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Baltgudžiai Eina su 
NEBUSIANTI NUSTATYTA1 

ABELNA ATLYGINIMO I 
SUMA. 

PROTESTAI TRAKIJOS 
KLAUSIME. 

\ 

Lenkais? 
Lenkai Pavykusiai Giną Vilnių 
LENKAI PAKĖLĖ NAUJĄ LENKAI PRANEŠA APIE 

PUOLIMĄ. LAIMĖJIMUS. 

eiti ir duoti reikalingą prie
glaudą persekiojamiems žmo
nėms, gi ypač saviesiems 
nelaimingiems bulgarams. 

Sofia, Bulgarija, birž. 1 (su- j Gyventojai palieka savo na-

Nejanku darosi taJUrininkams. 

Bolševikai praneša apie lai- Svarstys Persijos klausimą. 
— mėjimns. 

Londonas, b i r i 7. — Xau-
Londonas. birž. 7. — Balt- jausiain ofieiįaliam pranešime 

gūdžių spaudos biuras Copen- lenkai sakosi progresuoją ireneija. 
hagene gavo žinų, jos balt-' šiauriniam fronte. Xuo bolše-j 

Sakoma, konferencija su vo
kiečiais busianti atidėta. j vėlinta). — Cia įvyko viena mus< aP?ėtus laukus ir kuone 

į iš didžiausiu, kokią kur teko v i s $ m«n t?« W & nepatekti 
Paryžius, birž. 7. — Vietos j matyti, manifestaciją. . Tai S ra ik lJ vergijon. Toje žmonįų 

laikraštis Ecbo de Paris pra-(smarkus protestas prieš (Irai- Pakilimo vilnyje baisus daik-
neša, kad turbūt, talkininkai! kiją, kuri, leidžiant taikinio-- *** dedasi. Vargas, ašaros, siel 
atmainysią savo pienus, sulig,karns,' pasirengė užimti Tra- v a r * a b J ' e nežino net supra-
kurių norėta vokiečiams už- kija, Turkijai" priklausančia! t imo» u ž k^ -iie t a i P Raudžiai 
dėti abelną karės atlyginimo! teritoriją Balkanuose. baudžiami, 
sumą. Matyt," nenorima, kari j Milžiniškam ėjime miesto Iš rytinės Trakijos mažai 
Vokietija paskirtu laiku vei- į gatvėmis dalyvavo dešimtys žmonių iškeliauja. Anie yfa 
kiau atsikratytų karės skolų.;tūkstančių žmonių. Pirmiausia nusprendę SB ginklais pasi-. 

Podraug nuomomaujama, Ujo 1,000 pabėgėlių iš Traki- priešinti graikams. Nusprendė 
kad turbūt, bus atidėta toles- | j o s . Paskui sekė Makedonijos žūti už savo sali. 
niam laikui mieste. Spa ren-jįr Dob/ogeano skaitlingos. Patsai Adrianopolio komcn-
giamoji su Vokietija- konfe--;brolijos. Toliaus universitetų'dantas Joi'ar Tayar tvirtina,K 

Kardinolas Gibbons Chicagoje 
ATVAŽIAVO VYSKUPIJOS 

JUBILIEJUN. 
katedroje augštosiomis šv. mi-
Šiomis. kurias eelebruo« r>ats! 
jubiliantas, mūsų Arkivvsku-

Rytoj, birž. 8. prasidės trijų pas Jurgis V. Mundeleinas. 
di<nų iškilmės. 

t 

Madridas, birž. 7. Vidu-

gudžiai nusprendę prisidėti vikų atėmę du miestu — Glu- j BALIUOSUOJA SUAREŠ-
prie lenkų ir pradėti militari- bokoi ir Dokšiča. Paėmę ne-jTUOTUS STREIKININKUS. 
uį veikimą prieš bolševikus laisvių, anuotų ir karės me-
Baltgudžiuose, kaip tai Mrn-; džiagos. 
sko apielinkėse ir kitur. . Bolševikų kariuomenė, anot 
m Gi iš Varšavos oficijaliai lenkų, smarkiai kaujasi. Bet 
pranešama, jog praeitą tre- prieš stipresniuosius skaitliu-
čiadienj lenkų armija prade-imi lenkus negali atsilaikyti 
jusi naują puolimą prieš bol-lsavo pozicijose. 
ševikus šiauriniam fronte. Ir 
ienkai trumpu laiku 

Iprofesorai, studentai ir kitos kad graikai tik tuomet galė-
•sią ineiti tau miestan, kuomet įvairios organizacijos. 

jiniu reikalų ministėris Įsakė 
Bareelonos, Cordobos ir kitų 
miestų civiliams gubernato-

vienam ukrainų kariuomenė varosi 
ruožte kyliu pasivarę pirmyn p i r myn išilgai upės Olšanka. 
aštuoniolika mvliu. N 

Nevyksta bolševikams. 
Naikina Lietuvos plotus. 

Iš Varšavos specijaliam 
Bolševikai su lenkais kau- pranešime, kurs yra kaipir 

jasi Lietuvos teritorijose, ku- pirmojo pranešimo* priedas, 
rias lenkai turi užėmę ir sa-, lenkai pareiškia, kad bolševi-
vinasi. ^ j Įjaj įreįfctį Vilniaus fronte. 

Oficijaliam pranešime jie giaurvakaruose nuo miesto 
Borisovo, Baltgudijoj, bolše-
vikai buvo dėję pastangas, sa
ko lenkai, % sulaužyti lenką 

puolimą | frontą ir užtelti ant Vilniaus. 

sako: 
" P o išlaikymo keletos die

nų savo pozicijose mes tre
čiadienį pakėlėme 
tarpe Dauguvos, ežero Xaroc 
ir Borisovo. , 

Paskiausia ėjo anglų, pran-sjis pats žųsiąs 
euzų, italą*, ir ispanu atstovai/j „ , . . ., . 
v K „ - i * . . . - Ka laime graikai 
Nebuvo atstovaujami amen-1 • 
konai. 
Kalbos buvo sakomas ruimin- sutartis-su Turkija Trakiją 

gesniuose mies. skersgatviuse. I paveda Graikijai. Bet ar šitai 
Žmonių minios- buvo sustoju-1 t e k s pasidžiaugti ta teritori-

riams paliuosuoti suareštuotus j sįos priešais seną Amerikos'Ja* * 
streikininkus, katrie be bylų pasiuntinystę. Pakelta kurni i-j Prieš graikus suorganizuota 
pravedimo laikomi kalėjimuo- j džiausi šauksmai. Bet iš to armiia iŠ lioot 

Chicagon atkeliavo Jo Emi
nencija kardinolas Gibbons iš 
Baltimorės. Čia kardinolas 
dalyvaus jubiliejinėse vysku
pijos iškilmėse ir Chicagos 
Arkivyskupo 25 metų kuni
gystės sukaktuvės. 

Ateinanti ketvirtadieni kar
dinolas Gibbons su malda ati-
larys republikonų. partijos 
konvencijos sesiją Coliseume. 

Visas tas kelias dienas kar
dinolas viešės Chicagos Arki
vyskupo rezidencijoje. 

Šiandie laukiamas atkeliau-
Talkininkų padaryta taiko* j a n t g Washingtono šventojo 

>«e. 

MARŠALAS FOCH SUŽEIS 
TAS. 

Paryžius, birž. 7. — Mar
šalas Focb lengvai sužeistas, 
kuomet jo automobilius va
žiuojant susidaužė su kitu au
tomobiliu. 

trobesio niekas nepasirodė. 
Vlieste ir apylinkėse buvo 

sutraukta daug kariuomenės. 
Nes tikėtasi sumišimų ir riau
šių, kuomet žmonės baisiai bu
vo inirtę prieš graikus. Te-

arnuja iš usanoriu traKie-

Bet jiems tas tikslas ne-
I pavyko. Xes lenkai laiku pakė-

"Mes sutraškinome bolšc-įlė pnolinų ir sukoneveikė bol-
vikų atkaklų pasipriešinimą Išenkų ruošiamus žygius. 
ir pasiekę užėmėm liniją, ei-j Pradedant puolimą, prane-

JAPONIJA VEDA TAIKOS 
TARYBAS SU RUSAIS. 

nančią per upes Punią,< Vili
ją (Xerj), Svireč ir Mardva. 

"Nežiūrint nepaprastai su
nkių sąlygų, mūsų kariuomenė 
pasivarė pirmyn aštuoniolika 
mylių. Priešininkas išilgai 
Dauguvos užėmė fortifikuotas 
konkretines pozicijas ir šian
die tenai laikosi. 

"Rytuose nuo Danilovica 
mes Įveikėme dvi bolševikų 
brigadas. 

"Kijevo augštumose mūsų 
kariuomenė atsigavo ir paė-

šania, fronte buvęs ir patsai 
lenkų viršininkas Pilsudskį?!. 
Pastarasis \ įdžiugęs, kuomet 
greitu laiku bolševikai buvę 
atblokšti. 

Kitaip sako bolševikai 

Bolševikai savo pranešime 
iš Maskvos nieko nemini apie 
šiaurini frontą, kur jie, sulig 
lenkų, turėję nukentėti. 

Bet bolševikai sakosi lai
mėję Kijevo fronte. Viename 
ruošte jie, 600 lenkų kareivių 

Vladivostokas, birž. 7. — 
Tolimų Rytų respublikos at
stovai atnaujino taikos tary
bas su japonais. Tarybos ve
damos vyriausioj respublikos 
vietovėj — Verchnjam—Udi-
nske. 

NORVEGUOS SANTIKIAI 
SU RUSIJA. 

