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rijos Atstovai Pasirašė 
po Taikos Sutartimi 

Rengiama Talkininkų Kon
ferencija su Krassinu 

BUS SUMAŽINTA MEKSI
KOS ARMIJA. 

Villa išnan'o ima veikti 

Washington, b i r i a — Jsj 
Meksikos sostinės gauta žinių, į 

GOMPERS PRIEŠ SENATO 
KOMITETĄ SUMANYMUS. 

Tas komitetas siundo S. V. 
prieš Meksika. 

KEMAL PAŠA TURI 200,000. | 
KAREIVIU. 

Sužinota jo veikimo pienai. 

i 

Konstantinopolis, birž. 5. — 
jCia pagaliaus sužinota liuku 

UNGARIJA PATVIRTINO 
TAIKOS SUTARTĮ. 

Sutiko su padėtomis jai sąly
gomis. 

ANGLIJA STATO SĄLYGAS 
BOLŠEVIKAMS. 

Y7ashington, birž. ."j. — Se- į naoijonalistų armijos vvriau-
jog patariant gen. Obregonui, į naro komitetas, kurs tvrinėjo j siojo vado Mesiaphi Kernai 
imta darbnoties numažinti į Mekuos padėti ir tos šalies ! pažą veikimo pienai. 
Meksikos nuolatine armija. Vi-'atsinešaa* i Suv. Valstijas,.' Apie ta eia informacijų at-
sa armija, sakoma, bosianti .paskelbė savo tyrinėjimų ra-j vežė vienas ištikimas talki-
perorganiznota ir perpus su-.portą. įniukams žmogus. Tasai žmo-

: * ; : Konfitetas pasiūlo Suv. gus yra matęs laišką, po ku-

Prancūzai Teis Nuosavus 
Bnlspvilnic 

V 1 V V V C U U t f 

BUS TEISIAMI PRANCŪZI
JOS BOLŠEVIKAI. 

juos liudininkus ir patvar J 
medžiagą juos apkaltinti. 

Kuomet leriot buvo areš-
Jie yra trys; suimti streiko tuotas, jo pagyvenime atlik

inėtu. I ta krata ir surasta svarbių 

Versailles, Prancūzija, birž. 
5. — Čia (Irand Trianon rū
muose vakar parašais patvir
tinta talkininkų padaryta tai
kos sutartis su Ungarija. 

Iš pažymėtini ų žmonių pasi
rašymo metu buvo: Prancuzi-

Kitaip konferencija nebusianti 
galima. 

Londonas, birž. 5. — Ligšiol 
Rusijos bolševiku valdžios at
stovas Krassin turi konferen
cijų su pavieniais Anglijos 
valdininkais. 

Bet rengiama konferencija 
Krassinui su visu talkininku 

! dokumentu. Iš tų dokumentų 
-Naujoji Meksikos valdžia. Valstijoms pasiusti Meksikon: riuo pasirašęs Kernai. Tas Paryžius, birž. 5. — Kuo- j tei.svbės departamentą* patv-

be kitko, darbuojasi suorgani-jpolicijines spėkas ir tomis Raiškas buvo adresuotas ara I 
zuoti visoj šalyj policiją, ko-; spėkomis palaikyti ten reika- j bams ir turkams 'valdininkams 
kios ligšiol kaipir nebuvo. Unga tvarka taip ilgai, kol ne- Marashe, Missoulė. Dbrbekj* 

Sakoma, j policijos viršinin-jbus pravesta nauja šaliai kon-lir Bagdade. 
1 ' -» - - i ATustapha Kernai paša yia 

jos mimsterių pirmininkas; vį^patiju atstovai^ Tik neži-
Mil!eran«, Suv. Valstijų am-j n i a / k a i p v e i k i a i ^ įoj[ 
basadonus "\Vallace, Anglijos konferencija, 

rius Derbv ir Grai-ambasadoriu 
kijos karalius Aleksandras, 

Fngarijos atstovus pasira
šyti pakvietė IIMIIIIIII liij pir
mininkas Millerand. 

Tuo metu, anot depešų, U * 
garijos sostinėje Budapešte 
buvo įke l tos riaušės. Pakalta 
protestai prieš aštrias taikos 
sąlygos. 

BOLŠEVIKAI 
NAUJON OFENSYVON. 

Atimta nno lenkų visa eilė 
pozicijų. 

Londonas, birž. .">.— Iš Mas-

kas buvęs pakviestas žmomasjstitocija, kuri užtikrintų tvar-
trukšmadaris Villa. Bet tasai j ką. 

Suprantama. Suv. Valstijų 
policijinės spėkos Meksikoje 

Anglija deda sąlygas. 

Talkininku atstovų su Rusi
jos sovietų valdžios atstovu 
Krassinu tarybos prekybos 
klausime dar nepradėtos. 

Taip parlamente J-ia prane
šė ministerią pirmininkas Llo-
yd {George. 

Toliaus ministerių pirminin
kas parewk<\ jog Anglija lau
kianti nuo sovietų valdžios 
gvarantijos, kad konferencijos 
metu bolševikai nepaliestą 
Anglijos reikalų nei Rytuose, 
nei namie. 

atsisakęs. Villa, girdi, nori.-
pasitraukti privatinin gyveni-
man. Bet pirm to jis reikalau
jąs visiems esantiems jo gau
jose žmonėms pilnos amnis-
tijos ir laisvės. 

Iš H Paso pranešta, kad Vi
lla su savo gaujomis užpuolęs 
miesteli Parral, Cbihuabua 
valstijoj. Bet tos žinios apie 
užpuolimą nepatvirtintos. 

Meksikos ižde esama 2400. 
000 pesų deficito. Apie tai pra
nešęs iždo ministeris gen. Sal-
vador Alvarado. 

met Anglijos vyriausyltės ats- j n> du daiktu: 
tovai Londone tariasi su Ru j 1. Radikalai turėjo darbu* 

ties, kad nuolatiniam nesuti
kime palaikyti buržujus sn 

. i 

UŽGINAMAS BOLŠEVIKŲ 
INĖJIMAS THERANAN. 

300.000 gyventojų pasveikinę 
šachą. 

Londonas, birž. 5. — Čia 
Persijos valdininkai paskelbė. 

sijos bolševiku valdžios atsto
vu Krassinu apie atnaujinimą 
santikių ir kitokais reikalais,: darbininkais, 

padaręs pienus su savo skait-į Prancūzijos vyriausybė pat-' 2. Intikinti žmonių minias 
linga armija pirmiausia su- i raukia teisman tris bolševikus, j pagrobti savo rankosna šalies 
truškinti graikus Smirnoje, kurie turėjo artimus ryšius saivaldžia, ir tuojaus Įsteigti pro-
paskui atsisukti prieš anglus; Leninu ir suokalbiavo prieš! letarijato diktatūra. 
Mesopotamijoje ir, ant galo, j prancūzų vyriausyl>e. 
prieš prancūzus Sirijoje. 

Turi skaitlingą kariuomenę 
Tas pat infornmotojas pa- tu. Jie y 

sakoja, jog Kernai turi 200, 

pnes 

Tie trys bolševikai suareš
tuoti ėia seneralio streiko me-

turėtų but paremtos armijo. 
ir karės laivyno. 

Tą pasiūlymą Am. Dari>o 
Federacijos prezidentas Oom-
pers pavadina prūsiškuoju žy-
giu. Xes toksai žygis tarpo a-
biejų šalių pakeltų karę . į 0 0 0 kareivių. Tai gana skait-
Meksikos gyventojai ncprisi- į l"1©3 armija. I r visa armija [daktorius: ir Boris Souvorin. 

rijah 
Tuodu žygiu jau buvo pra

dėtu radikalu. Bet vyriausy
bės agentai staiga sučiupo 

Leriot, radikalis j tuos stambiausius vadus ir 
socijalistu partijos vadas; Ma-; sukoneveikė visą tą suokalbį 
notte, socijalistu laikraščio r e i 

Leriot ir Lenin. 

imtų tokio paniekinimo 
Taip negali but, sako Gom-

pers. I r tie komiteto pasiūly
mai būtinai turi but atmesti. 

ŠIANDIE PASILIUOSUOJA 
KONGRESAS. 

j visakuom gerai aprujunta. 
Kemal daug finansinės pa

ramos gauna iš Egipto. Bet 
didžiausią piniginę pašė lę 
jam duoda Rusijos bolševikų 
valdžia. 

WashingtO^ berž. o. — šia
ndie abudu kongreso butu 
pertraukia sesiją neapribuo-
tam laikui. 

GENERALIO PROKURORO 
ASISTENTĖ MOTERIS. 

Wa5hington, birž. .">. — Pir
mu kartu šios šalies istorijoj 
generalio prokuroro vienu iš 

Vakar senatas pravedė b i ; asistentų paskirta moteriškė. 
lių. sulig kurio padidinama Jinai yra Mrs. Annetto A li

gnino agentas, paeinąs iš j Leriot skaitosi vyriausias 
RU s i jo s ! prancūzų bolševikų vadas. Vy-

Pirmuoju du yra Prancu-j riaosybė turi prirodymų, kad 
zijoj užangnsiu. (Ji Souvorin j jis yra buvęs nuolatiniam sn-
atkeliavęs iš Rusijos. j sinešime su Rusijos bolševikų 

Visi trys yra didžiai pavo-! vadu Leninu, .lo pagyvenime 
jingi šalai. Jie bus teisiami už atrasta jam rašytų I^enjno lai-
"suokalbiavimą prieš vidujinę :škų su reikalingais nurody-
valstijos tvarką.*' !»'«'ls- B^ to, atrastos kopijos 

J . LV, paties Lerioto laišku, pasiu?*-
Parenkanu liudininkai. \1 r .-^:; 

tų Leninu?. 
Nežinia, kuomet prasidės Iš tu laiškų patirta, jog bol-

jiems byla, nes teisybės de- ševikų vadai buvo rengę vi-
partamentas parankioja .prieš I satiną Europoje revoliuciją. kad vakar buvus paskelbta ne- užmokestis paštų darbiniu- j boti Adams iš San Francisco. 

anglus 
! -žmones. 

civilius ir karinius 

Sukeliauja atstovai. _ 

, , , ,v ., , bolševikai turi gvarantuoti 
kvos įiranesta, kaa bolševikų1 ,. .. •» , . . • .,„ 

. . ' , , . . yipaliuosuoti is nelaisvės visus 
armijos pakėlusios naują o-
fensyvą prieš lenkus visu plo
tu tarpe upių Pripet ir Dnie- į 
pro. 

Pareiškiama, kad tam plote 
visos lenkų pozicijos kaip su 
šluota nušluotos. 

Bolševikai prieš lenkus tam 
ruožte pavartoja 10,000 raita-
rijos ir kelias divizijas pėsti
ninkų. 

Lenkai atblokšti linijon nuo 
Braclaw ligi Bielaja Cierkov. 
Bet bolševikų puolimas dar 
nesulaikytas. Ir jie pažangiuo
ju . 

Ir pirm tarybas pradedant {teisinga žinia, buk rusų bol
ševikų kariuomenė inėjusi 
Persijos sostinėn Teberanan. 

Iš Teherano vakar gauta o-
ficijalių žinių ir anose nebu
vo paminėta apie ką panašaus. 
Bolševikų kariuomenė kol-kas 

Konferencijon su Krassinu neapleidžianti Kaspijos jūrių 
jau atkeliavo Prancūzijos ir 
Italijos atstovai. 

Suv. Valstijos taippat turės 
atstovą. Bet jis nebus ofici-
jalis. Tik pašalinis tėmyto-
jas. 

Lloyd George paklaustas a-
pie Krassino praeiti pasakė, 
ji.s nemanąs, kad Krassin bu
tų .vokietis. Bet jis buvęs il-
?as laikas surištas su vokiš Matvt. čia paminėtam plo

te lenkų armija buvo p r i - | k a elektros firma, 
versta betvarkiai bėgti, a-Į 
pie ką vakar buvo pranešta 
depešoje iš Copenhageno. 

1917 M. SLAKERIAI YRA 
LIUOSI. 

pakraščių 
Persijos užrubežinių reika

lų ministeris, kurs yra Londo
ne, taippat prirodė. kad žinios 
apie bolševikų veikimą Tehe
rane neteisingos. 

J is sako, tomis dienomis 
Persijos šachas sugryžęs Tė-
herdnan. Ji ten pasveikinę 
300,000 gyventojų. 

Reiškia, persai visai nepa-
linkę prie bolševikų ir Persi
jai nuo lx)lševikų nėra pavo
jaus. 

kams. Žemesnysis butas se-į Senatas patvirtino jos pas-į P r a i l C U Z a i P a d a r O A r m i S t l C l j ą 

su Turkais 
niau yra tą atlikęs. i kyrimą, 

PAGELBA CENTRALINEI 
EUROPAI. 

PASKIRTA ANTRACITINĖ 
TARYBA. 

Washington, birž. 5.— Kas 
iš jaunimo 1017 metais vyriau-
syb« reikalaujant nenžsiregis-

Washiugton, birž. .'). — Prc-! travo, arba kas užsiregistra-
zidentas \Vilsonas paskyrė ta-;vęs šaukiamas neatėjo "Į dra-
rybą iš trijų žmonių, kuriai • fto boardns,'" su šiandie ta-

-ai yla paliuosuotas nuo at
sakom) !'•'-. Vyriausybė prie 

pavesta sutaikinti angleka-
sius sn kietųjų (antrani") 
anglekasyklii kompanijomis. 

Tarvba nustatvs darbini:!-
kams prigulinčią užmokesti. 

Į tam tikslui asignuoti .35 mili
jonus prancūzų frankų. 

