karė su jais . Mums* vi
sai nenaudinga tą karę at
naujinti. 

Antras mums nenaudingas 
dalykas tame, kad bulų reika
las kar iaut i svetimoje šalije. 
Xors baltgudžiai yra geri žino 
nės, bet j ie vis-gi ne lietuviai. 
Laikyti frontą baltgudžiuose 
lietuviams negera liek, kad 
tai butų gynimas svetimos 
žemės, o ne savo namo. Dar 
bepig butų, jei visa Baltgir.li-
ja Imtų šiapus to fronto. Tai 
galėtume sakytis esą baltgu-
džių talkininkai. Bet lenka ; su 
bolševikais turi frontą Balt-
gudijos viuurije. Mums visai 
neparanku laikyti gerą ka iny
ną tautą perpjovus pusiau. 

Pasistatę tikslą apginti 
r k r a i u a ano bolševikų bnke i 
ntroseldiai apseitų, jei pasi.na 
tytą tikslą apginti ir Baltgu
dija nuo bolševikų. Tam tik 
slui jie galėtų kviesti Lietuvą 
talkon. Bet tada tu r būti aiš 
kąs V k rainos ir Balt gildijos 
santikiai su Lenkija. J ' i len
kai tik dėlto apgina l 'kramą 
ir Baltgudija nuo bolševiku, 
kad paskui patf šeimininkau
tų jodviejose, tai Lietuvai 
nedera eiti talkon. Tegu len
kai savo lėšomis įgija žemių, 
iš kurių ims naudos. 

Jeigu Baltgudijos ir I k r a i 
nos neprigulmybė taptų gva-
rantuota, tai Lietuvai butų 
naudinga eiti prieš bolševikus 
su baftgudiiaifi ir ukrainais, 
nors prie to prisilietų ir len
kai. Mus kariuomenė pavarg
tu, kol Baltgudija ir Ukraina 
siitvarkintų- savo neprigulmy-
bes, bet susitvarkę ai lygintą 
Lietuvai jos išlaidas, išdėtas 
tai neprigulmybei įgyti. Tą at
lyginimą paremtu Lietuvos 
kariuomenė prieš išeisiant iš 
Baltgudijos. 

Lietuvai naudinga turėti ne-
prigul minga, nebolševi kišką 
viešpatiją ta rp savęs ir bol
ševikų. Tokia viešpatija g i d ų 
Lietuvą nuo Rusijos kaip 
skranda gina kūną nuo šalčio. 

IŠDIRBINIŲ SUMAŽĖJI 

Federal Reserve Board (Su
vienytų Valstijų Ištekliaus 
Valdyba) išrado, kad 1919 
metais žaliosios medžiagos 
šioje šalyje padaryta dešimta 
dalis mažiau negu 1918 me-
tai>. Ypač sumažėjo javų, an
glių ir geležies gaminimas, 
Del ją štoko* pabrango kiti 
dalykai. Audimą sumažėjo 
ketvirta dalim, avalinės nepil
nai septinta dalim (15%). 
Darbininkų neatėjimas į darbą 
tiktai 20 dalim (5%) tesunia-
žino išdirbiniu.-. 

Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

1. Darbo paskirstymas. 
Nuo laiko įsteigimo Lietu

vos Atstovybė* Amerikoje, ve
damasis jos darbas pradeda 
vis platyn išsiplėtoti. 

Šiuo laiku visas tas dar
bas tapo paskirs tytas į kelis 
skyrius, iš kurią kiekvienas 
tu r pavestą jam atskirą dar
bą. 

Politikos skyriuje gamina
mi įvairąs raštai apie Lietuvos 
respublikos padėtį, jos santi-
kius su kitoitiis valstybėmis ir 
ypatingai su Suvienytų Vals
tijų vyriausybe. Lygiu būdu 
šio skyriaus gaminami yra vi
si pranešimai ir raštai apie 
Suvienytų Valstijų politiką, 
apie jų ekonominę ir vidaus pa 
dėtį ir jų atsineŠimą pr ie Lie
tuvos. Čion sudaromos visos 
Lietuvos vyriausybės reika
laujamos informacijos iš A-
merikos gyvenimo ir pačių 
Lietuvos piliečiu Amerikoje 
gv veninio. 

P r i e šio skyriaus pr idera su
sinėsimai su Amerikos spau
da, paganiinima.s tai spaudai 
raštų, lygiai ka ip ir raštų ir 
pranešimų Lietuvos spaudai. 
Be to, pi* i e skyriaus yra Lietu
vos Atstovybės biblioteka - ir 
arebvvas. 

at l ikt i visų darbų, kurie butų 
reikalinga ir naudinga atlik
ti. Tečiau pr ie ' esamojo dar
bininkų sąstato jau liko suly
ginamai daug -kas nuo vasa
rio 15 dienos padaryta . Svar
besniųjų raštų dėlei Lietuvos 
Nepriklausomybes pripažinimo 
ir šiaip dėlei politinio padėji
mo nušvietimo buvo, parašy
ta 44. Kai-kurie iš šių raštų 
ir memorandumų prie Valsty
bės Departamento yra tilpę 
lietuvių laikraščiuose, o rašte
lis apie Lietuvos mbežius, 
kun. J . Žiliaus surašytas, tapo 
atspauzdintas atskiroj brošiū
roj su dviem spalvuotais žem-
.lapiais. 

Per visą tą laiką iki šiam 
laikui buvo paliudyta 90 į-
vairių dokumentų (vasario 
mėn. 8, kovo mėn. 18, balan
džio 21 ir gegužės/4), ir užvi-
zupta 1365 pasai (vasario mėn. 
19, kovo mėn. 257, balandžo 
mėn. 474 ir gegužės mėn. 615). 
[vairių laiškų ir siuntinių per 
visą laiką išleista 3450. 

Per visą tą laiką buvo da
roma daug žygių susisiekimui 
su įvairiais Amerikos valdžios 
departamentais visokiuose rei
kaluose. Ypatingai daug darbo 
padėta, iki galutinai tapo nus-

Teisių skyriaus r u p e s n i u , v r a , t a t y t a t v a r k a < k a i P t u v i a i , 
teikti Lietuvos piliečiams v i - P r t a i Amerikos piliečiai, ar 
šokių žinių apie esamąsias tei
ses Lietuvoje, apie teises Su
vienytą Valstijų, kurios gali 
liesti Lietuvoj- piliečius ir tei
kti šiuo žvilgsniu įvairių infor
macijų. Be to , tame skyriuje 
vedama ivgistraeija veikian
čiųjų čion notarų biurų, da
romi įvairių dokumentų pa
liudijimai, atliekami skelbimai 
apie žuvusius dokumentus, y-
pa |ų paieškojimai ir t. t. 

Pasų s k y r i u j e išduodamos 
visos informacijos dėlei išva
žiavimo Lietuvon ir atvažiavi
mo iš Lietuvos, vedama visą 
vizuojamųjų pasportų a r ui'i-
aavitų registracija, o taip-pat 
ii' registracija Lietuvos pilie
ėių, kurie dėlei kokių nors 
priežasčių butų negeistina į-
sileisti Lietuvon. 

Finansų skyriuje sudaromos 
sąmatos ir vedamos sąskaitos 
visų Atstovybės ineigų ir iš
laidų, įvairių aukų kokiems 
nors vietos reikalams ar par
siuntimui Lietuvon įvairioms 
labdarybės* įstaigoms, draugi
joms, bankoms ar Lietuvos 
vvriausvbės iždui vedama re-
gistracija visų labdarybės įs
taigų Amerikoje, kurių tikslu 
yra šelpti Lietuvą ir vedamos 
sąskaitos apie suteiktą pašel-
pą. 

Pramonės ir prekybos sky
riuje vedama registracija įvai
rių Lietuvos piliečių pramo
nės ir prekybos bendrovių, 
draugijų ir korporacijų, ku
rios užsiima pramone ir pre
kyba su Lietuvos valstybe ir 
ten yra įsteigusios, a rba nori 
įsteigti, savo skyrius arba per
nešti pilnai ar dalinai savo 
veikimą Lietuvon. Be to, šis 
skvrius renka žinias ir susta-
to pranešimus Lietuvos val
džiai apie prekybog santikius 
Amerikoje, apie esamą čion 
pramonę ir teikia įvairių ži
nių, kas butų patar t ina ir nau
dinga įvesti ir Lietuvoje, su
sisiekia su įvairiomis pramo
nės i r prekybos įstaigomis ir 
teikia žinių apie išdirbinių ir 
prekių kainas, apie kreditą ir 
t. t. 

Atliktieji darbai. 
Taip apibrėžus ir pasiskir

sčius savo darbą, Lietuvos At
stovybė prįe. nedidelio darbi
ninką skaičiaus (iš pradžios 
4, o paskui 5) negalėjo pilnai 

netapę da r piliečiais, gali iš
gauti leidimus keliauti Lietu
von. Paskutiniu laiku nus
ta tyta , bet dar skelbimui ne
leidžiama tvarka, kaip gyve
nantieji Amerikoje Lietuvos 
piliečiai gali parsi t raukti iš 
Lietuvos savo gimines. Visas 
tas darbas buvo ir pasilieka 
tuomi sunkesnis, kad Lietuvos 
Atstovybės nariams prisieina 
pirmiems takus pravesti . Nė 
su viena iš valstybių, kurios 
atsiskyrusios yra nuo Kusijos, 
panašių sutarėių dėlei išvažia
vimo ar įvažiavimo nebuvo da
roma ir tik kuomet liko nus
ta ty ta ta tvarka su- Lietuva, 
pradėdama jį toliau taikinti 
ir prie kitų valstybių. 

Šiame laike tapo padary ta 
sutart is su Amerika dėlei pa
štu paketų siuntimo ir gegu
žės 15 dieną išvežta Lietuvon 
apie 3000 maišų*tų siuntinių, 
o kiekviename maiše apie 200 
paketų. Visi šie si imtiniai per 
Hamburgą ir Dancigą veža
mi yra Amerikos pašto atsa
komybe Liepojun, iš kur jau 
turės paimti Lietuvos valdžia. 

