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Sušaukiamas Naujas 
Meksikos Kongresas 

Carranza kol-kas dar nesuimtas 

CHICAGOJE TRAUKINIO 
PLĖŠIKAS NUŽUDĖ 

P0LICM0NĄ. 

Nužudytas ir patsai plėšikas. 

BAIGIASI CARRANZOS i bą, katra yra paskutinė Car-
KARIJERA. 

Taip sako geri. Obregonas. 

15. — -Iš 
pranešta, 
24 dienon 
Meksikos 

Washington, geg. 
Meksikos sostinės 
kad tenai gegužės 
sušaukiamas naujas 
kongresas. 

Kongresą sušaukia vyriau
sias liberalu konstitucijonalU 
tų vadas, Sonoros gubernato
rius de la Huerta. 
Sušaukiamas su tikslu pas
kirti Meksikos respublikai pro 
vizijonalį prezidentą. 

Kongrese, beabejonės, daly
vaus t ik , tos vienos partijos 
vadai, kaipo atstovai. Bet jie 
nebus visuomenės atstovai. 

Liberalai konst it nei jonai is-
tai sakosi laimingai p ra vedę 
revoliuciją. Jie šiandie laiki
nai paima ii* šalies valdymo 
>tyrą. 

Bet paskui seks rinkimai at
stovu tfkrąjin kongresam Tik 
tuomet Meksika pą*jjus lai-

ranzos gelbėjimosi lenta. 
Paimta dar du Carranzos 

traukiniu su 600 kareivių. Iš 
mūšių lauko dabar aiškiai pa
žymima, kad Carranzai pa
bėgti nebus duota progos. Nes 
visais šonais jo spėkos apsup
tos revoliucionierių. 

Sonora gubernatorius de la 
Huerta, anot žinių iškeliavęs 
i Mexico City. Yra daugybė 
kandidatų į provizijonalio pre
zidento vietą. Pirmoje vietoje 
stovi gen. Obregon ir gen. 
(Jor žales. 

ANGLIJOS IR PRANCŪZI
JOS KARĖS LAIVAI MEK 

SIKOS PAKRAŠČIUOSE. 

Sakoma, su Carranza esąs An-
„ glijos konsulis. 

miirgn, kuomet tfberWii'kons-
titucijonalistai neuzurpuos ša
lies valdymo, kuomet bus leis
ta apie šalies valdymą tarti sa
vo žodi plačiajai Meksikos 
visuomenei, bet m 
liberalams. 

Vera Cruz, geg. IT). — Nuo 
pradžios revoliucijos Meksiko
je pirmu kartu šituose pakraš
čiuose vakar pasirodė keli an
glą ir prancūzų karės laivai. 

Du laivu įplaukė uostau, ku
riam nuo kelių dienų stovi keli 
Suv. Valstijų karės laivai. 

Čia pasakojama, jog su besi
slapstančiam Carranzai drau
gauja Anglijos konsulis W. A. 

vieniems; Jiody. Anglija tad darbuojasi! liaus buvo nušautas savo kam-
iŠ to sūkurio 4u\ip nors sveiką bariuose. Pavogti pinigai atra-

Vakar anksti išryto pietinėj 
miesto dalyj įvyko tikra bata
lija gatvėse. 

Tuo jaus po dvyliktos naktį 
Illinois Central geležinkeliu 
atvažiavo Xew Orleans ekspre
sinis traukinis. Ties 63 gat. 
traukinis minutai staptelėjo ir 
iš jo pasprūdo plėšikas Royal 
VValton su $80,000. 

Plėšikas tau traukiniu buvo 
įsėdęs stotyje Gilinau, už kelių 
mylių nuo Kankakee. Vaiiuo-
jant traukiniui į Chicago jam 
pavyko ineiti pastos vagonan, 
kuriuo buvo vežama $500,000. 
Surišo jis pastos klerkus, susi
kimšo į savo krepšį apie $80,-, 
000 ir Chicagoje traukinį aplei
do. 

Čia jis su krepšiu eidamas 
gatvėje susidūrė su poliemonu 
Robertą. Šitas paklausė, ką jis 
turįs krepšyje. Plėšikas atsakė 
keliais šūviais, paklojo polic-
moną ir pats nudūmė į savo 
kambarius, kokius jis buvo 
nesenai nusisamdęs ties Drevei 
1 >o ui vardu, 

sukelta.ant kojų kuone visa 
Ohieagos policija. Atsirado 
žmonių, kurie girdėjo šaudymą 
ir kurie matė, kaip vienas žino-
gujįgreitai pasprudes į aparta-
mentinius namus. 

Policija apsupo namus. At
rado plėšiką. Bet jis stojo ko
von prieš būrį poliemonų. Vie
ną poliemoną sužeidė. Paga-

LIETUVOJE SUAREŠTUO
TA DAUG BOLŠEVIKU 

AGENTŲ, 
LONDONAS, geg. 15. — Iš 

Kauno į Copenhageną depešo-
je sakoma, kad praeitą savai
tę visoje Lietuvoje 400 bolše
vikų agentų buvo pakėlę smar
kias agitacijas, matyt, prieš 
susirenkant} šiandie Kuria
mąjį Lietuvos Seimą. 

Daugelis tų agentų suaręs 
tuota ir internuota. 

Iš Lietuvos ištremtas bolše
vikinis komisijonierius Platen, 
šveicaras/reikalaujant to Švei
carijos vyriausybei. 

Platen buvo laikomas Kau
no kalėjime nuo to laiko, kuo 
met jis buvo priverstas su lėk
tuvu nusileisti ant žemės Lie
tuvoje. • 

PADABINTI MIESTĄ IŠ
RINKO MOTERIS. 

/ 

žinokitės dabar, pasakė vyrai 
piliečiai. 

Kinijos Rytų Geležinkelio 
Klausimas 

Houston, Tex., geg. 16. — 
Netoli nuo čia miestelis Jewett 
susilaukė moterų valdvbos. 
Xes moterims to labai norėjosi. 

Visais laikais tas miestelis 
buvo nešvarus. (Jatvėse mėšlai, 
tuščiuose lotuose karvės ganė 
si. Miestelio ponioms tas labai 
nepatiko. Ir jos prie kiekvie
nos progos už tą kaltino mie
stelio valdybą, sudarytą iš vie
nų vyrų. 

GELEŽINKELIO LIKIMAS 
PADUOTAS VVASHING 

TONAN. 

Japonijai norisi gauti tą 
svarbų kelią. 

Harbinas, geg. 10 (suvėlin
ta).—Likimas Kinijos Rytų 
geležinkelio, nuo kurio prigu
li pietrytinės Siberijos ir 
šiaurrytinės Kinijos visa at
eitis, matyt, tomis dienomis 

ŽMONĖS NEPRAMATO GRU 
MOJAM0 STREIKO. 

Carranza turės pasiduoti.. 

Sulig gautų žinių nuo savo 
atstovo gen. Obregonas pa>,-
kelbė, kad buvęs prezidentą-
Carranza kas valanda galis pa
siduoti. 

Jei jis to nepadarė- praeitą 
naktį, tai šiandie jis papuls 
revoliucionierių rankosna. 
Nes i-evoliucijonieriai vakar a-
takavo paėią Carranzos sargy-

Gali sustoti visi šalies geležin
keliai. 

Jos dažnai sakydavo, kad! galutinai bus apspręstas Wa-

išgauti savo tą koilsulį, kuriam 
lygiai, kaip ir Carranzai, grū
moja pavojus. 

Anglu ir amerikonų čia auto
ritetai deda pastangas susineš
ti su tuo konsulitf, kurio padėji
mas nežinomas. Tuo tikslu į 
San Marcos pas revoliucionie
rių vadus pasiųsti atstovai. Gal 
su vadų pagelba bus galima 
konsuli išgauti gyvą ir sveiką 
iš carranzistųtarpo. 

sti. 
Policija paieško nušauto plė

šiko sėbrų. 
Nužudytas poliemonas Ro-

berts paliko moterį su penkiais 
mažais vaikais. 

KALINĮ PASKYRĖ KANDI
DATU Į PREZIDENTUS. 

DIDELĖS BAŽNYTINĖS 
IŠKILMĖS RYME. 

ŠVENTASIS TĖVAS KANO 
NIZAVO DU PALAI

MINTUOJU. 

Maldininkų minios sveikina 
popežių. 

Rymas, geg;. 1.").—Šitą ket
virtadienį Šv. Petro baziliko
je įvyko retai pasitaikomos 
bažnytinės iškilmės, šventasis 
Tėvas kanonizavo palaimintąjį 
(iabrielių Possenti ir palaimin
tąją Margaritą Mariją Alaeo-
que. Abudu įvestu Katalikų 
Bažnyčios šventųjų eilėsna. 
• Nepaprastose iškilmėse Šv. 
Petro bažnyčioje buvo Vatika
no civilė ir karinė dvarįja, 
Šventosios Kardinolų Kolegi
jos nariai, visa eilė Arkivysku
pų. Vyskupų, Rymo bajorija ir 
įvairių religijinių kongregaci
jų generaliai perdėtiniai. 

Iš popežiaus rūmų į bažnyčią 
procesijoje pirmose eilėse ėjo 

eboras pagiedojo uAve Maria 
Stella. ' ' Ruimingoji bazilika 
laivo kupina svečių. Iš įvairių 
pasaulio šalių buvo suvažiavę 
skaitlingi maldininkų bū
riai. 

Vatikano kieme Šventąjį Tė
vą krikštaujančiai sveikino 

New York, geg. 15. — Soci-
jalistų partijos konvencija 
kandidatu į šalies prezidentus 
paskyrė Debsą, šiandie užda
rytą kalėjime. 

Socijalistai kreipias į pre
zidentą Wilsoną paliuosuoti jų 
kandidatą. 

PRANCŪZIJA SUSILAUKS 
BALTOS DUONOS. 

Prancūzijos maldininkų būriai.^ P a r v ž iU&, g e g , 15# _ I l g a s 
Žmonės turėjo augštyn iškėlę l f t i k a s P r a n c u z i j a n e r a v a r t o . 
religijimus daiktus popežiaus j u s i b a l t o s d n o n o s V a r ! o j a m a 

palaiminimui. Šventasis Tėvas 
teikė apaštalinį palaiminimą 
ne tik tiems daiktams, bet ir 
jiems patiems. 

Kanonizavimo apeigas Bene
diktas Penkioliktasis pradėjo 
savo soste užpakalyj didžiojo 
bazilikos altoriaus užgiedoda
mas bažnytinę giesmę. Po at
kalbę jimo kanonizavimo maldų 
ir įrašymo palaimintųjų sąra-
šan šventųjų, popežius užgiedo
jo Te Deum. Tuo metu visose 
Rymo bažnyčiose atsiliepė var
pų balsai, išreiškiantieji 
džiaugsmingą valandą. 

Šventasis Gabrielius Possen
ti buvo Tėvas Passijonistas, gi
męs Asižiuje, Italijoje, 1838 
metais, gi miręs 1862 metais. 

i - šveicarų gvardija. 
Procesijai inėjus bazilikon, i Alaooąue buvo prancūzė vie 

juoda. Bot štai tomis dienomis 
maisto p^tvaikymo ministeri
ja paskelbė, jog su rugpjūčio 1 
d. PraneiiZ'jon bus ir vėl su
grąžinta baitą duona. 

Nes daag kviečių iš svetur 
importue*a. Be to, pramatomi 
kuopuikiauskji javų Užderėji-
mai. 

Washington, fceg, 16. —Jei
gu visoj šalyj geležinkelių dar
bininkai negaus tinkamos už-
mokesties už darbą, tuomet pa
kils tikras streikas ant visų ge
ležinkelių. ^ 

Tokį perspėjimą čia paskel
bė Timotby Shea, prezidentas 
Brotberhood of Locomoti\e 
Firemen. 

J is taip pasakė geležinkelių 
darbo tarybai, kuri svarstė už-
mokesties klausimą. 

Shea pasakė, kad visuomenė 
visuomet yra kurčia į grūmo
jančius šaliai pavojus. I t tik 
tuomet suskanta, kuomet pavo 
jus tikrai ištinka. 