Italijos vyriausybė yra pa-
Bus duota maisto ir žaliosios ^ ( Į ė j u s i **irti 100 milijonų 

medžiagūs. l i r ų* . . 
Belgija, Kanada ir Ispam-

i ja taippat pakviestos tau l>en-
idran darban. Bet iŠ tų šalių 
dar negauta atsakymo. 

Kreditas bus duodamas: 
. Čeko-Slo\jakijai. Jugoslavijai. 

PRANCŪZAI NUSILEIDŽU tas spėkas pakreips i Siriją, 
TURKAMS. 

REZIGNAVO VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTO PASEK 

RET0RIUS. 

nacijonalis komikas , šis ^ įdi ja 12,500,000 fl 
mitetas skelbia, jog kredito* j ^ ^ m m m 

Prezidentas patvirtino rezig 
navima. 

Washington, birž. 5.— Iš 
užimamos vietos pasitraukė 
valstybės departamento pa-

t..kių ja-,, nusikabins. Xes kon- ;SPkretorins Polk. Jo pasitrau-
greees at?i>akė prailginti jai-jkinių patvirtino prezidentas 
ka tim> v'.Mck.M-iiis srandvti i 
bausti 

217 ,190 VYRP Si VI AR- SNINGA ANT PLANETOS 
MARSO. MIJOJE. 

MTZ. .). 

\V ii šonas. 
Jo pasitraukimas, 

surištas su sumenkėjusią svei
kata. 

Reiškia, šiniet iš to depar
tamento pasjl raukė trečias 
augštas valdininkas. 

Polk paminėtam departa-

Paryžins. l)irž. o. — Centra-
linės Kuropos .%lys greitu 
laiku susilauks naujo sau kre
dito nuo talkininkų ir kitų 
viešpatijų. Tasai kreditas bus 
duodamas termoje maisto ir 
žaliosios medžiagos. Taip kad 
bus duota progos tų šalių gy
ventojams lx̂  jokios baimės ir 
vargo prasimaitinti ir pat-
varkvti savo viešpatijų padė
ti. 

Čia tuo tikslu veikia infer-

Matyt. prancūzai apleis 
Ciliciją. 

Konstantinnopolis, birž. o.— 
Turkų naci jonai istų vadas 

įMustapha Keinal paša padarė 

prieš arabus, katrie neblogiau 
už turkus gina savo teritori
jas. 

Palengvinta amerikonams. 

Annisticijos padarymas ir
gi oficijaliai čia nepaskelbtas. 
Bet tai. sakoma, yra Įvykęs 

Rumunijai, Baltijos viešpatį-i a r n i i s t i c i j ę w p r a m , l z a i ? .^.neužginčijamas faktas 
joms, Armėnijai. Oeorgijai, (-5iai (!i(,nŲi Armisticija ėmė 
Austrijai ir Ungarijai. v e i k t i p r a ( i ( 1 j u ? ^f/** 30 d. 

Ligšiol kreditams jau pas- A m i s t i p i j a , w i a c i l i c i j ^ 
kyrė pinigus šitos viešpatijos: ^ ^ ^ ^ „ ^ k u r 

Danija 12.000.000 kronerių: 
Norvegija 17,tX)0.000 kr.: šve-

euzai buvo manę apsigyventi 
i paimant ta teritoriją savo 

dija 10.090.000 kronerių: An- j ' ^ 
glija 10,0(K).000 svarų: Olai 

ilorinų ir Švei-
m franku 

ti centralinę Kuromj jau pa-j 
sižadėjo Anglija, Danija. O-l S. V. g&l duos miltų, 
landija, Norvegija, Švedija iri ' ^ u v Valstijo: 
Šveicarija. Tos visos 

Ir jei taip, tad Amerikos 
pašel]x>s teikimo darbininkai.-
duos progos iš Cilicijos iši»-
kraustyti be jokių trukdyme. 
Nes pirmiau nebuvo galima 
tas padaryti. Ir buvo pavo
jaus papulti mūšių sukurin. 

Svarbus turkų laimėjimas. 

s>dvs 

Padarius paminėtą armisti
cija, čia tuojaus apturėta ži-

, ,. itių, kad i)rancuzai nusprendė ' 
kreditan, i , • „• „ . -̂  •• * f 

apleisti tą turkų teritoriją. 
Nors tos žinios 

tik vienam terminui. 

Cambridge, Mass.. 
W&shington, birž. .">. — Ka- Harvardo kolegijos observa-

rės departamentas paskelbė,; tori jr gavo žinių nno profe-į mente ištarnavo pradėjus 1915 
kad šiandie Suv. Valstijų ar-(soriaus Pickering, iš Janiai-Į metais. 
mijoje yra 217,100 vyrų. Ta- ea, jog ant planetos Maršoj 
me skaitliuje yra 15.S54 ofi-1 prasidėjęs ruduo ir pasirodęs j PIRKITE KABAS TAUPY« 
eierai. ten pirmutinis sniegas. M0 ŽENKLELIUS (W.S.S) 

Washington. l>irž. 5. — Se
natorius Smitb iš (Jeorgia val
stijos, demokratas, vakar se
natui indavė bilių. kuriuo pa^ 
iuloma Suv. Valstijų prezi-

k?ek zmoma, duos reikalingų, . , ! dentui sumažinti metine alca 
jau pagyrė roikalingas p t n i - ! d m m a J n i i ) t u X e s j o s i r j ^ Nors tos zmios . oucijaba. , m ) o . - ] } d - 0 t u k s t a n ? i u Ąo. 
W SUI11«^- \SM nemažai miltų kreditai, i "epatvirtinanKis. bot nėra pa- L ^ j r pa)1(, t i g ^ ^ kom^x 

Komitetas laukia p r i r i j i - ; davė Austrijai ir kitoms ša-į ? n a t o n( i , ,k (> t l i0™- N>s pran- ^ . ^ . . k a ( , ^ ^ „ t ^ 
mo kitų viešpatijų. i;,,,.. M į P ^ « t ė , jog nelengva y- b r e n k m n a s g m e t a m s į į 

T A - r i •» • ,-• y , . , . ra kauties su skaitlingąja tur-
Internaeijonaliam kornifricj Kitos šalvs pristatys kito-;. n . . . . . . 

c ,- , ... r • >• K • - . t - * • *,v ,• >kų anmja. Prancūzai įsitikino, 
nėra Suv. \ alstijų ofieijahokio reikalingo maisto. Dar ki-t, . . . . L . J, 
**• 4 r> « « , — . ^. J • . . • • « , • • ka<" k o v a vargiai gali duoti 
atstovo. Bet manoma, kauktos nukentėjusioms šalims pn-1. , . r?T » . , • ;'- , ,-4 • . , . i ; . . . „ ,. JT. kokia nors geistinų pasekmių. sakoma, prie to naujo kredito pnsides.statvs visokios žalios medžią-1 Af \ . 
• • • ., ,. ,. . Matvt. ii* jos. 'gos, reikalingos atstatydinti 

Kiek žinoma, prancūzų vy J kraštus. 
riausybė taippat pasis«kinsi; šiandie maisto daugiausiaA 

neatsilikti nuo kitų vi*špati yra reikalinga Austrija. Tad 
jų. jai bus ir pristatyta dangau 

_ ' v . , v , . įmaisto. 
Kokios šalys bus šelpiamos. „ . • , 
Komiteto pranešimo sako-

prancuzai ištrauks 
savo kariuomenę iš Cilicijos ir 

PINIGU KURSAS. 

RIRŽKMO 5, 1920. 

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

Ohieajro. — Šiandie išdalies ap-
jsiniaukę; ntoj giedra; maža at-

duodama j maina temperatūroje. 
ne dovanai, tik kreditan. 
Kuomet tos viešpatijos atsi
gaus, jos turės atlyginti tas 
išlaidas. 

Svetimų viešpatijų pinigų ver
tė mainant nemažiau $2.">.000 bir
želio 4 d. buvo tokia suli? Mor-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos .sterlincų sr\-ann $-!.91 
Lietuvos 100 auksinu 2.50 
Vokietijos 100 markių 2.50 

Vakar aukščiausia temperatūra Lenkijos 100 markių .67 
buvo 60 laipsnių. Prancūzijos už 1 dolierj 13 f r. 00 

Saulė teka 5:15; leidžiasi 721. į Šveicarijos už 1 dolierj 5 f r. 45 
Mėnulis pateka 10.-06 vakare. jltabjos už 1 dd. 16 1. 95 
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D R A U G A S Šeštadienis, birželis o 19*2 

U E T C V I C KATALIKŲ DIKN RASTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyrus nedėldiealos. 

PRENUMERATOS KACTA: 
CH1CAGOJ K UŽSIENYJE: 

Metams 9 * 4 0 
Pusei Jtletg , . M . . . U O 

SUV. VALST. 
Metams £ . . . . ; . . . . . $5.00 
Pusei Meto 3.00 

Prenumerata mokaai ižkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
&e nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar e iprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

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

Telefonas McKinley 6114 
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Pramonių Socijali-
zacija. 

Minėtoji socijalistų konven
cija trečiame punkte reikalau
ja, kad butų: 

"Susocijalizuota visa pra-
monija. kiek to reikia minė
tam tikslui." 
Tikslas išdėtas antrame pun

kte, būtent, ekonominis, poli
tinis ir soeijalis atpirkimas. 
Atpirkimo vardu čia pavadin
tas pataisymas. 

Kaikurias pramones būtinai 
reikėtų pervesti iš privatinių 
rankų Į visuomenės rankas. 
Jug aišku, kad dabar visUs 
spaudžia gyvenimo brangybė. 
J i susidarė dėlto, kad padary
tasis daigtas turi pereiti per 
daugelį rankų, kol pasiekia tų 
žmogų, kuriam reikia. Vi*LjJ 

negu Lietuva gali priimti. 
Taip paprastai daroma dery
bose. Jug ir mųs diplomatija 
reikalavo žemių į pietus nuo 
Gardino iki Bialystokui, nors 
ten lietuvių visai nėra. Tai-gi 
šitų žemių atsižadėjimas, jei 
jisai yra įtrauktas į sąlygas, 
kurias lenkai pastatė Lietuvai, 
visai mums nekenksmingas. 
Mųs valdžia lengvai galėtų 
atsižadėti tų žemių. 

Bet sunku tikėtis, kad len
kai'statytų mums tiktai geras 
sąlygas. Veikiausiai jie stato 
sąlyga, kad Lietuvos kariuo
menė užimtų karės frontų, ku
rį lenkai dabar laiko Baltgu-
dijoje prieš bolševikus. Jeigu 
tokia sųlyga yra, tai ji mums 
neša du negeistinu dalyku. 
Viena, ji sudaro karę tarp 
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 ir pasibaigė 
mųs karė su jais. Mums vi
sai nenaudinga tų karę at
naujinti 

Antras mums nenaudingas 
dalykas tame. kad butų reika
las kariauti svetimoje šalije. 
Nors baltgudžiai yra geri žmo 
nės, bet jie vis-gi ne lietuviai. 
Laikyti frontų baltgudžiuose 
lietuviams negera tiek, kad 
tai butų gynimas svetimos 
žemės, o ne savo' namų. Dar 
bepig butų, jei visa Baltg ūdi
ja butų šiapus to fronto. Tai 
galėt ume sakytis esų baltgu-
džių talkininkai. Bet ]enka; su 
bolševikais turi frontų B:dt-
gudijos vidurije. Mums visai 
neparanku laikyti gerų kainy
nų tautą perpjovus pusiau. 

Pasistatę tikslų apgiati 
Ukrainą, nuo bolševikų bnk?i 
nuosekliai apseitų. jei pasista 
tytų tikslų apginti h Baltgu-
! • • — i. . i * — : i . . . T V , » » i - l -

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas. 

tarpininkai, per kurių rankas • -..- , . ., ,n ... 
j __/ • i •„* • dna nuo lK)lseviku. Jam t.k 

eina padarytasis daigtas, pn-l J* 
deda prie jo kainos. Todėl rei
kėtų pirklybų atimti iš priva
tinių rankų, o perduoti Į vals
tybės rankas. Tada prie pa
darytojo daigto kainos tepri-
sidėtų tiktai jo pervežimas. 

Jau senai ir daug sykių ra
šėme, kad visos pervežimo 
priemonės, geležinkeliai, kra-
sos, ekspresai ir kiti toki, tu
rėtų būti valdžios rankose, So-
cijalistų nuomonė apie šitų da
lykų yra teisinga ir jai pri
tariame. Mes su socijalistais 
nekovojame aklai, o peikiame 
kas peiktina, giriame kas gir
tina. 

Šitame trečiame punkte 
mums nepatinka tik tiek. kad 
soeijalistai nepasakė aiškiai, 
kokias pramonijas jie nori 
perleisti visuomenei, pasiten
kindami plačiu sakiniu: "kiek 
to reikia minėtam tikslui." Po
litikoje toki sakiniai luiva pa
rankus, nes uždengia viską ir 
nieko nematyt per juos: pa
žadai išrodo dideli, o kai ne
išpildai nėra kaip peikti už 
apvylimą. nes pats pažadas bu
vo neaiškus. 

slui jįe galėtų kviesti Lietuvą 
talkon. Bet tada turi būti aiš 
kųs Ukrainos ir Baltgudijos 
santikiai su Lenkija. J ' i len
kai tik dėlto apgina Ukraina, 
ir Baltgudijų nuo bolševikų, 
kad paskui pati šeimininkau
tų jodviejose, tai Lietuvai 
nedera eiti talkon. Tegu len
kai savo lėšomis įgija žemių, 
iš kurių ims naudos. 