Paskut iniu laiku visiems 
Lietuvos piliečiams, kurie nė
ra^ patapę Amerikos piliečiais, 
paliuosavimas nuo mokesnių 
nuo uždarbių, apie ką paskelb
tas atskiras pranešimas. Ra
sit, galima be kokio nor s pa
sigyrimo pasakyti , jog laiki
nieji Lietuvos Atstovybės san
tikiai su Valstybės departa
mentais yra pagerėję ir pat
sai Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimo klausimas ta
po pasta tytas pirmon 'vieton 
sulyginant su kitomis valsty
bėmis ir į t rauktas dienotvar
kėm 

Dėlei finansinės atskaitos, 
galima pažymėti, jog vasario 
ir kovo mėn. buvo įvairių į-
plauką $1552.47, balandžio 
$2425.94, ir gegužės (iki 27 
dienos) $3210.00 — išviso 
$7188.41, o per tą laiką buvo 
išleista: kovo mėn. $1507.07, 
bal. $3046.77 ir . gegužės mėn. 
(dar neužbaigta išmokėjimai) 
$2259.79, išviso $6813.63. 

Tokia tat išvaizda mūsų 
darbuotės, apie kurią norėjo
me suteikti žinių lietuvių vi
suomenei. 

J . Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje. 

L. L. PASKOLA. 
m 

Paveikslai iš Lietuvos aut 
drobės. 

Lietuvos Misija y r a įgijusi 
virš 150 payeiks^ų iš paskuti
niųjų atsitikimų Lietuvoje. 
Daugybė įdomiausių paveiks
lų iš Lietuvos kariuomenės 
būties. Kam nesinori pamaty
t i ! Kam nesinori pasigrožėti 
savo Tėvynės vaizdais, savo 
jaunos Respublikos gyvybe 
pasigerėt i ! Amerikos Retu-
viai daug yra skaitę laikraš
čiuose apie Lietuvos nuoti-
kius, daug yra girdėję gyvu 
žodžiu pasakojimus apie kar
žygišką lietuvių tautos karę 
del neprigulmybės, bet retas 
kas turėjo proga akimis jvgė-

. . . ! 

ti įvykusias atmainas Lietu- j 
vos Valstybėje. Skaitlingi pa
veikslai Lietuvos bus rodomi 
visuose lietuvių gyvenamuose 
kampeliuose. ' Nepraleiskite 
progos pamatyti . Kas laike į 
vairių prakalbų miegojo, Lie
tuvos reginiai išblaškys jam 
miegą ir pažadins. Pažadinsi 
prie švento darbo, atgimusio* 

I 
Tėvynės labui. Kiekviena lie- ' 
tuvių kolonija, kuri iuri , ar-Į 
ba gali lengvai turėii kokią! 
susirinkimams svetaine su e-
lektros šviesa, tepraneša iš-

. . . ' 

anksto, kad nori ir gali pas 
save surengti paveikslų vaka-1 
rą, kurį prie tos progos gabV 
išnaudoti pardavimui Lietu
vos Laisvės Bonų. Kiekiliškų 
paveikslų rodytojas atlankys 
atsiliepusias kolonijas su kiek 
viena susitaręs i r pranešdamas 
kiekvienai atskirai , iš anksto. 
Paveikslai bus rodomi tiktai 
tose kolonijose kur veikia Lie
tuvos Paskolos stotys. 

Laike paveikslų rodymo 
kiekvienas, kas da r neįgijo 
Lietuvos Boną, galės čia pat 
gauti jį. Taigi, visi į paveik
slus, vlsį pr ie bonų. 

Lietuvos Misijos 
Informacijos skyrius. 

PRANEŠIMAS. 
Lietuvos Misija. Amerikoje 

ant užklausimo apie siunčia
mų pinigų išmokėjimą gavo 
sekančio turinio " c a b e l į " iš 
Kauno: 

Žiliui, 
257 W. 71st Street, 

New York 

Money transimitted to Li-
tliuania is now being distri-
buted to people. 

Galvanauskas 

Žiliui, 
257 W. 71st Street, 

New York 

Pinigai parsiųsti į Lietuvą 
dabar yra išdalinami žmo
nėms. 

Galvanauskas. 

LIET. P ILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pi t tsburgh, Pa . 

::.v •-

Valdybos Antrasai: 
J. P . Petrai t i s—pirmininkas . 
J. Janauskas—vice-pirmininkas. 
J. W. Patckevich, nutarimų raš

tininkas. 
J. Daukšys—finansų raštininkas. 
B. W. Woshner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Venslovas, J. Marcinkevich, P. 
Bardzilauckas. 

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmokas: 
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KAIP JUSI) KŪDIKIS MIEGA? 
Kiekvienas kūdikis privalo megoti gerai, 

nes ramus tykus miegas yra ienklu sveikatos. 
Je igu jūsų kūdikis laike nakties verkia — jei
gu neramus ' i r nervuotas, tai gali būti, kad mai 
stas, kurį j is naudoja, visas tas negeroves suke
lia. Je igu jųs negalit kūdikio žindyt arba jeigu 
jūsų pienas netinka jam, vartokit 

EAGLEBRANI> 
(CONDENSED M ILK) 

Tai yra maistas, kuris išauklėjo daugiau kūdikių 
j tvirtus ir sveikus vyrus ii' moteris, negu kiti visi 
dirbtinieji maistai sudėjus į vieną. Užgtrtas ir reko
menduojamas tūkstančių gydytoju. 
Prisiųskit mums kuponą šiandien ir gausit jūsų kai 

bo^e maitinimo instrukcijas, taipgi ir penkiasdešimts 
keturių puslapių knygele apie kūdikius, kurioj pasa
koma kaip užlaikyti kūdikius sveikais ir tvirtais. 

Augšta Verte-, atsakant urnas ir ekonomija Ų A G I J E 
BRAND pieno yra tinkamiausias pasirinkimas del 
valgią gaminimo ir ant stąio. Vartodamos šį pieną, 
gaspadinės neturės bėdos su cukraus stoka, prie to 
jis daug pigesnis. Pirkit blešinę šiandien ir vartokit 
jį visokiems tikslams kur reikalinga pieno ir cukraus. 
Bandykit jį su tapioca pudingu. \ 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

Sis Labolis ir Vaidas 
yra Jums G varau t i ja 

Inrf* <mŠ2. !*4f°r «<»di- „ 

INSTEIGTA 1867 .M. 

The Borden Oompany 
108 Hudson St. New York 

Jškirpk kuponą. Pažymėk no \ 
rimą knygutę ir prisiysk jj j 
mums ŠIANDIEN. 

Mrs 

City 
State (8) 
. . . .Nurodymai apie Valgiua į 

Kuflihių Gerovė 

tau Borden Produktai: 
Borden'SvEvaporated Milk 
Borden's condensed coffeo 

Borden's Malted Milk 
Borden's Milk Chocolate 

5TB1 

Vyrų ir Moterų Rūbų 
mo ir Designing Mokykla. 
Musys istema ir mokymo būdu ių» 
trumpu laiku ISmokrfU rtoo ama

to. 
Mes turimo didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geroi 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose maSlno* 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko« 
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurios 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. P. Kosnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St^ ant 4 tų lubų 

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

Kamp. 4t Oourt 
Bee. 122»t W. 49 Avcnne 

Telefonas Cicero 86M 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETTJVIftKAI 

'9 

K' 

f " w . RUTKAUSKAS | 
ADVOKATAS • 
Ofisas Didmlestyj: 

29 South L a Salle Street 
Kambarį* S24 

TeL Central «8»0 S 
I 

Vakarais , 812 W . 33 St. į 
TcL Yarda 4B81 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Graborlus patarnauju, laido* 

tUTėme ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdini: 

2314 W. 23 PI. Chicago, BĮ. 
TeL Ganai H M . 

— • * •' ' • -

įįm • • » » » » • • » • • ! 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETlTvT.8 ADVOKATAS 
454* IT. WOOD STRRKT 

1ZK \V. 18th STKKKT 
CHICAGO. 

McKinlcy 4380 
įį» * »<• • * • > • • • ! • » I 

| 
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Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Mithigan. Avcnuc 
Reeeland. I1L 

VAUaNDOe: 9 Iki y vakare. O 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Boeelaade: l«90t S*. Mlchlgaa A v e. 

relc-feiiM l'ollnuui 24% Ir PmllmM *1M 
Chlcasoj: 4615 So. Woo4 Str. 

Tik Ketvcrre vakake M M 6:30 Iki 7:00 
Telefeoae Tardė 7*1. 

Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

47 IS SO. ASHLAND AVEMJE 
arti 47-tos Gatvės 

— 

1 t » - » • • • » » » » • • * » • • • • » » » » » » j 

J0SEPH C. W0L0N 
-ietuvls Advokatas 

l t SO. LA SALLE UfinKMJS 
Gyveniiuo Tai. fiumboldt 97 

•akaratH | .W| W. 11-nd fitraat 
Tei. Itockvrell «»»» 

CHICAGK), ILL 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiaaa Ir Gyvenimo vtetm 

S258 S o . H a l s t e d Btr. 
A n t V i r š a u s U n i v e r s a l S t a t e B a n k 
V a l a n d o s nuo* 10 iki 1 2 j r y t e : n u o 
2 ik i 4 p o p i e t ų : n u o 7 iki 9 v a k . 

N e d ė l i o m i s n u o 10 iki 2. 
Telefoną* Tardą 1544 

x-~ 

DR. 6. M, GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisai 8148 So. Morgau St. 
Kertė 82-ro St.. Chlcago, UL 

SPKCIJAL1STAS 
Moterišku, Vyriškų, taipgi clxro-

nišky llg-ų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po *piet. 
Telefonas Yards 687 
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PARSIDUODA 
80 akrų Tl Ino jaus farma SU 
augančiais javais, namais, ma
šinomis, viskas geriausiam sto-
vyj. $KK) už Akrą. . 

Ant pardavimo gražifiO akru 
Ulinojaus farma 8 kambariu 
namas, turi Imti parduota. 

120 akrų Tndiana farma ar
ti Cedar Lake, geri namai gra
žus sodas, auganti javai, ma
sinos ir gyvuliai. $60.00 ui 
akrą. 

Norint daugiau informacijų 
kreipkitės pas: 

First N a t l Realty & Const. Co. 
840 W. 33 St. Chicago, IU. 

MŪRINIS NAMAS UŽ 
$7,500. 

5523 Loomis Blvd. 
2 flatai 5 ir 6 kambarius au-

gštas cemento basementas, tu
rime greitai parduoti kreipki
tės pas, 

ZOLP & BARČUS, 
4547 S. Hermitage Ave 

Chcago, UI. 
Tel. Yards 145 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

MUSĮJ DARBUOTĖ. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi I kru 
*v. kuomet skaitai ar siuvi, ar i a-
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Juru3 geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akrų Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 10, 17 ir 18 
Tėmykite f mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mis Ir Petnyčiomis. 