(Ji streikas ant geležinkeliu 
yra tikroji pragaištis šaliai. I r 
jis bus neišvengiamas, jei dar
bininkai greitu laiku negaus 
didesnės užmokesties. 

\ 

PADIDINA DARBININ
KAMS UŽMOKESTĮ. 

valdant miestelį moterims ne-
kuomet to nebūtų. 

Andai įvykusiais rinkimais 
vyrai piliečiai atsisakė kandi-
duoti į valdininkus, gi balsuo
tojai rinkti vvrus. Per rinki-
mus išrinktos vienos moterys, 
pradėjo* miestelio viršininku 
ir baigus tarybininkais. 

Majoru išrinkta Mrs. Adkin-
son, Jewett State bankos kasie-
riaus moteris. 

Dabar vyrai pažiūrės, kaip 
jos padabins miestelį, kokią 
įves tvarką. 

3 METAI PRAEIS KOL CU 
KRUS BUS NORMALĖ

J E VAGOJE. 

Taip sako buvęs šalies mais
to administratorius. 

Washington, geg. 16. — Du 
ar tris metus prisieis laukti, 
kol cukraus padėjimas sugryž 
normalėn vagon, pasakė buvęs 
maisto administratorius Hoo-
ver kongreso komitetui, kuris 
tyrinėja cukraus padėjimą. 

Hoover sakė, kad jei per-
niai liepos mėnesiu "Sugar E-
qualižation board' butų nu
pirkęs Kubos cukrų ir vyriau
sybė butų kontroliavusi jo pa
dalinimą, šiandie žmonės cu
kraus svarui mokėtų tik 12%a, 

vv-sbingtone Suv. Valstijų 
riausybės. 

r ia apturėta žinių, jog An
glija ėmėsi priemonių, idant į geležinkelis 

tė bus daugiau 200 milijonų 
dolierių. Bet politikiniu'žvilg-
sniu tas geležinkelis tiesiog 
neapkainuojamas. 

Geležinkelį pravedė Rusija. 
Buvo jis pabaigtas 190o me
tais. Praeina tiesiog per Kini
jos teritoriją. Tam tikslui Ki
nija paskyrė apie 6 mylių plo
čio žemės ruožą. 

Sulig Rusijos su Kinija su
tarimo, Kinija turi teisių at
pirkti tą geležinkeli 1939 me
tais, atmokėdama visus išsilė-
šavinius jį pravedant ir pas
kui valdant. 

Bet 1893 metais tasaL 
ir su žemės 

tasai geležinkelis ir tolesniai« r u o ž u a p i m k jį t u i t o l 

butų valdomas talkininkų, n i j a į v į s a į dykai. 
Uaip jis yra ligšiol valdomas. 
Talkininkų viešpatijos sutinka 
su tuo Anglijos sumanymu ir 
jos norais. Dabar tasai suma
nymas paduotas Suv. Valstijų 
vyriausybei. Ir laukiamas nuo 
šitos žodis, ką ji tars tame 
klausime. 

Šiandie tą geležinkelį per 
.savo atstovus valdo Rusija, 
Kinija, Anglija, Prancūzija, 
.foponija, ČVko-Slovakija ir 
Suv. Valstijos. Astovai sudaro 
technikalę ta*W>ą. Šitos pir
mininku vra amerikoniška- » Manchurijos pusiausalį 

Boston, Mass., geg. 16. — 
American YVoolen Co., kuri tu
ri 15. atskiriu audiminių įvai
riuose miestuose ir miesteliuo
se, paskelbė, kad su gegužės 31 
diena savo visiems darbinin
kams padidina užmokestį 15 
nuoš. 

LENKAI PRAŠNEKA APIE 
' TAIKĄ. 

nuolė, gyveno septynioliktojo 
šimtmečio pabaigoje. Jinai 
įsteigė Švenč. Jėzaus Širdies 
pamaldas, kurias pripažino po-
pežiai ir kurios prasiplatino po 
visą pasaulį. 

Šventojo Gabrieliaus vienas 
brolis Mykolas yra gyvas. J is 
eina 86 metus. Yra gydytojas. 

Varsa va, geg. 15. — C'ia len
kų spauda ir vėl pradėjo dis-
kusuoti apie galimą taiką len
kų su bolševikais, kuomet len
kų kariuomenė savo ofensyvo-
je sulaikyta." 

Lenkams pavyko paimti Ki
jevą. Bet toliaus nei iš vietos. 

GINČAI KONGRESE ATEI 
VYSTĖS KLAUSIME. 

Mashington, geg. 16. —Pra
eitą penktadienį kongrese buvo 
pakelti smarkus ginčai ateivy-
stės klausime. Yra sumanymų 
uždaryti rubežius prieš ateivius 
keletai metų. To ypač nori Ą-
merikos Darbo Federacijos vir
šininkai. 

Bet kaikurie kongreso atsto
vai smarkiai priešinasi tam su
manymui. Nes.kuomet svtim-
šaliai ims apleisti Suv. Valsti
jas, gi nauji žmonės nebus įlei
džiami, tuomet čia gali pritru
kti darbininku. 

inžinierius Stevens. 
Jei Suv. Valstijos nepritari 

tam sumanymui, tuomet inži
nierius Stevens su savo inži
nierių štabu tuojaus iškeliaus 
Amerikon. Taryba bus paar-
dyta. Po šito geležinkelis tu
rės patekti valdžion Rusijos 
arba Kinijos arba Japonijos. 
Ypač Japonijai labai norisi 
apvaldyti geležinkelį. 

Stevens matėsi su Lamontu. 
Stevens tik vakar sugryžo iš 

Mukdeno. J is tenai matėsi su 
Tliomas \V. Lamont, kurs bu
vo parvykęs iš Kinijos' ir Ja
ponijos finansiniais reikalais. 

Lamont reprezentuoja Ame
rikos finansinius reikalus čia 
tolimuose Rytuose. Jis gerai 
ir gyvai pažįsta nytus, tad jo 
nuomonė apie Kinijos Rytų 
geležinkelio likimą yra autori
tetas. 

Kinijos Rytų geležinkelis 
yra 1,000 mylių ilgas. Imant 
bendrai visą kelią, pataisymus 
ir reikalingus daiktus jo ver-

Yra svarbus Japonijai. 
Iš to geležinkelio Rusija vi

sais laikais neturėjo jokios 
ekonominės naudos. Nes vi
suomet turėdavo pridėti. 

Tai pilna Rusijos savastis. 
Ir kaipo tokia, kuomet šiandie 
Rusijoje siaučia betvarkė, vi
sos didesnėsės viešpatijos turi 
interesuoties. 

Politikiniu žvilgsniu tasai 
kelias svarbus tuo, nes kas ji 
valdo, tasai gali valdyti ir vi-

kaip komercijiniais, taip poli-
tikiniais tikslais. Jei tasai ge
ležinkelis patektų4 japonų ran
kosna, Japonijai Siberijoje at
sidarytų tikrasis rojus. 

Tas geležinkelis prasideda 
aukso kasyklų apylinkėse Si
berijoje ir baigiasi Ramiuoju 
vandenvnu. Jis tad turtini' 
centralinę Siberiją jungi,1 

vandeniniais keliais. 

Bolševikų pažiūros. 
Rusijos bolševikų^pažiuros 

aiškios. Jie nori, kad tą gele
žinkelį ir tolesniai valdytų 
talkininkų taryba. Nes be to 
geležinkelis kuoveikiaus gali 
papulti japonų rankosna. 

Bolševikų valdžia Maskvo
je, be to Stevensui ir ameriko
niškoms spėkoms pasiųlo val
dyti visą Siberijos geležinkelį, 
pradėjus Uralu ir baigus Vla
divostoku. 

Nes tasai amerikoniškas 
valdymas apdraustų bolševiki
nę Siberiją nuo Japonijos i n-
takos. 

IŠKILMYBĖS CHICAGOJE. 

DAUGIAU ATKELIAUJA, 
KAIP IŠKELIAUJA. 

Gyvena mieste Aucona. I r jis 
Šventoji Margarita Marija I buvo Ryme šitos iškilmės me

tu. 

New York, geg. 15.—Sulig 
paskelbtų Ellis saloje sąrašų, 
pareitą savaitę į Suv. Valsti
jas atkeliavo 12,874 ateiviai. 
Tuo pačiu laikotarpiu iškelia
vo vos 4,310. 

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

PRIEŠINGAS MOTERŲ 
LYGIATEISEI. 

Sujungtas tiltu Michigan 
boulvardas. 

NESILIAUJA TEORIZMAS 
AIRIJOJE. 

Baton Rouge, La., geg. 15.— 
Louisiana valstijos gubernato* 
rius Pleasant rekomenduoja 
valstijos legislaturai nepatvir
tinti moterų lygiateisės 
amendmento. 

Paryžius, geg. 15. — Vakar 
pasirodė ir vėl kibirkštįnių ži
nių iš Maskvos. Per kelias die
nas buvus sugedusi kibirkšti-
nio telegrafo stotis Maskvoje, 
tas įvykę nuo pakilusių ^eks^ 
pjiozijų priemiesčiuose. 

VakaV, geg. 14, Chicagoje 
buvo nepaprastos iškilmybės, 
kuriose dalyvavo tūkstančiai 
automobilių, daugelis lėktuvų. 
Buvo visokiausių pramogų. 

Miesto majorą^ oficijaliai a-
tidarė naują tiltą skersai Chi-
cagos lipės. Tuo tiltu sujung
ta Michigan boulvardas šiau
rinėj miesto dalyj. 

Chicagai tas yra didis nuo-
tikis. J is liudija nepaprastą 
metropolijos klestėjimą. 

Per daugelį metų svajota a-
pie tą tiltą. Ir pagaliaus sva
jonės įkūnytes. 

Dublinas, geg. 15. — Teoriz-
mas Airijoje nesiliauja. De
ginami policijos barakai, nai-
namos pastos stotys, mokes
čių rinkimo raštinės su doku
mentais, muitinės ir kitokie 
prajovai išdarinėjami. 

Anglų yaldžia Airijoje pa
gauta despera4jos, nežino ko
kių priemonių imties. 

Kas valanda' aršėja padėtis. 

Lincoln, Nebr., geg. 15.—Ži
nomas William Jennings 
Bryan pakelia baisų trukšmą, 
kad demokratų partijos kon
vencija neskirtų į prezidentus 
kandidato tokio, kurs priešin
ga? prohibicijai. 
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. "DRAUGAS" • 
- Eina kasdieną išskyrus nedėldicnius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Metu .......•...-*.• •AAJL*. * , 6 ° 

- 8UV. VALST. 
Metams $5.00 

^ Pusei Metų 3.00 
Prenumerata mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
— ne nuo Naujų Metų. Norint permai

nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus ] 
registruotą laišką. 

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

Telefpnas McKinley 6114 

-

Išgamos. 
Vieni Amerikos lietuviai su-

pranta tėvynės vargą ir maži-
ua ji aukodami pinigu Lietuvos 
vargo žmonėms, pirkdami Lie
tuvos Laisvės paskolos bonus 
ir kitaip lengvindami sunkius 
Lietuvos darbo žmonių var
gus. Kiti juokiasi iš to viso, 
trukdo aukų rinkimą ir agituo
ja kliudydami paskolą. Sveika 
Amerikos lietuvių visuomenė 
ima nekantrauti. Nuolat gau
name aštrių laiškų, reikalau
jančių, kad Lietuvos valdžia 
neįsileistų i savo žemę išgamų 
neprisidėjusių aukomis prie 
viešų tėvynės reikalų, kad ne
duotų grįžti į tėvynę tiems, ku
rie nėra pirkę paskolos bonų. 

Nors džiaugiamės, matydami 
karštą tėvynės meilę tuose laiš 

Kai-kurie sako, ta priemonė 
nepasekminga, nes tautoje 
daug yra paikų žmonių nemo
kančių jos vartoti. Mes minti
jame kitaip. Išminties mųs tau
toje yra, tik ji dar nebuvo tu
rėjusi progos pamatyti ir paju
sti išgamų kenksmingmną. Da
bar tų progų jau atsiranda vis 
daugiau, todėl vis labiau įsiga
lės ir išgamų staipinimas ne-
rinkimu jų, neskaitymu jų 
spausdinki, nepritarimu jų su-
manvmams. 

i • 
mm — 

VILNIUS. 
Lietuvių patrijotizmas, lenkų 

šovinizmas. 