Jeigu Baltgudijos ir Ukrai
nos neprigulmybė taptų gva-
rantuota. tai Lietuvai butų 
naudinga eiti prieš bolševikus 
su baltgudžiais ir ukrainais 
nors prie to prisidėtu h len
kai. Mųs kariuomenė pavi.-g-
tų, kol Baltgudija ir Ukraina 
sutvarkintų savo nepriguhny-
bes, bet susitvarkę atlygintų 
Lietuvai jos išlaidas, išdėtas 
tai neprigulmybei Įgyti. Tą at
lyginimą paremtų Lietuvos 
kariuomenė prieš išeisiant iš 
Baltgudijos. 
Lietuvai naudinga turėti ne-

prigulmingą, nebolševi kiškų 
viešpatiją tarp savos ir bol
ševikų. Tokia viešpatija giitų 
Lietuvą nuo Rusijos kaip 
skranda gina kimų nuo šalčio. 

1. Darbo paskirstymas. 
Nuo laiko įsteigimo Lietu

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

Šiuo laiku visas tas dar
bas tapo paskirstytas į kelis 
skyrius, iš kurių kiekvienas 
tur pavestų jam atskirų dar-
bų. 

Politikos skyriuje gamina
mi įvairus raštai apie Lietuvos 
respublikos padėt], jos santi-
kius su kitomis valstybėmis ir 
ypatingai su Suvienytų Vals
tijų vyriausybe. Lygiu būdu 
šio skyriaus gaminami yra ri
si pranešimai ir raštai apie 
Suvienytų Valstijų politiką, 
apie jų ekonominę ir vidaus pa 
dėtį ir jų atsinešimų prie Lie
tuvos. Čion sudaromos visos 
Lietuvos vyriausybės reika
laujamos informacijos iš A-
merikos gyvenimo ir pačių 
Lietuvos piliečių Amerikoje 
gyveninio. 

Prie šio skyriaus pridera su
sinėsimai su Amerikos spau
da, pagaminimas tai spaudai 
raštų, lygiai kaip ir raštų ir 
pranešimų Lietuvos spaudai. 
Be to, prie skyriaus -yra Lietu
vos Atstovybės biblioteka ir 
archyvas. 

Teisių skyriaus rupesniu yra 
teikti Lietuvos piliečiams vi
sokių žinių apie esamąsias tei
ses Lietuvoje, apie teises Su
vienytų Valstijų, kurios gali 
liesti Lietuvos piliečius ir tei
kti šiuo žvilgsniu įvairių infor
macijų. Be to, tame skyriuje 
vedama registracija veikian
čiųjų čion notarų biurų, da
romi įvairių dokumentų pa
liudijimai, atliekami skelbimai 
apie žuvusius dokumentus, y-
patų paieškojimai ir t. t. 

Pasų skyriuje išduodamos 
visos informacijos dėlei išva
žiavimo Lietuvon ir atvažiavi
mo iš Lietuvos, vedama visų 
vizuojamųjų pasportų ar afi 

atlikti visų darbų, kurie butų 
reikalinga ir aaadinga atlik
ti. Tečiau prie* esamojo dar
bininkų sąstato jau liko suly
ginamai daug kas nuo vasa
rio 15 dienos padaryta. Svar
besniųjų raštų dėlei Lietuvos 
Nepriklausomjbės pripaiisiax> 
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 rubežius, 
kun. J. Žiliaus surašytas, tapo 
atspauzdintas atskiroj brošiū
roj su dviem spalvuotais žem-
lapiais. 

Per visą tų laiką iki šiam 
laikui buvo paliudyta 90 į-
vairių dokumentų (vasario 
mėn. 8, kovo mėn. 1S. balan
džio 21 ir gegužės 4), ir už vi
zuota 1365 pasai (vasario mėn. 
19, kovo mėn. 257, balandžo 
mėn. 474 ir gegužės mėn. 615). 
Įvairių laiškų ir siuntinių per 
visą laiką išleista 3450. 

Per visų tą laika buvo da
roma daug žygių susisiekimui 
su Įvairiais Amerikos valdžios 
departamentais visokiuose rei
kaluose. Ypatingai daug darbo 
padėta, iki galutinai tapo nus
tatyta tvarka, kaip lietuviai, 
ar tai Amerikos piliečiai,'ar 

L, L. PASKOLA, 
Paveikslai iš iietuvos ant 

drobės. 

Laike pa veik.-i u rodymo 
kiekvienas, kas dar neįgijo 
Lietuvos Bonų, galės čia pat 

•gauti jį. Taigi, visi į paveik-
! sius, visr prie bonų. 

Lietuvos Misijos 
Informacijos skyrius. 

PRANEŠIMAS. 

Lietuvos Miaija yra įgijusi 
virš 150 paveikslų iš paskuti
niųjų atsitikimų Lietuvoje. 
Daugybė įdomiausių paveiks
lų iš Lietuvos kariuomenės 
būties. Kam nesinori pamatv-. . . . 
.. -v . . . v.*. į Lietuvos Misija Amerikoje ti» Kam nesinori pasigrožėti;

 v , , . " . v. 
m . . . i . ant užklausimo apie siuncia-savo Tevvnes vaizdai*, savo; . . .v . . . . . JL . . . . , i mų pinigu išmokėjimų gavo jaunos Respublikos gw\be * *\,. ~T_ .- J , . . , , .v - -. . . . , » ., , . \ ;sekaneio turm-io " e a b e h " is pasigerėti! Amerikos l ie tu- ' . . pasigerėti 

viai daug yra skaitę laikraš-! 
čiuose apie Lietuvos nuoti- i 
kius, daug yra girdėję gyvu! 
žodžiu pasakojimus apie kar-j 
žygišk<£ lietuvių tautos karą : 
del neprigulmybės, bet retas į 
kas turėjo proga akimis regė-; ^ įQ ^ 
ti įvykusias atmainas Lietu- ; 
vos Valstybėje. Skaitlingi pa
veikslai Lietuvos bus rotloini j 
visuose lietuvių gyvenamuose! 
kampeliuose. Nepraleiskite j 

Kauno: ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ — — ^ 
Žiliui. 

257 W. 71st Street, 
New York 

Money transimitted to Li-
thuania is now being distri-

Galvanauskas 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Desigiiag Mekykia. 
Mu*y» iB>m> ir mokymo būdu iųi 
u-u repo ialku ttuioknite n a o ama

te. 
Alės timiu6 didinusius ir otriau

sius kirpimo, desigs'.ug ir s'uvimo 
3kyr:us. kur kickv.euoi gauua g e r u 
praktikos besiiaokuidamao. 

V..-uos* siuvimo skyi .uose masino* 
varoisos elektros jiega.. 

KvieiHan.e kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del t i t m 

Patterna daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurte--
madų knygos. 

MASTĖS DESIGNING 
SCHOOL. 

) . V. Jia.-ui.ka. Vede;a» 
190 N. STATE STT..EET, CHICAGO. 

Kampas Lak* 8 t . ant 1-tu Inbų 

Žiliui, 
257 W. 71st Street, 

New York 
progos paniatyti. Kas laike į j p ^ ^ ̂ ^ ^ 1 U e t u v ^ 
vairių pmkalbų miego j L i e - j d a | ) a r v r a i M a l i j i a m i -
tuvos regimai išblaškys jam nAm< 

miegų ir pažadins. Pažadins 

Z1I10-

prie šveųto darbo, atgimusios 
Tėvynės labui. Kiekviena lie
tuvių kolonija, kuri turi, ar-; 
ba gali lengvai turėti kokių: 
susirinkimams svetainę su e-j 
lektros šviesa, teprai:eša iš-j 
anksto, kad nori tf gali JKIS: 
save surengti paveikslų vaka- j 
rų, kuri prie tos progos galės 

Galvanauskas. 

DR. J, SHINGIMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 81 

49 Court 

1 

ftea. 12S» V . 49 &vtna* 
Ttle toaa* Cic«ro 865* 

Ofiso Cicero i9 
KAT.BAMK LDBTCTUKAI 

LIET. PILIEČIŲ DS-JOS 
VAK. PA. 

Pittsborgh, Pa. 

netapę dar pHieeiais, gali iš- j į^naudoV pardavhnuT Lietu 
gauti leidimus keliauti Lietu- r o s Laisvės Bonų. ElekUiškui t i n inkas-

Valdybos Antrašai: 
J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Janauskas^—viee-pirmininkas. 
J. W. Patckevich, nutarimų rai-

|"v .TTOIISKAS S 
I ADVOKATAS • 
> Ofisas Didmiesty!: 5 

! 2d- South La Saite Street | 
• E a m t a r l t S34 I 
g TeL Central ftSM 1 

I Vakarais, 812 W. 33 St J 
* TeL Tards 4481 « B 

a S 

von.i Paskutiniu laiku nus
tatyta, bet dar skelbimui ne-
leid/ianm tvarka, kaip gyve
nantieji Amerikoje Lietuvos 
piliečiai gali parsitraukti 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 nno Rusijos, 
panašių sutarčių dėlei išvažia
vimo ar įvažiavimo nebuvo da
roma ir tik kuomet liko nus-

J. Daukšys—finansų ra&iniakas. 
B. W. Woshner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liotinskas, P. 
Venslovas, J. Mareinkevieh, P. 

Paveikslai bus rodomi tiktai | Bardzilaw±M; 
tose kolonijose kur veikia Lie-I Ligonių direktoriai:—J. Kybar-
tuvos Paskolos stotys. ' . tas, P. M&rmekas. 

paveikslų rodytojas ailnnkvs 
atsiliepusias kolonijas su kiek 
viena susitaręs ir pranešdamas 
kiekvienai atskirai, iš anksto. 

S. D. LA€HAWItZ 
• LietovT* Griibortia 0«taraawjtt. Iald» 
fcuvfsf ko pigiausi*. ReUc&:» n»ldžlo. »t-|i 

J2314 W. 23 PL (Sucago, Bljj 
TeL Canal S1M. 

, a - , •• . •„ „„*i tatvta ta tvarka su Lietuva, uavuų regisuaeija, o ia<p-pai ' .. ; ' pradedama ji tohau taikinti 

Lietuva, Lenkai ir 
Baltgudija. 

Nepersenai buvo žinių, kad 
bolševikai kviečia Lietuvą tal
kon prieš lenkus, idant atsiim-
tume Vilnių ir lietuviškas len 
kij užgrobtas žemes. Paskui 
Romanas telegrafavo iš Kau
no, kad lenkai geruojj siūlo 
atiduoti Vilnių ir Gardiną, 
tik stato sąlygų. Romanas ne
pasakė, kokios tos sąlygos. 
Padėtis yra tokia rimta, kad 
turime gerai apsižiūrėti ir 
atsargiai elgtis. 

Tš anksto galima spėti, kad 
lenkai s*tato sųlygų didesnių 

IŠDIRBINIŲ SUMAŽĖJI 
MAS. 

Federal Reserve Board (Su
vienytų Valstijų Ištekliaus 
Valdyba") išrado, kad 1919 
metais žaliosios medžiagos 
šioje šalyje padaryta dešimta 
dalis mažiau negu 1918 me
tais. Ypač sumažėjo javų, an
glių ir geležies gaminimą-. 
Del jų stokos pabrango kiti 
dalykai. Audimų sumažėjo 
ketvirta dalim, avalinės nepil
nai septinta dalim (15%). 

! Darbininkų neatėjimas j darbų 
tiktui 'JO dalim (5Cr) tesuma-
žkio išdirbinius. 

ir registracija Lietuvos pilie
čių, kurie dėlei kokių nors 
priežasčių butų negeistina į-
sileisti Lietuvon. 

Finansų skyriuje sudaromos 
sąmatos ir vedamos sąskaitos 
visų Atstovybės ineigų ir iš
laidų. Įvairių auk'ų kokiems 
nors vietos reikalams ar par
siuntimui Lietuvon jvairioms 
'abdarybės Įstaigoms, draugi
joms, bankoms ar Lietuvos 
vvriausvbės iždui, vedama re-
gistraeija visų labdarybės įs
taigų Amerikoje, kurių tikslu 
yra šelpti Lietuvą ir vedamos 
sąskaitos a}we suteiktą pašel-
pų. 

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, arba nori 
Įsteigti, savo skyrius arba per
nešti pilnai ar dalinai savo 
veikimą Lietuvon. Be to. šis 
skyrius renka žinias ir susta
to pranešimus Lietuvos val
džiai apie prekybos santikiu* 
Amerikoje, apie esamą čion 
pramonę ir teikia Įvairių ži
nių, kas butų patartina ir nau
dinga Įvesti ir Lietuvoje, su
sisiekia su Įvairiomis pramo
nės ir prekybos Įstaigomis ir 
teikia žinių apie išdirbinių ir 
prekių kainas, apie kreditą ii 
t. t. 

Atliktieji darbai. 
Taip apibrėžiu ir pasiskir

sčius savo darbą, Lietuvos At
stovybė prie nedbielio darbi
ninkų skaičiaus (iš pradžios 
4, o paskui 5) negalėjo pilnai 

ir prie kitų valstybių. 
Šiame laike tapo padaryta 

sutartis su Amerika dėlei pa
štu paketų siuntimo ir gegu
žės 15 dieną išvežta Lietuvon 
apie 3000 maišų tą siuntinių, 
o kiekviename maiše apie 200 
paketų. Visi šie siuntiniai per 
Hamburgą ir Dancigą veža
mi yra Ameriftos pašto atsa
komybe Liepojun, iš kur jau 
turės paimti Lietuvos valdžia. 