čių, daugiausia bulgarų ir tur
kų, šita armija neskaitlinga 
ir jos kokybė al)ejotina. 

Bet prieš graikus jau pra
deda veikti organizuoti gy
ventoju būriai, katrie išpasa-

čiaus viena policija sugebėjo l u u ž p u W i nės graikus. Tie bu-
patvarkyti minias. r i a i j a u s u ( i e ? į n ę daug sodžių. 

Bulgarų gen. Vazov, kurs j buvusių apgyventų graikų. Jie 
kituomet su savo armija buvo j veikiai ims daryti daug vargo 
paėmęs nuo turkų Adrianppo- ir ]>ačiai graikų kariuomenei. 
Ii, buvę priverstas pakalbo'i | sn tais-būriais graikai nelai-
i minias. Jis tad kalbėjo nuo R1ės kovos ir graikų kariuo

menė susilauks pragaišties. 
Trakijoje yra ir turkų re-

gulerės kariuomenės. Toji kol-

Po šitų iškilmingi) baŽByffc 
nių apeigų arkivyskupijos » 
siškija induos reikalingus ±>i-
nigus, kaipo savo auką, pasta
tydinti svarbiausią bustą Chi
cagoje steigiamam katalikų 
universitetui. 

Gi pasauliniai atstovai in
duos $750.1)00 labdarybės tiks
lams. Pastarasis fondas su
aukotas visuomenės. 

Pašventins seminariją. 

Birželio 9 d. ryte Šventojo 
Tėvo delegatas pašventins 
Quigleyo Prirengiamąją se
minariją, katra jau kuone vi
sai pabaigta arkivyskupijas 
lėšomis. 

Birželio 10 d., kaip jau žino- " 
. ma, Įvyks parodavimas para-

ikivvskupų ir Vvskupu iš visu ™ m o k > k h l v a i k ^ P « r " d a ^ -
Suv. Valstijn. ' I m e bus, 133 specijahai parė-

dyti vežimai (floats), kuriais 
Pačios iškilmės. bus atvaizdinta Chicagos ar-

Iškihnės prisidės birželio 8, kivyskupijos bažnytinė istori-
lOrfKI ryte Šventojo Vardo ja. 

Tėvo delegatas Suv. Valstijo 
se. Arkivyskupas Bonzano. 

Šiandie ir rytoj ryte atva-

Šv. Aleksandro cerkvės prie
angio. 

Gyventojai apleidžia Trakiją. 

Nesutikimai Turkijos Klausime 

I tiks atiduoti kam-nors Smir
ną arba Trakiją", sakoma 

TARPE PRANCŪZU IR 
ANGLŲ PAKYLA NESUTI 

KIMAI. prancūzų užrubežinių reik*alų 
ofise, " i r Prancūzija nekuo-

Tarpe prancūzų ir anglų pa- met nesutiks pildyti Clemen-
kyla neutikiniai. eeau sumanymo pasiųsti skai-

tlingą armiją Cilicijon, kad 
Paryžius, birž. 7.— Kadan- tenai apdrausti anglų reika-

gi Anglijos ministerių pirmi- lus. (iraiki a įau siunčia s a v o j e s^on pasaliai. Sakoma, j i , •• •' ., , Jmnkas Llovd ^eor<re pasike- "Prancuzna didžiai pelnvs Taikus, kuomet i . . • , ,C ., , , , . . .\_ ' kariuomenę Trakijon. Pasek- pakils prie 
niėje daugelis bulgarų ir tur- šitie ims panaudoti bausminiu? 

mė nelaisvių ir kulkasvaidžių Įvilioję į savo pozicijas, juos 
"šiuriuose nuo Dniestroiapsupę ir iškirtę kaip žolę. 

MENKAI PADIDĖJO NEW 
YORKE SKAIČIUS GYVEN 

TOJŲ. 

SUSIRINKS TAUTŲ SĄ
JUNGOS TARYBA. 

Christiania. birž. 7..— Par
lamentas didžiuma balsų pa
rėmė savo vyriausybės suma
nymą imties priemonių kuo-
greičiausiu laiku atnaujinti 
santikius su Rusija. 

KIEK ANGLŲ KARIUOME
NĖS AIRIJOJ? 

Washington. birž. 7. —Cen
to biurą- pasčdbė, kad Ne\v 
V(̂ rk City turi 5,()21.157 gy
ventojų, sulig šiuometinio gy
ventojų surašymo. 

Paaiškėjo, kad nuo praeit" 
atlikt^ gyventoju surašymo 
1P1"| metais, tenai gyventoju^ 
skaitlius pasidaugino 8(U. 
268 žmonėmis, arba 17.9 mioš. 

Taigi labai, mažai, (ii kai-
kurių buvo manoma, kad S&K 
Vork Citv pralenks Londonu. 

Svasstys Persijos klausymą. 

Londonas, birž. 7. — Tautų 
sąjungos taryba sušaukiama 
čia siisirinkiman birželio 14 
dieną. -

Bu? tariamasi kaip ir ko
kiomis priemenėmis apdraus
ti Persiją nuo bolševikų už
plūdimo. 

Dublinas, birž. 7. — Vietos 
anglų autoritetai nepasako, 
kiek yra anglų kariuomenės 
Airijoje. Žinovai tvirtina, jog 
busią daugiau 00.000. Tr kas
dien dauginamas skaitlius. 
Anglija siunčia Airijon ne 
naujokus, bet išlavintus ir iš
tvermingus kareivius. 

kų gyventojų su šeimynomis J būrius prieš pakilusius gy-
bėga'iš ten ant Bulgarijos. jventojus. Ji pakils prieš vy-

Bulgarijos vyriausybė savo. riausias graikų spėkas, 
parubežinei sargybai Įsakė ne- Pasekmėje Balkanuose užsi-
sulaikyti ir netrukdyti pabė- plieks nauja karė.^ Ir kas už 
gėlių. Broliškai su jais apsi- tai atsakys? 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

tino tarties su bolševikų at- padarydama atskirą taiką su 
stovu Krassinu. Prancūzijos Turkija, patenkindama ypač 
ministerių pirmininkas Mille- pastarąją/' 
rand j Ui atsako pripažinda- ^ ^ ^ d a i i g kar iuomenės 

I 

I 
i 

NEIŠRIŠTAS ARMĖNIJOS 
KLAUSIMAS. 

VEŽAMAS AUKSAS IŠ 
MASKVOS. 

BIRŽELIO 7, 1920. 

Chifago. — šiandie ir rytoj iš-
daiif* apsiniaukę, šiandie šilčiau. 

Vakar rinkliausioji fempcnifu-
ra buvo 68 laips. 

Saulė teka 4:1.">. leidžiasi 7:2S. 
Mėnulis pateka IP.-IT vakare. 

Washmgton. birž. 7. — 
Suv. Valstijų kongre>a> per
traukė sesija. Bet Armėnijos 
mandato klausimas paliktas 
be nieko. 

Stockholmas, birž. o. — Šve
dijos garlaivis Gautbiod an
dai rusams Į BevelĮ nuvežė 
visą eile automobilių ir žem
dirbystės mašinų. Sugryžda-
mas laivas parvežė 5 milijo
nus dol. vertės Rnsijos aukso. 

Garlaivio kapitonas pasako
ja, kad praeitą pirmadienį 

Senatas tą klausimą 
atmetęs. Gi žemesnysis butas traukiniu atvežta aukso $22.-
nepasvarstė nei rezoliucijos. J5O0.00O. 

mas turkų -nacijonalistų vai 
džią. kuriai vadovauja Mus-
tapba Kernai paša. 

Kuomet Llovd George dar
buojasi padaryti taiką su l>ol-
ševikais, nes Anglija neišga
li pasiųsti reikalingo skait-
liaus kariuomenės kovoti 
prieš juos — Millerand parei
škia, jog jis esąs priverstas 
padaryti annisticiją su tur
kais nacijonalistais. Nes 
Prancūzija negali pasiųsti 

Toliaus. užrubežinių reika
lų ofise tvirtinama, jog mar
šalas Focb perspėjęs augŠ-
čiausiąją tarybą, kad Turki
jos taikos sutarties įgyvendi
nimui būtinai reikalinga tu
rėti mažiausia 300,000 kariuo
menės. 

Kituomet tą skaitlių ka
riuomenės yra buvus pasinlu-
si Graikija. Ir Lloyd Georąc 
sutikęs su tuo pasiųlj 
Bet reikia atsiminti, kad grafe-

\ 

; Cilicijon ir Sirijon 80.000 a r - Į ^ ^ k a r i u o u l e n o S 

Pastaroj, yra r e i - j ^ ^ , ^ T r a k i j o j e i r S m i r . 
kalinga kur kitur. pay. 
ne fronte. 

noje. Taigi ginti anglų, pran
cūzų ir armėnų reikalus nėra 

, n NEKU0MET TAIP N£RA. 
buvojRevehu is Maskvos speeijalm _ Klausyk, ponia, mano sveiko patarimo, neduok taisyti 

tų trijų porų deveryku vaikams. Jie neverti nei sulūžusio 
auksino. • ? 