Dr. M. T. STRIKOL'IS " 
LIET t VIS 

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

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

Tel. Boulevard 100 
Res. 2914 W. 43rd Street. 

Tel. McKinley 203 
» — 
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NAUJAS BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS 

Su šiuomi pra
nešu savo visiems 
pažjstamėms 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 ir su visais jtaisimais 
kas tik yra reikalinga prie gyve
nimo. Tos farmos yra Valstijose 
Wisconsin ir Michigan. Todėl ne
praleiskite tos geros progos kad 
vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki
te į mano ofiso ir galėsite gauti di
desnes informacijos apie namus ir 
farmas. 

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

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

Tel. Yards 5379 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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New Yorko apielinkės Federa
cijos Tarybos narių ir darbuo

tojų trečia konferencija. 

Į Federacijos Tarybos na
rių ir darbuotojų trečią kon
ferenciją, laikytų Apreiškimo 
P. Sv. parapijos svetainėje, 
Brooklyn, N. Y., atsilankė: 
Antanas Staknis, K. J. Kru
si nskas, Jurgis Tumasonis, J. 
Bendoraitis, Stasys Daunoras, 
L. Šimutis, Ona Bendoraitie-
•nė, K. Dumhtienė, Jonas Ba
nys, Petras Lukas, Jonas Lu
kas, Jonas Karosas. 
\ Konferencijos vedėju iš
rinkta K. J . Krušinskas, raš
tininku Jonas Karosas. 

Dienotvarkė. 

, 1. Federacijos Tarybos raš
tininko raportas iš darbuoties 
Federacijos reikalais Ne\v 
Yorko apielinkėse. 

2. Lietuvos valstybės konsti
tucijos projektų komisijos ra
portas. 

3. Informaeijinio biuro rei
kalams ištirti paskirtos komi
sijos, raportas. 

4. Plačių mėnesinių dar
buotojų konferencijų laiky
mas. 

5. Draugijų ir kuopų atsto
vų konferencija. 

6. Atsišaukimas į Amerikos 
lietuvių katalikų darbuotojus. 

Federacijos Tarybos raštinin
ko raportas. 

Pasekmingesniam Federaci
jos darbuoties išvystymui 
Xe\v Yorko apielinkėse būti
nai yra reikalinga gyvu žo
džiu ir pastoviu darbu išju
dinti šių apielinkių lietuvių 
katalikiškas draugijas ir kuo
pas prie gilesnio ir didesnio 
žingeidumo Federacijos rei
kalais. 

Agitacija ligšiol varoma 
per spaudą ir atsišaukimais į 
draugijas nepadarė lietuvių 
kataliku miniose ganėtinos in-
takos ir Federacija, atvirai pa
sakius, daugiau buvo poperi-
nė, 'kaip visuomeninė įstaiga, 
kuri savo obalsiais ir tikslais 
beveik dangų skirė, gi žmo
nėms buvo nesuprantama ir 
neapčiuopiama. Agitacijos gy
vu žodžiu labiausia Federaci
jai truko. Katalikiškos drau-
gijos apie Federaciją nugirz-
davo nuo vieno ar kito dar
buotojo, sužinodavo šiek tiek 
apie Federacijos darbuotę iš 
laikraščių, bet nebuvo kas 
draugijoms butų galėjęs aiš
kiai ir plačiai išdėstyti Fede
racijos naudą ir svarbą drau
gijų susirinkimuose, prakal
bose ir kitokiose lietuvių pra
mogose. Federacijos Tarybos 
raštininkas, kuriam New Yor
ko apielinkės Federacijos Ta
rybos narių ir darbuotojų 
konferencijos paskyrė pareigą 
išeiti į šių apielinkių lietuvių 
katalikų visuomenę su platės 
niu Federacijos darbuoties 
projektu, permatydamas maža 
naudos iš atsišaukimų, para
ginimų siunčiamų į draugijas 
laiškais, yra linkęs patarti 
konferencijoms tvertis kito 
budo, einant su Federacijos 
obalsiais j platesnę visuome
nę. Pirmiausia Federacijos 
reikalais reikia užinteresuoti 
mūsų visus darbuotojus kolo-

kuriuose apielinkių lietuvių 
darbuotė centralizuojasi. Dar
buotojų konferencijos suriš 
stipriai Federaciją su lietuvių 
katalikų draugijomis ir kolo
nijų lietuviais, prie kurių ge
riausia gali prieiti kolonija 
darbuotojai ir kuriems jie tin
kamiausia gali išaiškinti Fe
deracijos ir kitų mūsų svar
bių reikalų stovį. 

Šiandieną, rengianties Fe
deracijos obalsius plašiau 
skleisti New Yorko apielin
kėse ir visoje Amerikoje, rei
kia sudaryti stipresnius ryšius 
tarp Federacijos ir darbuoto
jų. Federacijos Tarybos raš
tininkas, besistengdamas tą 
ryšį užmegsti su darbuotojais, 
juose tik ir mato Federacijos 
darbo pasisekimą. Prie to Fe
deracijos Tarybos raštininkas 
stengiasi sužinoti katalikų 
draugijų skaičių šiose apielin
kėse ir gauti jų antrašus, kad 
reikalui priėjus, butų galima 
į jas atsikreipti. 

Konferencijos darbuotojai 
prie raporto pridėjo nuo sa
vęs daug gražių ir sveikų pa
tarimų ir kiekvienas išreiškė 
tvirtą norą darbuotojų konfe-
rencijij nuomoniij ir sumany-į T e l e p h o n e : T a r d 8 9492 

mų prigijimą lietuvių katali
kų tarpe. 

Lietuvos Valstybės konsti
tucijos projektu ir informaei
jinio biuro reikalais rupinties 
paskirtų komisijų *** raportai 
atidėta kitam kartui. Šiais rei
kalais medžiagos surinkta dar 
permažai, todėl ir svarstyti 
juos nebuvo prasmės. 

Nutarta: 
1. Platesnę ^mėnesinę dar

buotojų konferenciją laikyti 
birželio 7 d., š. m., "Umoklyne, 
X. Y. 

2. l&enesinės darbuotoji! 
konferencijos bus sutrauk^ 
visų sumanymų ir klausimu, 
keliamų savaitinėse darbuoto
jų konferencijose. 

3. Draugijų ir kuopų atsto
vų konferenciją laikyti taip 
greit, kaip pavelys laikas, ap
linkybės ir medžiagos tai kon
ferencijai prirengimas. 

4. Paleisti į lietuvių katalikų 
darbuotuojus atsišaukimą, ku
ris čia telpa: 

> Lietuvis Fotografistas 

M. PAUKŠTIS 
Specialistas del grupų, vestu
vių ir familiju,* Fotografoja 
dienomis ir vakarais. Darbas 
kiekvienam užtikrintas. Taipgi 
iš senu paveikslų padaro di
delius — maliavotus. 
Valandos: nuo 0 ryte iki 10 
vakare, gi nedėliomis, panedė
liais, seredomis ir pėtnyčiomis 
J) ryte iki 7 vai. vakare. 
2743 W. 47 St. Chicago, 111. 
Telefonas: McKinley 5941 
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Važiuokite į Lietuvą 
! PER ! 

i S 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rto ligonę ir kudl-

\ \ k] laike ligos. 

3265 So. Halsted St. Chicago, m . 

EXTRA BARGENAS! 

Į Amerikos lietuvių katalikų 
darbuotojus. 

New Yorko apielinkės Fede
racijos Taryboj nariai ir dar
buotojai širdingai trokšdami, 
kad jų laikomos periodinės 
konferencijos pasidarbuotų 
tiksliau ir naudingiau Ameri
kos lietuvių katalikų visuome
nės ir lietuvių tautos naudai, 
kviečia visus Amerikos lietu
vių katalikų darbuotojus, ku
riems gyvai rupi mūsų visuo
menės ir tautos reikalai, ge
rais patarimais, nurodymais ir 
sumanymais paremti konferen
ci jų darbus. 

Kūris iš darbuotojų jaučia, 
kad tas ar kitas mūsų visuo
menės reikalas yra apleistas 
ir pamirštas, gi jo iškėlimas 
aikštėn butų labai naudingas, 
— teiksis savo mintimis pasi-1 
dalinti sn konferencijomis, 
siųsdamas nurodymus, o jei 
galima ir apdirbtą pieną ke
liamu klausimu, Federacijos 
Tarybos sekretoriui, kuris 
naujus klausimus ir sumany-

2 medinėj namai ant kam
pinio loto ant 45-tos ir So. 
Riclimond St. 2 .blokai nuo 
Lietuviškos bažnyčios parduo
sim! lengvu išmokesčių arba 
mainysiu ant loto ar mažesnio 
namo. 

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

Naujas muro namas po 4-ris 
kambarius viskas intaisyta pa 
gal šia mada parduosime pi
giai. 

SALDUKAS & LUCAS 
4414 So. California Ave. 

Mušu ofisas atdaras nedėlioj 
iki 6 P. M. 

DEPOSITORS STATE BANK 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL. 

$6y000y000.oo Milijonų DoL Banką | 
| 

Galim išpildyti jums ap- , I 
likacijas del paspartų, i 
gauti jums paspartus par- | 
duoti šipkartes per LIE-
pojų, arba per DANZIG, 

= • 

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

tian, Servian ir Jewish. 
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Dr. M. Stupnicki 

i 

3107 So. Morg&a otreet 
CHICAGO, HiLIlCOIS 

. Telefonas Vardą &0&S 
Valandos: — 8 Iki 13 ii ryto; 
6 po pietų lkl 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 ik) 8 vai. ra karo. 

V a i • • in • tr ~ —•» 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovu, moterų ir vy
rų ligų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 
% » - « » » » - » » • . » » » - » » » • • • • • • • ; 
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Kesid. Indepeudenee Blvd. 
Telefonas Van Buren 284 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas gydytojas Ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriška 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: SS54 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, 111. 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodarai pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6381 
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VALANDAS: 10—11 ryte 2—S po 
pietų 7—S vak. Nedėliomis 10—12 d. 