Nerimavimų Prie
žastys. 

Vienas iš galimų republiko-
nų partijos kandidatų į šalies 
prezidentus yra gen. ĄVood. Su 
savo- kalbomis jis apkeliavęs 
kuone pusę Suv. Valstijų. Sa
kosi, jis suradęs tikrąją žmo-

Lietuva džiaugiasi. Jos vai
kai patys ima tvarkytis, savo 
gyvenimu irgerove rupintis.Ar 
tojas linksmai aria žemę savo 
laisvoje tėvynėje ir rūpinasi 
josios reikalais, nes jos likimas, 
tai ir jo likimas. J is moka 
duokles, bet ramiai, nes žino, 
kad jos eis ne svetimųjų reika
lams aprūpinti, bet savųjų. Vi
sur dygsta mokyklos pradinės, 
augštesnėsės ir jau dedami pa
matai valstybės universitetui. 
Kyla vis augštyn tautos dva
sia, Lietuva stiprėja ir medžia
giškai ir moraliai. 

Nors prakaitas liejasi nuo 
sunkių darbų, kurių dabar tė
vynėje yra visa galybė, bet aša
ros, kurios bįrėjo nuo priešų-nių nerimavimo priežastį. 

Sulig gen. Wood, svarbiau- prispaudėjų, jau ima nudžiūti, 
sroji priežastis — tai ne radi- Lietuvos vaikai iš Amerikos 

kuose, bet jų minfflnvnimiHTfth, y ? " fr vyrjaitsybės. Vertė-

kalių gaivalų veikimas, bet 
pakilusioji begalinė brangeny
bė pragyvenimui. 

Darbininkai pagaliaus ima 
suprasti, sako gen. Wood, kad 
padidintais užmokesčiais jiems 
ui darbus nebus pasmaugta 
brangenybė. Kuo daugiau jie 
reikalaus, tuo brangenybė au-
gšėiau kils, ir atbulai. * 

Ve.kodėl vienur-kitur paki
lę žmoriių nerimavimai. 

Gen. Wood sako, kad kuo
met išnyks pragyvenimo bran
genybė, tuomet žlugs ir ne
rimavimai. 

Brangenybę panaikinti gali
ma tik pavartojus radikalę na
ci jonalę ekonomiją, pareiš
kia generolas. Ir visur visi, 
>ako, tik ii- šaukia už l^kią 
ekonomiją. 

Tai visa priguli nito kon-

pntarėme ir nepritariame. 
Mums neaišku, kaip galima bu
tų šitokį teisių susiaurinimą 
del bonų nepirkimo, aukų neda
vimo sutaisyti su laisvę turin
čia viešpatauti Lietuvoje. 

Mums pranešus šitą mus pa
žiūrą kai-kuriems laišku rašv-
tojams, jie supyko ir ėmė mus 
kaltinti, buk užtariame išga
mas. 

I r mes pripažįstame, kad iš
gamos yra tie, kuriems tėvynės 
negaila, kurie nei patys jai rei
kale neskolina ir dar kitus at
kalbinėja. Tik mes tų išgamų 
neužtariame, tik norime trupu
tį kitaip juos naikinti, o ne taip 
kaip laiškų rašytojai pataria. 

Norint panaikinti kenksmin
gus vabalus reikia ištirti ką jie 
mėgsta labiausiai ir ten priren
gti jiems pražūtį. Tai tas ge
riausias vabalų išnaikinimo bū
das. Kytų Europos pietuose 
pirm keleto metų buvo privisę 
tiek kenksmingų vabalų, kad 
jie nuėsdavo visus javus nuo 
laukų. Mok>lininkai pastebėjo, 
kad tie vabalai mėgdavo vie
nos rųšies skystimą. Tat iš
manantieji patarė, o ūkininkai 
šitaip padarė: pripildavo lo
vius to skystimo ir padėdavo 
laukuose. Vabalai susirinkda
vo iš visur. Ūkininkai juos su
semdavo į maišus ii- sudegin
davo. 

Mes neturime deginti savo 
tautos išgamų, nei jų mušti, bet 
turime žinoti, kad jie mėgsta 
gauti valdžios ir trokšta savo 
spausdinius Įbrukti ^žmonėms. 
Mums užtenka tiktai būti atsar
giais rinkimuose: rinkimuose 
nekuomet neduoti balso žmo
gui, kuris nesirūpino tautos 
reikalais, nepritarti jo suma
nymams, neskaityti jo pakrai
pos laikraščiu* nei knygų. Kaip 
vabalai stimpa iš bado, taip 
mųs išgamos veikiai išnyktų, 
jei tik mųs žmonės pavartotų 
čia minėtąją priemonę. 

tų, kad žmonių šauksmas butų 
išklausytas. 

Turi Gražių Norų. 
Didieji kapitalistus atsto

vaujantieji laikraščiai aną 
dieną garsiai paskelbė, jog ži
nomam milijonieriui Nathan 
Straus suėjo 72 metai. 

Sako, jis tas savo metines 
sukakauves paminėjo gražiais 
pasižadėjimais. Sako, negana 
kad Straus yra pasižymėjęs fi
lantropas, bet sukaktuvių pa
minėjimo metu išreiškęs norą 
mirti tikru vargdieniu. 

Straus sakęs: * 
4 'darbingas daiktas mirti 

vargdieniu; mirti turtingu — 
žmogui paniekinimas. 

••Kriininalis nusižengimas 
nepasidalinti turtais su tais, 
katrie yra bėdini ir reikalingi 
pašei pos. 

"Nėra pasitenkinimo but 
turtingu. Maistas ir namai, 
darbas ir žaismės — yra skir
ta lygiai turtingiems ir varg-

i » dieniams 
Kiek tai gražių norų tuose 

milijonieriaus pasakymuose. 
Bet tai tik vieni norai da-

linties savo turtais su varg
dieniais. Ir tie norai visuomet 
paliks be reikšmės, visai tušti,' 
jei jie nebus paremti darbais. 

Apie darbus reikia daug a-
bejoti. 

Juk kitais laikais kur-kas 
•gražesnius norus ir pasiketi-, 
nimus išreikšdavo perniai mi
ręs buvęs *'plieno kara l ius / ' 
Jis prie kiekvienos tinkamos 
progos taippat tvirtindavo, jog 
mirti turtingu yra didis pra
sižengimas. Sakė, jis norįs 
mirti beturtis. 

Pasekmėje jo tie pasiketini-
mai pasirodė tušti. Nes gyvas 
būdamas valdė nuli jonus. I r 
mirė kaipo didžiausias milijo
nierius. 

grįžta būriais tėvynėn, nesą 
jon naujas jiegas, naujus paty
rimus ir daug medžiaginės ir 
moralės paramos. Likusieji A-
merikoje rūpinasi taippat savo 
gimtinės šalies gerove. 

Tai džiaugsmas tėvynei, tai 
jos viltis ir stiprybė. Bet Lietu 
va žiuri aplinkui. Jos nušvitusį 
veidą apdengia liudėsis. " O 
kur mano Vilnius!"—sako ji . 
" K u r mano gražusis, numylė
tas Vilnius! Kur jo gražus kal
nai, pakalnės, kur tie jo paupių 
krūmai, krūmeliai, kur čiulbėjo 
lakštingalų šimtai. Kur tie ma
no vaikai, kurie mano pakraš
čius apsėdę la ikot" 

Ai liūdna! Vilnius priešų 
rankose, vaikai vaitoja, dejuo
ja prislėgti lenkų letenos. Jų 
kalbą, jų dvasią bjaurio ja, nie
kina nedori, persigėrę godumų, 
pilni puikybės buvusieji vokie
čių, rusų ir austrų vergai. 

Liūdnas likimas lietuvių len
kų užimtose žemėse. Bet vienok 
lietuvių patrijotizmas dar ten 
negęsta. Jis gaivina vargstan
čių tenai lietuvių širdis. Nors 
kietas jų likimas, bet jie neb-
vilčiai nepasiduoda. Štai Vil
niuje veikia "Laikinasis Lietu
vių Komitetas, Centralis Lie
tuvių Komitetas, Lietuvių Klu
bas, Mokslo Draugija, 'Švyru-
rio' Bendrovė." Lietuviai turi 
savo gimnaziją, mokytojų kur
sus. Tos įstaigos telpa vienuo
se namuose, buvusioje rusų 
mergaičių gimnazijoje. Mergai-
čių-lietuvaičių gimnazija buvo 
pernai atskirame bute, bet len 
kai iš ten ją iškraustė, o namas 
ir šiandie tuščias stovi. Prie 
dabartinio namo taippat kabi
nasi lenkai ir nori jį pasisavin
ti savo mokvkloms. Lenkai šo-
vinistai šaukiasi prie lenkų val
džios, kad atimtų iš lietuvių 
mokyklų butus, kad neatrodytų 
Vilnius perdaug lietuviškas, o 
lietuviškieji nfokyklų parašai 
neerzintų patrijotiškų lenUų 
sielų. 

Labai jautrios lenkų sielos, 
nėra ką kalbėti. Kasžin, kad 
taip Amerikoje apsieitų su jų 
mokyklomis, kaip jie apsieina 
su lietuviškonus, kasžin, kokios 
jų sielos butų. 

Lenkai nepasigaili net naš
laičių, nei senelių. " I š Trino-
polio, 4 viorstai nuo Vilniaus, 

varo laukan kun. Kaštutį su 
vaikų ir sentlių prieglaudomis. 
Lenki] žandarai išmetė Lietu
vių Laikinąjį Komitetą iš buto, 
kur seniau gyveno Lietuvos 
prezidentas p. Smetona, o. butą 
sau ima. Jie nori tokiu būdu 
pagauti daugiau lietuvių sodie
čių, kurie senuoju savo įpročiu 
kreipsis į Lietuvių Komitetą 
senąjan butan ir iššnipinėti, 
kas sodiečių tarpe darosi ." 

^Pasekmingiausiai kolei kas 
veikia Mokslo Draugija su 
"Švytur io ' bendro ve. Jos spau 
sdina mokykloms vadovėlius. 
Jau išleista Zoologija, Botani
ka, Religijos mokymo meto
dai ir Etika* kun. Skrivo-
lio, spausdinama Bažnyčios is
torija ir daugiau. 

Tai-gi matyt, kad lietuvių 
lenkų užimtose žemėse patrijo
tizmas gyvuoja. Nors slegiami, 
persekiojami, vaikomi, išmeta
mi iš namų, spiečiasi vėl į būrį, 
susiranda namus ir savo darbą 
varo. Nors kartais kiti lietuviai 
į vilniškius lietuvius šnairiai 
pažiūri ir žodį jiems nemalonų 
numetą,bet jie myli Lietuvą, už 
ją kovoja ir ten ir čia Ameriko
je karštai rūpinasi pakraščių 
likimu. V. K 
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PLUOŠTAS žINip-žINE-
Llįl IŠ LIETUVOS. 

(Pabaiga) 
Lietuvos atstovo Ryme laiškas 

Šventajam Tėvui. 
Savo pareiškimuose, lapkri

čio 7 ir 23 d. ir gruodžio 17 d., 
esu užsiminęs apie nelaimės 
stovį, kuriame esti J . M. Anta
nas Karosas, Seinų vyskupas. 

Dabar-gi, patikrinęs ir papil
dęs gautas žinias, drįstu prista
tyti jas dusų Eminencijai ir 
prašyti užtarymo. 

J. A. M. Antanas Karosas, 
Seinų Ordinarius, lig rugpjū
čio 27 d. galėjo liuosai eiti vi
sos dijecezijos valdytojo parei
gas. Jo išmintis, teisingumas ir 
lojališkumas gvarantavo jam 
žmonių pagarbą ir dvasiškijos 
(bet tos, kuri yra nuoširdžiai 
katalikiška) pasitenkinimą. 