Prancūzai atsisako veikti kam. 
Generolo (iourand armisti- T"° tarpu bolševikai užėmę 

jcija su .Mustapha Kernai rei- Teheraną veikiai persimestų 
,'škia, kad Prancūzija iš Ma- Mesopotąmijon. Tenai sukel-
Ižosios Azijos atšaukia d a o - N a r a b , , s - s«kurstymai per-
[gian kaip didesnę pusę savo.įmestų Kgiptan ir Anglijos 
kariuomenės. Pagaliaus reiš- j reikalai Mažojoj Azijoj, kaip 

jkia tą. kad prancūzai turkams ;'be™«tai, nugarmėtų v ė j a i s ^ 
paliuosuoja Icelią Kgjptan iri" " -^ _ 
leidžia jiems išnaujo užpulti PINIGU KURSASi 

jSuezo ]K>rkasą. _^ 
CžnilK-žinių reikalų ofise- S v e t i m u viešpatijų pinigu ver-

.čia sakoma, kad San Hemo tį, m!iimnt ,icmaiiau $25.000 bir-
1 mieste padaryta' taikos sntar- ž<>lio 5 d. buvo tokia sulig Mer-
įtis Turkijai yra tik paprastas chants Loan & Truat Co.: 
i ]X) pergali s. Xes Prancūzija Anglijos sterlingu svanii $3.90U 
pripažįsta Mustaj^io Kernai Lietuvos 100 auksinu 2.60 
valdžią ir tuo tikslu bus pa- Vokietijos 100 markių 2.60 
daryta nauja taikos sutartis. l*nKj(# 100 markių .67 

Prancūzijos už 1 dolierj 12 fr. 90 
Atskiri taika naudinga. Šveicarijos ui 1 dolierj ."> f r. - 43 

"Turkai nekuomet nesu--Italijos už 1 dol. 16 1.90 
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D R A U G A S Pirmadienis, birželis 11*20 
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LIETUVIU KATALIKŲ M E H B A Š T t e 

"DRAUGAS" 
Etna kasdiena Išskyrus nedėldlenluA 

PKK3fUHERATQS KAPT A : 
CUICAGOJ I B (r?.S£ENY/E: 

Metams *«.0u 
Pu>ci Metu .... a***a>4 *•*<> 

SUV. VALST. 
Metams $5.00 
Pašei Metų 3.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užs:ra5ymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Uperkant krasoje ar ezprese "Mo-
cey Order" arba jdedant pinigus j 
registruotą laišką, 

"Draugas" Pubiishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, III 

Telefonas McKinley 6114 

i I 

t 
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Prie Socijalistų 
Programo. 

Ketvirtasis šiemetinės soci
jalistų konvencijos punktas 
sako: The socialist party does 
not interiere with the institu-
tion of the family. Tat reiš
kia: "Socijalistų Partija ne
kliudo šeimyninės tvarkos." 
Kitaip sakant, socijalistų par
tija Amerikoje nekovoja su ta 
visuomenės tvarka, kurios pa
mate yra šeimyna, arba vyro 
ir moteries pastovus sugyve
nimas ailVlpiajitivj in<K"ipi'> 
bendrus vaikus. 

Paprastai partijos nesigiria 
tuomi ko jos nedaro, o vei
kiau kreipia domų Į tų kų da
ro arba žada padaryti Tečiau J 
socijalistų partija protingai | 
apsėjo paskelbdama, jog ne
užkabina šeimyninės visuome
nėj tvarkos. Socijalistiškam 

Staats 18S4 m.). Tų veikalą 
Engels sustatė ir sudarė iŠ 
Markso betvarkėje paliktų už
rašų. 

Šitų pažiūrų atmeta nuo sa
vęs Amerikos socijalistai 1920 
m. Jie jos nepaj>eikia. Jie jos 
klaidingumo nepažymi, bet jie 
žada Bebelio pažiūros nevy
kinti. 

Todėl kaikurie laikraščiai 
šiemetinę socijalistų konven
cijų New Yorke pavadino 
konservatyve. Socijalistai kon 
servatyvus dažniausiai vadina 
atžagareiviais. Jau trisdešimt 
metų kaip Bebelis parašė "Die 
Frau" . Bemainydamas visuo
menę jis buvo toli nuėjęs. .Nuo 
jo pažiūrų New Yorkinė soci
jalistų konvencija grįžo atgal 
prie senovės. I r gerai pada
rė, nes Bel>el'is klvdo. 

Užmokestis už Dvarų Žemę. 

Lenkų Okupacija 
Lietuvoje. 

Tarp tų sąlygų, .kurias len
kai stato žadėdami atsitrauk
ti iŠ Vilniaus, ir kurių mes ne
žinome, gali būti reikalavimas 
•atlyginti už bolševikų išvary
mų iš Vilniaus. 

Tokis reikalavimas gali iš
eiti vien iš jiegos, bet ne iš 
teisės. Lietuviai nekvietė len
kų varyti l>olševikus iš Vil
niaus. Kaij) išvarėme bolševi
kus iš Šiaulių, iš Panevėžio ir 
kitur, taip Imtume iškrapštę ir 
iš Vilniaus. Seinuose nebuvo 
bolševikų, kuomet lenkai užė
mė tų miestų. 

Lietuviai turėtų teisės rei
kalauti iš lenkų, kad atlygintų 
Lietuvai už kų naudojosi ge 
ležinkeliu nuo Uardyno iki 

jDvinskui, už kų valdė dide-
jlius Lietuvos plotus ilgiau ne
gu ištisus metus. Todėl negali 
Imti nei kalbos apie tai, kad 
Lietuva duotų koki nors atly
ginimų lenkams už išvarymų 
bolševikų iš Vilniaus. 

Viopatijos valdžia turi tei
sės atimti nuo asmenų jų nuo 
savybę, kuomet to reikia aiš
kiems ir svarbiems visuome
nės tikslams. Jau seniau visų 
pripažinta yra, kad laukuose 
galima pertiesti geležinkelį per 
žmogaus dirvas nors jis to ne
norėtų, kad miestuose galima 
nugriauti namus platinant gat
vę, nors savininkas griežtai 
priešintųsi. 

Eksproprijacija ir Konfiska
cija. 

Tukis priverstinas nuosavy
bės atėmimas vadinasi ekspro
prijacija. J is gali būti dvejo
pos rųšies: arba su atlygini
mu už atimtų nuosavybę, arl)a 
be atlyginimo. Kada visuome
nė atima nuo asmens jo turtfj 
neatlygindama už tatai, tat 
vadinasi konfiskacija. 

Lietuvoje krikščionys demo
kratai ir socijalistai pažadėjo 
išdalinti žmonėms dvarų že
mes. Žmonės išrinko 59 krikš
čionis demokratus ir 43 soci-
jalistus. Tai jie dabar turi 

Kaikurių noomonė. 

Viename krikščionių demo
kratų vado M. Krupavičiaus 
paskelbtame lape buvo para
šyta, kad dvarų žemė bus at
imama ir dalinama dovanai. 
Tada mes pažymėjome, kad 
niusų pažiūras nenutinka su 
Kauno pažiūromis. Daugelis 
krikščioniškų draugijų Ame
rikoje sustatė rezoliucijas, kad 
nuo nusikaltusių dvarponių 
žemė butų atimama be atly
ginimo, o nuo kitų su atlygini
mu. Tos pačios pažiūros gali 
pasirodyti ne vienas iš ")9 
krikščionių demokratę išriiJc-
tų j Steigiamąjį Seimų. 

Jeigu tat Lietuvos Kuria
mojo Seimo dauguma s'it ars 
drara% eksproprijacija. ne 
konfiskaciją, tai liks jai du 
rūpesčiu: a) iš kur gauti pini
gą dvarponiams atmokėti ir 
b) kaip padaryti, kad atmo
kėtieji pinigai Beišeitų į sve
timas žemes? 

KLAUSIMAI ffi ATSAKY
MAI. 

Seno Įstatymo Šventieji 

Klausimas. Kad šv. Jonas 
krikštijo V. Jėzų, Šv. Ona jau 

i i pnes gim>;aut. (l.ue 
dviem tat krikšto nebūti; 
reikėję, bet ir juodu nuo Jus
tosios r.uodėmė.» tapu paliuo-
-uoti tiktai pasinaudojant 'ui-
s-ančht Kristau.- mirtim:. To-, 
del nei juodu neregėjo Dievo 
veido, kol V. Jėzus nenumirt'. 

Tokiu būdu susidaro tiesa,; 

nft5TB!^5Y5TH1 

Vyru ir Motera Rnbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Uumta lateio* Ir a»ckyc:o būdu Ma 
trumpu It.iku išmoksiu vijo ama

re. 

buvo mirusi. Žydai nei dabar 

! ! 0 ^ B 6 ^ k ^ j ! i i r
m

j ! ! k a d visus Seno IstaTymo" g i ' 
ruoši us žmones pakrikštijo turėjo numirti be krikšto. Tai 

kaip ji galėjo tapti išganyta ir 
Šventa? 

Mo-is. 

Atsakymas. Nors nėra tik
ros žinios, kada Šv. 'Ona mi
rė, bet veikių veikiausiai ji 
mirė pirma negu V. Jezvts įs
tatė krikšto sakramentą. To
kiu būdu jos amžis užsibaigė 

i l o s trrui.e didžiausius Ir geriau-
>!LS k.r^uno, desigirne ir siuvimo 
-;k;. i-'us. kur kiekvienas gauna geVo» 
;r~kl;kus b'rAtiLukisdd.l^?-*,. 

Visuose siuvant) skyriuos* maamoe 
raro:r.i>« elektros Jiega. 

Kviečiame kiekviena ateit. Ule ko-
kiuo la:ku. dien? i.- ar vakarais, pa-

VISUS v ė l e s n i u o s i u s t u r i !;rik>- sužiurau ir pas ika lbt i db. sąlygų. 
I'atterns daromos »ulig ir.ieros, vi-

:ck;o sti l isns ir dydžio is bet kurto J 
j u J. d ų knygos. 

MASTER DESIGNTNO 
SCHOOL 

J. F. KASuicka, 
:&0 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Laka S t . ar.t 4-tų Icb^ 

Kristaus mirtis ant Krvžiau-

tyti Krikšto sakramentas. 
Kun. P. Bučys. 