Paskutiniu laiku visiems 
Lietuvos piliečiams, kurie nė
ra patapę Amerikos piliečiais, 
paliuosavimas nųo mokesnių 
nuo uždarbių, apie kų. paskelb
tas atskiras pranešimas. Ra
sit, galima W kokio novs pa
sigyrimo pasakyti, jog laiki
nieji Lietuvos Atstovybės san- i 
tikiai su Valstybės departa
mentais yra pagoiėję k pat
sai Lietuvos nepriklausomv-
lx''s pripažinimo klausimas ta
po pastatytas piraion vieton 
sulyginant su kitomis valsty-j! 
bėrais ir Įtrauktas dienotvar-Į 
kėn. • ,' 

i 

Dėlei finansinės atskaitos, 
galima pažymėti, jog vasario 
ir kovo mėn. buvo įvairių Į-
plaukų $1552.4?, balandžio 
$2425.94, ir gegmtts (iki 27 
dienos) $3210.00 — Kviso 
$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 kurių norėjo
me suteikti žinių lietuvių vi-i 
suomenei. 

J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Jį&erikajeJ 

J.P.WATTCHES i 
I " » M H AT LAW 

I LTETCVIS ADVOKATAS 
454t S. TCOOD STREKT 

TU \X. lHh STRKKT 
CHICAGO. 
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KAIP JSS? MJBIKiS MIEGA r 
Kiekvienas kūdikis privalo megoti gerai, 

nes ramus tykus miegas yra ženklu sveikatos. 
Jeigu jūsų kūdikis laike nakties verkia — jei
gu neramus ir nervuotas, tai gali būti, kad mai 
stas, kurį jis naudoja, visas tas negeroves suke
lia. Jeigu jųs negalit kūdikio žindyt arba jeigu 
jūsų pienas netinka jam, vartokit 

EAGLE BRAND 
(CONDENSED M ILK) 

Tai yra maistas, kuris išauklėjo daugiau kndikių 
j tvirtus ir sveikus vyrus ir moteris, negu kiti visi 
dirbtinieji maistai sudėjus į vieną. Užgirtas ir reko
menduojamas tūkstančiu gydytojų. 
Prisiųskit mums kuponą šiandien ir gausit jusu kai 

boję maitinimo instrukeijas. taipgi ir penkiasdešimts 
j keturių puslapių knygelę apie kūdikius, kurioj pasa

koma kaip užlaikyti kūdikius sveikais ir tvirtais, 
Augšta vertė, atsakantumas ir ekonomija EAGLE 

BRAND pieno yra tinkamiausias- pasirinkimas del 
valgių gaminimo ir ant stalo. Vartodamos ši pierf̂  
gaspadhiės neturės bėdos su cukraus stoka, prie to 

) jis daug pigesnis. Pirkit blešinę šiandien ir vartokit 
jį visokiems tikslams kur reikalinga-pieno ir cukraus. 
Bandykit ji su tapioca pudingu. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

ISkirpk kuponą. Pažynu-k n o j 
rimą knyKutę ir prisivok jį j . 

' mums ŠIANDIEN*. 

Mrs 
Street 
City 
S U t e ( $ ) 

. . . .Narodymai apie Valgius 

į INOTEIOTA 186; M. - K ū d i k i ų Gerovė 

Kiti Hor.l.-H Fro<tukt»i: 
nord*n's Evaporated JJilk Borden's Maited Milk 
Borden's condensed coffee , B©f4eB's Milk Cbec&late 

\ Dr. P. P. ZALLYS v. 
** ListiiTis Dsstista* I 

! '4 10S61 So. Mit higan. Avenuc k 
• fi 9mmtm. m. 1 
j & , T«XJfl«>W: » Iki » n f c m . ^ 

į Dr. L L MAKARAS ! 
| L l e tarb Gydytojas ir C h l m g a * J 

t T«lrf«>-> M l n m Ha Ir P i l i m i l l t t I 

ŠH-- I Abolts ir Vnrtl*-
>T» /tMBS G%ar*ntija 

P U O M MS If P l i l i — »1» 
» C!hica«oj: 4515 8 0 . Wood Btt. 
Į Tik KttTtrro ralotkc anc 5:Se Iki ?:N 

Tard* 7» , 

Tel. Drover TMJj 

Į Dr. C. Z. Vezetis 
I LIETUVIS DE2TTI8TAS J 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.! 
Seredomis nuo 4 iyg 9 vakare i 

4712 SO. ASto-AJ?]} A V E X I E | 
I aru 47-toe GatTės i 

++mmm»*mm* 

• JOSEPH C W0L0N Į 
Jetuvis Advokatas 

i M 8 0 . LA 8AJLLE 8TKKET $ 
t Gyvenimo TeL Humboidt ii 
! Takarais 1911 W. I l -nd Street 
• TW. Rocktr»n «9»» 
{ CHICAGO. C L . 

V— • • • •'-*-* - - • - - < » 

DR, S. KAIKaiS 
I.O'.VVVTS 

GYDYTOJAS IR CHTBl.RGAS 

."2.̂ 2 )<r>. HftlstM <WT. 
j \tit \ tršau< l ' ; \c-rsai stato Rink 

Valandos nuo 19 iki 12 ryte: nno 
2 iki 4 po piety: nuo 1 iki •• M l 

Nedaliomis nuo 10 iki 2. 
THrtnom T«r«b »«*« 

OB, G, M. GLASER 
Praktiknnjn 2« meta! 

O C V M - S ! 1S S « . M .r-i-.-in St 

Kertė S2-ro S t . * !iic.-ij.-i>. 
1 s SPECIJALISTAS 

Į Itatarislcų, VvriSkų, taip 
1 niVKu litnj 

.'ris--' v\į,.\x;; 

'-• " ',"•• ? (••- •;., n 

Xcds/!:orr:i^ nV'-

N"-. 

• į 
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Y.ir.'.s 

r":;ro- 1 
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"s valan- J 
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/ PARSIDUODA 
\ so :n\ Ilinojaus •':,••• :a -u 

augančiais javais, namais, ma-
ši»omis, viskas geriausiam sto-
vy.j. $100 a/, akrą. 

MUSįl DARBUOTĖ, 
T 

- i 

Ant pardavimo graži60 akrų 
Illinojaus farma 8 kambarių 
namas, turi būti parduota. 

120 akrų Indiana farma ar
ti Cedai Lake, geri namai gra
žus sodas, auganti javai, ma
sinos ir gyvuliai. $60.00 už 
akrą. 

Norint daugiau informacijų 
kreipkitės pas: 

First Nat'l Realty & Const. Co. 
840 W. 33 St. Chicago, EI. 

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, x 

ZOLP & BARČUS, 
• 4547 S. Hermitage Ave 

Chcago, UI 
Tel. Yards 145 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

New Yorko apielinkės Federa- kuriuose apielinkių lietuvių 
cijos Tarybos narių ir darbuo- darbuotė centralizuoja^. Dar-
. tojų trečia konferencija. jbuotojų konferencijos suriš 

j stipriai Federaciją su lietuvių 
katalikų draugijomis ir kolo
nijų lietuviais, prie kurių ge-

Į Federacijos Tarybos na-J 
rių ir darbuotojų trečią kon
ferenciją, laikytą Apreiškimo 
P. Šv. parapijos svetainėje, 
Brooklyn, N. Y., atsilankė: 
Antanas Staknis, K. J. Kru-
šinskas, Jurgis Tumasonis, J. 
Bendoraitis, Stasys Daunoras, 
L. Šimutis, Ona Bendoraitie-
nė, K. Dumblienė, Jonas Ba
nys, Petras Lukas, Jonas Lu
kas, Jonas Karosas. 

Konferencijos vedėju iš
rinkta K. J. Krušinskas, raš
tininku Jonas Karosas. 

Dienotvarkė. 

^ Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. į 
Kuomet tų kenti nuo galvos skan- S 
dėjimo, kuomet raidės liCjOsi i knj < 
v<i, kuo:.iet skaitai ar siuvi ar m- i 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 5 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų ( 

) patyrimas priduos Jums geriausia i 
f patarnavimą ui prieinamą kaina < 
S net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
? Akių Specijalistas 

< . Egiaminas suteikiamas dykai. 
s Kampas 18-tos gatvės. 
( S-člos labos virš Platt'o aptiekos. 
< Kambarls 14, 15, 16, 17 Ir 18 
> * Tėmykite | mano paraše. 
I Valandos: nuo 7 vai. išryto iki $ 
j vai. vakare. Panedėliais, Sereda-
( mis ir Petnyčlomis. 

* Dr. M. T. STRIKOL'iS 
LIETUVIS 

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

(47 ir YVood g a t ) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:S0 iki 8:30 vakare Nedėliomis 4 
9 iki 12 rytais. J 

Tel. Doalcvard leo i 
Rcs. 2914 W. 4Srd Street. J 

Tel. McKinlcy 26* ' 

įtraiHiiiiuiiniiitiniiiiiiiiiiiifiiiiaiiiiiiii 
NAUJAS BUSINESS IR 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 

Du brangiu ir pygių mūriniu 
uin'". Taipgi turiu ir gražiu 

p; - a ant pardavimo ir ant randos 
a gyvuliais ir su visais jtaisimais 
ns tik y;r. reikalinga prie gyve

nimo. T;** fr.rT-'os • r;i \":i;«ti;''<sc 
•Visconsin ii" Mir'::^-. Todėl v.c-

,aleiskitc to<; cr-rns pmcos kad 
im nesiirai'-'uniote. lv-t ateiki-

:su ir galėsite g;r.jti »;!• 
brmaeijos apie namus ir 

GEORGE PETKUS. 
Real Estą te. Loans & Pire 
Insurance, Foreign Exchange 

and Steam Ship Tickets. 
3402 S. Halsted St. Cbicago. 

TeL Yards 5379 
OTttmnifflimmHtmiHittmfiiHittiHmi 

1. Federacijos Tarybos raš
tininko raportas iš darbuoties 
Federacijos reikalais New 
Yorko apielinkėse. 

2; Lietuvos valstybės konsti
tucijos projektų komisijos ra
portas. 

3. Informacijinio biuro rei
kalams ištirti paskirtos komi
sijos raportas. 

4. Plačių mėnesinių dar
buotojų konferencijų laiky
mas. 

o. Draugijų ir kuopų atsto
vų konferencija. . 

6. Atsišaukimas j Amerikos 
lietuvių katalikų darbuotojus. 

Federacijos Tarybos raštinin
ko raportas. 

Pasekmingesniam Federaci
jos darbuoties išvystymui 
New 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 j 
draugijas nepadarė lietuvių 
katalikų miniose ganėtinos in-
takos ir Federacija, atvirai pa
sakius, daugiau buvo poperi-
nė, kaip visuomeninė j staiga, 
kuri savo obalsiais ir tikslais 
neveik 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 darbuote 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. Federacijas Tarybos 
raštininkas, kuriam New Yor-
ko apielinkės Federacijos Ta
rybos narių ir darbuotojų 
konferencijos paskyrė pareigą 
išeiti j 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 į platesnę visuome
nę- Pirmiausia Federacijos 
reikalais reikia užinteresuoti 
mūsų visus darbuotojus kolo
nijose. Tą atlikti bus lengva, 
jei darbuotojai rinksis kartas 
nuo karto j konferencijas ir 
jose prie kitų mūsų visuome
nės ir tautos svarbių reikalų, 
apsv.nrs-y';; '.tipgi Federaci-
j ; s klausimą. NV\v Yorko apio-
linkės darbuotojai jau prie to 
.- C /N J - T. - 1 < V i A*1" * •*• »- rt • » * ~ , . - J ^ w » - « . 
> n - I \ l r t . \ l « l t " M t I f l i ! 4 ! | l ' f l U f t l * I I 

nūeacm. Bosforą-. Piitsbur-
crhas ir kiti stambesni centrai. 

nausia gali prieiti kolonijų 
darbuotojai ir kuriems jie tin
kamiausia gali išaiškinti Fe
deracijos ir kitą mūsų svar
bių reikalij stovį. 

feiandieną, rengiantis Fe
deracijos obalsius plačiau 
skleisti New YTorko apielin
kėse ir visoje Amerikoje, rei
kia sūdanti 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
rencijų nuomonių ir sumany
mų prigijimą lietuvių katali
kų tarpe. 
t Lietuvos Valstybės konsti
tucijos projektu ir informaci
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., Brooklyne, 
N. Y. 

2. Mėnesinėj, darbuotojų 
konferencijos bus sutrauka 
visų sumanymų ir klausimų, 
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 i lietuvių katalikų 
darbuotuojus atsišaukimą, ku
ris čia telpa: 

jiiiiiiitififiiiiiiiiitifiiiiifiiiiiiftitiiiiftfiiiiiiifiiitiitiiiiitiiiiiiifiiiiEfiiitiiiiifitiiiiiiiiifiiiiifiiiiiiitiiiiiiiifuifiitfiiiiiitiiitiiiiiiaiiifiii 

Važiuokite j Lietuvą ! = 

PER 

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 9 ryte iki 10 
vakare, gi nedėliomis. paned^ 
Kais, seredomis ir pėtnyčiomis 
9 ryte iki 7 vai. vakare. 
2743 W. 47 St. Chicago, m. 
Telefonas: McKiuley 5941 

DEPOSITORS STATE BANK 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL. 

Telephone: Yards 6492 

AKUŠERKA i i 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą j jr 
moterių ligose: rti- ~ 
pestingai prižiu- j s 
riu ligonę ir kudi- \ 5 
kj laike ligos. ~ 

$6,000f000.oo Milijonų Dol. Banką 

likacijas del paspartų, 
gauti jums paspartus par-
duoti šipkartes per LIE-
pojų, arba per DANZIG, 

-

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

tian, Servian ir Jewish. •.. 