Lenkų okupacija versdama 
šalin visa, kas lietuviška, išra
do būtinai naudingu daiktu 
pašalinti taippat ir J . A. M. 
vyskupą Karosą iš jo sostinės. 

Šis skriaudos . darbas buvo 
lenkų įvykintas nedorai (inor-
dinatainento) išnaudojus jiems 
augštą J . A. M. Apaštališkojo 
Nuncijaus autoritetą. Tai pri-
rodo taktai. 

Šių metų rugsėjo 2 d. atvyko 
į Seinus vyskupas suffraganas 
Jalbrzykowskis ir padarė J . E. 
vyskupui Karosui pasiųlymą 

Gerb. kun. J. J. Ambotas, Šv. Trejybės lietuvių parapijos 
klebonas, Hartford, Conh. 

Visų gerbiamas, mylimas ir nenuilstantis darbuotojas kun. 
J . J . Ambotus, Šv. Trejybės parapijos klebonas, šia mėnesio 
pabaigoje važiuoja Lietuvon aplankyti savo tėviškę ii* prisižiū
rėti dabartinės Lietuvos valstyl>ės padėtim, del kurios laisvės 
ir nepriklausomybės daug prisidėjo ne tik darbu, bet ir stam
biomis aukomis. 

Išgirdę liarttVmiieeiai tokią-gnaujieną labai nuliūdo ir susi
rūpino. Nereikia nusiminti, tiktai prašyti Dievo laimingos ke
lionės, kad svedos ir kupinas žiniomis vėl sugrįžtų į Hartfordą. 

Jam išvažiavus, klebono pareigas pradės pildyti, turbūt, 
jo asistentas kun. A. Vaškelis, kuris antri metai kaip darbuo
jasi šioje parapijoj ir nemažiau yra žmonių mylimas. Kun. A. 
Vaškelis yra rinitas, darbštus kaip dvasios srityje, taip vieša
me lietuvių gyvenime. Ypatingai darbuojasi tarpe priauga
mojo jaunimo. Reporteris. 

Į šį laikotarpį atvyko į Sei
nus lenkų respublikos viršinin
kas, gen. Pilsudskis. Kont'i-
dencijaliame pasikalbėjime su 
kanauninku Grigaičiu (nes vy
skupas Karosas sirgo) buvo 
patiekta informacijų apie vie
tinį bažnyčios reikalų stovį, bet 
visa veltui. !• 

Iš lenkų spaudos pranešimų 
matyti, kad prieš kelis mėne
sius Giedraičių parapijos (Vil
niaus vyskupijos) leiikininkai 
buvo riaušėmis privertę klebo
ną lietuvj kun. Slabsį-Slab-
šinskį persikelti kitur ir reika
lavo Vilniaus vyskupo, kad 
Giedraičiams duotų lenkų kuni-

Lenkų politinių suktybių įgą. Vyskupas paskyrė klebonu 
(macchinazioni) pri spaustas 
vyskupas kraustosi. 

Jog demarkacijos linija pas 
lenkus yra nepastovus daiktas, 
ir jogei ji nėra įsakmiai nuro
dyta Seinų dekanate, tai vysku
pas Karosas, apleidęs Seinus, 
persikėlė į Punską, t. y. į vietą 
minėtame'dekanate 
mai lietuvišką. 

neuzgina-

Čionai, Punske, ankštame 
vietinės klebonijos kampelyje 
prisiglaudęs kenčia ir meldžia 
už tiesos triumfą 700,000 kata
likų ganytojas, pareigų pildyti 
neprileidžiamas. 

Lenkų kareiviai ir čionai pa-
sirodą karts-nuo-karto ant jo 
užsipuola ir vėla rodo demar
kacijos liniją. 

Lietuvių-gi tauta su sunkia 
širdžia neišleidžia iš akių ken
tėjimų savo " M e r c i e r ' o " . . . 

"Didžiausiai gerbiamas tėve
li! Dabar yra atėjus labai tin-

sugrąžinti dijecezijos semina- k a m a v a l a n ( l a likviduoti šitam 
riją lenkų kalboje, vieton lietu 
viškos, kaip kad ištikrųjų už
vesta buvo. Toks projektas, 
kurs butų daręs skriaudą lie
tuvių tautai, J . E. Eescelenci-
jos nebuvo priimtas. 

Rugsėjo 6 d. vėl atvyko vy
skupas Jalbrzykowski's ir įtei
kė J . E. vyskupui Karosui lais-

skaudžiam ir supainiotam inci
dentui : Baltijos šalys, draug su 
Lenkija, tariasi apie susivie
nijimus (alleanze). Jeigu Len
kija padarytų Seinų vyskupui 
jo teisių "resti tutio in integ-
rum," tasai jos gražus pasiel
gimas (žestas) butų geras 
ženklas laimingoms taryboms 

ką, Lenkijos Nuncijaus Mgr'o t a r p d v i e j l l k a t a l i k i u k a i m v n į u , 

Laikraščiai dailiai aprašo 
milijonierių pasiketi nimus, ka 

įtrie tolimi tikriems darbams. 
O tečiaus jei tie turčiai sa

vo tuos pasiketinimus nors iš-
dalies paremtų darbais, kiek 
tai mirdami paliktų laimės 
žmonijai. Visos eilės žmonių 
gentkarčių su pagarba minėtų 
jų vardus. 

Deja, taip nėra. Tad ir nėra 
jokio reikalo garsiai skelbti 
tuos gražiuosius jų norus. 

Ratti rašytą, kurio mintis ši 
buvo: " ob evitanda maiora ma
la . " Vyskupas Karosas yra ra
ginamas apleisti Seinus ir per* 
sikraustytį į aną deroarkaciji-
nės linijos pusę. Visi teisingi 
ir protingi priparodinėjimai 
(demonstracijos) nieko negel
bėjo, nes spalių 10 d. J. E. vy
skupas Karosas gavo per kuni
gą Gadewskį, vyskupo Jalbrzy-
kowski'o kapelioną, autrą laiš
ką, kuriuo J. E. Nuncijus pri
rodinėjo J. E. vyskupui Karo
sui reikalą būtinai apleisti vy
skupo sostinę. 

t. y. Lietuvos ir Lenkijos. 
Jojo Šventenybės Šventasai 

žodelis padarytų, žinoma, gei
džiamos, nusveriančios i n tėk
mės, jeigu Jūsų Eminencija ne
atsisakytume! jį išgauti. 

Bučiuodamas su labai didžta 
pagarba Šventą Purpurą, pasi
lieku Jūsų Gerbiamosios Emi
nencijos nuolankiausia tarnas. 

Kan. Jurgis Narjauskas, 
Lietuvos atstovas." 

Už vertimą žodis į žodį atsa
ko Atstovybės sekretorius 

P. Mačiulis. 

kun. Gumbaragį, lietuvį, kurs 
atvyko į Giedraičius š. m. vasa
rio 25 d. kartu su savo zakristi
jonu. Buvusis zakristijonas ta
po pašalintas. 

Vasario* 26 d., kuomet kun. 
Gumbaragis grįžo iš kapinyno, 
susirinkusi į mugę lenkininkų 
minia, susistabdžius kleboną 
prieš bažnyčių, paklausė jo, 
kam jis drįsp atvykti į Giedrai
čius, nes " p a r a p i j a " buvo pra
šius lenko klebono. Klebonas 
buk šiurkščiai jiems atsakęs ir 
paaiškinęs, kad jis savo vysku
po paskyrimu atvykus. Paskui 
nuėjo pareikalauti iš buvusio 
zakristijono bažnyčios raktų. 
Susirinkę skandalistai neleido 
klebonui tai padaryti ir įsiver
žus į kleboniją pareikalavo, 
kad kun. Gumbaragis tuojaus 
išsikraustytų iš Giedraičių. Ka
dangi klebonas nesutiko, tai at
gabenta vežimas, įsodinta į jį 
klebonas ir išvežta atgal į Su-
žanus, iš kur. buvo. atvykęs. 
Klebono pavaduotojas kun. Sė
dimas, x>o tokio lenkim inkų te
roro su klebonu, buvo besiren
giąs ir-gi išvažiuoti, bet para
pijiečiai prikalbino jį pasilikti. 
Buvo surašyta šių įvykių pro
tokolas ir* pasiųstas Vilniaus 
apygardos viršininkui. 

Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrius. 

5TET1 

Vyrų ir Melerų Rūbų Kirpi
mo kr Designing Mokykla* 
Musija tstejn* Ir mokymo būdu Jus 
trumpu laiku išmoksit* viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, deslgnlng ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiamo 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 16 bet kurios 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. r . Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake S t . ant 4 tų lubų 

> L rrr= 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 98 metai 

i \ Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St.. Chicago, Ui. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Kuo 19 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki S valan
da vakare. 

Nedaliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Tards «87 

\ 
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Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 \V. 47th St., 

(47 ir Wood gat.) 

•r 

Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160 
Re*. 2914 W. 43rd Street 

Tel. MeKinley 263 

Talefeoa* Pollmaa KM/ 

•£ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10657 So. Michigan, Avenue 
RsMtaad. UL 

VALANDOS] 9 Iki » rakai*. 

» » » » » » i M i « » • mm mtm » » » » • • • • « « | 
Tat Drover 7942 

DhrJC. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENT1STA8 

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

471S SO. ASHLAND AVENUE 
< arti 47-to* Gatvės 

Resld. 966 So. Ashland BIv. Chicago, 
Telefonas Haymarket 8544 

DR.A.A.R0TH, 
Rasas gydytojas ir chirurgas 
Specljalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiki} ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 So. Halsted S t , Chicago 
Telefonas Drover 8698 

VALANDAS: 10—11 ryto S—8 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—18 ė. 

» - • « - • 
•mm 

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

Kamp. 49 Court 
Ros. 1898 W. 48 Avenoe 

Telefonas Cicero SC66 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LDETUVIfiKAJ 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 

Hart Mich. Liet. Uk. Sus. 
Dr-jai. 

Pranešimo negalime dėti 
laikraštin del"lo, kad nepara
šėte nei koks kunigas, nei ko
kio tikėjimo laikys mišias. Be 
to rašydami pranešima, nepa-
dėjotė nei savo vajrdo, pavar
dė* ir adreso. 

Ąžuolo Šakai, North Sidėje. 
Dedame kito mūsų korespon
dento ankščiau prisiųsta. 

KODĖL MOKĖTI RANDAS? 
Jei Tamstų randavoji namą. tai 

iiLokėdamas randas nupirki namų 
kitam. 

Nusipirkite sau namą. 
Štai keletas bargenu: 

Muriuis 2 augštų namas su ba-
sementu, du flatai po šešis kam
barius $2,500.00 

2 augštų labai gražu* murini* 
namas su vanomis. 40 pėdų platus 
lotas. Augštas basementas $5,000.-
00. 

Gražioj vietoj murink 3 auggtų 
namas su mūriniu namų užpaka-
lije, Viso 4 pagyvenimai po 6 kam
barius. Abu namu ui $7,500.00. 

Išitie namai turi būti parduoti 
greitai. 

Mes turime daug namu ant par
davimo. 

A. PETRATI8 & 00. 
3249 S. Halsted St. Chicago. 

- * 
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Musų Darbuote. 
New Yorko apielinkių Fede

racijos Tarybos narių ir 
darbuotojų konferenci-

i o. 