TAUTOS FONDO REI
KALAI Vedėja* 

Tautos Fondo raštinė lai-
Sename Įstatyme. To Įstatymo i k a i i n u o l a i k o š a u " a našia-j t 
paskutinė valanda buvo V." Je-1 kundimų nuo kai-kurių T. F . : ? 

zaus mirtis ant Kryžiaus. Tik| s k>" r i u ' k a d surinkus T. F. 
po tos mirties krikštą* t a p o j v a r d u a u k a s t a n k i a i siunčia-
sakramentu, todėl Šv. Jono j m a t i e s i a i Lietuvon, vietoje, 
krikštas buvo tiktai graži ap- k a d s i u u t u s J** T- F-> k o r k > 

vardu tos aukos buvo surink
tos. Kai-kurių kolonijų dar
buotojai pareiškę, kad ir jie 

Padalintas Išmokėjimas 

Mums išrodo, kad žemės i 
pildyti kų pažadėjo, nes tik 10 savininkams, nuo kurių žemė 
atstovų visame Steigiamame j ]m a t i m t a > r e i k j a &tmok^ 
Seimo nėra padarę to p r i ž a - ' ^ nesusyk, tik ]>er trisde

šimt metų po du kartu • kas 
metai. Gaudami dukart metuo-

eiga. bet ne sakramentas. 
Visi Šventieji žmonės miru

sieji pirma V. Jėzaus mirė , 
nekrikštyti. Prie jų priklausė j f™° *™ " J ? ^ č i a : 
. & , - A T ' * abejo, skriaudos Laetuvai ir Sv. Jonas, ir Šv. Juozapas,! , ' , _. . . .., . . , , %i i nepadaroma, bet savo tarpan J ir Dovvdas ir Možis (Maizie- • \ , . . . ET , , ! {nesama desorgamzacna. v ie- • ir Abraomas i. • • . , , . . i Itoje visiems bendrai variusi 

DR, J. SH1N6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kamp. 4» Ooort 
Res . 1M» W. 40 Armoč 

T e l e f o n u Cicere S6£f 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LtETŪVIfiKAI 

šius) ir Jobas 
ir kiti. 

do savo rinkėjams. 
Prieš prižadų išpildysiant 

Kuriamasis arba Steigiamasis 
Seimas turės išrišti klausima 
ar jis darys dvarų ekspropri-
jacijų, ar dvarų konfiskacijų. 
Del to dalvko gali iškilti dide-
Us nesutikimas Seime. 

Ginčo Proga. 

Socijalistai stovės už kon
fiskacijų. Bet konfiskacija 
reiškia nevienų atėmimų že
mės iš dvarų be atlyginimo. 
Konfiskacija reiškia taip-gi, 
kad atimtoji žemė priklausys 
fiskui, t. y. viešpatijai, arba 
valdžiai. Socijalistai i tų pusę 
ir kreipia savo pastangas, kad 

se jmokesėius žemvaldžiai ne
taps bankrutais, kaip taptų, 
jei žemė butų iš jų atimta be 
atlyginimo. Tautai labai nes-

įtėvynės- atbudavojimo darbų, 
Visas tas šventąsias dužias! 

pakrikštijo V. Jėzaus kraujas 
tekantis nuo kryžiaus. Kitaip 
sakant, V. Jėzaus nurtis toms 
dūšioms padarė tų gerų, kuri 
vėlesniems darė krikštas. Tosjtalikai, pakriktume (jau ne
šventosios dūšios prieš Kris-Į kalbant apie išlaukinius prie-

veika pasidaryti savyje susyk J taus mirtį nekentėjo bausmių, I Jus). Tuokart daug lengviau 
tiek bankrutų, kiek Lietuvoje | bet ir neregėjo Dievo veido, galima išnaudoti katalikų vi-
yra dvarponiu. Rflnkrntu gan-i Jos buvo paskandose, arba I įmoamim i« rM>iv-?« k.ątaJiki 

j " " w . RUTKAUSKAS g 
• ADVOKATAS • 
X Ofisas Didmiesty]: 5 

mes skn-stomės kas sau- To-į i 
kiu būdu parodome, kad n e - i ! 
mokame ar nesuprantame vifv ! | 
nybės reikalo. Mūsų priešai i J 
to tik ir laukia, kad mes, ka- \ S 

O A ei I L r - « i _ i i . « • 
*<» O V U m I M 0CMIC 0 U O C * Jį 

Kassbaris 8*4 | 
TeL C e n t n l «SM | 

Vakarais, 812 W. 33 S t 
TeL r u d i 4481 ,1 

sybė gali numaryti visų tautų, i pragaruose, bet ne pragare, 

Atlyginimas tik namieje. n e i n e Į**J*J"M» I tas pa-

a r h a ! 

Antras įstatas turėtų būti, 
skandas arba pragarus, kur 

pražučiai.Jei.norime,kad mūsų 
darbas butų nuoseklesnis, tu
rime laikvtis tvirčiausios vie-

buvo šventųjų nekrikštytųjų į nybės. Tik tuokart pasieksi-

asmenims nepriklausytų nei Vos* nes gyvenantieji, Liotu-
didelės nei mažos ūkės, o kad ,Voje buvusieji žemvaldžiai tu-

bolševizmui įsigalėjus Rusijoje 
daugelis amerikiečių šnekėjo.! J o i l e n k a i n e b t t t « *** **r-
kad Rusijoje tapo panaikinta \,iau^ -U(1,ŲS- t a i J i e b u t l* ^ ll" 
K ~ T i_ x»- i i- 'niu atidavė laetuvai kain tik »visos butu viespatnos nuosa 
semmia. Laikraščiai no kelis -'"'i i l l i ( ldV(. 1 ' l u u v < t l K<t li ' U h i ( "* . , , . , . , 
kartus buvo raš,^. kad R^jo^ bolšeribu išsikraustė. Tada|vybe. lodei ir bolševikai, ka-
je tai vienur, tai kitur (Jaro- M r i j a butų turėjusi teise |da buvo uzemę dah Lietuvos, 
slavliuje Saratove) jaunos i reikalauti atlyginimo. Kadan- nedahno dvarų žmonėms, o. vartoti savo gyvenimo reika-
motervs'ir merginos tapo na- gi Lenkija mintijo amžinai pa- palaikė juos fiskui, arba Sodams, 
eijonaiizuotos.^ s i i i k t i v i l n i " ^a"> kadangi jo | vietų Respublikos Viešpati-

neati(iavė dausriau negu ištisus jai 

kad atlyginimas už atimta že-: dūšios, nužengė taipgi ir V. me savo tikslų ir geresne va-
me duodamas tik liems zem- i Jėzaus dūšia Jam numirus. Ji ga eis'šelpimo darbas. Visi 
valdžiams, kurie gyvena ir į j a ? išvedė iš tenai i dangų, j iš vi4n dirbdami, daug dau-
tnri užsiėmimų Lietuvoje, ši-1 Tokiu badu tapo išganyti visijgian galėsime nuveikti. Te
tas įstatas sumažinti! dalinį > Seno Įstatymo šventieji, ir Šv. j vynei bus daugiau naudos ir 
įsnuiuKJiną onugo < i.:r--u- Q n a PU kitais ir su pirmai-į mums patiems bus gražiau. 

retų didumų savo pinigo įdč-ti 
j užsiėmimų esantį Lietuvoje. 
Jie turėtų taip-gi' ta pinigų 

Gal tos žinios ir buvo pra 
manytos, bet amerikiečiai T kadangi lenkai nesi-

. į o n i i s 

buvo skaitę socijalisto Beike
rio knyga "Die Frau" (Mo
teriškė). 

Moterystėje pasižadėjimas 
valdo protų, o protas valdo 
lyties geismus. Belx>lis' labai 
iškalbingai kovoja su visu kas 
šiek tiek valdo lyties geismus 
žmoguje. Todėl kas Bebelio 
knygų skaitė, tas jautė ir ma
tė", jog moterystė joje naiki
nama visai. Moterystės- vietų 
užima taip vadinamoji laisvo
ji meilė. Kadangi Bebelis ra
šo, kad tiktai laisvosios meilės 
tvarka tėra galima socijalistų 
viešpatijoje, todėl žinantieji 
Bebelio nuomones žmonės ti
ki visoms šnekoms, kad soci-
jalizme šeimyna nyksta. Su 
kuo kam užeina kada noras.su 
tuo tas tuomet išpildo savo 
lyties geismus. Tokiu 
niekas niekada nežino kas yra 
keno tėvas. Tokiu būdu nėra 
šeimvnos. 

Cliicagoje. tapo atspausdin
ti žodžiai: "Xo stato, for pat-
riotism is a eurse. No family, 
for love is free" *(Nebus vieš-
I>atijos, nes patrijbtizmas yra 
prakeiktas, nebus šeimynos, 
nes meilė yra liuosa). Engels 
moterystę lygino prostitucijai 
ir tokiu būdu griovė šeimynų. 
(Tų darė nedorame ir tenden-
tisiame veikale, vadinamame 
'"šeimynos Pradžia." (Der 
Frsprung dor Familie, des 
Priirateigentums und des 

Krikščionys-demokratai ne
pritaria socijalistų norams 

tas esančius Lietuvos valdžio-i visų nuosavybę sulieti i fiskų 
tikėjo, ypač tie, kurie krovėjo išveržti miestus » ftt 

je, tai tie apsėjimai panaiki
no paskutinį šešėlį teisės rei
kalauti atlyginimo, jei tekis 
šešėlis butu buvęs. 

DARBO DIENOS ILGIS. 