8255 So. Halsted St.. Chicago, m. IIHIfllllllllllllllllllllillllfIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIf||||||I|IUHtlll||HIIII! IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIimUlllllllllliMIIIIIIII!llllll|||||||||llllllllllllllT 

EXTRA BARGENAS! 

Į Amerikos lietuvių katalikų 
darbuotojus. 

New Yorko apielinkės Fede
racijos Tarybos 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 katalike darbuotojus, ku
riems gyvai rupi mūsų visuo
menės ir tautos reikalai, ge
rais patarimais, nurodymais ir 
sumanymais paremti konferen
cijų -darbus. 

Kuris 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
dalinti su konferencijomis, 
siųsdamas nurodymus, o jei 
galima ir apdirbta pieną ke
liamu klausimu, Federacijos 
Tarybos sekretoriui, kuris 
naujus klausimus ir sumany
mus daromus įvairiais lietu
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. 

K o!ifrrr,ncijos Rast.' 

2 medinėj namai ant kam
pinio loto ant 45-tos ir So. 
Richmond St. 2*5)lokai nuo 
Lietuviškos bažnyčios parduo-
simt lensrvu išmokesčiu arba 
mainysiu ant loto ar mažesnio 
namo. 

Naujas medinis namas po f> j 
kambarius 4115 So. Sacramen- \ 
to ave. intaisytas pagal nau- j 
jausią mada parduosime visai 
pygiai. 

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

SALDUKAS & LUCAg 
4414 So. California Ave. 

Mušu ofisas atdaras nedėlioj 
iki 6 P. M. 

DR. CHARLES SEGAL | 
Perkėlė savo ofisą po nuin. * E 

4729 S. Ashland Avenue 1 
Specialistas džiovn. motom jr vy- { B 
H! "KV- j I 5 

Valandos nuo 10 iki 12 iSryto; nuo} , 5 
2 iki 5 po piety: nuo 7 iki S.30 ~ 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

S i^lllllIlllllllillllllllllllllllllimilllllllllllllllHlllllllli!Hlllll!lli!l!!ll!l!IIIIIIII!IllllilIII|l' 
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Telefonas Dresel 2WU> j l l 
'» I 

Po CONRAD 
UETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, I1L 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iŠ keliu skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sveigese, veselljose, grupes, 
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausla. Phone Drover 636$ 

Ke«id. Indcpondonoe Blvd. 
Telefonas Van Bnren 2»4 

DR. A. A, R0TH9 

Dr. M.Slupnickij 
3107 So. Morgra*i otreet • 

Rasas gydytoja* Ir chirurgas s 
Spocijallstas Moteriškn. Vyrišku = 
Vaiko Ir visn enroniskn Iljru ~ 

Ofisas: 2S34 So. Halsted St , Chicago | : 
Telefonas Drover 1*93 E 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po: E 
pletn 7—8 vak. HedėUomU 10—13 d. : 
XV* f/tH**^ f̂ ««-»»« ***** t H U t * = 

Morgi* 
CHICAGO, ILLOTODl 

TeKtname Tardą 5CS5 
jraUtsdoa: — > iki II U ryto. 
» po pietv iki S vak. N«d*Mo-
mls nuo B Iki g vaL rakara. 

HtiHti£iiiiifiiiiiiiiiii;ifiiiMfiiiEffiifiiiiiiiiiiiiiiiiiff:":niii!i!iiiiiiiiiiiifiiiivifiiiiiiiiii«= 
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| AR VAŽIUOJI LIETUVON f 
| J^igų važiuosi, tai ateik į mūsų dirbtuvė ir nusipirk I 
5 skrynia arba kufari. pakol nebrangus. Tiktai mūsų da- I 
§ rytos skrynios tegali apsaugoti jūsų veščias kelionėje. = 

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

jus apgauti. = 
EAGLE TRUNK CO. Ę 

S. J. Matas, Prezidentas H 
| 724 S. Halsted Str. Telephone Monroe 1603 | 
iifiiiiiiiifiiiiiiiiiiiifciiiiifiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiififfifiiiiiiiiiiinT 

Po valgiu! neužm'rSk, kad geriau- > I 
eias vaistae tavo skilviui yra EATO- i 
NTC Prašalina visus nesmagumus : i 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rel- : i 
kla pamėginti viena. Parduodama ! i 
-•*.- ••• tu» aptl«koriua m 

Kas Jūsų Fotografas? 

s-

TEISINGOS DRABUŽIU 
' KAINOS, 

Kainos kurios pritinka kiekvje-

dalykai 
kainos. 

mažiau ne?1: wholesa.le 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLAj 
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typewritlng. pirklybos tei-

nam klSeniui. Ovarantuojame kad ^ ių. Suv. Valst. istori;os, abelnos isto-
sutaupinsime jums 10% I rijos, geografijos, politikines ekono-

I mijos, pilietystės, dailiarašystės. iki 50% 
ant kiekvieno pirkin o; nekurie 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
i 4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 

Vyru ir jaunu vaikyta gatavi 
drabužiai padirbti ant «*sakymo * 
bet neatšaukti siutai Ir overko- * 
tai su dirželiais ir be. for fitt'ng 
ir kitokio styliaus J32.50 Iki $60 
Pamatykite mušu specilal* eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.60, 
$20, $22.50, $25. ir $$0. Juodi 
Siutai po $45 iki $6r>. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $S0. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir aug&-
čiau. Vyra kelines $4. ir augSčiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. SpecijaJis nuošimtis 6% ant 
kiekviena, pirkinio siunčiamo į 
Europa. 

Atdara kiekviena diena Ik! 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne
dėliomis iki 6 vai. vakar*. 

S. G0KD0N. 
1415 So. Halsted Street 

Jiki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago. 

• 
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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. Nesiunėiame jokių 
agentų augaudinet žmones. Mū
sų darbas yra mūsų agentų. 

R. URBONAS 
1721 W. 47 Street Chicago, 111. 

Telefonas Drover 3473 
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AK ADOMAS A. KARALaUSKA8, SEKA1TCIAI RAftAL. 
Ai labai sirgau per S metus, nuslabnėjes pilvelis bnvo. Dispep

sija nevlrinimas pilvelio, nuslabnėjimaa Kraujo, inkstu. Nervų Ir 
abelnas sp*'kų nustojima*; viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelboa, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių. bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa 

Bet kada pareikalavau Saltrtaras vaistu, Bltterio, Kraujo valyto* 
jo, Kervatona, Inkstų ir Reumatizmo g>'duolea, tat po suvartojimai 
minėtos gyduolė* pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Ren-
matlsmas pranyko, diegliai nebebadė po krutina Vidurių režimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelĮ Salutaraa Bitteria, ir po $ mėn. savo paveikslą pa
maliau tok) skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjul ir linkiu viseim* savo draugams kreipties pne Salutaras: 

SAMTARAS, 
CHEMICAI, INSTITlTIOJr J. Brnknfc, Prof. 

1707 So, HaL«ted St,, Trkphone Canal «417, Chicago. m. 
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MILŽINIŠKĄ 

S 
- - Rengia - -

Lietuvos Vyčiu Chicagos Apskritys 

•MMiMIlU f 
8 

Ned, Birželio June 13,1920 i 
NATIONAL DARŽE, Riverside, 111. / 

Bus: Šokiai, Dainos, Žaidimai, Lioterijos, {vairios lenktynės, Virvių traukimas ir tt. Gros 