Federacijos Tarybos narių 
ir (jarbuotojų, gyvenančių 
į«'ew Yorko apielinkėse, kon
ferenciją 8 vai. vakare, gegu
žio 5 dieną, š. m., ' 4 ( i a r so" 
Redakcijoje, Brooklyn, N. Y., 
atidarė Jonas Karosas, Fede
racijos Tarybos sekretorius. 
paaiškindamas, kad konferen
cijos tikslu bus sudaryti A-
merikoje lietuvių katalikų pa
stovų kultūrinį ir politinį cen
trą. Tokio centro uždaviniai: 
sutraukti į krūvą veiklesnius 
lietuvių katalikų darbuotojus, 
kurie stengsis kilančius mušu 
visuomenėje svarbesnius poli
tikos ir kultūros klausimu-
apsvarstyti savaitinėse konfe
rencijose ir padarytus tuo rei
kalu nutarimus paskelbti 
spaudoje Amerikos lietuvių vi
suomenės žiniai. Federacijos 
ir Federacijos Tarybos sekre
to r ia tu i persikėlus į Brookly-
ną, lietuviu katalikų veikimo 
centras priseiua sudaryti iš 
Federacijos Tarybos narių ir 
darbuotojų gyvenančių Ne\v 
Yorko apielinkėse, nes jie daž
niau' galės susirinkti ir nuo
sekliau išgvildenti paties gy
venimo teikiamus reikalavi
mus. Konferencijų nutarimai 
nebus galutinu nuosprendžiu, 
kurio turėtų laikytis Amerikon 
lietuvių katalikų visuomenė, 
bet apdirbta medžiaga, kuria 
naudosis kaip pati visuomenė, 
taip ir musų viršiausios įstai
gos A. L. R. K. Federacija ir 
Federacijos Taryba. 

Konferencijoj! susirinku
siems sutikus su Federacijos 
Tarybos sekretoriaus nurody
tu konferencijos tikslu, išrink
ta konferencijos pirmininkas 
Antanas Staknys iŠ Bloom-
field, N. J., sekretoriumi Jo
nas Karosas ir užregistruota 
atsilankusius koni'ereneijon 
darbuotojus, kurių sąrašas čia 
telpa: K. J. Krušinakas, Kun. 
M. Pankus, L. šimutis. J. B. 
Šaliunas, Jonas Karosas, P. 
Molis, A. Valentiejus, Dr. J. 
J. Bielskis, Ant. Stakius, St. 
Daunoras, B. Vaškevičiutė, M. 
Milukas, J. Banys, P. Montvi
la. -

Dienotvarkė. 
Primta Federacijos Tarybos 

sekretoriaus pagamintą kon
ferencijai sekanėią dienotvar
ke: 

IV. 

1. • Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, 

a) Musų atsinešimas prie 
Lietuvos Steigiamojo Seimo. 

b) Seimui pasveikinimas ir 
įnešimai. 

V. 

1. Lietuvos Valstybės kon
stitucija. 

a) Kun. Dr. A. Maliauskio 
Lietuvos konstitucijos projek-

1. Konferencijos atidarymas, 
2. Registracija, 
3. Konferencijos tikslas, 
4. Federacijos Tarybos na

rių ir darbuotojų teisės darant 
nutarimus konferencijose. 

5. Savaitinių konferencijų 
darbuotojų sąstatas. 

U. 

1. A. L. R. K. Federacija ir 
ffenr Yorko apielinkių lietu
viai katalikai: 

a) Centralinių organizacijų 
kuopų, pašelpinių draugijų ir 
kliubų kvietimas prisidėti prie 
Federacijos. 

b) Steigimas kolonijose Fe
deracijos skyrių, 

e) Xew Yorko apielinkių lie
tuvių katalikiškų draugijų, I 
kuopų ir kliubų valdybų kon
ferencija. 

III. 
1. Lietuvos krikščioniškos 

akcijos rėmimą- (politikos, 
kultūros ir labdarybės dar
bas ). 

a) Tautos Fondas ir A. L. 
R. Kryžiaus Rėmėjų Draugija. 

tas. 
b) Laikinasis Lietuvos sta-

tūtas. 
Iš dienotvarkio punktų pa

imta svarstymui šioje konfe
rencijoje apie Federacijos rei
kalus, Lietuvos krikščioniškos 
pakraipos rėmimą ir Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą; Lietuvos 
Valstybės konstitucijos ap
svarstymą atidėta kitai konfe
rencijai. 

Nutarta: 
1. Federacijos Tarybos na

rių ir darbuotojų, gyvenančių 
Xew Yorko apielinkėse konfe
rencijas laikyti kas savaitę 
panedėliais. Konferencijai vie
tą suras Brooklyne gyvenanti 
Federacijos Tarybos nariai. 

2. Konferencijose dalyvauja 
su sprendžiamuoju balsu Fe
deracijos Tarybos nariai ir 
Xew Yrorko apielinkės lietu
viai katalikai darbuotojai, ku
riuos i konferencijas kviečia 
Federacijos Tarybos sekreto
rius, prisilaikydamas pirmoje 
konferencijoje dalyvavusių 
darbuotojų nurodymu. 

3. A. L. R. K. Federacijos 
tikslų ir obalsių paskleidimu*, 
rengti New Yorko apielinkėse 
prakalbas, aiškinti Federaci
jos svarbą draugijų susirinki
muose ir prie kiekvienos pro
gos nurodinėti lietuviams ka
talikams naudą iš prigulėjimo 
prie Federacijos. Federacijos 
sekretorius atsikreips į drau
gijas, nepriklausančias .prie 
Federacijos laiškais, raginda
mas jas vienytis prie Federa
cijos smarkesnei ir nuosekles
nei lietuvių katalikų politinei 
ir kultūrinei akcijai čia Ame
rikoje ir Lietuvoje. 

4. Federacijos Tarybos na
riai ir darbuotojai stengsis 
New Yorko apielinkių lietu
viškose kolonijose sudaryti Fe
deracijos skyrius. Kuomet Fe
deracijos skyrių įsisteigs ga
nėtinas skaičius, tuomet suor
ganizuoti New Yorko ir New 
Jersey valstijų Federacijos ap
skritį, kuris pasekmingai ga
lės veikti apielinkės lietuvių 
katalikų tarpe. 

5. Federacijos Tarybos sek
retorius sekančiai konferenci
jai, kuri įvyks gegužio 17 die
ną Brooklyne, inteiks smulk
meniškai apdirbtą pieną šioje 
konferencijoje nustatytam Fe
deracijos reikalų darbui. Įsi
steigusių Federacijos skyrių 
veikimo palaikymui konferen
cijos pagamins jiems medžia
gos svarstymams ir darbui. 
Federacijos skyriams siunti
nėti iš Federacijos Tarybos 
raštinės bent mėnesinius biule-
tinus. # 

Federacijos Tarybos narių ir 
darbuotojų, gyvenančių Ne\v 
Yorko apielinkėse pirmoji 
konferencija išnešė sekančias 
rezoliucijas. 

(Pabaiga bus), • 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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PHILADELPHIA, PA. 

Išleistuvių vakarienė. 

Balandžio 28 d. priaugamųjų 
vyčių kuopa įrengė išleistuvių 
vakarėlį savo dvasiom vadovui, 
gerb. kun. Čėsnai, kuris aplei
džia Pbiladelphiją ir važiuoja 
į Mahanoy City, Pa. 

Vakaras arba vakarienė bu
vo Sv. Kazimiero mokyklos 
svetainėje, kuri buvo išpuošta 
Amerikos ir Lietuvos vėliavo
mis, o stalai padabinti balto
mis gėlėmis. Kun. Čėsnos kėdė 

Po to kun. Čėsnai tapo įteikta 
dovanėlė—auksinė dėžutė, ku
rion indeda Šv. Sakramentą, 
kada eina pas ligoni. J i j teikt a 
buvo nuo priaugamųjų vyčių 
kuopos, Darbininkų Saj. kuo
pos, nuo vakarinės mokyklos ir 
dar keletu asmenų, kurie pri
sidėjo prie nupirkimo tos do
vanos. 

L. Vyčių 3 kuopa taijj-gi su
teikė dovaną. 

Nors neilgai musų parapijo-
| je buvo kun. P. Čėsna, befgra-
įžią ir ncužmirstančią atmintį 
paliko visiems parapijonams. 

buvo padabinta baltais si lkes p e r - ^ ^ ^ ^ ^ 

Brest Litovsk. — Amerikos 
Raudonasis Kryžius sulaiko vi
sus Rusijos pabėgėlius, kurie 
keliauja iš Rusijos. Visi egza
minuojami prieš įleidimą į 
Brest Litovsk. Nejauslumas 
pabėgėlių trukdo darbą. 

išreiškimui pagarbos. Suėjus 
svečiams svetainėn, ant scenos 
išėjo būrys vaikų: mergaitės 
baltuose rūbuose, o berniukai 
tamsiuose ir kiekvienas ranko
je laikė po baltą rožę. . 

Po to buvo pakviesti kunigai. 
1 nėjus kunigams svetainėn, vi
si sustojo ir rankų plojimu pa 
sveikino. Paskui vyčių choras 
uždainavo pagarbos dainelę. 
Po dainos buvo grotas maršas 
ir prasidėjo sodinimas svečių 
prie s|alo. 

Visiems susėdus prie stalo, 
vakaro vedėja trumpais žo
džiais pareiškė, kokiam tikslui 
surengta ta vakarienė. 

1*0 to jauna mergaitė, K. Au-
gaičiutė, laikydama rankoje 
baltą rožę, jausmingai padekle-
inavo atsisveikinimo eiles. Po 
deklemacijos, grojant maršą, 
berniukai iš vienos pusės, o 
mergaitės iš kitos ėjo prie kun. 
Čėsnos ir kiekvienas prie balto 
šilko segė baltas rožes, tarda
mi i ' 'Sudiev, Tėveli!" Perėjus 
visiems vaikučiams, kun. Čės
nos kėdė buvo kaip vienas ro
žių krūmas. 

Sugrįžę į savo vietas vaiku
čiai, vadovaujant vargoninkui 
Dulkei, padainavo "Atsisveiki 
nimo liūdesys.' ' Po tos dainos 
viena mergaitė baltuose rūbuo
se, persi metus per pečius 
Lietuvos vėliavos spalvos rūbą 
jausmingai padainavo "Liet . 
brangi, mano tėvynė.' ' Paskui 
vaidinta gražus, tam vakarui 
pritaikintas, veikalas "Kauki-
nis Šv. Sakramento." Pertrau
kose atsisveikinimo eiles nuo L. 
Raudonojo Kryžiaus rėmėjų 
deklemavo p-lė V. Stravinskąi-
tė. Kitas eiles deklemavo A. 
Barauskas, pirmininkas pri
augamųjų vyčių kuopos. Pro
grama užbaigta vyčių ir Lietu
vos himnais. 

Po to gerb. klebonas, kun. J . 
J . Kaulakis atkalbėjo maldą ir 
prasidėjo vakarienė, laike ku
rios pasakyta eilė kalbų. Pir
miausia kalbėjo kun. J . J . Kau
lakis, trumpai nuplėšdamas 
kun. Čėsnos nuopelnus. Tarp 
kitko pasakė, kad gaila yra ne
tekti kun. Čėsnos, bet, sako tas 
yra ne musų galėję. Kunigas 
—tai kareivis. Kur augštesnis 
liepia, ten jis turi eiti be pasi
priešinimo. 

Paskui kalbėjo kun. Ig. Va-
lančiunaš\taip-gi išreikšdamas, 
kad ir jam gaila skirties su 
kun. Čėsna, su kuriuo meilėj ir 
sutikime gyveno ir sykiu veikė 
prakilnius darbus. 

Po jo kalbėjo p. A. Užemec-
kis, P. J. Pranckunas, K. Dri-
ža, J. Poška, J. Alekna, J. Juš
ka, J. Navickas, Dr. Petį uškie 
nė, p-lė,O. Unguraitė, K. Alik-
las. 

Ant galo kalbėjo pats kun. 
Čėsna. J is dėkojo jauniems vy
čiams už surengimą* vakarėlio 
ir visiems parapijonams už už
uojautą. Linkėjo geriausių pa
sekmių darbuose klebonui J . J . 
Kaulakiui, kun. Valančiunui ir 

nių darbų nuveikė. Mandagiu 
pasielgimu, gražiais pamok
slais daugelį žmonių pat raukė 
prie Dievo ir atvedė ant tiesos 
kelio. J is vra tikras Kristaus 
vvnvno darbininkas, švelnaus 
budo, geros širdies žmogus. Vi
siems ir visuomet malonų veidą 
rodydavo, kiekvienam prielan
kų žodelį tardavo. Ar prakal
bas pasakyti ar kokį darbą nu
veikti nereikėdavo jo ilgai pra
šyti. Visiems patarnaudavo. 
J i s suorganizavo priaugamųjų 
vyčių kuopą, buvo jų dvasios 
vadovu, mokino žaidimų, skie-
pino į jaunas jų širdeles meilę 
"Dievo ir tėvynės. Mokino juos 
nepamiršti savo prigimtos kal
bos, kad užaugę butų geri kata
likai ir tikri'Lietuvos piliečiai. 
Žodžiu sakant, kun. P. Čėsna 
yra žmogus, kuris su pasišven
timu, nenuilstančia energija 
lietuvių tarpe veikia. 