Suvienytų Valstijų Viešo 
Sveikatingumo Taryba (l'n. 
St. Health Service) tyrinėjo 
kas naudingiau ar 8 ar 10 va
landų darbo diena. Tam tiks
lui tapo paimtos dvi vienokios 
kuogeriausiai sutvarkytos 
dirbtuvės, kurių vienoje dar
bininkai dirbdavo 8 valandas 
dienoje, kitoje 10 valandų. 

Aštuonių valandų dirbtuvė
je darbas prasideda ir baigia
si visuomet savo laiku. Darbi
ninkai ten dirba smarkiai ir 

būdu 1 linksmai. Dešimties valandų 
dirbtuvėje reikalinga yra prie
žiūra, kad darbas eitų, ir tai 
dar daug laiko sugaištama. 
Vpač darbo jiabaigoje jis da
rosi nenašus. 

Pastebėta taip-gi, kad dar 
bas našesnis būva tuojaus po 
perpietės pasilsio ir ant r j -
tuojaus po švenčių. 

Ypatingai mažai našus yra 
naktinis darbas, kuriame dar
bininkai išbūva dvylika valan
dų. Dar pirmutinės valandos 
eina šiaip taip, paskui kiek
viena vėlesnė valanda duoda 
mažiau, o paskutinėj darbo 
valandos darosi beveik tuščios.' 

arba viešpatijų. Krikščionys-
demokratai nori, kad kiekvie
nas bežemis, gavęs žemės, bu
tų tikras jos savininkas, kad 
ta žemė butų jo, o ne respub
likos. 

Ne visi žmonės galės su
prasti tuos skirtumus tarp 
krikščionių-demokratų ir so
cijalistų, o socijalistams nebus 
naudos dalykus aiškinti. So
cijalistai laimės, jei jiems pa
siseks tų dalykų aptemdinti 
ir supainioti. 

Ekspropricijaeijos Blogumai. 

Krukščionims - demokra
tams taip-gi nelengvas bus už
davinys. Jei jie ?tos už eks
proprijacija, tai turės atly
ginti dvarams už atimtąsias 
žemes. Tas atlyginimas bus 
begalo sunkus jaunam Lietu
vos iždui, nes jis tuščias, o 
dvarų žemės yra daug. Mūsų 
dvarininkai beveik visi sve
timtaučiai. Gavę pinigus už 
dvarus, jie išvež tuos pinigus 
į Lenkijų, Rusijų ir Vokieti
jų. Mnsų kaimynai buvo pini-
gesni už mus iki šiol, jei mes 
jiems dar pridėsime pinigų, 
tai dar tapsime silpnesni su
stiprindami juos. Tų žinant 
lengva suprasti delko Pažan
ga ir Santara buvo ir yra pik
tos ant krikščionių 
kratų už pažadėjimų padą- žemės 

. Įmokesčiai. 

Lieka dar klausimas iš kur 
imti tuos pinigus, tunuos 
iždas per 30 metų išmokės 
buvusiems 
sakymas gali būti 

žemvaldžiams * At-
dvejopas: 

arba iš iždo jeigu, a;l<a iš į-
mokesčio tų. kurie gans žemę. 

Jeigu žemvaldžiams mokė
tume iš iždo, tai tas iždas tu
rėtų uždėti ant v»ų Lietuvos 
žmonių mokesčius ir ant ga
vusių žemės ir ant negavusių. 
Miestų darbininkai piktų ant 
tų mokesčių ir ant žemdirbių, 
sakydami maždaug šitaip: 

šiais gimdytojais. Ta gimdy
tojų pirmoji nuodėmė buvo už
dariusi dangų žmonėms. Ji 
buvo parėjusi ant visų. Ja pa
naikino Kristaus kančia. Nuo 
to laiko ir krikštas įgijo ver
tės ir dusios ėmė eiti į dan-
g?-

Apie pranašų Jeremijų yra 
spėjama, kad Dievas buvo jį* 
paliuosavęs nuo gimtosios 
nuodėmės prieš užgemant 
(Jer. 1, 5). Apie Šv. Jonų 
Krikštytojų tikrai yra žinia, 
kad tapo paliuosuotas nuo tos 
nuodėmės trimis mėnesiais 

dešimtinių, tai jis turi išmo
kėti 6,000 auksinų per 30 me
tų, arba po 200 auksinų me
tams. Tiek maždaug turėtų 
mokėti žmogus, jei jis s?mdy-

Tat, visas aukas, surinktas T. 
Fondo vardu, ir siųskime per 
Tautos Fondą, nes tik vieny
bėj galybė. * 
K. J. Kmšusškas, T. F. sekret. 

222 South 9th St. ^ 
Brooklyn, N. Y. 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy* Grabortoa patarnauju, laJdo-

tuv4s« ko pigitkuaia. Reikalą meldžiu at-
•Mkuktt. o !!!••• utrus i>uwite iiBgaavutmi-

|2314 W. 23 PL Chicago, HL 
TeL Ouua 11M. 

J.P.WAJTCHES 
ATTORNBY AT LAW 

lilKTLVIH ADVOKATAS 
464t S. WOOO STiatBT 

•HS6 \T. 18»h STREET 
c m c A o o . 

McBlalejr 43» 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistat 

16801 So. >Iiohtc«wi. Aveiinc 
• w i H OL 

VAJLAKDOSs 9 Ud » 

tų tų žemę. Bet šita tvarka 
"Mes jiems dovanai davėme geresnė už samdymų dėlto, kad 
žemės, o jie mums bet-gi ne
duoda dovanai nei javų. nei 
daržovių, nei mėses, »ei mal
ku.*' Ištiesų -unku suprasti, 
kodėl miesto darbininkas tu
rėtų nešti naštų, o sodietis 
naudotųsi? Lygybė ir teisybė 
turi būti visiems 

Kas dovana: gauna žemė<. 
tas ja nemyli nei nehrangina. 
NVi motina netaip mylėtų kū
diki, jei neskaudu birtų gim
dyti. Išdalinę visai dovanai že 
mės pasidarytume tik betvar
kę savo sodžiuose. Tos žemės 
norėtų gauti ir tie, kurie ne
ketina jos išdirbti. Kouel ne-

črų? Todcl mūsų nuomone, že
mė terėtų bnti- duodama iš-
mokesčiais. 

Išmokesčiai turėtų būti ne
didesni už žemės vertę, t. y. 

po 30 metų žemė jau pasida
ro liuosa nuo mokesčio. 

Pinigo Nepastovumas. 

Bus painios su apkainavi-
mu. Dabar auksinas verias y-
ra 2 centu su viršum; už 2r> 
metų jis gal bus vertas 2"> 
centus. Daug painiavos darosi, 
kad išmokesčio }ai*ku mainosi 
pinigas. Sunku įspėti ar Stvi-
giamasis Seimas išras būdų 
išvengti šitų sunkenybę. Vie
nas būdas yra: pradėti žoim'-s 
dalinimų tada, kada Lietuva 
turės savo pinigų taip tvirtų, 
kad popera bus lygi auksui. 

imti dovanai, jei yra duodan-* kaip Amerikoje. Bet abejotina 

PELNAI. 

W. Jett Lauck Geležinkelių 
Darbi n. Valdybai išdėjo aky
vų žinių apie pelnus ir bran
gumų. Korporacijos sudaran
čios šeštų dalį visų 
Suv. Valstijose gaunamų 
pelno mokesčių 1916. 1917 ir 
1918 metais turėjo 800 milijo
nų dolierių daugiau pelno ne
gu trimis metais prieš karę, 
t, y. 1912, 1913 ir 1914. Jei-gu 
sakytume, kad ir kitos korpo
racijoj pasipelnė taip. kaip p. 
Lauck *o ištirtosios, tai išeitų, 
kad korporacijos arba kompa
nijos šiais trimis metais kas
met iš žmonių suomė 4 milijar
dus 800 milijonus dolierių 
daugiau negu prieš karę. 

Skaitant, kad Amerikoje y-
ra 110 milijonų žmonių ir i-
mant po ;") žmones į šeimynų, 
išeina 22 milijonai šeimynų, 
išeina, kad kiekviena šeimyna 
kas metai išmokėjo po 240 do
lierių daugiau aegu prieš ka
rę. Bet ta skaitlinė yra daug 
permaža. P-nas Jett-Lauck 
tiki. kad 400 dolierių skaityti 
vienai šeimynai metams yra 
nedauir. 