K 

TEISINGOS DRABUŽIU | 
KAINOS. 

nijose. Tą atlikti bus lengva, I m u s daromus įvairiais lietu-
jei darbuotojai rinksis kartas 
nuo karto į konferencijas ir 
jose prie kitų mūsų visuome
nės ir tautos svarbių reikalų, 
apsvarstytų taipgi Federaci
jos klausima. New Yorko apie
linkės darbuotojai jau prie to 
siekia. Galėtų tą patį padaryti 
Chicago, Bostonas, Pittsbur-
ghas ir kiti stambesni centrai, 

vių gyvenimo reikalais, per 
duos konferencijoms apsvars
tyti. 

Trečia darbuotojų konfe
rencija uždaryta 10:30 vai. 
vakare. 

Konferencijos Pirm. 
K. J. Krušinskas, 
Jonas E. Karosas, 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam " kišentui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt'mg 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mųsu specilale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.50, 
$20, $22.50, $25. ir |30. Juodi 

•Siutai po $45 iki $65. Melinos vil-
nbs siutai'po $35 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. Ir augšdiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$i7.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo \ 
Europa. 

Konferencijos Ras t . ' A , . , , . . , . • • • -

ATONIC 
eacaniE^Effija£!Z 

Po valgiui neužmirSk, kad geriau 
šias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NTC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, O tas reiškia, kad rei
kia pamėginu vieną. Parduodama 
n*w visus aptiekorina 
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| AR VAŽIUOJI LIETUVON Į 
Jeigu važiuosi, tai ateik į mūsų dirbtuvė ir nusipirk 

skrynia arba kufari, pakol nebrangus. Tiktai mūsų da
rytos skrynios tegali apsaugoti jūsų veščias kelionėje. 

£ Taipgi darome skrynias ant užsakymo visokios didžio. 
Lietuviai pirkite pas Lietuvius, neduokite žydams 

| jus apgauti. 
I EAGLE TRUNK CO. I 

S. J. Matas, Prezidentas 
| 724 S. Halsted Str. Telephone Monroe 1603 
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• • Kas Jūsų Fotografas? • • 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vaj. vakare Subatomis 10 va}. Ne
dėliomis iki 6 vai. vakare 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLAĘ 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polĮtikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandoą po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

Kurie norite turėt gerus ir gra
žius paveikslus, pagal savo norą 
ir už prieinama kaina užeikite 
pas mane, o persitikrinsite. 

Traukiame paveikslus vestu
vių, šeimynų, pagrabų pavienių 
ypatų ir tt. Nesiunčlame jokių 
agentų augaudinet žmones. Mū
sų darbas yra mūsų agentų-. 

R. URBONAS 
1721 W. 47 Street Chicago, UI. 

Telefonas Drover 3473 
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• 
1 

• • • 

K — " — » • - » « • • 

•K 

Afi, ADOMAS A. KARAIiAUSKAS, SEKANČIAI RAfiAU. 
Ai labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstu- Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą, pa
mačiau tok) skirtumą, kaip tarp dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreiptles prie Salutaras: 

SAIiUTARAS, 
CHEMICAIi INSTITUTION J*. Bruknis, Prof. 

1707 So. Halsted SU, Telephone Canal 6417, Chicago, Dl. 
y » » » — » i • « w i 
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Lietuvos Vyčiu Chicagos Apskritys 

J 
, Riverside, 111. 

Bus: Šokiai, Dainos, Žaidimai, Lioterijos, įvairios lenktynės, Virvių traukimas ir tt. Gros 
didžiausia Chicagos orkestrą. JŽANGA 35c. 
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PASARGA: Pikniko dienoje perkant tikietą prie kasos langelio, reikės mokėti 50TENTŲ 
Tat iš anksto įsigyk tikietą. 

: 

• • • • • • • • • • • • • • • • I M I H I H H E l i a H B H I S B i a i M M M M H H M r 
3SSS mm II 

— j » — _ _ . 

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI IŠLAIDĮ) ATSKAITA, 
Balandžio mėnesio pajamos. 

Chieago, 111. J . P. Evaldas, L. P. Ž 16.50 
Middleboro, Mass. 66 sk 11.50 
Brooklyn, N. Y. parduota "Gaisui '* Typewraiter 50.00 
Brooklyn, likviduoti " R ū t o s " Kliubo pinigai, paskirti 

Vilniaus lietuviams karo nukentėjusiems, 21.50 
Homestead, Pa. už vėle vėles 11.-5 
Roehester, N. Y. 21 sk 11.25 
Maspeth, N. Y. "Saulės mokykloms" * 70.92 
Detroit, Mieli. 93 sk 100.1K) 
Niagara Falls, X. Y. kun. Vaie 20.00 
Norwood, Mass. Krik. D. Part 14.00 
So, Boston, Mass. "Darbin inkas" Liet. Darbo Federaci

jai , 237.28 
Youngs<to\vn, Ohio. Kv. Juozapo dr-jos auka 100.00 
Amsterdani, N. Y. L. P. Ž , . . . , 176.;)5 
Hazleton, Pa. L. P. Ž 104.50 
Eliza bet Ii, N. J . 75 sk 24.;)0 
Newark, N. J . 1 sk .' 155.80 
Per kun. prof. Bučį priduotos kunigu Marijonų Kong-

reg. aukos, 100.00, Jankausko, 50,00, l>exiuo, 25.00, 
Cibulskio, 25.00. Viso Ž00.00 

Homestead, ĮPa. L. P. Ž 101.25 
\Vaterbui y, Conn. L. P. Ž • .181.75 
Cleveland, Ohio. 22 sk. 164.65 
Pittsburgh, Pa. B. V. L. P. Ž ; 181.20 
" D r a u g a s " už L. P. Ž 455.00 
KLngston, Pa. 14 sk 23.25 
Tliompsonville, Conn. 16 sk 24.25 
Philadelphia, Pa. 106 s k 50.00 
Kingston, Pa. 14 sk ! 40.00 
Pittston, Pa. 83 sk 87.12 
Plymouth, Pa v 37.00 
Forest City, Pa. 48 sk 82.48 
Duryea, Pa. 117 sk .̂  55.00 

KALAKUTAI IŠNAIKINA 
INZEKTUS. 

Kalakutai keliauna toli lau
kuose ir naikina inzektus, ku
rie ištrūksta nuo vištų. Nuo 
laiko, kuomet jauni kalakutai 
gali pradėti ieškot maisto j g .,* 
del savęs, pradžioje birželio 
iki šaltis užpuola, jie maiti
nasi daugiausia laukiniais 
inzektais, jie išnaikina milijo
nus žiogų ir kitų inzektų, ku
rie kenkia pievoms ir gany
kloms. Taip sako Suv. Valsti
jų Agrikultūros Departamen
tas. 

Vietose, kur girios užima 
didelį plotų, laukinių medžių 
vaisiai kalakutų svarbus mai
stas. Kuomet nesiranda daug 
inzektų, kalakutai sukas i 
laukinių medžių vaisius. Pa
prastai kalakutai reikalauja 
didesnio grudų maitinimo ne
gu vištos, bet kuomet jie var
toja viską, ypatingai tų, ko 
vištos neranda, užlaikymas ka
lakutų gera ekonomija. 

kaip reikia, jeigu kūnas ne 
ganėtinai aprūpintas reikalin
ga auginiui medžiaga. Tuomet 
kūdikiui reikia tokio maisto, 
kuris drutintų kauluotas dalis, 
prie kurių priguli ( dantys. 
Svarbiausia yra fosforinė ru-

Auganeiam kūdikiui nėra ge
resnio šaltinio tų reikalingų 
elementų, kaip motinos pienas 
kudikystėj ir karvės pienas 
vėliaus. Augant, vaikui reikė
tų duot stiklų, pieno prie kiek
vieno valgio, ir dar prie to 
reikia taikint valgį su mine-
rališku skoniu, kaip tai, vai
sių, žalių daržovių ir tyro van
dens. Dantys talppat išsiplėto-
ja per vartojimų, tuomet mais
tas turi bu t tokioj formoj, kad 
reikalaus kramtymo. Todėl 
reikalinga šiek tiek maisto, 
kuris priverstų krutėjimų dan
tų. Čielų grudų duona, džiovi
mai, keptos bulvės, švieži obo-
liai, ir t. t. užtikrins gerus 
dantis. 

Viso labo $3,057.87 
Iki 1 d. balandžio yra likę .. .23,415.49 

Kartu • • • • • / 
$26,473.36 

BALANDŽIO MĖNESIO IŠLAIDOS. 

Sekretoriaus alga už kovo 150.00 
Pasiųsta Lietuvon, vyskupo P. Karevičiaus vardu lietu

viams Vilniaus karo nukent. 100.50 
Krikščioniškai akcijai apšvietos reikalams, 2,526.00 
Saulės mokykloms, surinktus kun. Saurusaičio, 1,122.22 

K. D. P. Nonvoodo aukos, 14.00, Lietuvos Darbo Fede-
racijai, per "Darbininkų" priduotos aukos, 237.^ 
viso 4000.00. 

: ANT PARD A VIMO : 
3 lubų mūrinis namas po 6 kambarius, vanos, aržiuolinio 

medžio išdirbimas viduj, basementas ir fleitų stogas. 4 pa
gyvenimų namas ant to paties loto iš užpakalio. Randos ne
ša! U 5.00 į mėnesį Parsiduoda už $8,500.00 iš priežas
ties savininko važiavimo Lietuvon. 

KONSTANTAS KA1R1S 
2322 S. Oakley Ave. Chieago, Illinois. 
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Liet. Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų Sekcija nuo įsteigimo to 
skyriaus iki 1 d. balandžio pajamų turėjo . . . .$34,010.23 

Išlaidų tame pat laike turėjo • 23,391.76 
Nuo įsteigimo T. F. iki gegužės 1 d. pribuvo. .$474,397.06 
Nuo įsteigimo T. F. iki gegužės 1 d. išleista . . . .441,455.23 
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(Jegužė.s 1 d. lieka 32,941.83 
Geležinio kapitalo 9,865.70 
Kun. J . Laukaičio fonde '. 11,916.73 
IV i L K JLv/lJ.lIl£ * • • • • • • • • • • • • • • • • • t, • / • • • • • a * . 540.93 

(iegužės 1 d. T. F. ižde lieka $22,323.36 
Liet. Uaud. Kryžiaus llėm. Sekcijos 1 d. 

balandžio ' 10,618.47 

Viso labo . . . . .$32,941.83. 