Už tat ir nestebėtina, kad di
deliai nuliūdo ]mrapijonys, iš
girdę, kad kun. Čėsna apleidžia 
Pbiladelphiją, o 'švažiuoja į 
Mahanojų. l'hiladelphiečiai, 
Šv. Kazimiero parapijonys, lin
ki kun. Čėsnai ir naujoj koloni
joj taippat darbuoties, o ma-
ha no j iečiai turi džiaugties su
laukė tokio dvasios vadovo. 

V. Š. 

PITTSBURGH, PA. 

visiems parapijonams, ir ragi-

Ualandžio 29 d., š. m., Penu 
ave. lietuvių dalyj buvo prakal
bos, kuriose kalbėjo Lietuvos 
Misijos narys, majoras P. Ža-
deikis ir Dr. J . Bielskis. 

Atidarant šį vakarą, p. J . 
Grajauskas ir ponia F . Vincla-
vienė, pritariant visai publikai, 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus. 

Po to vakaro pirm. F. Pikš-
ris paaiškino tikslą ir perstatė 
kalbėti Dr. J . Bielskį, kuris pa
pasakojo apįe Lietuvos mini
sterijos tvarką, ką ji per du 
metu nuveikė Lietuvos valsty
bės naudai ir ko šiandie tėvynė 
Lietuva reikalauja nuo musų, 
lietuvių amerikiečių. 

Pertraukoje buvo pardavinė
janti L. L. Paskolos bonai. Nors 
šioj Pittsburgho dalyj gyvena 
apie 600 lietuvių, tečiau į pra
kalbas atsilankė apie porą šim
tų. Vienok L. L. Paskolos bonų 
parduota už ,6000 dol. 

Pasirodo, kad ši kolonija su
mušė rekordą visų ' didesnių 
Pittsburghp kolonijų. Valio 
Penn ave. lietuviai! 

Kas gyvas tėvynei, keno šir
dis plaka Lietuvos meile, dar
ban už nepriklausomą Lietu
vą ! Nepasitenkinkhn šešiais 
tūkstančiais, bet penkis syk po 
šešis tūkstančius išpirkini L. L. 
Paskolos bonų. 

Ant galo kalbėjo majoras P. 
Zadelkis. Jis' kalbėjo'apie Lie
tuvos kariuomenę, apie išviji
mą iŠ Lietuvos bolševikų ir ber
montininkų ir. apie Lietuvos 
nepriklausomybę. 

Po prakalbos buvo renkamos 
aukos L. L. Sargų Sąjungai. 

meilėje bei sutikime gyventi. I Sekantieji aukojo: 
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J Atsiimkite Liet. L. Paskolos Bonus • 
! Panedelyj, Gegužes-May 17, 1920 
• McKINLEY PARK SVETAINCJ, Prie 39tos ir So. Westero Ave. 

Didžiausia ir Vienatine proga visiems Brigntoa Parko Summit ir Clearing, 111. 
ir kitiems apielinkės lietuviams išgirsti įdomiausias prakalbas kokiu, dar Brigli-
tonparkiečiai i r apielinkės lietuviai nėra girdėję. Kalbės vienas iš geriausių kal
bėtoju. Gerb. KUN. J. ŽILIUS. 

Bus dar ir kiti kalbėtojiai. Taip pat dalyvaus ir vietinis parapijos choras po 
vadovystė p. diliaus. Norintieje galės nusipirkti Lietuvos laisvės Bonus o pirku-
sieje gaus savo bonus' nes Liet. Misijos Iždininkas gerb. Kun. J . Žilius atneš juos 
su savim. Pirkusieje neužmirškite atsinešti su savim korte!o< kurias gavote pirk
dami Bonus. Visus Kviečia Stoties Komitetas. 

J. Krakauskas $2.00. 
Po 1 dol.: R. Paplauskas, J . 

Bičulis, A. Bičiulis, E. Grišiu-
tė, A. Bogučiukė, K. Dongvee-
kis, S. Basienė, A. Sauvlavienė, 
P. Kekse, C. Buteny, D. Mute-
litis, T. Šerman, P. Aleksan
dravičius, T. Samonavičius, J . 
Pavlauskis, J. S. Kavlauskas, 
M. Skriabis, J . Pečiukas, J. 
Kavaliauskas, A. Mušneskis, V. 
Lesis, J . Ženeviekis, K. Smo-
čiukas, J . Paplauskas, B. Le
sus, A. Juška, J. Lukšus, J . Žu
kauskas, J . Dūda, J . Pečiukas. 

Smulkių $27.25. 
Viso suaukota $62.25. 

Lietuvos Sunūs. 
i m . i 1 , ; — i-r ' . •^• - • — r -2EET 

REIKALAUJA. 
REIKALINGI LEIBERIAI. 

Del fabriko darbo. Pastovus 
darbas. 

Link Beit Co. 
39-th & Stewart. 

KKIKALINGI VYRU IR MOTERV-
Del lengvaus ir švariaus fabriko 

darbo. Prityrimas nereikalingas. Mes 
jus išmokinsime. Gera proga pakili
mui. 

The Joscph Klifka t'ompany 
20 & talifomia Ave 

L. Paskolos Bonų Reikale 
RENGIA 

North Sides Kolonija 
Utarninke, Gegužio 18,1920 

ŠV. MYKOLO PARAPIJOS SVET. 
1644 Wabansia Ave. 

Pradžia 8:00 vai. vakare 

REIKALINGOS. 

Atvažiuos L. Misija 
Kalbės Kun. J. žilius ir kiti 

— • ' " i 

GERBIAMIEJI! 
Kam rupi Tėvynė* gerovė ir liuosybė. lai atsilanko 

ant šių prakalbų. Išgirsite daug ka naujo ir žingeidaus 
apie dabartini Lietuvos stovį. 

Prie to, atvež L. Misija Paskolos bonus. .Koskaitlin-
giausiai atsilankykite. 

Kviečia Rengėjai. 
fe. m 

Moteris ir Mergaites del 
lengvaus fabriko darbo. Pri
tyrimas nereikalingas Šviesus, 
švarus kambarys. Šilta kava 
pietums. Tinkami kambariai 
pailsiuj ir gražioj vietoj. At
sišaukite. 

|llllllimillllllllllllllllllUllllllllllllllHlllllillllllilllllllllllllllllWIIIIIHIIIUUimUHHIJ 

i Pirmosios Komunijos, Dirmavones | 
i ir Šliubo Dienos i 
= yra vienus iš žymesniųjų ir atmintiniu 

Jewd Tea Co. 

3922 So. Winchester Ave. 

Vyrai — Dirbti fabrike. Atsišau
kite gatavi j darbą. 

Charles Krona ner & Coinpany 
N. E. Comer Peoria ir Fulton Strs. 

Mergaites — Peržiūrėti užsakymus 
Packing kambarij. 

Telefonas Hyde Park 2215 
Liberty Cleaners 

5127 Lake Park Ave. 

Vaikas del pasiuntinystes. 8 vai. į 
dieną, puse dienos Suba tomis, ge
ra mokestis. Pastovus Darbas Atsišau 
kitę: 

Su jss Embroidery Co. 
2743 Sheffjeld Avenuc. 

žmogaus 
gyvenime dienų. Todėl nevienas nori turėti tų dienų atminimui 
kokį nors ženklą. 

Mes tame dalyke pasiūlome gražius paveikslus. 

Pirmosios Komunijos 15x9 colių po 10c 
Dirmavones 14x8 colių po 10c. 

| Šliubo 17x13 colių po 20c. | 
S s 

Tokia kaina juos parduodame, kas ima nemažiau 10 egz., o kas tik 

f vieruj., tai turi prisiųsti 5e. viršaus persiuntimui. 
Ant Dirmavones paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavones 

istoriją. 
Be to ant paveikslų apačios yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir 

palikta tuščios vietos, kur galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir 
laikas. Reikalaudami kreipkitės: 

3 3 
s 
S 
3 < i DRAUGAS" PUBL. CO. 

1800 W. 46th Str. Chicago. IU. 
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PAIEŠKO 

A A U J A K N Y G A . 
—si 

t 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
Parašė: Kun. Pr. Buėys 

Išleista Katalikų Spaudos Draugijos lėšomis. 
štai trumpas turinys 

I. žmogaus Kilmė 
I I . Žmonių Veislės 
I I I . Dūšia 

IV. .Moteris 
V. žmogus Dievo Paveikslas 
VI. šv. Raštas ir Mok. apie žmogų. 

I 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės 
tytas. 

Nerašome pagyrimų, 
Verta kiekvienam įsigyti. 

nes pats turinys rodo jos didelę vertę. 
KAINA *Oc 

Paie.škau savo dėdės Petrą ir bro
lio Jono Petkų paėjančių iš Kauno 
redybos Tauragės apskričio Šilalės pa-
rap. šilu kaimo. Girdėjau kad gy
vena ir dirba mainose meldžiu atsi
šaukti tamsiu ar kas apie juos žino
te meldžiu pranešti man o busiu la
bai dėkingas. 

K. PETKVS 
2008 \V. 2S St. Chicago, 111. 

Paieškau savo švogreri Kazimiera ša 
palo paeina iš Kauno Redybos, Ra
seinių Apskričio. Laliu parapijos, 
dailiu Kaimo. Pirmiau«gyveno Ra-
cine, Wisc, dabar nežinau kur gy
vena. Pasimatyti reikalinga del labai 
svarbių reikalu. a 

Ko/, živatkauskienė. 
712 VY lfHli Place Chicago, IU. 

"DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, UL 

aer 
ANT PARDAVIMO. 

5 kambarių medinis namas, su 
Cementinių basfementų, moderniškas, 
biskuti daugiau kaip % akro, ga
lima auginti daršoves, randasi arti 
Archer Ave. karų linijos, turi būti 
parduota greitai nes piningai reika
lingi. . . 

| slavu-
1315 W. 18 Street Chicago. 

Parsiduoda Bučernė ir Grocerne, 
biznis labai yra gerai išdirbta, lie
tuvių apgyventoj vietoj, kas nupirks 
ta vieta bus labai dėkingus. Priežas
tis pardavimo savininkas išvažuoja 
Lietuvon. Atsišaukite greitu laiku. 

Joseph Strumskis, 
Tel. Humboldt 4899 
1835 VVabausia Ave. 

$100.00 GAUS. 
Kas praneš kur mana moteris Ma

rijona Plauškienė (po tėvais Baraus-
kiutė) ir 3 vaikai: Mikutis 17 metų, 
Jonukas 16 m., ir L«osė 12 m. Jau 
12 metų kaip jie prasišalino nuo ma
nęs. Kas žinote apie juos praneškite 
man arba jie patįs tegul atsišaukia. 

Aš paeinu iš Trakų apsk., Butri
monių valšč. Dabartinis adresas: 

Mikolas Plauška, 
9904 MJUtrine Ave. Scrantoa, 

MUZIKOS MYLĖTOJAMS. 
Nauji ir gražus muzik. veikalai-

ga*idos su žodžiais del piano: 
1. "Pas darželi trys me«Įgelė%" du

etas. Kaina. &Oe. 
2. "Esu ant šio Svieto" uoto 50c. 
3. "Lietuva brangi" solo &<»<•. 
4. "Kas iiuramys man širdelv" due

tus. Kaina , • • • • *****. 
Užsisakant šiuos veikalus, kartu 

reikia siųsti ir pinigus per lfc«aoy Or-
redi arba reg-istruotfcun lulšha, (atum-
PŲ nesiųskite). Išleidėjo vardu: 

J. A. ŽEMAITIS, 
S15 ko. Vest 84,, Sheuaiutottfc. Pa. 
ĮĮ..I.III II , • ' « . I.H. • • • ' . • • • Į l' Į ^ff 

PASPOKTV BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

BaitiL CoaeiiltaUoo 
35 So. Dearbom St. Ofticago. 