Dr. L L MAKARAS 
•s 
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Tel. Drorar 7*41 

Dr. C Z Vezelis 
LIETUVIS D E i m S T A S 

Valandos: suo 9 ryto Iki 9 rak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakar© 

4711 SO. ASHLA3TO AVENUK 
arti 47-toe Gatrte 

Tmmpcii sakant, gyvenimas 
brangsta, o kapitalizmą* tun
ka gaudamas daugiau pelno 

ar žmonės norės to laukti 
Geras ir garbingas daigtas 

yra Imti Steigiamojo Seimo 
nariu. Bet su ta garbe ciua 
išvien tokia daugybė ir tokių ;nniiii!iiiiimiiitiiiiHiiiiiinmmmiiiiiiir 

demo- be nuošimčių. Jei, sakysime,' sunkių uždavinių bei ;»rivdor-!PIRKITE KARfcS TADPY 
G0O mių, kad žmogus džia-igiesi MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CRTRURGAS 
Ofisaa !r Gyvaotmc ^*t\ 

3252 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Unlversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki i po pietų: nuo 7 iki 9 y«Jt 

Nedė l iomis .nuo '10 iki 2. 
Telefoną Tardu MM 

Po ralftul nenimirSk, kad g e « a n -
- o« rt,.Į(ta« ta^-o •kiiTluI JTS EATO. 
NIC. Prašalinti vi«us neaznacuimia 
BUTiršklnimo. o w» r«i*kla, kad rei
kia parag int i Tiesa. Pardoodatta 
pa», ri»n» aptiek ori oa 

dešimtinė verta 
linti dvarų žemes. auksinų, o žmogus gauna 10'nesųs Seime. IflIllflIlIIIIIiflItlIlIHIHITUIlUlIlUtlIIIIIIlI 

MUZIKOS MYLĖTOJAMS. 
Xa11.lt ir groftiĮB muzik. reUtkM-

gaidos su žodžiais dc! piano: 
1. "Ffcs dariett tr.«v mrrsf<H<V r j . . . . 

etas. Kaina fįį 
2. *l.»n anl Su. S\i/-lo" solo :,(U . 
:i. •f . i ft i ita hr:in?i" solo . .Vh . 
i, "Kav uur»n)>s injin »irdrlr" <Uie-

tas. Kaina .vif. 
! žs»w»k:nn: > :w vf;K-:i;-;c. kariu 

;: v^•>'• ; :fiis:;s ,'C-r Mmioy Ur-
rtd, ari-.; n - s : ;;oU.:-. !;.;ike. (sta.ni-
T': r.i-s.,.sk'"!i- 1 Nlcid> ;o v;ird'i: 

J. A. « ^ t \ I T l s . 
:.l.". s«>. \Vt-st St., SlK-ttaudoak. Pa. 

http://noras.su
http://Xa11.lt
http://sta.ni-
file:///Vt-st
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Pirmadienis, birželis 7 !fl*3(J DfUUCIS 
•«!«:-

UFTUVUI AMERIKOJE 
WORCESTER. MASS. virtiniai dvasiški Vadovai va-

rė smarkią agitaciją už kata-
X«o spalio mėn. 1UV.K iki likiška; spaudą.. 

kovo 1920 ketinis Katalike- \ gv< Povylo Draugija šir-
jkos Spaudos Platinimo komi-i dingai dėkoja visiems darbi-
į tetas va** smarkią agitaciją j ninkams. draugijoms ir jų *t-
Juž gerus laikraščius ir geras j stovams už prisidėjimą prie 
knygas. Surengė net keturias Į platinimo sveiki) ir naudingų 
vien tik tam tikslui praka'»>as. ra5tų. Kviečia ji taipgi prisi-
Apart to, platino gerus raštus j £ t i kiekvieną lietuvi katali-
per kitu katalikišku draugijų ka. Būti nariu tos draugijos 

j rengiamus, vakarus ir prakal- j atsieina j metus tik $1.00, o 
jbas, net po namus komitetoĮ n a u da yra nepaprastai dide-
| nariai vaikščiojo ir ragino j į^ nes kiekvienas narys gau-
| kiekvieną užsisakyti gerą lai- j na už tai $2.00 verčios knygų, 
jkraštį ar bent nusipirkti gerą j Visi tat lietuviai rašykitės į 
! knyga. Yra manoma, kad, tur-jKat. Spaudos Draugiją, o ne
būt, neliko Woree?teryje nei sigailėsite! 

. 

WORCESTER'IO, MASS. KATALIKŲ SPAUDOS PLATINIMO KOMITE
TAS IR DARBUOTOJAI. i 

Nuo kain'-s j dešina sėiii: Kaz. Senkus, Juzė Leonai t ė, kun. Julius Čaplikas, kun. J . J . 
Jakaitis, kun. L Kavaliau-k;;-, T. Migauskas, Jieva Griškienė, R. Karbehutė, O. Landžiu-
vienė, E. Miliunaitienė. K. Juškienė. E. Ročkienė, M. Liulvaičiukė, T. Tautkienė, K. Mi-
trikienė, F. Manku>, M. Klki.-nė. A. Zubavičienė, P. Puišys, J. P. Vaitkus. 

LIET. RAUD. KRYŽ. RĖMĖJU KAMPELIS. 
Adreso reikalus. 

X()rinf. S i ls i vioniij inn 

dus milžiniškai esate pasidar-

įr aptaisymui; uevien jųjų 
auklėjimui, bet ir įrankių pei 
mašinų ingijimui, būtent: da i - į~ i n k o » s p a ustuvės parduota 
lidystei, sliesorystei, siuvi- L | $ns.90, iš -Draugo" už i 

vieno lietuviško namo, ku
riame komiteto narys ar na
rė nebūtų atsilankę. AVorceste-
rio tat lietuviai turėjo labai 
gerą progą Įgyti naudingą 
laikrašti ar knygą, ir jei ku
ris to nepadarė, tai, žinoma,: 
yra patsai kaltas. 

Darbas komitetui sekėsi 
gana gerai. Knygų iš "Darbi-

Beje, jei dar kas nori gau
ti gerų knygų, lai kreipiasi i 
Šv. Povylo Kat. Spaudos 
Draugiją. 

Jusė Leonaitė prot. rast. 
Kaz. Senkus, — f. rast. 

SO. BOSTON, MASS. 

T R jbavę mūsų literatūros atgiji-! niams, audimams ir kitų ama-1 tį2£Q. Kun. J . J. 

K. Amerikoje raštinė jau ir 
persikraustė j naują naiuą, 
bet Liet. Raud. Kr. Rėmėjų 
rastinė tebėra dar toje pačio 

me ir jos padidinime, išieisda- j tų mokinimui. Kreipiuos todėl 
mi tiek knygų, laikraščių ir t t j j Jus, Gerbiamieji Tautiečiai, 
Jus amžiną sau garbę užsitar- j Mylimi Broliai, Amerikiečiai, 

l,V" -navę karo metu gausiomis au-{su tvirta viltimi, dėlei Jūsų *2.50 

maldaknygių 'Ramybė Jums' 
už .74.00. / 'Moksleivių" už 
$3.00: ".Moterų Dirvos" už 

uz "Tautos Rvto' 

•senu adresu: 4oG Grand Str..: . f. . , . . . , , , r,. . , i . V . . 
Brooklvn, X. Y. Kada galut i - !U e C 1^ k a d n e b u t * ^ " ^ L * ? 1 * * D i e ™ ? " * " » * * * » 

. . vargiai turėtumėm šiandien i Lietuvos labui. Giliai esu isi-nai permainvsime vietą, t a u , , f .. . , ' ., • , , T . . ,-
tai 

• I -iotiiva-tėvysę savistevę, ne- tikinęs, kad J n e IT* +r..i<,v,c. 
v*^. . . V V 1 1 U U O * t X ~ 

• - . . . . . . , . . 'komis savo, gindami visą ma- į geros šifdies, tvirtai pasitikiu Uoon TšvUn h v m r»ar,-hwa 
ie vietoje ir kol kas su visais . T . , , , . , , . , . • 5>-vW. i^\iso Kingų parduota 
reikalais prašome kreipties: *Ų te™ L,ff>' f ° į^0 Ju?r ^ P " TT' u ž $2V2A0- ***** k n ^ ' d a r 

adresu: 456 Grand Str..!" ?TaZŪ}lef' K a d n e J u s ' T f*! 1 /_^^_ v a r y t ! ; t a . *£*** j į r a š y t a . .daugel laikraščių. 
Pelnas, kokis liko nuo prakal
bų ir nuošimtis už parduotus 
raštus sumoje $45.88 yra ski
riamas Tėvams Marijonams. 

Čia reikia priminti, kad 
šitas spaudos platinimo dar
bas Įvyko pc-bangomis Kata
likų Spaudos draugijos, po 
globa Šv. Povylo. Ji sukvietė 
sekančias katalikiškas orsranl-

nai permainysime vietą 
kiekvienam skyriui apie 
pranešime. 

priklausomą valstybę, kuria atsisakysite suteikti mums pa-
dabar galime visi pasigerėti ir j gelbos , vardan tos tėvynės, 

Kareiviams dovanų reikale, i net pasididžiuoti. Jūsų auko-; Lietuvos, augančios jos jaunos 
Kiekviena koloniją, rinkusi 'ni is t a P° * # N Lietuvoje mo-jkartos, kuri gerai nustatyta ir 

kareiviams dovanas, lai pasis-1 k - v k l o s ' J u s ^ a u k o m i s tapo ap- išauklėta, nevien naudingai 
kabina kuogreičiaus prisiųsti f ™Vmtos ^ a m ė s ; J u s ^ ** I ^rbuosis Dievo garbei ir tė-
jas Centram Podraug p r a š y - l ^ ^ ^ k r u v i n * r a n k u ska-;vynė% Lietuvos, labui, bet dar 

.tiku, tapo aprūpinti mūsų per kartų kartas minės * * M a a j j ^ : L. D." Sąjungą, Blai-
karžygiai, Lietuvos—tėvynės "' v ''" - '--•• 

tume visų Liet. Raud. Kr. Rė
mėjų skyrių, taipgi ir kitų. 
kad jie surinktų" paprastų! ^ ' n ė J a j ; * * « •ukomis tapo 
drapanų mums daugiaus ne-j L i e t n v o J e ^ u r t a * ^ » m a a t i -
siųstų. Kada mes jas galėsi-į1™0 ^ ^ ^ v a i k u ***&*• 
me vėl rinkti ir išsiųsti L ie - ' d ų ; k a d Ile- J u s ' gerbiamieji, 2 a u s Draugijos Pirmininkas 
tuvon, tai apie tai pranešime I k a d n e ̂ ^ tūkstančiai 
per laikraščius. Gi dabar butų L i e t u v o s P d i e ^ ' J*į hetm' 

čių našlaičių, vargšų, butų žlu
gę, mirę; Jus Lietuvos pilie
čių, ypač beturčių vargšų naš
laičių, vaikų, karo dantimis 
apdraskytų, nuvargintų, ap
nuogintų, bado ir vargo varo
mų grabau, išgelbėjote iš bai-

ir per amžių amžius bus Jums, j ̂ - ^ Draugia, Marijos Vai-
Gerbiamieji, dėkingi ir melsis ^ (1^ gv"onosd-ja. Mote-
uz Jus. 