J. Krušinskas. T. F. sekret. 
222 South 9-th St., Krooklyn, N. ¥ . 

PINIGUS Į EIETUVA SIŲSKITE 
Per 

European-American Bureati 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai 

3249 S. Halsted Street. Chieago, Illinois. 

Pinigus išmoka paštu gyvais pinigais ir pristato siun
tėjams kvitų su paražu gavusiu. 

Pinigai siunčiami pagal dienos kursų. 
Loivakartes parduoda' ant Liepojaus, Danzigo ir 

visų kitų portų. 

PADARO PASP0RTUS: 
Biuras atidarytas: nuo 9 ryto iki 6 vakare. Utar-

ninkais, Ketvergais ir Suimtomis, vakarais, iki 9 va
landos. Nedėlomis iki 3 po pietų. 

Tu laikai rakta 
kuomet turi pasidėjęs savo 

gumynus vienoj is mu
šu Safe Deposit Dėžių mū
sų didžiose plieno kelnorese. 
Vieno dėže kainuoja $3 m. 

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

duodamos ant visų linijų. 

Centrai Nanufacturing District Bank 
1112 West35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 
• • 

Atdara: Panedėliais, Seredomis ir Subatos vakarais. 
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JJETUVOS VYČIŲ 
Paskolos ir Taupymo Bendrove 
Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie 
mušu Bendrovės kur galėsite gauti 10% už taupinainus pinin
gus. 

Pabaigoje šio meto mūsų Bendrovė uždirba 10% kuriomis 
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai atsibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio 
Parap. Svetainė-prfe'32 PI. ir. Auburn Ave. 

Jurgis Žakas, Pirm. 
901 W. 33rd St. 

anas Overlingas, Rast. 
3201 Auburn Ave. 

V. W. Rutkauskas, Adv. 
812 W. 33rd St. 

Dabar yra patvirtinto* ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
Jija koncortiną ir aug&tal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertinei 
padaryta Suvienytose Valstijose A 
merlke. Mes galime jas * parūpint! 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} išsiun
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIC CO, 
1640 W. 47th St., Chieago, DL 
llllllllllllillffllllllllllllllliillllllllllllljllll 
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PRANEŠIMAS 
ROSELANDIEČIAMS! 

Pranešu Gerbiamiems Roselandoir apylinkės Lietu
viams, kad aš atidariau Vyriškų Aprėdalų Siuvyklą. 

Siuvu visokios rūšies kaip jauniem>, taip ir suaugu
siems vyrams pagal naujausos mados, už žemesnes kai
nas kaip kitur. Jeigu darbas neatliekamas gerai pinigus 
gražiname. Taipgi priskiria kelines prie senų siutų. 

Parduodu gatavus drabužus visokios rūšies. Kas no
rite gero drabužio tai ateikite pas mane, o aš Jums pri
taikinsiu kuogerausa. Už tamstų atslankyma tariu iš-
kalno aeiu ir užtikrinu gerą ir teisingą patarnavimų. 

W. PETKUS 
10715 So. Michigan Ave. Roseland, I1L 
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I BOUND OUT OF ORDER 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVlSKA KRAUTUVE pHICAGOJb 

PBARL. QUBBN KONCBRTINA. 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKA10 
Husų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

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

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

Telefonas: DKOVEB 7309 

file:///Vaterbui
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Į LIETUVIAI AMERIKOJE 
NEVVARK, N. J. I ženteli^ apie nekuriu lošėjų pa

ra •-*• • ~7~~^ i , ^ *ižym<\jima bei gabumus. 
Iš vietines L. L. paskolos sto-! 

t ies darbuotės. | Vadovaujančia "&£*>)*• 
Mušu kolonija, ta ip kaip ir 

• « 

. 
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kitos, darbuojasi kasliuk su
kėlimo L. U P, i r atsiekimn 
savo tikslo. Mušu kolonija L. 
L . i \ turi sukelti vieną šim
tą tukstaiH-iu (100,000) dol. 
Bet vargiai tas pavyks. Išpir
kimas paskir tos nuis kolonijai 
kvotos priklauso nuo vietosi 
lietuvių. Laikas t rumpas , nes 
beliko jau tik t rys savai
tės iki užbaigimo viso darbo, 
bet niusų L. L. P . stotis dar 
vos tik dasivarė iki dvidešim
ties aštuonių tūkstančių, 
(28,000) dol. Suskaičius vie
t inius lietuvius, kiek y ra pir
kę L. L. b anų, pasirodo, kad iš 
7,000 liet., gyvenančių šioj ko
lonijoj, bonų pirko tik 390 as
menų. Stotis tikisi, kad il
tie 6,610 pasakys esą Lietu
vos piliečiai ir prisidės prie 
šio praki lnaus darbo. Tik rei
kia daugiau dirbti , o darbo 

• vaisius grei tu laiku matysime. 
Visiems mums turi mpė t i L. 

A L. paskola. Nemalonu bus ka
da tų paskolą nepavyks su
kelti. Pasirodysim, kad mes 
esam da r nepriaugę pri<- sa 
vistovio gyveninio ir tvarky
mo nepriklausomos šalies. Tu
r ime dirbti , kad išvengti tą 
negarbę. 

Vi>i pirkime bonų, ir kitus 
raginkim pirkti. Negailėkime 
agitacijos. Kurie esate pirkę, 
raginkit pirkti savo draugus. 

Pirmiau dauguma sakyda
vo, ka<l tada pirksime, kaip 
bonai bus gatavi. Taigi, ger
biamieji, borai jau gatavi. 

Gegužės 20 d. su prakal
bomis mūsų kolonijoj 
lankėsi majoras Pov. Ža
deikių Tada jau buvo dalinami 
bonai tiems, kurie buvo pilnai 
užsimokėję. Minėtame vakare 
.žmonių buvo nedaugiausia, 
nes didžiuma nežinojo, kad 
kalbės majoras £a Įsikiš. Su
lig skaičiaus a p l a n k i u s i ų 
žmonių, pasekmės buvo ge ros : 
bonų parduota už $2,000 dol. 
Reikia žinoti, kad minėtose 
prakalbose didžiuma žmonių 
jau buvo pirmiau pirkę. Bir
želio 13 d. stotis leiigv. išva
žiavimą su tikslu, Ira'i 'Įauginu 

^ - p a r d u o t i bonų. Taigi, nepra
leiskite progos. Bus Įvairių 
indomių pamarginimų. Išgir
site prakalbas, kokias netan-
'kiai girdite. 

Išvažiavimas rengiamas 
AU Wood Park, Mapehvood, 
N. J . Springt'ield Ave, karai 

* pr ieina pr ie vietos 
L. L. koresp. 

DETROIT, MICH 

Nedėlioję, ŠS d. geg. 3. S. 
A. svetainėje L. Vyehj 79ta* 
kp. , po vad. muziko A. Alek
sio vaidino vieną iš rimciau-

role vaidino mergelė D. Gus-
taiėiutė, kuri publikai puikiai 
užsirekomendavo kaipo gabi 
scenoj mylėtoja. Jos aiški kal
ba ir skambus balsas visus už
žavėjo. Nekuriuose momentuos 
D. (iustaiėiutė ta ip jautr ia i i r 
įspūdingai vaidino, kad publi
ka negalėjo nuo ašarų ,susilai-
kyti. D. (lustaiėiutei galima 
spėti, jeigu ji ir toliaus scena 
gyvai interesuosis, r imtai į 
dailę Įsigilins bei studijuos, tai 
neabejotinai mūsų visuomenė 
iš jos susilauks simpatingos 
senos žvaigždutės. "T ra ina i 
č i o " rolėje pasirodė A.Saeikas. 
Pastarasis puikiai savo rolę 
mokėjo, tik truputį t ruko tin
kamų kunigaikšėiui judėjimų. 
Vienok A. Saeikas pasirodė, 
kad esąs netik darbštų^ vie
tinės visuomenės jaunikait is , 
bet ir uolus scenos mylėtojas. 
F . Stankus " G a i v y d o s " rolę 
atliko puikiai, o A. Pe tkas 
' ' T u o ž m i o ' ' rolėje atrodė ne
drąsu--. " M o n t ė s " rolę atliko 
fibrai A. Sidaras. o " ( i adu-
n ė s " rolę pusėtinai atlošė J . 
(Jligas, ••Mongal io" rolėje S. 
Paurazas parodė daug artis
tiškų gabumų, tik tmput į ty
lokai kalbėjo. " M y l o s " rolę 
labai gerai atliko B. Dauman-
taitė, o J, Valiukas **Mindau-
g i o " rolėje atrodė t ikrai ka
rališkai. " O t t o k a r o " trumpo
je rolėje, gražiai pasirodė J . 
Of-ikas, kurio stora basinė 
kalba ir gana inteligentiški 
judėjimai daugumai užini|>o-
navo. " H o r u h u s e n o " rolę 
saunai išpildė J . Judickas , o 
" B o t e l i o " rolę neblogai atvai
dino A. Varaneckas. " U l r i -
k i o " rolę cbarakteriškai atvai
dino J . Baradas, o " M i s i o n i e 
r iaus ' rolę gana gerai atliko 
J ( i l igas. Lietuvos karžygiais 
buvo Sali ūkas ir Nenis, o " U -
kininkais7 Stepulionis, Juod
valkis, Misius ir Saikus. Pap
rastų kryžeivių rolėse buvo 
T\arkanas, Cibulskis ir Gab
rys, o " M e š k o s " rolę labai gy
vai atliko Andrijauskas. Vąi-
dėlytėmis buvo Malakauskai-
tė Meldažiutė, Januša i tė ir 
Vainoraitė. Prie įrengimo sce
nos ir intaisvmo drabužių 
d a u g i a u s i a p a s i d a r b a v o O . 
Mn!akauskaitė ir Tvarkunas . 
Pamatyti šį perstatymą žmo
nių atsilankė nemaža. Kadangi 
šis pers ta tymas detroitiečiams 
labai patiko, tai žadama tokį 
rudenio laike pakartot i . 

Valio vyčiai. Daugiaus mum. 
tokių rimtų sceno s veikalų. 

Voras, 

ŠEŠI TEISINGAI TARNAU 
JANTI ŽMONĖS. 