\ 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES GERI 6 CENTŲ TIKĖTAI. 

Pirmadienis, gegužės 17 cb, 
šv. Paskalis Baylokas. 

Antradienis, gegužės 18 d., 
Šv. Venancjus. 

KAS KALTAS Už PIKTA 
RYBES CHICAGOJE? 

Tame klausime surandomos į-
vairios priežastys. 

• Aną diena Hamiltono kliube 
susirinkime kalbėjo teisėjas 
Gemmill.Kalbėjo apie besiplati 
nančias piktadarybes Chieago-
je. Nurodė piktu darbų prie
žastis. Bet nenurodė priemo
nių. 

Nurodė i nevykusią kaliniu 
paroliavimo sistemą. Tą siste
mą paeina nuo netinkamu įs
tatymų. Nes paroliuoti kaliniai 
išnaujo imasi savo piktu dar
bu. 

Kaltino jis pačias darbinin
kų unijas, katros yra priešin
gos vaikinams ligi 17 metu 
dirbti savitai kokį nors darbą 
arba prigulėti unijosna. 

Neprileidžiami unijų prie 
darbo tokie priaugliai nekinko 
mokyklų, bet valkiojasi gatvai 
temis ir išmoksta piktadariai!-

Šiandie tokiems priaugliams 
prie piktu darbų mokyklos yra 
Milijardinės, kokių pristeigta 
buvusių saliūnų vietose. 

Kalti ir teismai, katrie be 
jokio susikrimtimo paliuosuoja 
prasižengusius jauniklius, ka
triems tinkamiausia vieta lui
tų kalėjimas. 

Teisėjas apie tai visa pasa
kojo, kas visiems yra žinoma. 
Tad gaila, kad aiškiai nenu
rodė priemonių, kaip tą visa 
pataisyti. Vienomis bausmė 

Advokatas George F. Lust, 
6018 So. Peoria g a l turi 100 
tikėtų po (i centus važinėti vir
šutiniais Chicagos geležinke
liais. , * 

J i s tuos tikėtus pirko, kuo
met kompanija nuo žmonių 
už važinėjimą ėmė po G cen
tus. * 

Paskui už važinėjimą mo
kestis padidinta ligi 8 centų. 
Advokato tikėtai pasirodė geri 
tik su kiekvienu primokant 2 
centu. 

Tikėtų savininkas tuo nepa
sitenkino. J is norėjo važinėti 
geležinkeliais su tais tikėtais 
be jokio primokėjimo. 

Reikalas atsidūrė teisman. 
Dabar teismas pripažino, kad 
kituOmet nupirktus po (5c. ti
kėtus kompanija turi priimti 
be jokio primokėjimo. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

AR RENGIESI Į SIMFONI
JOS KONCERTĄ? 

PAŠTĄ ORU TARPE CHI 
CAGOS IR OMAHA. 

Tarpe Chicagos ir Omalios, 
Nebraska, Įvestas nuolatinis 
pastos vežiojimas oru. Bus ve
žama paštą kasdiefi išėmus se
kmadienius ir šeštadienius. 

Iš Chicagos lakūnas skris 
kas rytmetis apie (i:00.Omalio-
je bus-prieš 12:00. Apie 1:00 

Jau nepilna savaitė be
liko iki busimam Simfonijos 
koncertui. Ar gavai jau bilietą 
j jį ? Koncertas Įvyks gegužės 
23 dieną, 1920 m. 

Šv. Jurgio parapijos Akade
mijos Rėmėjų Dr-jos narės 
gražiaf rengiasi priimti sve
čius: perka gėles, palmas sce
nos papuošimui. Jos netik nori 
koncertan publikos sutraukti, 
bet ir pro f. Roman Girvin'ą, su 
jo muzikantais, gražiai priim
ti ir parodyti, kad lietuviai ne
tik myli muziką, bet gerbia ir 
brangina brangintinius žmo
nes. 

Qirdėjau dar ką nors naujo 
apie papildymą šio ir taip pui
kaus programo, būtent, kad 
mažytė, bet talentuota pp. Kirų 
duktytė Sylvia taip-gi daly
vaus tame vakare. Ji atliks 
puikų šokį. Verta pamatyti, 
nes jos mokytojai žada jai pui 
kią ateitį.Ji yra dideliais gabu 
mais Dievo apdovanota. 

* ' Smilėių laikrodį' \ reziso-
riuos' gabioji Vienuolyno sce
nos direktorė, Sesuo Marija 
Skolastika; ta pati, kuri taip 
puikiai pastatė ' ' Vakarienbu-
t j . " Toji Sesuo—tai mūsų, lie
tuvių, Griffith'as, ji ir iš ne-
daaugusių mergaičių moka pasu Omabos pasta tas pat lakū

nas skris atgal Chicagon. Cm d a r v t i t o k i a s artistes, kurios 
žavi nevien paprastus žmones, jis atvyks apie 6:00 vakare 

Ir taip kasdien. 

$10,000 PER METUS VAI
KĄ UŽLAIKYTI. 

Savam laike mirė turtingas 
Yale universiteto profesorius 
VVheeler. Jis paėjo iš Chica
gos, Buvo persiskyręs su savo 
moterimi. Su ana paliko dvy
likos metų jųdviejų vaikas. 

mis ir kalėjimais negalima * " * " W , K"' l*' r ' imt ina i to 
sumažinti skaittiaus piktada- v a l k o . «*»*mi i i F * 1 * 0 $ 4 0 < V 
rių arba juos panaikinti. 

RŪPINAMASI NUŽUDYTO 
POLICMONO ŠEIMYNA. 

Žuvęs anądien nuo plėšiko 
rankos policmonas Roberts 
paliko moterį su penkiais vai
kais. Vyriausias vaikas vra 
šešeriij metų. 

Policmonaujant eia negali
ma nieko pasidėti juodajai 
valandai. Tad moteris paliko 
su vaikais be jokio užlaiky
mo. 

Angliškoji spauda p r a n t a , 
\aci tai nelaimingai motei ei 
pragyventi dedamos aukos. Su 
3'iena diena jau buvo paaak.« 
b $1,200 tau fi ndan. 

000. Cinikai padėti vienoj Cbi 
cagos hankoj. Banką išpradžių 
vaiko auklėjimo reikalams ka s 

mėnuo iš to palikimo duoda
vo po $150. Šiandie kas mė 
nuo duoda po $350. 

Bet vaiko motina, kuri jau 
ištekėjusi, tuo nepasitenkina. 
Sako, vaiko auklėjimui kas 
metai butiniu reikalinga $10,-
000. 

Tuo tikslu ji per teismą mė
gina priversti banke mokėti 
jai kas metai po $10,000, vie
toje dabar per metus moka
mu $4,200. 

bet net ir scenos žinovus. 
Girdėjome vieną praktiką 

prof. R. Girvino orkestros. Mu
zika—it miškas ošia. Tik šiur
pas per kūną eina, ir graudu ir 
linksma darosi, tiesiog sielą 
žavi. Snnku jos įspūdžius ap
rašyti, reikia pačiam išgirsti, 
atjausti ir gėrėtis. 

Bilietai greitai "nyksta.1" 
'Gaukite juos iškalno, kol gau
nasi. Nemalonu butų 2-rojo 
skyriaus A. R. D. narėms, jei
gu reiktų žmonėms prie svetai
nės durų atsakinėti—" bilietų 
nebėra.*' Pirkite bilietus—ne
sigailėsite atsilanko į šį pirmą 
Simfonijos koncertą. 

Reporteris. 

dėti} su aukomis prie šelpimo 
Lietuvos. 

Antru atveju kalbėjo apie 
Lietuvos politine padėtį ir jos 
santikius su kaimynais. 

Aukų tame vakare surinkta 
$12(105. 
* Aukojo: 

Kun. J . Pužauskas $20.00. 
Kun. Ig. Albaviėius $13.00. ' 
}Po 5 dol.: M. Lukoševičienė, 

J . Remeikis, A. Pikelienė. 
Po 2 dol.: P. Bitinienė, V. 

Miėienė, V. Petrošius, M. Že
maitukė, V. Žutautas (iš E. 
Chicago, Ind.), A. Pocius, M. 
Jatužis, J . Čentaris. 

Po 1 dol.: O. Pocienė, V. Pet
rošius,-J. Gamulauckas, J . Vii-
kickas, S. Petrulis, J . Šileika, 
Y. F. Andrulis, A. Lievukas, J . 
Lipcnas, S. Petrulis, P . Kuz-
mauckas, Y. Bukauskis, J . Sli-
teris, J . Milauckas, V. Lingevi-
Čia, P. Strickis, J . Kudirka, S. 
Zaikauskaitė, K. Jatužis, A. 
Bacienė, A. Martinkienė, M. Zi-
zas, P . Baksinckas, J . Šlapa-
nas, J . Vasaitis, A. Kaltetas, 
P. Jucevičius, V. Žilevičius, P . 
Jaunelis, J . Javaišas, A. Vin-
slovas, A. Molis, J . Blankus, 
Dr. Juška, J . Jakubonis, P. 
Mockus, S. Jakubauskas, E. 
Bagdunaitė, B. Lieliugis, J . 
•Šniukšta, A. Yaišnaris, A. 
Stulginskas, M. Raudonaitė, P . 
Šemaitė, V. Jodelis, P. Kuprio-
nis, M. Kuprionis, K. Gaižutis. 

Gerb. aukotojai, jei tame su
rašė butų klaidų, prašau pra
nešti Tautos Fondo raštinin
kui, o klaidos bus pataisytos. 

P. M. Kuprionis, 
T. F . 31 sk. rast., 

1928 Canalport avc. 

sukirto kitas 'kolonijas. Vi
siems aukotojams ačiū. 

v 

Pranas J. Paliulis, 
T, F . 43 ak. rast. 

^ _ _ J 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
BRIGHTON PARKO IR 

APYLINKĖS LIE
TUVIAMS. 

m 

IŠ NOtfTH SIDE. 

Atsiimkite L. L. P. bonus. 

Panedėlio vakare, gegužės 17 
d., 1920 m., mūsų kolonijon at
silankys svečias, kuris dar ne
kartą nebuvo. Tai-gi, dabar 
vienatinė proga .mums pasiro
dyti svečiui, ir visuomenei, 
kiek yra mus kolonijoj lietuvių 
ir ar visi mes esame tikri lais
vos Lietuvos piliečiai. 

Tuo svečiu yra kun. Žilkis, 
Lietuvos Misijos ižd., geriau
sias kalbėtojas iš Misijos na
rių. Kas girdėjo jo kalbą, tas 
patvirtins tą pasakymą ir ne
praleis progos. J is papasakos 
daug naujų žinių iš Lietuvos. 

Bus ir kiti Misijos nariai ir 
kalbėtojai. Prakalbos bus su 
pamarginimais. 

Taip-gi bus dalinami. L. L. 
P. bonai pirkusiems ir kurie 
pirks. 

Pradžia 7 vai. vakare. Vaka
ras bus McKinley park ,svet. 
(prie 39-tos ir So. AVestern 
a ve). 

Visus kviečia 
* Komitetas. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
ŠTUONIOLJKIEČIAMS. A 

POLICMONAS PAŠOVĖ 
STREIKININKĄ. 

IR VĖL PRASIDEDA RIN 
KIMAS PRISIEKUSIŲ 

TEISĖJŲ. 

šiandie teisėjo Hebei kam
baryj (rūme) atnaujinamas 
rinkimas prisiekusiųjų teisėjų 

Ana vakarą streikuojanti j klausyti bylos 24 socijalistų, 
restorano pati rnautojas llen- mitinamų už suokalbiavimą 
;y Petersoa, 23 West Grand 
ave., su plvtr binogė Shctman 
viešbučio langan ir pradėjo 
bėgti. 