didžiausia Chicagos orkestrą. ĮŽANGA 3 5 c 
~~~ 

PASARGA: Pikniko dienoje perkant tikietą prie kasos langelio, reikės mokėti 50 CENTŲ 
Tat iš anksto jagyk ttkietą. 

i 
• i 
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TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI IŠLAIDO ATSKAITA. 
Balandžio mėnesio pajamos. 

Ckicago, 111. J. P. Evaldas, L. P. Ž 16.50 
Middleboro, Mass. 66 sk '. 11.50 
Brooklyn, N. Y. parduota "Garsui" Typeuraiter 50.00 
Brooklyn, likviduoti "Putos" Kliubo pinigai, paskirti 

Vilniaus lietuviams karo nukentėjusiems, 21.50 
Uomestead, Pa. už vėlevėles 11.25 
Pvochester, N. Y. 21 sk 11.25 
Maspeth, X. Y. "Saulės mokykloms" 70.92 
Detroit, Mieli. 93 sk 100.00 
Niagara Falrs, N. Y. kun. Vaic 20.00 
Nonrood, Mass. Krik. U. Part 11.00 
So. Boston, Mass. ''Darbininkas" Liet. Darbo Federaci

jai 237.28 
Youngstovvn, Ohio. Šv. Juozapo dr-jos auka 100.00 
Amsterdam, N. Y. L. P. Ž. . • 176.55 
Hazleton, Pa. L. P. Ž. 104.50 
Elizabeth, X. J. 75 sk 24.50 
Newark, N. J. 1 sk 155.80 
Per kun. prof. Bučį priduotos kunigu Marijonu Kong-

reg. aukos, 100.00, Jankausko, 50.00, Dexnio, 25.00, 
Cibulskio, 25.00. Viso 200.00 

Homestead, Pa. L. P. Ž . - 101.25 
Waterbury, Conn. L. P. Ž. 181.75 
Cleveland, Ohio. 22 sk 164.65 
Pittsburgh, Pa. B. V. L, P. Ž. 181.25 
"Draugas" už L. P. Ž. 455.00 
Kingston, Pa. 14 sk 23.25 
Thompsonville, Conn. 16 sk 24.25 
Philadelphia, Pa. 106 sk 50.00 
Kmgston, Pa. 14 sk 40.00 
Pittstoo, Pa. 83 sk 87.12 
Plymouth, Pa. . , 37.00 
Forest Citv, Pa. 48 sk : 82.48 
Duryea, Pa. 117 sk 55.00 

KALAKUTAI IŠNAIKINA 
INZEKTUS. 

Kalakutai keliauna toli lau
kuose ir naikina iuzektus, ku 

T 1 

rie ištrūksta nuo vištų. Nuo 
laiko, kuomet jauni kalakutai 
gali pradėti ieškot maisto 
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 viskų, ypatingai tų, ko 
vištos neranda, užlaikymas ka
lakutų gera ekonomija. 

kaip reikia, jeigu kūnas ne J 
ganėtinai aprūpintas reikalin 
ga augimui medžiaga. Tuomet 
kūdikiui reikia tokio maisto, 
kuris drutintų kauluotas dalis, 
prie kurių priguli dantys. 
Svarbiausia yra fosforinė rū
gštis (aeid). 

Augančiam kūdikiui nėra ge
resnio šaltinio tų reikalingi] 
elementų, kaip motinos pienas 
kūdikystėj ir karvės pienas 
vėliaus. Augant, vaikui reikė
tų duot stiklą pieno prie kiek
vieno valgio, ir dar prie to 
reikia taikint valgį su mine-
ralisku skoaaiu. kaip tai, vai
sių, žalių daržovių ir tyro van
dens. Dantys taippat išsiplėto
ta per vartojimų, tuomet mais
tas turi but tekioj 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. 

• H < > 
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Viso labo $3,057.S7 
Iki 1 d. balandžio yra likę 23,415.49 

: ANT PARDAVIMO : 
3 lubų mūrinis namas po 6 kambarius, vanos, aržiuplinio 

medžio išdirbimas viduj, basementas ir fleitų stogas. 4 pa
gyvenimų namas ant to paties koto iš užpakalio. Randos ne-
ša$115.00 j menesj Parsiduoda už $8,500.00 iš priežas-j 
ties savininko važiavimo Lietuvon. 

KONSTANTAS KA1RIS 

2322 S. Oakley Ave. Chkago, Illinois. 

Tu laikai rakta 
kuomet turi pasidėjęs savo 
brangumynus vienoj iš mu
šu Safe Deposit Dežiu mu
šu didžiose plieno kelnorese, 
Vieno dėže kainuoja $3 m. 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Sifkartes par

duodamos ant visų linijų. 

Central Manufacturing District Bank 
1112 West 35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 
Atdara: Panedėliais, Seredomis ir Subatos vakarais. 

— 
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Kartu $26,473.36 į 

' ! 
BALANDŽIO MĖNESIO IŠLAIDOS. 

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

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

K. D. P. Norvroodo aukos, 14.00, Lietuvos Darbo Fede
racijai, per ''Darbininkų" priduotos aukos, 237.28, 
viso 4000.00. 

Viso $4.150.00 
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 

PINIGUS I LIETUVA SIŲSKITE 
Per 

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

3249 S. Halsted Street. Chicago, Illinois. 

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

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

visų kitų portų. 

PADARO PASPORTUSr 
Biuras atidalytas: nuc 9 ryto iki 6 vakare. Utar-

ninkais, Ketvergais ir Subatomis. vakarais, iki 9 va
landos. Nedėtomis iki 3 po pietų. 
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PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 
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Dabar yra par»irt'nto« ir Tarto- I 
jamoi daugumos netartu, ;-ur!e gra- | 
jija koncertinę Ir aug^ta: rekccces- j 
duojama kaipo geriausia koncert:ns j 
padaryta Suvienytose VaMijos* A- m 
merikft. Mes galime J&s parupiat | 
augstc arba žemo toao. m 

Reikalaukit* katalogo, kur} išalnn- g 
čiam« dykai. §j 

6E0R6I & ViTUK MUSIG GO. S 
1540 W. 47tfc BU, Ckicago , DL g 
lllllllllIlIfTUIIIlIflIltfflUIilIlHIIIIIIIIIlIMI 

PRANEŠIMAS 
ROSELANDIEČIAMS! 

Pranešu Gerbiamiems Roselando ir apylinkės Lietu
viams, kad aš atidariau Vyrišku Aprėdalą Siuvyklą. 

Siuvu visokios rūšies kaip jauniems, taip ir suaugu
si- ::> vyrams pagai naujausos mados, už žemesnes kai
nas kaip kitur. Jeigu darbas neatliekamas gerai pinigus 
grųžiname. Taipgi priskiria kelines prie senų siutų. 

Parduodu gatavus dramižus visokios rūšies. Kas no
rite gero drabužio tai ateikit" pa- mane, o aš Jums pri-
:::"•;'::-/ k::'.»g<-rausH. Y v. 'a:i>tu aplankymą tariu iŠ-
kalno ačiū ir užtikrinu gerą ir teisingų patarnavimų. 

W. PETKUS 
So Michigan Ave. Roseland. UI. 
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Gegužės 1 d. lieka 32,941.83 [ 
Geležinio kapitalo *9,865.70 
Kun. J. Laukaičio fonde 11,916.73 
Kitų fondų 540.93 

Gegužės 1 d. T. F. ižde lieka $22,323.36 
L'u't. Raud. Kryžiaus Rėm. Sekcijos 1 d. 

balandžio 10,618.47 

Viso lal)o .$32,941.8: -'::. 

* 
K. J. Krušinskas. T. F. sekret. 

222 South 9-th St., Brooklvn. X. 
7 • 

LIETUVOS VYČIŲ 
Paskolos ir Taupymo Bendrovė 
Atkreipiamu atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie 
mušu Bendrovės kur galėsite gauti 10% už taapinamus pinin-
g u s - 4. 

Pabaigoje šio meto mūsų Bendrovė uždirba 10% knrionii 
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai aUttbuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9.-00 vai. vakare, Šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 PI. ir Attburn Ave.. 
Jurgis Žakas, Pirm. Antanas Overlingas, Rast. 
901 W. 33rd St 3201 Auburn Ave. 

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

DIDŽIAUSI* jjETUYlSm KRAUTUVE ClHCttGJE 
i««rim^y^ 

«*«ARL OlPE> KONCBBr.N*; 

NLM0KCS1 PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausią Cbicagoje 
Pa-.iv '.:<.—•* nž žeminusia kaina- kur kitur taip negausi. 

Mafinėlių laižk una 
šios mados, t Buk 
nius ir deimantinius: 

.;fi tiso aaroams yra nan^an-
visokius laikrodžius, žiedus, šiiuhi-

C"".~sfnnue lie'nviškais rek^r-iais ir 
koncertinių geriausių, armonika nnakq ir pnis-iskų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smaikų bdaų tik re:kia. Dir-
'mr-r.i \i?^k>:.« rv r. ^ vausys'-f ms. +a:«ome laikrodžius ir 
rauzikaliskus in8trtnnent"> ?.sakar.: ia: 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So ASHLAKT* AVE., OHIGAOO, ILL, 

Telefonas: D ROT E R "309 
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i L LIFTDVIAI AMERIKOJE. 
NE "ATARK. N J. 

Iš vietines L. L. paskoius sio-
;.ei darbuotės 

žodelių apie nekurii) lošėjų pa
sižymėjimą bei gabumus. 

Vadovaujaaeią "Rutvilės" 
rolę vaidino mergelė D. Gus-
taičiutė, kuri publikai puikiai 
užsirekomendavo kaipo gabi 

Mūsų kolonija, taip kaip ir 
kitos, darbuojasi kaltink su
kėlimo L. L. P. ir atsiekimo j s c en0s . mv)ėtoja. Jos aiški kai 
savo tikslo. Mūsų kolonija ^ | h a ir skambus balsas visus už-
L. P. turi sukelti vieną šim
tą tūkstančių (100,000) dol. 
Bet vargiai tas pavyks. Išpir
kimas paskirtos mųs kolonijai 
kvotos priklauso nuo vietos 
lietuvių. Laikas trumpas, nes 
beliko jau tik trys savai
tės iki užbaigimo viso darbo, 
bet mūsų L. L. P . stotis dar 
vos tik dasivarė iki dvidešim
ties aštuonių tūkstančiu, 
(28,000) dol. Suskaičius vie
tinius lietuvius, kiek yra pir
kę L.L. Donų; 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 prakilnaus darbo. Tik rei
kia daugiau dirbti, o darbo 
vaisius greitu laiku matysime. 
Visiems mums turi rūpėti L. 
L. paskola. Nemalonu bus ka
da ta paskolą nepavyks su
kelti. Pasirodysim, kad mes 
esam dar nepriaugę prie sa 
vistovio gyvenimo ir tvarky
mo nepriklausomos šalies. Tu
rime dirbti, kad išvengti tą 
negarbę. 

VtM pirkime bonų, ir kitus 
raginkim pirkti. Negailėkime 

žavėjo. Nekuriuose momentuos 
D. (justaičiutė taip jautriai ir 
Įspūdingai vaidino, kad publi
ka negalėjo nuo' ašarų susilai
kyti. D. Gustaičiutei galima 
spėti, jeigu ji ir toliaus scena 
gyvai interesuosią, rimtai i 
dailę įsigilins bei studijuos, tai 
neabejotinai mūsų visuomenė 
iš jas susilauks simpatingos 
senos žvaigždutės. "Trainai
čio" rolėje pasirodė A.Saeikas. 
Pastarasis puikiai savo rolę 
mokėjo, tik truputį truko tin
kamų kunigaikščiui judėjimų. 
Vienok A. Sacikas pasirodė, 
kad esąs netik darbšt% vie
tinės visuomenės jaunikaitis, 
bet ir uolus scenos mylėtojas. 
F. Stankus "Gaivydos" rolę 
atliko puikiai, o A. Petkus 
''Tuožnuo" rolėje atrodė ne
drąsus. "Montės" rolę atliko 
gerai*A. Sidaras, o "Gadu-
nės" rolę pusėtinai atlošė J. 
Grigas. "Mongalio" rolėje S. 
Paurazas parodė daug artis
tiškų gabumų, tik truputį ty
lokai kalbėjo. "Mylos" rolę 
labai gerai atliko B. Dauman-
taitė, o J. Valiukas "Mindau-
gio" rolėje atrodė tikrai ka
rališkai. "Ottokaro" trumpo-

ŠEŠI TEISINGAI TARNAU -| ^ K A L I N G I C E R I A I 
JANTI ŽMONtS. 

Visiems žinomas poetas Rud-
yard Kippling paraše sekaneics 
eilutes: "Aš turiu šesas teisingai 
tarnaujančias žmones (KUrie me
ne išmokino visko ką žhu-.u): J u 
vardai yra Kas ir Kpdti ir Kada, 
Ir Kaip if Kur ir Kas. ' Tie pa 
tys šeši vyr?j gali jus išmokyti, 
viską kas Jutus reikalingi žinotj: 
Kas? Trinor;; American Eli.vir of 
BitterWin\ Kodėl? Užiai kad tai 
geriausias vaistas dcl vidurių. Ka
da? Prieš \algi ir einant gulti. 
Kaip? SuYįf nurodymų ant bute
lio. Kur? I as savo vaistininką. 
Kas? Joser>h Triner Company, 
1333-45 S. Ashland A ve Chieago. 
111. gvarantuoja už ;) geruma 

i & u i i a į a - ' i u a s i i i c u n . S <1<J1(: \ « i i S l v 

bei ir ki IK-SP Triners vaistuos: 
T>-mers Angeliea Kt*jc Tonikas 

fkaris sustiprina nervas ir priduo
da gyvuni) Triners L'i;im*nt del 
rumatizmo neuralgijom lumbagr. 
ete. Trine=s Antiputr'n del gerkies 
ir Svaliiuo žaizdų ir fc t. 

Del foundrės darbo Pastovus 
darbas. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart 

agitacijos. Kurie esate pirkę. Į j * rolėje gražiai pasirodė J. 
raginkit pirkti savo draugus. |(V-ikas, kurio stora basinė 

Pirmiau dauguma sakyda- j kaiD a ir gana inteligentiški 
vo, kati tada pirksime, kaip i jlMiėjbnai daugumai užimpo-
bonai bus gatavi. TaigCger-jnavo. "Horulniseso" rolę 
biimlieji, borai jau gatavi. į^aunai jjpįld* J. Judickas, o 

REIKALAUJA. 
MOTERYS — J A M T R E S S . 

ir scrubbers — baltose, valandos 10 
vakare iki 6:30 iš ryto kiekvieną v a 
karą apart subatos . 

atsišaukite 

Nakt in is Furmonas, 
OT1S BCTLDUfG 
tO Somli La Salio M. 

Gegužės 20 d 
bomis mušu 
lankėsi majoras 

su 

Pov. Ža-

} 'J BoteJio *' rolę uebl ogai a t vai -
dino A. Varaneckas. "Ulri-
kio" rolę eharakteriškai atvai
dino J. Baradas, © "Milijonie
riaus" rolę gana gerai atliko 

.užsimokėję. Minėtame vakare; j Grigas. Lietuvos karžygiais 
žmonių buvo nedaugiausia,! 

nes didžiuma nežinojo, kad 
kalbCs majoras Žal^kis* Su-

deikis. Tada jau buvo dalinami 