Visiems žiuonias poetas Rud-
yard Kippliug paraše sekančias 
eilutes: "Aš turiu šešis teisingai 
tarnaujančias žmones (Kurie nu;-
ne išmokino visko ką žirnui); J u 
vardai yra Kas ir Kodti ir Kada, 
Ir Kaip h' Kur ir Kus.'? Tie pa
tys šeši vyi.-ii gali jus išmokyti, 
viską kas Jums reikale..gi žinoti: 
Kas? Trineni American Eik\ir of 
Bitter Win\ Kodėl? Užtai kad tai 
geriausias vaistas del VRIIKIK. Ka
da? Prieš \algi ir einant gulti. 
Kaip? SuVg nurodymų ant bute
lio. Kur] Fa^ savo valtininką. 
Kas? Jos??k Trine" .C'ompany, 
13oo-4o S. Ashland Ave Chieago. 
111. gvarantuoja už ;o geruma 
kuris randasi netik š"ame vaiste 
bei i r ki u sc T r i n e r s v a i s t u o s e : 
Tvjners A»*geliea B»tfjr Tonikas 
k u r i s s u s i . j i i n a n e r v is i r p n d n o -
dc gyvuni) Triners Luaiuent del 
runuiti/.mo įieuralg'je^ lumbage 
ete. Trine.u .Antiputrui del gerkles* 
ir iš valinio žaizdų ir t. t. 

RBIKALINGI LEIBERIAI. 
Del foundres darbo Pastovus 
darbas. 

Link Beit Oo. 
39th & Stevvart 

REIKALAUJA. 
MUTERSTS — JANITRES8. 

ir scrubbers — baltose, valandos 10 
vakare iki 6:30 iŠ ryto kiekvieną va
karą apar t subatos. 

atsišaukite 
Nuktinis Furmonas , 

OTIS H O L D I N G 
10 South La baile St, 

BARGANAS. 
Parsiduoda Bučernė ir> Grosernė. 

labai pigiai. Geroj vietoj. Priežastis 
patirsite ant vietos. 

Atsišaukite tuojaus po adresu: 
1611 S. 49 Cuurt 

REIKALINGI 
Leiberiai. del plieninės fandrės dar* 
bo. 9 iki 10 valandų, su laikų tr 
pusę po 8 valandą darbo. Gera mo
kestis. Plauta randasi art i karų li
nijos. 
CH1CAGO STEEL FOUNDHY OO. 

3720 S. Kedzie A v e 

REIKALINGOS MERGINOS 
Prie fabriko darbo gėręs va-
landos gera mokestis. 

Nepaprasta proga valandos 
nuo 8 iki 5. 

Winhotz Schell Co. 
308 So. Carai Str. 

REIKALINGI PRIE KARŲ 
DARBININKAI. 

Material ir nuo štukų (darbas 
eheckers ant freiglit kariu. 
Taippat i r leiberiai 

Atsišauki te: 
3TREETS CO. 

W. 48ta St. & S. Morgan. 

REIKALINGI VYRAI. 
Del fabriko darbo gera mo
kestis ir banus. 

Atsišaukite: 
VVestern Felt Works 
4115 Ogden Ave. v 

Arti 22ros & Crawford Ave. 

PRESS GIRLS 
Čystijimo ir Dažimo Firmoj 

SCHLI/Z — WATERMAN CO. 
822 E. 63rtl Str. 

REIKALINGAS 
Lietuvis Fotografistaš, "retouching" 
gera mokestis ir darbas ant visados 

Atsišaukite 
WASSEL'S STLDIO, 

81 E. Main Str., Chieago Heighte, IU. 
. ^ , j 

REIKALINGI 
Vyrai prie leng^aus ir šva
raus darbo prki paveikslinių 
rėmų niouldings; pri tyrimas 
nereikalingas; gera proga pa
kilimui. 

The Joseph Klieka Co. 
20th * Calfornia Ave. 

: 
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Tugui Kan uoy 

REIKALINGOS MER-
• GAIT±S. 

16 metų amžaus. Taippat mer
gaitės suvirs 16. Lengvas šva
rus darbas. Gera mokestis iš 
pradžių. 

John Baumgarth Co. 
1414 W. Randolph St. 

S 
Tūkstančiai žmonių 

tą sako apie 

S Peoples Stock Yards State Bank 
Kampas 47th ir Ashland Avenue 

5HB5 Į — i — — 
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ANT PAEDAVIMO. 
3 augščių mūrinis apar tment namas 
ir krautuvo S. W. Kampas 63čios ir 
r ampbel l Ave. lotaa 58x25. Steam 
heat moderniškas gerai statyta*. Kai
na $80,000.00 su pirmu moi-gage 
$35,000.00, Ims ir an t ra morgage. 

Agentams komisą. 

UTESCH & SON, 
Exclusive Agents 

2423 W. 63rd Str. 

ANT PARDAVIMO 
per savininką ant 3708 S. Kmerahl 
Ave. 9 kambarių mūrinis namas po 
5 ir 4 kambarius naujai ištaisyta 
kaina $2,250.00. Atsišaukite pas sa
vininką: 

M. J . 311. \YN, 
5»32 S. l 'ariKr.ter Str. 

Telefonas Vincennes i: ')5 

BALTIMORE. MD. 

. Baltimorės ruhsiuviai -be 
darbe vaikštinėja. Daugelis 
dirbtuvių mažai dirba, kitos 

*iu ir įspūdingiausiu mūsų Ii-1 visai sustojo. Kai-kurie juok-
tera turoje scenos veikalų " R u - ( l r t l i i l i *»V^ ^'ad Balt imorė's 

MERGAITĖS 
Mes jums siūlome pastovu dar-
bą vynioti ir dirbti- kalendo
riams stovylas. 

Pi-ityrimas nereikalingas, 
(iera alga pradžiai. 

Goes Lithog^aphic Co. 
42 W. 61st Street 

P.UtSlDL'ODA 
pust'- akro žemės tu t kambarių stu-
ba pietvakariu pusėj lietuvių apgy
venta, elektros Šviesa, Jprekė $3,500.00 
Priimsiu lotn, arba automobilių. At
sišaukite: 

A. CHKKNAI'SKIS, 
3225 Aubiini Ave. Chieago. 111. 

TVOJAI S IVVR.S1DUODA. 
Llttuvių apgyventoj upylinkėj, dai

lioj vietoj, arti* šv. Kazimiero vienuo
lijos ir parko gražus, naujas namas 
(bungalow), G kambarių, "furnaec" 
Šildomas. Parduodamas prieinamų 
kainų. 

Atsišaukite pas savininkų, 
J. COLBY. 

6935 S. Talman Ave. 

PARSIIH ODA FORDAS 
Welastas 1919, 5 sėdynių. Išrodo 
kaip tik naujas 3% niėuesial važi-

/nėtas. P rekė $540. kam toksiii au
tomobilius reikalingas atsišaukite ne-
uėlioj iš ryto ar vakarais* 

6001 S. Uonore Str. 
Telefonas I'rospcct 1424 

A M T P A R D A V I M O 
poolruimis 6 Stalai geroj vietoj. At
sišaukite: > 

1800 W. 35th Street 
Telefonas McKihley 3912-

PIGIAI UR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki 
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS & CO. 

3114 S. Ilalsted st., Chieago. III. 

: m n 
M 

S 

v v 

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos— 
Ji yra State Bank po kentrole ir Priežiūra Illinojaus Valstijos 
Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolieriu. 

Jos Stockholderiai ir Direktoriai, arba taip sakant "vyrai sto- * 
vinti užpakalij bankos" ir vyrai turtingi ir su dideliu biznio prity

rimu. 

Šiy vyru turtas siekia suvirs Viena Šifnta Milijonų Dolieriy. 

3 \ 

: 

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

savo pinigus pasidėję šiame Banke. 5 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • ! •iiiiiniii 

Telefonas Botilevard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. Halstcd Str. 
Chh-apo. III. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

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

^J\ 

Palengvina viaų akly 
tempimą k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo gra.lvo8, svaigu- , 
V.o, aptemimo, ner-
votum%. skaudančius 

Ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katorakto. nemiegio; ntetikias akia indedam, 
Daroma oezanunas lektra parodantis ma-
žiausilta klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Sergė
kite savo regėjimo im vaikus einančius mo-
k y k l o n . V a l a n d o s : n u o 12 ik i S v a k a r o . !<•-
UtMlomia n u o 10 lk l 1 v a i . p o p i e t ų . 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonu* I>rever 9664. 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, K A R P E T U S , 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS u? t.t. pas 

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

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve a tdara Seredomis ir 

P e t t t y e i o m i s iki 6 va i . v a k a r e . K i t a i s 
v a k a r a i s iki 10 v a k a r e . 

' » » » » » » » « • • • » » • » » » » » » • • »»»»}>* 
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tviK'." SiMOl n»y!('4ojai tU\jo 
visa> aa¥##pšmtKBg**, ka<l šį 
nepaprastai gražu veikalą tin
kamai atvaidinus. Ir i š t ikr inę, 
jųjų norfti nenuėjo niekaip nes 
t ikslas pilnai pasiekta*, Mfc-
nau neprosali hus tarti keletą 

• C T R A T I S F A B I I O N A S 
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A. PETRATIS & CO. 

M O R T G A G E B A N K 
*EAI_ L S T A 7 L - r i i ' J . ' A N r ' 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 

N O T A R 1 J L 9 A S 
3249 So HitsieJ Sireet. Cmca.o n'moU 

T E i C P H O N F BOULEVARO 611 

rubsiuviains prisieis nkėse 
korinis auginti . 

LUnturbiaujantieji lietuviai 
saku: " K a i p tik prisieis ilgai 
be darbo būti, tai tada rengsi
mės Lietuvon g r į ž t i . " J a u ir 
dabar dauguma parduoda "na
mus, rakandus ir rengiasi ke
lionėn. Daugelis butų jau iške
liavę, bet laukia Steigiamojo 
Seimo. 

Manantieji grįžti Liet. su-, 
ėję kalbasi, kad pargrįžus tė
vynėn dabar galima butų už
imti žymesnes vietas ir nusi
vežu- Amerikos dolieriu gali
ma pakeisti į daug lietuvišku 
auksinų. A. K. 

Mes turim naktinio darbo mer
gaitėms ir vaikams suvirs 16 me
tų. Taippat moterims, ir vyrams 
nuisų išsiuntimo skyriuj. Darbas 
mergaitėms ir vaikams sudėti ka
nas ir prižiūrėti jas. Darbas del 
vyru yra užkalti boxas« ir sudėti 
į karus. Taippat padirbti prie 
troko. Mums reikalingos mergai
tės, vaikai moteris ir vyrai del 
dieninio darbo mūsų fabrike. Pri
tyrimas nereikalingas. Darbas pa
stovus ir gera proga prasilavini-
mus geriems darbininkams. Atsi
šaukite tuojaus. 