Kauno G. Asm. Vaikelio Je-

vien pageidaujama, kad kiek
viena lietuvių kolonija parink
tų vien kareiviški! drabužių ir 
juos kuogreičiaus mums pri
siųstų. 

Iš Lietuvos atsišaukimas. 

Povylas Jaruševičius, 
Žemaičių Kapitulos Prelatas, 

Kaune. 

Geg. 23 d., š. m., Šv. Petro 
parapijinis choras jrengė baž
nytini koncertą, kuriame daly
vavo vienas lietuvių kompozi
torius ir vienas dainininkas. 
Koncertas buvo Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje. 

Bažnytinis koncertas — tai 
viešoji malda prie Augščiau-
siojo. Tą maldą atlieka ir jos 
klausosi tie, kurie Jį išpažįsta 
ir garbina. Pametusių katali
kišką^ tikėjimą asmenų daly
vavimas tokiose pamaldose y-
ra pakenčiamas tik tada, kada 
tiems asmenims netrūk
sta išauklėjimo. Dalyvavi
mas tame koncerte dviejų pus
girčių muziko ir dainininko 
sukėlė pasibjaurėjimą. 
Per . palaiminimą juodu 
tarėsi ar priklaupti ar 
ne. Kunigui užgiedojus "Te
gul bus pagarbintas", daini-

Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J. J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš :>00 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio" 
9-j u Xo. išleisiu už gegužės 13 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną "Vyties" numerį. 

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Xė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitot; v.i^.'ucja turiningą Lietuvos 
gamtą. 

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"Vytį ." Prenumeratos kaiia: Metams $2.50. 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. Habted St. Chicago, III. 

Po $5.00: M. Skirius, B. 
Austiniutė. 

Po $2.00: P. Janušauskas, 
J. Grevas. 

Po. $1.00: S. Urbonas,- A. 
Stanislovaitis, J. Raila, J. 
Leškis, A. Viselgiutė, J . šukai-
tis, St. Žiburka, Juoz. šal
čius, A. Paškauskas, J . Paš-
kau kas, K. Pocius, Vik. Čia-
pas, Vin. Čiapas, A. Sabą-
į i o »i» !-.•»»* • Tfc»VXS— * £ncttL 
• **.* »»»«»«.•• »»• i f c i r v M . ^ j ^ x t »j ttf»-

kauskas, J. Petrošius, J . Ka
počius, F. Kapturauskas, P. 
Dabašinskas-, F . Ambroziunie-
nė, J . Jocius, J . Maroząs, J. 
Voveris, K. Sudeika, A. Bak-
šis, A. Sutkus, P. Bagdonas, 
J. Bukantis, F. Alekna, P. 
Ličkus, J. Rimša, P. Navar-
dauskas, J. Macaitis, K. Ka-
dela, P. Gakštas, Z. Žekienė, 
D. Pazarackienė, P. Kaspara-
nčia, A. Kasparavičia. 

Viso labo surinkta $68.85. 
J. 7 . Kapočius, 

Raštininkai. 

RED. ATSAKYMAI. 

rų Sąjungą ir Vyčius i pagel- . . ... 
k~ • . A *u A - - t> įninkąs, užsidėjęs rankomis 
bą ir darbą pradėjo. Buvo , . , . . . ! , . , , i-r-;„x;„^^ * • • i u i i burną, juokėsi is kunigo, kad kviečiamos taipgi ir Kitos ka 

A -

Kauno Šv. Trejybės parapi
jos "Vaikelio Jėzaus" Drau 
gijos beturčių našlaičių prie
glaudos dviem mėnesiam są-

talikiškos draugijos prie nau
dingo darbo, bet atsisakė ja
me dalyvauti. Gaila! 

Iš visų virš minėtų drau
gijų atstovų susitvėrė Katal. 
Spaudos komitetas ir darbą 
pradėjo. į valdybą to komite
to pateko sekanti asmenys: 

matą aut nuolat laikytinų 00 p J o n a s p y a i tkus - pirm., 
v a'K!-" - .** į p. Jieva Grikšient'—vice^pirm.. Gavome per mūsų draugijos į * ios nūrties ir pražūties; Jųs 

atstovą Lietuvoje, Dr. Rut- i»»šl»08tėte ne vienam, bet! Duona 4500 rubliu; pienas j p . iė J . Leonaitė — rast."prot, 
kauską, atsišaukimą nuo Vai-1tūkstančiams ašaras,ir išgydę 4320 rb.; kruopos i080 r b . ; | p . K. Senkus — fin. rast., 
kelio Jėzaus Draugijos, kurį j te mirtingas žaizdas, Jusapru-
čionai ištisai ir patarpiaaffle, * {P i n o t e m ™°*i het tukstan-

ičius, maistu, drabužiais, apa-
"\aikeko Jėzaus Draagija.: ,^ prieglaudomis ir moky-

Vasano 25 d. 1920 m . ^ ^ . š i u pastarųjų prie-
J. M. Gerb. A f r i k o s Liati-i glaudų mūsų tėvynei, Lietu

vių Raudonojo Kryždaas Rė-|vai, labai ir gyvai truko ir da-
mejų delegatui. Daktarui But- i bar dar jų tebetrūksta, nes 
kauskui, Kaune. |daug dar vaikučių skussta be 

Kamie Gailestingųjų Asme- \ jokios globos ir auga be jokios 

nultų 1080 rb.; bulvių 1440 rb. ; 
taukų 3840 rb.; katilas 100 rb. ; 
puodų 30 rb,; bliudelių' 180 
rb.; puodelių 120 rb.; bliudų 
150 rb.; šaukštų, šakučių^ pei
lių 600 rb.; prausykla 600 rb . ; 
muilo 120 rb.; lovų 600 rb.; 

p . T. Migauskas — iždinin., 

netaip išlavintas balsas ir 
silpniau gieda negu jis. Tvar
te užaugę dainininkai nežino
jo, kaip žmonės apseina baž
nyčioje. Susirinkusių domę 
juodu kreipė į save garsiai 
kai bedamu. 

Koncertan atsilankė labai 
maža žmonių, gal buvo koks 
150. Užsikvietęs du žmogiško 
išauklėjimo neturinčių daini n-
ku, Šv. Petro parapijinis cho
ras, gal. ir nuostolius turės 

pnios A. Zubavičienė ir Vait
kienė — ižd. glob. ir p p K. 
Mitrikienė ir K. Juškienė 
tvarkdarės. 

Dar reikia nepamiršti, kad | • 

panešti. 

WAUKEGAN. ILL. 

Paskutiniu laiku atsilankė 
, ir mnsu kolonijon kun. dek. V. platinime geros spaudos v p a - u , . 10. , „ r tv . ^.f^ _ , / \ r Į Mironas ir geg. l £ d., 1920 

Sirebeigšs a š i s fSlieboy-
gan, Wis.) Korespondencijos 
negalime talpinti del to, kad. 
apart slapivardės, neparašėte 
piinos pavardės. 

REIKALAUJA. 
MOTERYS — JA5ITRES6. 

ir scrubbers — baltose, valandos 10 
vakare iki 6:30 iš ryto kiekvieną va
karą apart suoatos. 

atsišaukite 
Naktinis Formonas, 

OTIS BlTLDlNG 
10 South La SaUc St. 

REIKALINGI 
Leiberiai. del plieninės fandrt's dar
bo, 9 iki 10 valandų, su laiką ir 
puse po 8 valandų darbo. Gera mo
kestis. Plauta randasi arti karą li
nijos. 
CHICAGO SJBJt^ lOLM^itV CX>. 

3720 S. Kedzie Avc 

REIKALINGI VYRAL 
Del fabriko darbo gera mo
kestis ir banus. 

Atsišaukite: 
Western Felt Works 

į 4115 Ogden Ave. 
Arti 22ros & Crawford Ave. 

REIKALINGI PRIE KARŲ 
DARBININKAI. 

Material ir nuo štukų darbas 
checkers ant freigbt karių. 
Taippat ir leiberiai 

Atsišaukite: 
STREETS CO. 

W. 48ta St. & S. Morgan. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
Del ioundrės darbo Pastovus 
darbas. 

Link &Į t fin. 
39th & Stewart 

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

Atsišaukite 
WASSEL»S STTMO, 

SI E. Mato Str.. Chii-ago Hciguts. III. 

% REIKALINGI 
Vyrai prie lengvaus ir šva
raus darbo prie paveikslinių 
rėmų mouldings; prityrimas 
Bereikalingas; gera proga pa
kilimui. 

The Joseph Klicka Co. 
20th * Calfornia Ave. 

i 

' 

• 

šienikų 1800 rb.; pagalves 600 j tingai pasižymėjo pn ia M 

nų Vaikeliu Jeza-us Draugijos 
pirmininko Pr. r". Januševi-
čiaus pranešimas L R R. i 
Draugijai Amerikoje. 

Gerbiami Tautiečiai, Mylimi 
Lioliai Amerikiečiai. 

priežiūros; daug dar senelių 
pavargėlių turime pamesti gat 
vėse: laimės-nelaimės likimui. 