tonai tiems, kurie buvo pilnai 

lig skaičiaus sisV.lankiusn; 
žmonių, pasekmės buvo geros: 
bonų parduota už $2,000 dol. 
Reikia žinoti, kad minėtose 
prakalbose didžiuma žmonių 
jnn buvo pirmiau pirkę. Bir
želio 13 d. stotis reiigv, išva
žiavimą su tikslu, ka^ daugiau 
parduoti bonų. Taigi, nepra
leiskite progos. Bus įvairių 
indomių pamarginanų. Išgir
site prakalbas, kokias netan-
'kiai girdite. 

Išvažiavimas rengiamas 
Aii Wood Park, Mapelwood, 
X. J. Springfield A ve. karai 
prieina prie vietos. 

L. L. koresp. 

DETROIT. MICR 

Nedėlioję, 23 d. gęg. J. S. 
A. svetainėje L. Vyčių 79tos 
k p., po va d. muziko A. Alek
sio vaidino vieną iš rimčiau
sių ir Įspūdingiausių mūsų li
teratūroje scenos veikalų "Ru-
tvilė." Scenos mylėtojai dėjo 
visas savo pastangas, kad ši 
nepaprastai grržų veikalą tia-
kamai atvaidinus. Ir ištikrųjų, 
y.; y i norai nenuėjo niekais, nes 

pilnai pasiektas. Ma
rgos;. !i bus tarti keletą 

buvo Saliukas ir Nenis, o"U-
kininkais" Stepulionis, Juod
valkis. Misius ir Šarkas. Pap
rastų kryžeivių rolėse buvo 
Tvarkunas, Cibulskis ir Gab
rys, o "Meškos" rolę labai gy
vai atliko Andrijauskas. Vai-
dėlytėmis buvo Malakauskai-
tė Meldažiutė, Janušaitė ir 
Vainoraitė. Prie įrengimo sce
nos ir mtaisymo drabužių 
daugiausia pasidarbavo O. 
Malakauskaitė ir Tvarkunas. 
Pamatyti ši perstatymą žmo
nių atsilankė nemaža. Kadangi 
šis perstatymas detroitiečiams 
labai patiko, tai žadama toki 
rudenio laike pakartoti. 
Valio vyčiai. Lteugiaus mums 

tokių rinitų scenos veikalų. 
Voras. 

IJARUANAv 
Parsiduoda Bučernė ir Grosemč-, 

labai pigiai. Geroj vietoj. Priežast is 
patirsite ant vietos . 

Atsišaukite tuojaus po adresu: 
1511 & 4S Coui t 

REIKALINGI 

LeiberiaJ. del pl ieninės fandrės dar
bu. % iki 10 valandv* su ItVik'.; ir 
pusę po 8 valandų darbo. Gera m o 
kestis. P l a s t a randasi arti karų li
nijos. 
( H R . l M t S T E E L F O T N D R Y CO. 

3720 S. Kod/jo Ave. 

P R E S S U l l t l . s 
t 

C'ystijimo ir Daž imo Firmoj 
SCHt"LZ — WAT1CRMAX CX). 

VII E . BSrtl Str. 

R E I K A l i » G . \ S 
I j e t u v i s Fotografietas. *-retouchinK" 
gera mokest is ir darbus ant v isados \ 

Atsi&a ūkite 
' W A S S E 1 / S S T I D I O . 

31 E . Mai:i Str.. Cbi< a$;o Hoights. 111. 

REIKALINGI 
Vyrai prie lengvaus ir šva
raus darbo prie paveikslinių 
rėmų ntouldings; prityrimas 
nereikalingas; gera proga pa
kilimui. 

The Joseph Klicka Co. 
20th & Calfornia Ave. 

Tūkstančiai žmonių 
tą sako apie ! 

Peopies Stock Yards State Bank 
Kampais 47th ir Ashland Avenue 

REIKALINGOS MER
GAITĖS. 

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

John Banmgarth Co. 
1414 W. Bandolph St. 

ANT PAKDAVIMO. 
3 augščių mūrinis -apartment n a m a s 
ir krautuvė S. W. Kampas 63Cios ir 
Campbel l Ave.^ lo tas 5Sx25. Steam 
h e a t moderniškas gerai statytas. Kai
n a $80,060.00 su pirmu morgage 
$35,000.00. ims ir antrą morgage. 

Agentams komisą. 

UTESCH & SON, 
Exclusive Agents 

2423 W. 63rd Str. 

v v la 

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos— S 
. j 

Ji yra State Bank po kontrole ir Priežiūra Illinojaus Valstijos • 

Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolieriu. • 

Jos Stockholdenai ir Direktoriai, arba taip sakant "vyrai sto- • 

vinti užpakalij bankos" ir vyrai turtingi ir su dideliu biznio prity

rimu. 

Siu vyru turtas siekia suvirs Viena šimtą Milijonu Dolieriu. 

BALTIMORE. MD. 

A. PETRAHS 8c CO. 
M O R T G A G E B A N K 

REAL ESTATE iNSJf tANCt 

EOROPEAN AMEMeMlM^l 
! .T«.UI P e r d u o t i L»»*^*»'t»» 

N O T A R U l S A S " j 
321S So Hatsled »rwt. ttmft, • * • « 

Baltimorės rubsiuviai be 
j darbo vaikštinėja. Daugelis 
dirbtuvių mažai dirba, kitos 
visai sustojo. Kai-knrie juok
dariai šiepia, kad Baltimorė's 
nibsuiviams prisieis ukėse 
kormiji audrinti. 

Bedarbi aujantitd i lietuviai 
sako: "Kaip tik prisieis ilgai 
be darbo būti. tai tada rengsi-
Hjės Lietuvon grįžti.1' Jau ir 
dabar dauguma parduoda na
mus, rakamlus ir rengiami ke-
lionon. Daugelis butų jau iške
liavę, bet laukia Steigiamojo 
Seimo. 

įĮanrfntVji grįžti Liet. s » 
tįį kalbasi, kad pargrįžus tė
vynėn dabar galima butų už
imti žyiHoTt.v vieta- ir nusi
vežu* Amerikos dolieriu gali-
Bi iškeisti į daug lietuvišku 
;-:-,-:i!U. A K 

REIKALINGOS MERGINOS 
Prie fabriko darbo geros va-

| landos gera mokestis. 
Nepaprasta proga valandos 

nuo 8 iki o. 
Winhotz Schell Cb. 

308 St). Canal Str. 

REIKALINGI PRIE KARŲ 
DARBININKAI. 

Material ir nuo štukų darbas 
cbecker-s ant freiglit karių. 
Taippat ir leiberiai 

Atsišaukite: 
STREETS CO. 

W. 48ta St. & S. Morgan. 

REIKALINGI VYRAL 
Del fabriko darbo gera mo
kestis ir banus. 

Atsišaukite: 
Western Felt Works 
4115 Ogden Ave. 

Arti 22ros & Crawford Ave. 

AXT P. t«Bt , \VIMO 
per savininką ant 3708 S. InicraUi 
Ave . 9 kambarių mūrinis namas po 
o ir 4 kambar ius naujai ištaisyta 
kaina $2.250.00. Atsišaukite pas sa
vininką: 

M. i . IĖOR.VV 
5»52 S. C w . Tttcr Str. 

Telefonas Vincennes :: 95 

PARĘjrm o i > . \ 
! pust- akro žem«>s f« 5 kambarių s tu-

ba pietvakarių pusrj l ietuvių apg>--
venta, e lektros Svte i . prek«> $S.300.00 
Pri imsiu lotą <afb» -aut«tno*>i!ių. At
s išaukite: 

A CHT.KNAl'SKrs . 
S2S5 Aubuni Ave . Ctik-ago. 111. 

Su v. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos 
Cook Pavietas ir 26,000 darbininku tari 

savo pinigus pasidėję šiame Banke. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 

Telefoną.- Boulevard ftlftfi f 1 

T l ' 0 * A C » f \RSH>l 'ODA. 
Laetuvtų apg>"v"onxoj apyl inkėj , dai- i 

l ioj vietoj , arti §v. Kazimiero v ienuo- | 
lijos ir parko gTažus. naujas namas j 
( b u n g a l o w ) . S kambarių, "furnacc" » 
ši ldomas. Parduodamas prieinamą | j 
kainą. j J 

DR. C, KASPUTIS [[{ Taupykite Piningus: 
DENTISTAS 

SSSl S. Halsted Str. 
Chk«Rt). 111. 

VAL.VXDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

Q2n iz*jm& 

Atsišaukite pas savininką, 
9. t 'OLBY. 

69S5 S. Talman Ave . 

MERGAITĖS 
Mes jums siūlome pastovų dar
bą vynioti ir dirbti kalendo
riams stovylat*. 

Prityrimas nereikalinga^ 
Gera alga pradžiai. 

G-oes Lithographic Co. 
42 W. 61st Street 

FAKSIDUODA FORD.VS 
Welas tas 1919, 5 sėdynių. Išrodo 
ka ip tik naujas S V. mėnes ia i važi
nėtas. Prekė $540. kam. toksai au 
tomobi l ius reikal ingas ats išaukite nc-
dė l io j iš ryto ar vakarais . 

6001 S. Honoife Str. 
Telefonas Proepect 1424 

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

•VXT P A R D A V I M O 
poolruimis 6 Sta la i . gero j vietoj . At
s išaukite: 

1*00 Vi. 35th Street 
Telefonas McKinley 391? 

PIGIAI IR G E R A I . 
Parduodam ir įr.araom namus , lo

tus, farmas ir v isokius biznius. P a s 
m u s ga l ima gauti visokių pasirinki
mų. . 

Atsišaukite pas : 
A. GRIGAS * CO. 

3114 S. Halsted st.. Chieago. III. 

Pales«rvitui vi«j akiy • \ 
tempime k a s 7 r s 1 
prleiaatim: skaod*-
Į'n.o g&lvoa. Kvaile
lio, aptemimo. ow-
votoma, aVaodan^ioa 

tr uiaidegnstns karičiu akių krelvoa akys. 
katerakto. n e m i e l o ; netikras akla indeSam. 
I>aroma egzaminą." leūctra parodantis ma-
iiaumae klaidas. Akiniai pritaikomi telain-
(rai. toli Ir eiti matantiems papelbats. Ser«re-
kitę savo rofrėjimo Ir valkus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 Iki i vakaro. X*-
dėllomis nuo 10 Iki 1 va:, po pietų. 

155S W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefooaai Drorrr 9<W. 

ITCVERSAL 

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PL\XUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir U pas 

r, KVOKKA & 5UN5 
1551 — 53 W. Chieago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščin. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Ser«domis ir 

Petnydiomis iki S vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

- i ~ S 

i^*--- ' ^ «*>*M*JI 

Mes turim naktinio darbo mer
gaitėms ir vaikams suvirs 16 me
tų. Taippat moterims, ir vyrams 
mūsų išsiuntimo skyriuj. Darbas 
mergaitėms ir vaikams sudėti ka
nas ir prižiūrėti jas. Darbas del 
vyru yra užkalti boxas ir sudėti 
j karus. Taippat padirbti prie 
troko. Mums reikalingos mergai
tes, vaikai moteris ir vyrai del 
dieninio darbo mušu fabrike. l*ri-
tyrimas nereikalingas. Darbas pa-

\ \ T P A R D A V I M O 
puiki ir graži grosemė . randa pigi 
$13.0© apgyvonta Lietuvių ir Lenkų. 
Priežast is apleidžia Ameriką. 

4SS2 s o . Honi»it*«e Ave. 

I.OTAS A \ T rMCDAVTMt) 
Gary. Ind.. savininkas- greitai išva
žiuoja į Europa toilel pigiai parduo
siu, kaina Oasti s ; 0. nnt SSmokes-
cjo $700. Atsišaukite š iuo adresu: 
' MR. \ . s T A X I O M S . 

M 1 6 S. W«->tern A \ c . C h k « e o . III. 

Pirmutine Lietuvių Valstijine 
Banką Amerikoje 

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

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

# 

U 

OEAND RAPIDS, MICH. 
šiuomi pranešu, kad pas 

mane galite užsirašyti dien
raštį "Draugą", kitiems ir i 
Lietuvą. Užlaikau visokiu 
maldaknygių. Priimu ir pr i - ; _ 

i„,;„; įduodu i dienraštį "Draugą" I stovus ir gera proga prasilavini- . * :. . . . ' 
mus geriems darbimukams. Ahd- j ****** pagSrSBUmus r | 
Saukit, .tuojaus. | ^ . ^ ^ 

Dešimts Milijonų 

Conticental Can CJompany Inc. 
5411 West 65th Stareet 

darbu užsakymus. 
Tais reikalais 

šiuo adresu: 
T. MARGELIS, 
544 Myrtle Str., 

Oraad Rapids. Michigaa. 

Visi jie yra pasekmingi vertėjystėje, kurie stovi užpakalyj šios 
Bankos. 

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

Keliaujantiems j Lietuvą pasportus parūpiname per savaitę lai
ko. Siunčiame pinigus i visas pasaulio dalis trumpu laiku ir sau
giu būdu. 

BANKUS VALANDOS: 
Panedėlinis .Scmiomis. K>tvorpiis ir Pet&yčmnis nuo 9 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų, rtarninkai* ir Subatonris nuo 9 vai. ryto iki 8:30 
vakare. • 

file:///algi
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SU KAUNO 
n w KERMOŠIUM 

Švento Antano Parapijos 
CICERO, ILLINOIS » '' 

Nedėlioję, Birželio-June 6, 1920 m. 

NATIONAL 0R9VE DARŽE, Rivsrside, III. 
II:] Pradžia 11 :30 A. M. 
t H J T 

! " 

JŽANGA 25c. 

n 

68E 3=-: 

Ko Kauno Kermošiui bus tai aiškinti nereikia tik jeigu kuris nevažiuos i Ker
mošių, tai tas paliks nelaimingiausiu zrno.-um. 

Bėgiu, šokimy, dainų, imtynių, valgių gėrimu ir košės. 

Kviečia KOMITETAI iR KLEBONAS 

PASARGA: Privažiuoti galima 22 iki La Grange, La Grange iki Darž;ii. 

T2T. 3E 3S 

r 
s— 

CHICAGOJE. 
-s 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES S K A I T L I N G A S E E P U B L I 

EONŲ SUVAŽIAVIMAS. 
Šeštadienis, birželio 5 d., 

Šv. Bonifacas 
Sekmadienis, birželio 6 d.. 

DIEVO KŪNO. 
Pirmadienis, birželio 7 d.. 

Šv. Robertas 

Taip juk pasitaiko. Antai 
1912 motais demokratų kon
vencijoje papuolė kandidatu 
dabartinis prezidentas Wilso-
nas. Niekas nesitikėjo, kad 

j jam tektų kandidatūra. Nes 
[tam tikslui iškalno buvo pa
rinktų žmonių. 

Bet tarp frakcijų pakili; 
v , . _,.. i nesutikimai i>akėlė kandidatu 
Nepaprastas truksinas Chi-' 

Johnson iškilmingai priimtas. 

SMARKIAI DARBUOJASI 
"SAUSIEJI." 

Pastatys jie klausimus repub
likonų kandidatams. 

Virgil G. IlinshaAv, naeijo-
nalio proliihicijonistų komite
to pirniininkas, parūpino po-
ią klausimų, katruos padub
siąs prezideneijaliams kandi
datams republikonų partijos 
konvencijos pradžioje. 

Tie klausiniai, suprantama, 
jjalies prohihiciją. Kandidatų. 
Sakoma, tiesiog bus paklausta, 
ar jie tiki proliibicijai, ar jie 
pasižada aštuonioliktąjį svai
galų prohihicijos aniondmontą 
(priedų šalies konstitucijoje) 
paremti ir ar jie nesutiks sa
vo platformoj pažymėti pro
hihicijos klausimo. 

Kandidatų atsakymai, tvir
tina Hinsliaw, busią paskelbti j 