ANT PARDAVIMO 
puiki ir graži grosernč, randu pigi 
$15.00 apgyventa Lietuvių ir Lenkų. 
Priežastis airieidžiu Ameriką. 

1332 So. Herntftage Ave. 

LOTAS ANT PARDAVIMO 
G*ry, Ind.. savininkas greitai išva
ž iuoja^ Europą todėl pigiai parduo
siu, kaina Cash $6<r0, ant išmokes-
čio $700. Atsišaukite šiuo adresu: 

MIL V. STANIONIS. 
4616 S. Wostem Ave. Chieago. 111. 

Pirmutine Lietuvių Valstijine 
Banką Amerikoje 

Continental Can Company Inc. 
5411 West 65th Street 

J 

GRAND RAPIDS, MICH. 
Šiuomi pranešu, kad pas 

mane galite užsirašyti dien
raštį" "Draugą", kitiems ir į 
Lietuvą.. Užlaikau visokių 
maldaknygių. Priimu ir pri-
duodu į dienraštį "Draugę," 
paieškojimų, pagarsinimus ir 
darbų užsakymus. 

Tais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu: 

Y. MARGELIS, 
544 Myrtle Str., 

Grand Rapids, Michigan. 

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

Tos Bankos saugumą gali spręsti iš to, kad Ji yra po kontrole 
ir priežiūra Illinojaus Valstijos. Jos turtas siekia daugiau kaip Mi
lijoną Dolerių. Jos Direktorių ir šėrininkų turtas ctaugiau kaip 

Dešimts Milijonų 
Visi jie yra pasekmingi vertėjystėje, kurie stovi užpakalyj šios 

Bankos. 

Chicagos miestas ir Cook Pavietas turi savo pinigus padėję 
šiame Banke. 

Keliaujantiems į Lietuvę pasportus parūpiname per savaitę lai
ko. Siunčiame pinigas į visas^ pasaulio dalis trumpu laiku ir sau
gai būdu. < 

B A N K O S V A L A N D O S : 
P&nedėlįais ,Seredomis, Kotvergais ir I^etnyčiomi.s nuo lJ vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. Ųtani iukais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 8:30 
vakare. 
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DRAUGAV* Šeštadienis, birželis 5 1920 
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PSKN SU KAUNO 
KERMOŠIUM 

Švento Antano Parapijos 
CICERO, ILLINOIS 

' 

Nedėlioję, Birždio-June 6, 1920 m. 

NATIONAL GROVE DARŽE, Riverside, III. 
JŽANGA 25c. Pradžia 1 1 : 3 0 A. M. 

Ko Kauno Kermošiui bus tai aiškinti nere ik ia tik jeigu kuris nevažiuos j Ker-

mošių tai tas paliks nelaimingiausiu žmoKum. 
Bėgių, šokimų, dainų, imtynių, valgių gėrimų ir košės. 

Kviečia KOMITETAI IR KLEBONAS 

BE 3E -£E£ 3E= •5* • 3E 

PASARGA: Privažiuoti galima 2 2 iki La Grange , La G ra nge iki Darža i . 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Šeštadienis, birželio 5 d., 
Šv. Bonifacas 

Sekmadienis, birželio 6 d.. 
DIEVO KŪNO. 

Pirmadienis, birželio 7 d., 
Šv. Robe r t a s . 

SKAITLINGAS REPUBLI-
KONŲ SUVAŽIAVIMAS. 

Johnson iškilmingai pri imtas. 

SMARKIAI DARBUOJASI 
" S A U S I E J I . " 

Pas ta tys jie klausimus repub 
likoiių kandidatams. 

Nepapras tas trukšmas Chi-
eagoje republikonų konvenci
jos išvakarėse. 

Suvažiuoja valstijų delega
tai, valstijiniai republikonų 
komitetai. Atvažiuoja daug 
part i jos vadu, organizatorių 
ir svečių. Čia ištisai savaitei 
susispiečia įvairios rūšies po
litikai. Komitetai įsteigia raš
tines, viešbučiai pilnėja. 

Pelnosi Chįeago. Xes kon
vencijos metu suvažiavusieji 
delegatai ir pašaliniai praleis 
čia nAilijgnus. 

Lenktyniauja frakcijos. Tatn 
tikslui nesigailima pinigų. I r 
tas pat Amerikoje atsikarto
ja kas ketvirti metai. 

Johnson yra populeris. 

Svarbiausieji republ ikonų 
parti jos nužiūrėti kandidatai 
i prezidentus y r a : Illinois gu-

geno-

Virgil G. Hinsbaw, naci jo
nulio probibicijonistų komite
to pirmininkas, parūpino po
rą klausimu, katruos paduo-
siąs prezideneij-aliams kandi
datams republ ikonų part i jos 
konvencijos pradžioje. 

Tie klausimai, suprantama. 
palies prohibiciją. Kandidatų, 
sakoma, tiesiog bus paklausta, 
a r j ie tiki prohibicijai, a r j ie 
pasižada aštuonioliktąjį svai
galų prohibieijos amendmontą 
(priėdę šalies konstitucijoje) 
paremti ir a r jie nesutiks sa- ̂ t o r i u s Lowden, 
vo platformoj pažymėti pro- r o , a s W ood I r ^ ^ t o r i u s J o 
hibicijos klausimo. 

Kandidatų atsakymai, tvir
tina Hinsbavr, busią paskelbti 
viešai. 

Vakar Chieagon atkeliavo 
žinomas \Villiam Jenn iags 
Brvan su tikslu pagelbėti 
" s a u s i e s i e m s " jų darbe, idant 
koks ^ š l a p i a s ' ' * republikonas Visųpirma todėl, kad šituodu 
nepatektų kandidatu į prezi
dentus. Lygiai j is pasidar
buosiąs su kitais kt sausai
s i a i s " , kad kandidato platfor-
u on nebūtų indėtas prohibiei
jos klausimas, nes tai butų 
"didžiai b a i s u s " daiktas. 

" S a u s i e j i " po konvencijos 
čia tuo jaus dumsią į San 

hnson iš Californijos. 
l'opuleringiausias čia 

tosi 
diena 
tiko 
nios. 

Johnson. Kuomet 
jis čia atvyko, jį 

didžiausios žmonių 

skai-
a m 

pasi-
i . : i -

Taip juk pasitaiko. Antai 
1912 metais demokratu kon-
vencijoje papuolė kandidatu 
dabart inis prezidentas \Yilso-
nas. Xiekas nesitikėjo, kad 
jam tektų kandidatūra. Nes 
tam tikslui iškalno vuvo pa
rinktu žmonių. 

Bet t a rp .frakcijų pakilę 
nesutikimai pakėlė kandidatu 
mažai Amerikai žinomą žmo
gų. Ir tas žmogus laimėjo rin
kimuose ir pagarsėjo. 

Taip gali but visose kon
vencijose. Taip gali but ir šioj 
republikonų konvencijoj. 

Visi jie geri. 

Šiandie visi tie tariamieji 
kandidatai pasirodo geri pi
liečiams, ypač darbo žmo
nėms, nuo kurių priguli jų iš
rinkimas ateinantį rudenį. 

Atrodo, jie turį aukso šir
dis, mandagus. Taip yra kiek
vienoj politikinėj kampanijoj. 

Dideliu lipšnumu ir patr i -
jotine dvasia apdovanotas se
natorius Johnson. J i s yra X-
kalbingas. Ve kodėl prie jo 
žmonės labjausia limpa. 

Artimiausios dienos paro 
dys, katram iš jų bus lemta 
pakelti kampaniją pirm pivzi'-
dencijalių rinkimų. 

Bet tuomet kampanija bus 
vedama dviem frontais. Btta 
viena republikoninė, kita de
mokratinė,. 

Taip nėra su gubernatorių 
Lowden ir generolu \Vood. 

yra kaipir namiškiu. Senato
rius Johnson gi retai čia at
silankydavo. 

Pagaliau* dar ir todėl, kad 
senatorius Johnson at rodo 
kaipir art imesnis darbo žmo
nėms. 

Gubernatorius Lowden v ra 
stambus kapital is tas. (Ji gen. 

Francisco, kur įvyks demo-^Yood, suprantama, y ra kari-
kratų part i jos konvencija. I r !

n i s žmogus. I r vienas i r kitas 
tenai bus a tkar to ta tokia p a t ( g e r a patr i jotu. Bet jų • padė-
procedura. j imas nepritaikomas prie pa-

Aiatyt, aštuonioliktasis a prastų žmonių-piliečių skonio, 
mendmentas padėtas ant visai Juodu nelimpa prie širdies. 
silpno pamato, jei prohibicijo- i 
nistai deda pastangas , kad jis 

IŠ CHICAGOS LIETUVIO 
KOLONIJŲ 

M T 0 W N OF LAKE. 

vėliavą, bet kuogreičiausia 
pakabink Lietuvos trispalve 
lange. Matydamas tą lenkas 
nedrįs klabinti jnsų durų. 

Tą galite padaryt i nedėlio
ję, p. J . J . Klias svet. (4600 S. 
Wood gatvės) . Bus dalinami 
bonai visiems, katrie yra pil
nai užsimokėję. Tamstos ir-gi 
galite gauti boną už šimtinę 
arba penkdešimkę. Ateikite 
visi, nes bus misijos įgalioti
nis ir kiti geri kalbėtojai. 

Garbus townofleikiečiai. 
Mūsų kolonija kol kas stovi 
pirmoje vietoje pirkime L. L. 
P. bonų visoje Amerikoje,. (J ai i 
me pasidžiaugti. Bet tur ime 
nepamiršti to, kad dar tik 
pusė paskirtos sumos išpirko
me, o laikas jau visai trum-
pas. 

P i rma vis sakydavome, kad 
dar yra daug laiko, suspėsime. 
Taigi, dabar subruskime. Bo
nai yra ant rankų. Kaip tik 
mokėsit pinigus, tuoj gausit 
ir boną. 

Bonus galite gaut i f*8 sto
čių iždininkus (4(>.'>b' So. \Vood 
Str.) 

Gerbi biznieriai, pakabinki
te Lietuvos trispalvę jūsų san
krovose, o tada1 vertclgystė se
ksim daug geriaus. Taip-gi tie 
visi, kurie dar nėra pirkę bo
nų, tad dabcr eikite "ove r tbe 
to])" ir tie, kurie turi te pir
kę už 50 dol., pirkite dar aS 
tiek. Padaryki te lygiai 100 dol, 

Lenkai jau atsižada Vilniaus 
ir (lardino, dar po boną ir 
lauk lenkai iš Lietuvos. 