Tai visa pamatė netoli sto
vintis policmonas Dodd. 

Šitas šovė keturis kartus i 
bėgantį. Peterson pašautas 
sudribo. Paimtas ligoninėn. 
Vargiai pagysiąs. 

prieš šalies vyriausybę. 
Praeitą, savaitę per kelias 

dienas rinkta teisėjai ir pa
rinkta vos tik du tinkami. 

Pasakojama, jog teisėjų 
parinkimui prisieisią pašaukti 
keli tūkstančiai piliečių. 

NAUJAS PLIENO DIRBTU 
VĖSE STREIKAS. 

Šiomis dienomis Chicagon 
atvažiavo Liet. Misijos narys 
ir gegužės 17 d. Dievo Apveiz-
dos parapijos svetainėje sakys 
prakalbą.Apart kun. Žilio, bus 
ir kitas iš Misijos kalbėtojas. 

Visi aštuoniolikiečiai^kvie
čiami skaitlingai susirinkti. 
Tose prakalbose bus pardavi
nėjami Lietuvos Laisvės pask. 
bonai. 

Kurie yra pirmiau pirkę bo-
nų ir pilnai už juos įmokėję,tie 
gaus jau bonus, kuriuos atsi-
vež su savim kun. Žilius, tik
tai kiekvienas turi atsinešti 
kvitas, gautas nuo pardavinė
tojo, ir, jei turi, gautas iš Mi
sijos atvirutes. Kurie pirks 
čia pai svetainėje, tie taip-gi 
gaus boną. 

J. Grisius. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

P E T R A T I S S F A B I J O N A S 

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

R E A L E S T A T E - I N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
S>uncia Pinigus Parduoda Laivokort*» 

N O T A R U L Š A S 
324^ So Halsted Street. Chicago Illinois 

: B O U L C V A R D 611 

Pittsburgh, Pa., geg. 16.— 
Čia pagauta žinių, jog visoj 
šalyj plieno dirbtuvėse ren-
giauias 'naujas darbininkų 
streikas. Streiko pakėlimas 
atidedamas ligi rugpjūčio. 

MdlISIit lI i l i l ISIIIklSIif l iniIIIf lIIIIIIIIIISIIIIt 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E . " 

i i i i i i i i i i i iMii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Gegužės 6 d. atvyko Chica
gon sensti laukiamas svetys, 
gerb. kun. dž. Mironas ir tą pa
tį Vakarą sakė prakalbą, kurias 
surengė Tautos Fondo 31 sk. žareckas, J: Prekaitįs, M. Stan 

Gegužės 8 d., (920 BL, kalbė
jo čia gerb. kun. dž. V. Miro
nas. Žmonių į prakalbas susi
rinko gana daug. 

Pirmiausia Tautos Fondo 
skyriaus pirmininkas pasakė 
įžangine kalbelę ir perstatė 
gerb. kalbėtoją. 

Kun. V. Mironas, kalbėjo ke
letą valandų ir niekam nepa
bodo klausyti. Daug Jndomių 
žinių papasakojo iš tėvynės. 

Buvo renkamos aukos. 
Didžiausią auką davė O. ir 
V. Kavaliauskai, t. y. $53.00. 

Po 10 dol.: A. Kumšlytis. 
Po 5 dol.: J . Gerdžiunas, A. 

Augaitis, A. Penkauskas, kun. 
Pr. Meškauskas. 

Po 2 dol.: J . Čepaitis, J . Pet
raitis, A. Bačys, B. Kavaliaus
kas, A. Rugienis, B. Trečiokas, 
J . Kaitilius, Pr. Kišonas ir Pr. 
J . Paliulis. 

J . Zylmis $1.50. 
Po 1 dol.: A. Mureika, P. Mi-

ronis, P . Mureika, A. Sutkus, 
A. Sluoksnaitis, J . Lebežins-
kas, K. Vaškunas, J . Berkelis, 
M. Andruškevičius, J . Sluoks-
naitis, J . Karašauskas, P. 
Alekna, P. Paunksnis, U. Va 
lankienė, O. Trečiokienė, M. 
Kregždienė, J . Sinkevičius, A. 
Peldžius, M. Bačiutė, A. Dek-
snis, A. Baškys, K. Balčiūnas, 
P. Stainys, J . Guzikauskas, J . 
Jašauskis, V. Dapkevieius, J . 
Janusas, O. Kavaliauskienė, A. 
Gerdžiunas, Ž. Petrulis, J . 
Daugirda, J . Valaitis, J . Vai-
nauskis, J . Sriubas, J . Bardau-
skas, J . Cesiunas, V. Mereckis, 
O. Maciukonienė, V. Maciuko-, 
nis, J . Brunza, M. BrunzieYiė, 
M. Lisauskas, O. Martikonis, 
K. Eepšis, Pr . Vaškunas, K. 
Šerpetis, A. Lapinskas, J . Pa-

Žmonių priėjo pilna svetainė. 
Pirmu atveju gerb. kalbėto

jas kalbėjo apie Lietuvos uke 
ir gyvenimą, mieste. Ilgai ir 
nuosekliai kalbėjo apie tuos da
lykus. Baigdamas kalbą prisi
minė, kad susirinkusieji prisi-

kus, S. Džikas, L. Jaugėla, J . 
Martišius, A. Martišius, M. 
Maksvitienė, M. Martinkus, P . 
Birgilas, J . Dižęalvis, M. Priš-
mantas, P . Valaičiutė ir M. Ki
šonas. 

Northsidiečiai vėl aukomis 

A. L. K.-K. Federacijos 7 sk. 
gegužės~10 d. laikė mėnesinį 
susirinkimą. Atstovų iš draugi
jų susirinko skaitlingas būrelis 
ir rimtai svarstvta skvrio rei-
kala i. 

Vieną dalyką patėmijau, kad 
labai mažai vyrų draugijų pri
klauso prie Federacijos skvrio. 
Moterų draugijos ima viršų. 
Vyrai, nepasiduokite! Tokioms 
prakilnioms vyrų- draugijoms 
nepriklausyti prie Fedei-acijos 
skyrio yra negarbė. 

Daug nerašysiu, nes žinau 
vyrų draugijas. Jos sekančiuo
se savo susirinkimuose pasvar-
stvs ir nieko nelaukdamos nu-
tars prie Federacijos skyrio 
priklausyti ir išrinks atstovus. 
Metinė mokestis ne kaž kokia — 
tiktai vienas dolieris. Nenu-
biednėsi del jo. 

Federacijos skyrio susirinki
mai būva laikomi kas pirmą 
panedėlį kiekvieno mėnesio. Iš 
tų susirinkimų sugrįžę delega
tai į draugijas praneš apie visą 
Federacijos darbuotę. 

Tat vyrų draugijos, nepa
mirškit padaryti nutarimą pri
klausyti prie Federacijos ir i \ 
rinkti atstovus. Kitaip, mote
rys 

Alumnė. 
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"DRAUGIJA" 
CJavcmio 4 "Draugijos" ^umerius po 2 num. vienoje knygoje 

Kaina vienos knygos $1.00. 
"Draugiją" gausime ir toliau. Kas norite, galite pas mus 
užsiprenumeruoti. 

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime. 

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

"GANYTOJAS" ' . 
redaguojamas prelato A. Dambrauskos, padedant kun. 3f. \ ait-
kui. Laikraštis didumo 32 pusi. Jis talpins straipsnių is pla
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto
jus apie bažnytinį-religijinį gyvenimą apskritai pasaulyj ir y-
pae Lietuvoje, kels ir gvildens Įvairius gyvuosius mūsų dvasiŠ-
kijos gyvenimo klausimus. Laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 Šilingai 

"ŽVAIGŽDE" 
Eina syki į mėnesį. Kaune. 

Šis laikraštis skiriamas katalikų dvasiškiems reikalams aprū
pinti : Iš paduotų nurodymų, kas bus jame rašoma matyti, kad 
įus Ūbai jvairiaus turinio ir pilnas malonių pasiskaitymų. Re
daktorius kun. M. Vaitkus. 
Kaina; Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 Šilingu 

Visus galite užsiprenumeruoti "DRAUGE". 
Kas norite tiesiog su tų laikraščių Administracija susinesjti tai 

t e v a r t o j a š į adresą : 

KAUNAS, DIDž. VILNIAUS G. N. 34 LITHUANIA. 
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| NAUJA ĮDOMI KNYGA! | 

1 "Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj 1 
1 19184919 

Pafaše \ 
Kun. J. F. Jonaitis 

Kapelionas 

i Kaina 25 Centai 
E E 

Joje telpa daug gražių ir įvairių aprašymų apie viso
kius karės laiku atsitikimus, kokius patyrė pats anto-

s rius, dalyvaudamas toje karėje. I 
Galima ja gaut 

f "DRAUGO" KNYGYNE I 
| 1800 W. 46 Str. Chicago, IUinois. | 
JIIIIIUIIIIII!llll3IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIItllllllllllfllHlnT 

Telephone: Yards 6492 
• 

AKUŠERKA Į 

A. SHUSHO 
Turiu patyrimą 

moterių l igose; rū
pestingai prižiū
riu l igonę ir kūdi
kį laike ligos. 

3255 So. Halsted St., Chicago, III. 

• — • » » » ^ » • » » p • m • » « « « » « ! 

JRSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

l t SO. LA 8 A L L E S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 17 

•akturais S911 W. 22-nd 8trMt 
Tel. Rockw«l l f«99 

cmcAoo. IUL. 

" DR, CHARLES SEGAL 
Perkė lė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Kur gydo l igas vyru moterių ir 

vaikų. ' 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėl iomis 10 iki 1. 

Telefonas t>rexel 2880 

— X 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy* Graboriup patarnauju, laido-

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
•ilteuktl, o mano darbu busite užganėdinti 
2314 W. 23 PI. Chicago, m. 

TeL Ganai l l f f . 

DR. S. NAIKELIS 
LBETUVIS 

GYDYTOJAS TR C H I R U R G A S 
Ofisaa ir Grvenimo vtet« 
8269 So. Hals ted Str. 

Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po piety: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 2. 
Telefoną* Yard* t&44 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 
BoftelMdet lteftl 8*. Mtohią— Ava. 

T«lef«M PoJUnuMi Ui Ir PmllaiM I 
ChicacoJ: 4616 Bo. W o o i Str. 

Tilt Ketvcrre fakake na* 0:ae Iki 7:»0l 
1 

m 

Telatoamfl Tard# 7M, 
' • ; » » » » » « • • » » » • • • » • » • • • • Į 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

Į 4 <Draugo' ' aduiiuistracija 
atėjo laiškai iš Lietuvos adre
suoti šiems asmeninis: 

Feliksui Zernauskui—laiškas 
iš Tverų miestelio. 

F. Toleikiui—iš Švė$mos. 
Antanui Poškai—iš Taura

gės. 
Juozui Sliuvinskui—iš Vir

balio. 
Antanui Zabelai. 
Marijai Siaurusevičienei—iš 

Gudelių gminos. , 

VTAR SAVINOS S1AMP5 
ISS'JED BY T H E 

UNITED STATES 
9 GOVERNMENT 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

• V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiestyj : 

29 South La Salle Street į 
Kambarį* 834 | 

TeL Central t s t O | 

I • • • 

• • • 
S 

•t 
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Vakarais, 812 W. 33 St. 
TeL Yards 4681 • • 

ii 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu <fel Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
?V, kuoi4bt skaitai ar siuv< ar t a 
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas sute ikiamas dykai . 

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

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite | m a n o parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėllais , Seredo-
mis ir P,etnyčiomis. 

F » » » ^ — »«•— — » » • » — » • » » • » • • » • ! 

J. P. WATTCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LXETUVI8 ADVOKATAS 
4S4f 8. WOOD 8TRKBT 

1M W. lftth 8TRBBT 
CHICAGO. 

MeKlaJey 4SM 

U 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgai, otreet 

CHIOAOO, DJUDTOIP 
Tolefoaaa TardS KMts 

• a l a n d o s : — t Iki 11 t* ryto; 
« po plotų iki n vak NodeJto-
mis nuo f iki S vai. vakar*. 

r , , . , , 