viešai. 

Vakar Chicagon atkeliavo 
žinomas William Jonnings 
Bryan su tikslu pagelbėti 

eagoje republikonų konvenci
jos išvakarėse. 

Suvažiuoja valstijų delega
tai, valstijiniai republikonų 
komitetai. Atvažiuoja daug 
partijos vadų, organizatorių 
ir svečių. Oia ištisai savaitei 
susispiečia įvairios rūšies po
litikai. Komitetai Įsteigia raš
tines, viešbučiai pilnėja. 

Pelnosi Chicago. Nes kon
vencijos metu suvažiavusieji 
delegatai ir pašaliniai praleis 
čia milijonus. 

T ,. . . .. , .. m dis, mandagus, iaip v ra kiek Lenkt vniau ia i rakei IOS. Tam . . ." . , . . . , •. . , . , , . * . ... . . T vienoj i>olitikine) kampanijoj. tiksliu nesigailima pinigu. Ir _.., ,: v v . "T . i_ • A i Dideliu lipšnumu ir pat ritas pat Amerikoje atsikarto- . , , . , j ' . , . . . . , . . jotine dvasia apdovanotas sėja kas ketvirti metai. 

mažai Amerikai žinomą žmo
gų. Ir tas žmogus laimėjo rin
kimuose ir pagarsėjo. 
, Taip gali hut visose kon
vencijose. Taip gali Imt ir šioj 
republikonų konvencijoj. 

Visi jie geri. 

Šiandie visi' tie tariamieji 
kandidatai pasirodo geri pi
liečiams, ypač darl)o žmo
nėms, nuo kurių priguli jo iš
rinkimas ateinanti rodom 

Atrodo, jie turi aukso šir-

Johnson yra populeris. 

Svarbiausieji republikonų 
partijos nužiūrėti kandidatai 
i prezidentus yra: Illinois gu-
l>crnatorius Lowden. gene
rolas YVood ir senatorius J o 
linson iš Calii'ornijos. 

Populeringiansias čia skai
tosi .Johnson. Kuomet arą 
diena jis čia atvyko, ji pasi
tiko didžiausios žmonių mi-
mos. 

Taip nėra su gubernatorių 
"sausiesiems" jų darbe, idant 
koks "šlapias' ' republikonas 

natorius Johnson. Jis yr;;. «š-
kalhi ngas. Ve kodėl prie jo 
žmonės labjausia limpa. 

Artimiausios dienos paro 
dys, katram iš jų bus lemta 
pakelti kampaniją pirm pt\zi-
dencijalių rinkimų. 

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

vėliavų, bet kuogreičiausia 
pakabink Lietuvos trispalvę 
lange. Matydamas tą lenkas 
nedrįs klabinti jūsų durų. 

Ta galite padaryti 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 bon;l už šimtinę 
arha penkdešimkę. Ateikite 
visi, nes bus misijos įgalioti
nis ir kiti geri kalbėtojai. 

(iarbųs tovnofleikieeiai. 
Mūsų kolonija kol kas stovi 
pirmoje vietoje pirkime L. L. 
P. bonų visoje Amerikoje, (lali 
me pasidžiaugti. Bet turime 
nepamiršti to, kad dar tik 
pusė paskirtos sumos išpirko
me, o laikas jau visai trum
pas. 

Pirma vis sakydavome, kad 
dar yra daug laiko, suspėsime. 
Tai,?i, dabar subniskime. Bo
nai yra ant rankų. Kaip tik 
mokėsite pinigus, tuoj gausit 
ir boną. 

Bonus galite gauti pas sto
čių iždininkus (4<>.*16 So. Vood 
Str.) 

(lerb. biznieriai, pakabinki
te Lietuvos trispalvę jūsų san
krovose, o tada' vertelgvstė se-
ksis daug geriaas. Taip-gi tie 
visi, kurie dar nėra pirkę bo-

užkandžais, pasigrožėti visos 
Chieagos jaunimu, prisišokti 
ir pasigerėti gražia programa. 
Bet praeitais metais nė pusės 
nebuvo *to, kas šinosmet bus. 
Vėliau parašysią, nes jei da
bar pasakyėia, taį rr laukti 
nusibostų. 
Taigi tikėkime oro spėjikams-

ir sulaukę to nedėldienio pir
mieji Riversidėn, nes vėliau 
gatvekarių negausim. Ten ne
tik medžiai pridengs nuo sau
lės spindulių, bet ir šaltu kva-
su galima bus burnelę pavil-
ginti. 

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

Sparnas. 

i : DIDELIS PIKNIKAS : 
K> n<jl2 

• • 
I 
I 
I • • • • 
I 

ŠEIMININI IŠVAŽIAVIMAI. 

Nedėlioj, birželio 6 d. šeimi-
ninis L. V. 36 kp. išvažiavimas 
Beverley Hills (87th ir Ash
land Ave). Visi nariai kvie
čiami susirinkti bažnytinėn 
svetainėn (44 ir So. Fairfield 
Ave.) 1:30 vai. po pietų. Im-

ŠV. MYKOLO ARKANIOLO DRAUGYSTES NO. 2 

Nedelioj Birželio 6, 1920 
• POLONIA GROVE DARŽE 
m 
§ Higgin ir 61 St., Jefferson Park, ID. 
| Pradžia 1:00 vai. po piety Jžanga 35c. ypatai • 

• 
i 

Northsidiečiai. visi už mieste j daržą! Nei vienas nepasili- I 
kito namuose. Kaimynai, del geresnio susipažinimo ir vienybės, • 
atsilankykite pas mus. Apart tyro, gero oro, bus įvairiu pa- • 
silinksmhiimų, žaislu, dainą, * skanių užkandžiu ir saldžiu ge- • 
rahį. • 

Reikia važiuoti Milnaukee Ave.. karais Į vakarus iki Jeffer- S 
son Park. Išlipo iš karo eikite 2 bloku į pietus į vakarus iki S 
daržui. ,Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti. 

Draugystė šv. Mykolo Arkaniolo. • 
I 

šiol alumnai tylėjo, bet dabar .sia susirinkti, nes yra daug svur 
pasirodys su savo vakaru. bių reikalu suvarstymui. 
Vakaro aėlaan skiriamas sta

tymui seserims namo. 
N. N. 

Juozas Mačiulis, nat. rast. 

PRANEŠIMAI, 

sime vieną gatvekari ir leis:-
nų, tad dabar eikite "over the m^ mjnėtos vietos link. 

IŠ GHIGAUOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

I* T0WN OF LAKE. 

Lo\vden ir generolu Wool. 
Visųpii-ma todėl, kad šituodu 

nepatektų" kandidatu i prezi-|>™ kaipir namiškiu. Senato-
dentus. Lygiai jis pasidar-j™* Johnson gi retai čia at-
buosiąs su kitais "sausai- įsilankydr.vo. ši kolonija ištikrųjų yra lio 
šiais", kad kandidato platfor- Pagaliaus dar ir todėl, knd tuv:Ška. Kur tik nepažvelgsi, 
mon nebūtų indėtas prohibiei- senatorius Johnson atrodo! visur lange matos Lietuvos 
jos klausimas, nes tai butų tkaipir artimesnis darbo žino- vėliava su parašu "Litliuani-
"didžiai baisus" daiktas. inėms. a " viršuje ir "Pirko Lietu-

"Sausieji"" po konvencijos j Guliernatorius Lowden y r a | v o s Laivės Paskolos Boną" 

top v ir tie, kurie turite pir
kę už 50 doL. pirkite dar už 
tiek. Padarykite lygiai 100 dol. 

Lenkai jau atsižada Vilniaus 

ir (iardino. dar po boną ir 
lauk lenkai iš Lietuvos. 

Jonas P. Parkauskas. 

Valdyba. 

L. Vyčių 13 kuopos išvažia
vimas Įvyks rytoj, birželio (i 
d., Willowspring miškuose. 

Visi nariai teiksitės susi
rinkti rvte 9:li) ties Šv. Krv-

Sus. L. Rymo-Katalikų Ameri
koje Chieagos Apskričio susirinki
mas bus nedėlioj. birželio 6 d.. 5 
vai. po pietą. šv. Jurgio parapi
jos svetainėje. Visą kuopą atsto
vus kviečiame būtinai suvažiuoti 
šitaii susi rinki man. 

Yaldi/b'i. 

Federacijos 7 skyriaus pusmeti
nis susi rinkimas bus pauedėlyje, 
tuojau po bažnytinių pamaldų, 
baž. svet. Malonėkite delegatai 
skaitlingai susirinkti, nes turime 
daug svarbių dalyki} apsvarstyti. 

'Valdyba. 

S.,L. R. K. A. 85 kuopos svar
bus priešmetinis susirinkimas bus 
nedėlioj. birželio 6 d., 2 vai. po 
pietų. šv. Kryžiaus parap. svet. 
Kviečiairii visi nariai i ši susirin- j 
kimą, nes turime daug svarbių 

Dr-ja Pažintis Lietuvių Ameri
koje laikys priežpusmetinį susi
rinkimą šiandie, birž. 5 d., 8 vai. 
vakare Dirvinskienės svetainėje, 
4628 S. Wood St. 

Stanislovas Barsi*. 

PASPOBTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

ORO SPĖJIKAI IR CHICA 
GOS VYČIAI. 

žiaus parapijos mokykla. Iš t dalykii apsvarst.^i. šitas susi-
čia susėdę vežiman leisimės \ rinkimas bus paskutinis prieš sei-
minėtų miškų pusėn. Jeigu pa- m3- Taipgi bus priėmami nauji 

I sitaikytų lietus, taj susimesi- įnanai. 
Chieagos oro spėjikai prane- • Į n e parkueių svetainėn. -v- Siančiuvenas, kp. rast. 

Korespondentas. 

Balde CoasoltatkMt Barran, Inc. 
55 So. Dcarborn S t CbK-ap*. 

ša, kad nedėldienis, birželio 
13 d„ bus gražus ir šiltas. A- IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

čia Uiojaus dumsią į San stambus kapitalistas. Gi gen.j apačioje. Bet daug langų dar! pie pusiaudienį, kaip prane-j g i u o m i p r a i 1ešu L. Vyč 
Francisco, kur įvyks denio- j Wood, suprantama, yra kari-1 n^turi jokio ženklo, (ial tai j ša, užeisianti didele k a i t r a ; ; k p _ n a r j a n i s ? k a d pe r e j 
kratų partijos konvencija. I r i s u žmogus. I r vienas ir kitas i tuose namuose gyvena airiai* 
tenai bus atkartota tokia p a t ^ m patrijotu. Bet jų pade-: O, ne. Airiai ;r turi trispalves 
proce<lura. jjinias nepritaikomas prie pa- languose. O gal lenkai? Ne. 

Matyt, aštuonioliktasis a j prastų žmonių-piliečių skonio. Lenkai ir-gi dabar platina pa-
mendmentas padėtas ant visai Juodu nelimpa prie širdies. skolą ir varos taip smarkiai, 
silpno pamato, jei probibieijo- i . . | kad *dar vos tik savaitė laiko, 
nistai deda pastangas, kad jis i l ^^p. | 0 j a n p i ] m - l an^ j prikabinėti 
nesugriūtų arba nebūtų su- Kaip pasakyta, jie trys y-1 pasiputusių mergpalaikių. Tai 

ių 16 
pereitame 

Žmonės, negalėdami perkest i į g l į s i r i n k i m e t n u t a r t a ig_ 
1 V V * • V " - | * 

LaMaringos Sąj. 4 kuopos mė
nesinis susirinkimas bus panedė-
l.vj, 7 d. birželio. 8 vai. vak. 

griautas. 

Sekančią savaitę Cbieagoje kad iš jų vienas katras turės 
bus kūdikių savaitė. Visa sa-,but paskirtas kandidatu, 
vaite bus surišta su pamoki-1 Konvencijoje kartais gali 
nimais. kaip kūdikius auklėti. Įvykti kokie nors nesusiprali-
kaip juos valgydinti ir ap-Jmai ir kartais gali patekti kan 
saugoti nuo ligų. Ididatu visai j)ašaliiiis žmogus. 

ra svarbiausieji kandidatai.! kaš tuose namuose gyvena? 
Bet niekas negali pasakyti, I O-gi visi mūsų biznieriai ir iš

gamos, kurie nenori pirkti L. 
L. Paskolo? bonų. O gal lau-

to karpio namie, važiuos į;važiavimas 6 d> birželio, 1:30• Kviečiami skaitlingai visi naria. 
laukus, miškus, kur dvelkia:va^ ^ p į 0 ^ j Marąuette par-!ir šiaip visi susipažinti su Lab-
šioks toks vė.ralis ir po me-|ką. Tatgi malonėkite susirink- j darybės veikimu. Turim daug 
džiais slėpsis nuo saulės spin- L- ^ r j n i i n e t u bfa Vyčių kam-ji^irių reikalų, kurių negalima 
dtUiii. ibarin. Tik prašyčiau nesivė- Į palikti. Taigi visi kriečiami susi-į 

Cbicagos lietuviams ta die-jjjnt^ j ^ a s nepribus paskirta- ""kiman, kuris bus mokyklos; 
išeina ant laimės. Tautiš- L e į a i k e . ' n e bus laukiamas. ^mban-j (18 ir Cnion Ave.) na 

kia, kada lenkai ateis jiems 

kame darže (National grbve), 
Riversidėj, tą dieną bus me-j 
tinis L. Vynų Chieagos Apsk- j 
ričio piknikas. Kas praeitais! 

Koresp. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

KviėčiĄ Valdyto. 

IŠ BRIGHTON PARK 

Priošpusmetinis susirinkimą.* 
metais buvo Vyčių Apskričio Šv. Jurgio mokyklos alum- ^ ^ ^ š i r d i o s v Jc79m 

parduoti. Brolau, sesute, lie- j piknike tame pačiame darže, jaai rengia Vakarą, kuris bus b u s „(įėlioj. 6 d. bii^lio, 2 vai. 
tuvi! Nelauk pakol tau len- tas galėjo pasigardžiuoti šiau- į nedėlioj, birželio 0, 1920, Šv. J po pietų, bažnytinėj svetainėj. 
kas ateis ir siųlvs pirkti savo | niu, šeimininkių pagamintais'Jurgio par. salėje. Nors iki, Kviečiami nariai kuoskaitlingiau- Į 

A. f A. 
STANISLOVAS MEI2IS 

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

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

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

Nubudę 
Moteris Jieva Meižienė. 
tris vaikučiai ir brolis Jo
nas Meižis. 

iKiuEiEEEiimiuinimiii i i inmiiHniiuimninmmminiuiii iHmimifiiminmniiiHiimniim 
S 

GERTAS I ! 

i i 
! 

Nedelioj, Birželio 6 d. 1920 
School Hali, 48th ir Honore St. Pradžia 7;30 v. vak. 

m m w. 

S Panis^fs Elzbietos Makaraites ir jos mokinių 
•iiuziiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiinimiinnHiiiiniiii 

i ! Apart viršminėtos artistės rengėjos koncerte dalivaus dar p-les H. N'nrkaite ir Ona 
» ; Rudauskaite. dainininkės, p. K. Sarpalius, baritonas, J. J. Zoln. tennris. Bus duetu, S 
{*• quartetu. ir kiti pamarginimai. f a j 
l ; Tikietai parsiduoda pas kiekviena mokini, p-as, J. J. Zolp, 4."47 Hermitage ave., p-)ė • 
! ! F. Okmoniute, 451S AVood St., "Draugo" ofise. Naujienų ofise, .1. J. Klias Banke, 5 

I)r. Makaro ofise. > n 
Kvieėiame visus atsilankyti ant šio koncerto, nes programas bus crražns. Po progra- • 

mui šokiai. KOMITETAS. į 

I l i H I l I l l E l I B S I I I H I I I l l l N H H i S l I l I B i m i l l l l l H N n f f 