Jonas P. Parkauskas . 

užkandžais, pasigrožėti visos 
Chieagos jaunimu, prisišokti 
ir pasigerėti gražia programa. 
Bet praeitais metais nė pusės 
nebuvo to, kas šiuosmet bus. 
Vėliau parašysiu, nes jei da-

į bar pasakyčia, tai ir laukti 
nusibostų. 
Taigi tikėkime oro spėjikams 

ir sulaukę to nedėidienio pir
mieji Riversidėn, nes vėliau 
gatvekarių negausim. Ten ne
tik medžiai pridengs nuo/sau
lės spindulių, bet ir šaltu k va
šu galima bus burnelę pavil-
ginti. 

Įžangos - ženkleliai visose 
vyčių kuopose jau pardavinė
jami. Perkant iš anksto jie y-
ra per pus pigesni. Pikniko 
dienoje Ims brangesni, o jei 
įvyktų didelis žmonių susigru-
dmas, tai visai nebus parduo
dami. Pirki te ženklelius iš an
ksto. 

Sparnas. 

i • 
I • 

DIDELIS PIKNIKAS : 
Rangia 

ŠEIMININI IŠVAŽIAVIMAI 

Nedėlioj, birželio 6 d. šeimi-
ninis L. V. 36 kp. išvažiavimas 
Beverley H i Ils (87th ir Ash
land Ave) . Visi nariai kvie
čiami susirinkti bažnytinėn 
svetainėn (44 ir So. Fairfield 
Ave.) 1:30 vai. po pietų. Iim 
sime vieną gatvekarį i r leisi
mės minėtos vietos link. 

Valdyba. 
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ŠV. MYKOLO ARKAJH0L0 DRAUGYSTĖS NO. 2 

Nedelioj Birželio 6, 1020 
P 0 L 0 N I A GROVE DARŽE 

Higgin ir 6 1 S t , Jefferson P a r k , III. 
P radž ia 1 : 0 0 vai. po pietų įžanga 3 5 c . ypa ta i 

Northsidiečiai. visi už miesto į daržą! Nei vienas nepasili
kite namuose. Kaimynai, del geresnio susipažinimo ir vienybės, 
atsilankykite pas mus. Apart tyro, gero oro, bus įvairių pa
silinksminimų, žaislu, dainų, skanių užkandžių ir saldžių gė
ralų. 

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

Draugystė #v. Mykolo Arkaniolo. 
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šiol alumnai tylėjo, bet dabar 
pasirodys su savo vakaru. 

Vakaro pelnas skiriamas sta
tymui seserims namo. 

N. N. 

sia susirinkti, nes yra daug svar 
bių reikalų suvarstymui. 

Juozas Mačiulis, nut. rast. 

PRANEŠIMAI, 

i. \ ycių l.i kuopos išvažia
vimas įvyks rytoj , birželio (> 
d., Willo\vspring miškuose.* 

Visi nariai teiksitės susi
rinkti ryte 9:15 ties Šv. Krv-

Sus. L. Rymo-Kataliku Ameri-
koje Chieagos Apskričio susirinki
mas bus nedėlioj, birželio 6 d., p 
vai. po pietų. Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje. Visų kuopų iitslo-
vus kviečiame būtinai suvažiuoti 
š i t an susirinkima-ii . 

Valdyba. 

Federacijos 7 skyriaus pusmeti
nis susirinkimas bus panedėlyje, 
tuojau po bažnytinių pamaldų, 
baž. svet. Malonėkite delegatai 
skaitlingai susirinkti, nes turime 
daug svarbių dalykų apsvarstyti. 

Valdyba. 

S. Ji. R. Iv. A. 85 kuopos svar
bus priešmctinis susirinkimas bus 
nedėlioj, birželio 6 d., 2 vai. po 
pietų, Šv. Kryžiaus parap. svet. 
Kviečiami visi nariai į šį susirin
kimą, nes turime daug svarbių 

' t 

Gali but visaio. 

nesugriūtų arba nebūtų su
griautas . 

Kaip pasakyta, jie t rys y-
ra svarbiausieji kandidatai , 
liet niekas negali pasakyti] 

Sekančią savaitę Cbicagoje j kad JA jų vienas ka t ras turėt 
bus kūdikių savaitė. Visa s*-.but paskir tas kandidatu, 
vaite bus surišta su pamoki- Konvencijoje kar ta is gaji 
minais, kaip kūdikius auklėti, 
kaip juos valgydinti ir ap
saugoti nuo ligų. 

a " viršuje ir 
vo s Laisvės Paskolos Boną 
apačioje. Bet daug langų dar 
neturi jokio ženklo. Gal tai 
tuose namuose gyvena airiai? 
O, ne. Airiai ; r turi trispalves 
languose. O gal 'enkaif Ne. 
Lenkai ir-gi dabar platina pa
skolą ir varos taip smarkiai , 

I kad dar vos tik savaitė laiko, 
o jau pilni langai prikabinėti 
pasipūtusių mergpalaikių. Tai 
kas tuose namuose gvvena? 
()-gi visi mūsų biznieriai i r iš
gamos, kurie nenori pirkti L. 
L. Paskolos bonų. O gal lau
kia, kada lenkai ateis jiems 

ORO S P Ė J I K A I IR CHICA 
GOS VYČIAI. 

X\ kolonija ištikrųjų yra lie-
t u v š k a . Kur tik nepažvelgsi, 
visur lange matos Lietuvos 
vėliava su parašu "L i thuan i - Chieagos orospėj ika i prane-

t 4 Pi rko Lietu> ša, kad nedėldienis, birželio 
13 d., bus gražus ir šiltas. A-
pie pusiaudienį, kaip prane
ša, užeisianti didelė kai t ra . 
Žmonės, negalėdami perkęsti 
to karščio namie, važiuos Į 

įvykti kokie nors nesusiprati- parduoti . Brolau, sesute, He
mai ir kar ta is gali patekti k a n j t u v i ! Nelauk pakoL tau len-
didatu visai pašalinis žmogus, j kas ateis ir siųlys pirkt i savo 

laukus, miškus, ku r dvelkia 
šioks toks vėjatis- ir po me-
džiai8 slėpsis nuo saulės spin
dulių. 

Chieagos lietuviams ta die
na išeina ant laimės. Tautiš
kame darže (National grove) , 
Riversidėj, tą dieną bus me
tinis L. Vyčių Chieagos Apsk
ričio piknikas. Kas praeitais 
metais buvo Vyčių Apskričio 
piknike tame pačiame darže, 
tas galėjo pasigardžiuoti šiau-
nių šeimininkių pagamintais 

žiaus parapi jos mokykla. Iš t dalykų apsvarstyti. Šitas susi-
čia susėdę vežiman leisimės 
minėtų miškų pusėn. Jeigu pa
sitaikytų lietus, tai susimesi-
iiio parkučių svetainėn. 

Korespondentas. 

rinkimas bus paskutinis prieš sei
mą. Taipgi bus priėmami nauji 
nariai. 

M. Siaučiuvenas, kp. rast. 

Siuomi pranešu Ii. Vyčių 1G 
k]>. nariams, kad pereitame 
susirinkime tapo nutar ta iš
važiavimas 6 d. liirželio, 1:30 
vai. po pietų į Marąuette par
ką. Tatgi malonėkite susirink
ti viršminėtu laiku Vyčių kam
barin. Tik prašyčiau nesivė-
linti. Kas nepribus paskirta
me laike, nebus laukiamas. 

Koresp. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Labdaringos Saj.' 4 kuopos mė
nesinis susirinkamas bus panedė-
lyj, 7 d. birželio. 8 vai. vak. 
Kviečiami skaitlingai visi nariai 
ir šiaip visi susipažinti su Lab
darybės veikimu. Turim daug 
įvairių reikalų, kurių negalima 
palikti. Taigi visi kviečiami susi-
rinkiman, kuris bus mokyklos 
kambaryj (18 ir Union Ave.) 

Kviečia Valdyba. 

I)r-ja Pažintis Lietuvių Ameri
koje laikys priesPusmetinį susi
rinkimą šiandie, birž. 5 d.. 8 vai. 
vakare Di Ivinskienės svetainėje, 
4628 S: \\Tood St. 

Stanislovas Barsi*. 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAL 

Baltic Consultation Buroaa, Inc. 
85 So. Dearborn St. CLU-ORU. 

IŠ BRIGHTON PARK 

Priešpusmetinis susirinkimą* 
Šv. Ju rg io mokyklos alum- d r a u ^ j o s S a l š i r d i c s v J e z a U 8 

nai rengia vakarą, kuris b u s ) b u s I10dėlioi, 6 d. birželio, 2 vai. 
nedėlioj, b i r ž e l i o ^ , 1920, Šv. ^ o pietų, bažnytinėj svetainėj. 
Ju rg io par . salėje. Nors iki, Kviečiami nariai kuoskaitlingiau-

A. t A. 
STANISLOVAS MEI2IS 

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

Laidotuvės bus Suba 
toj birželio 5, 1920 iš šv . 
Kryžiaus bažnyčios 9 vai. 
ry te į šv . Kazimiero Kap. 

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

Nuliūdę 
Moteris J ieva Meižienė, 
t r is vaikučiai i r brolis Jo
nas Meižis. 
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Nedelioj, Birželio 6 d. 1920 
! 

1 

-

» Psnises Elzbietos Makaraites ir jos mokinių 

School Hali, 48th ir Honore St. Pradžia 7;30 v. vak. 
Apar t viršminėtos ar t is tės renvgėj'os koncerto dalivaus dar p-les M. Norkaite i r Ona 

Rudauskaite, dainininkės, p . K. Sarpal ius , bari tonas, J . J . Zolp, tenori s. Bus duetu, 
ąuartetu, ir kiti pamarginimai. 'y 
• Tikietai parsiduoda pas kiekviena mokini, p-as, J . J . Zolp, 4547 Hermitage ave., p-lė 
F . Okmoniute, 4515 Wood St., " D r a u g o " ofise, Naujienų ofise, J . J . EEas Banke, 
Dr. "Makaro ofise. 

Kviečiame visus atsilankyti ant šio koncerto, nes programas bus gražus. Po progra-
nmi šokiai. KOMITETAS. 
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