Ačių Jūsų išsiųstam Gerb. 
Daktarui A. Rutkauskui, ga
vome ir mūsų naujai įsikuriu-

Siunčiame Jums visukarš-1 siajai beturčių-vargšų-našlai-
ciausių pasveikinimą ir linkė- čių nuolatinei prieglaudai 
jinuj iš mvlimosios ir nepri-! PENKIASDEŠIMTS TUKS-

'TAN'ČIV MAUKIU. Ačių 
Jums ir labai ačių. Duok Die
ve Jums sveikatos ir ilgo gy
venimo. Bet, kai rodo prie šio 
prisegtos prieglaudos išlaidų 
sąmatos, dėlei brangumo ir 
trukumo iš karo priežasties j 

klausomosios jau mūsų tėvy
nės Lietuvos. Lietuvą-tėvynė, 
Uek amžių kitataučių varžyta 
ir niekinta, visus savo priešus 
a|iuai>\iu>i. k'-liasi augštyn ir 
rite oi::;i pirmyn lie jokiu at-
xvi!Lri" į kliūtis jai statomas. 

i •; • :• ; n , 1 M 1 I I ! ii ; ; M l l c i i U i i 

\ " k-':i!:. k i ' i " u'inii' uyri'- ;: 
^•!'"L: :- .;I !;;i;>;i \>'\}<\v. l . i c 'u-
v;;. kurie ia in kelte kolc ir te-

rb.; paklodės 7200 rb.: marš
kiniai 3600 rb.; kelnaičių 2700 
rb.; ploščiukai ir viršutinės 
kelnaitės 5400 rb.; apavas 300U 
rb.; kepurės 300 rb.; vedėjai 
6U0 rb.; virėjai 500 rb.; tar
naitei 400 rb.; malkos (2 siek
snių) 600 rb.; šviesa 100 rb. ; 
reinatui ir smulkus reikalai 
300 rb.: nusamdymui buto 200 
rb.; skalbimas 240 rb.; pasiu
vimas drabužių 300 rb. Viso 
per du mėnesiu 49.300 rb. 

Draugijos pirmininkas 
Povylas Januševičius, 

Kaune. 

Prie šio tai darbo neužgin-
viešpataujančių visame mūsų čijamai gali, ir turėtų, pnsi-
krašte, nors ir gausi yra ta dėti visos lietuvių Amerikoje 
Jūsų, Gerbiamieji, auka, vie- draugijos. Jos su savo auka 

m dviem| pastatytų sau Lietuvos sosti-
Tuotarpu 
vi<>ii IKM 

imk i:r-U/.ti'ks jus 
In•'<<•';;i jitiirš! vn. pirni'»M>eito,, laikymo uir!,.<'siani 
-•"%•:'{• Jus, Gerbiami Tautie- Horctas jias1at\*; 
čiai. Mylimi Broliai. Anierikie- laikyti jiri'^iaiaias naujais pa
čiai. Jus pinnioji susipratote matais, ty. da: \*- :r ama t i, 
politikos mlgsnia, arydamijgriudais. Ta::: 
susmakmius. seimus ir ttJjėšu nevien vaikų išlaik\mui:garbiiig<» aam 

. ,. m., sake prakalbavS. 
Llkiene, kun pardavė uz $o3i 0 v. . ., . . . 

AO , . , . , Sve<'iui pribuvus svetainėn, ir 48 c. knvgu ir daug surinko I , . . ^ T . , , . ~°, vv. ° _, .• .: sudainuota Lietuvos himnas, prenum. laikraščiams, i a i p g i \ n . . , , , , T „ :_ ZZ I Po t 0 vietos kleb., kun. J. B. 
susirinkusiem: nemažai pasidarbavo ir po- ' j - , 

nios U. Tatulienė, M. Kapkie- / ' 
nė, O. Landžiuvienė, J . Poš
kienė ir visi kiti, kuriems tik 
buvo paskirtas darbas ir ku
rie prijautė geram tikslui. Ne
galima pamiršti, kad mūsų 

nėję Kaune amžiną paminklų, 
kur jų vardas, kaipo gerada
rių, skambėtų per amžius, 

kreipiamasi prie jus su 
įksiui n-ikia'prarymo prisidėti prie to taip 

Kiekviena Ue-

t>a- Ta i ; 

tuvių draugija, prisiuntusi 
Lietuvos Haudonojo Kryžiaus 
Rėinėjų Gentran savo aukų 
Lietuvos pavargėliams, pra
dėjus nuo 25 dol., gaus tam 
tikrų paliudijimą ir auksinį 
ženklclj. Lauksime, kuri iš jų 
bu* pirinesnė. Kiekvieną tokią 
gailiaširdingų draugiję, gavę 
nuo jos auką. pagarsinsime lai 
kraščiuose. 

Visais L, K. K. R. Draugi
jos reikalais kreipkitės pas: 

J . Tumasonis. 
456 Grand Str.. 

Brooklyn, Nji Y. 

pers
tatė kun. dek. V. Mironų. 

Pirmu žygiu kalbėjo apie 
politinę ir ekonominę Lietuvos 
padėtį. Pertraukoje buvo ren
kamos aukos. 

Antru žygiu kalbėjo apie 
lietuvių vargus ir kiek nuken
tėjo Lietuva iki pradėjo ženg
ti prie pilnos laisvės ir nepri-
gulmybės. Pasakojo apie Lie
tuvos priešus vokiečius, rusus, 
lenkus ir jų darbuota. Tokių 
priešų ir per amžius negali
ma bus užmiršti, kurie mūsų 
tėvynę plėšė ir naikino. 

Nors nedaug žmonių buvo 
prakalbose, nes daugelis ne
žinojo, vienok waukeganieoai, 
kaip visuomet, taip ir dabar 
pasirodė tikrais Lietuvos pi
liečiais. 

Sekantieji aukojo Tautos 
Fondan: 

MERGAITĖS 
Mes jums siūlome pastovų dar
bų vynioti ir dirbti kalendo
riams stovylas. » 

Prityrimas nereikalingas. 
Gera alga pradžiai. 

Goes Lithographic Co. 
42 W. 61st Street 

REIKALINGOS MER
GAITĖS. 

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

John Baumgarth Co. 
1414 W. Raadolph St. 

I 

I 

ZZZLYJ^ZZ L3IBERIAI 
Gera mokestis ir bonus. 

Atsišaukite. 

WESTERN EELT W0RKS 
2115 Ogden Ave. 

22nd & Ctawford Ave. 

A?iT PARDAVIMO. 
Mnr!ni.« Namas su X raudomis ir 
krautnv*' už prieinam* kainą, geroj 
bizniavoj apielinkėj. Atsišaukite: 

453S S. lAfMn Str. 

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- j 

AXT PARDAVIMO 
puiki ir gTaži grrosernr, randa pigi 
$15.00 apgyventa Lietuviu ir LenkTj. 
Priežastis apleidžiu Amerika. 

4332 S©. HermitJigr Ave. 

1X>TAS ANT PARDAVIMO 
nas ir pnzmrėt i jas. Darbas del į G a r j < in<J.t savininkas greitai išva

žiuoja j Kuropa todėl pigiai parduo
siu, kaina Cash J600. ant ijtmoke6-

V}TU yra nžkalti bosas ir sudėti 
į karus. Taippat padirbti prie 
troko. Mums reikalingos mergai
tės, vaikai moteris ir vyrai del 
dieninio darbo mūsų fabrike. Pri
tyrimas nereikalingas. Darbas pa
stovus ir gera proga prasilavini-
mus geriems darbininkams. Atsi
šaukite tuojaus. 

Continental Can Company Inc. 
5411 West 65th Street 

i'io $700. Atsišaukite 5iuo adresu: 
MR. V. STAlflOlHS. 

4616 S. Wotern Ave. ChHago. I1L 

AKT PARDAVIMO. 
3 aupS<v'iti murinis apartmeaf n^m*." 

1 ir krauturė S. W. Kampa* $3Čhw Ir 
Campbell Ave. lotas 58x25. St««n 
htmt modenrtSkas gerai statytas. Kai
na t*0.000.0© su pirmų morjnme 
$35.006.00, ima ir antra morgage. 

Agentams korals*. 

UTESCH & SON 
Esclusive Agents 

2423 W. 63rd Str. 
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DRAUGAS Pirmadienis, birželis 7 \JJb 

g a n •!• »•»• • • i 

! CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Pirmadienis, birželio 7 d., 
Šv. Robertas 

Antradienis, birželio 8 d., 
šv. Medardas 

GHIGAGOS ARKIVYSKU
PIJOS JUBILIEJUS, 

IŠ REPUBL1K0NĮJ KON
VENCIJOS. 

POLITIKAI NETURI LAIKO 
NEI MIEGOTI. 

< 

Begalimai įtarinėjimai ir nu
siskundimai. 

Iš GHIGAGOS LIETUVip 
KOLONIJŲ 

FEDERACIJOS CHICAGOS 
APSKRIČIO SUSIRINKI

MAS. 

Ift BRIGHTON PARKO. 

SUVAŽIUOJA LABAI DAUG 
DVASIŠKUOS. 

Per tris dienas tęsis iškilmės. 

Chieagos vyskupijos 7o me
tu sukaktuvių paminėjimas, 
surištas Jo Augšt. Malonybės 
Arkivyskupo 3Iundeleino 25 
metu kunigystės sukaktuvė
mis, prasidės rytoj, birželio 

Republikonų partijos kon
vencija dar neprasidėjo. Boi 
konvencija čia pat. Žinovai 
tvirtina, kad bus labai truks 
minga. Nes frakcijos kitos ki
tas jau kaltina papirkimuose 
delegatu. Inlaria noieistiiią 
ir neteisota pinigų išleidime 
su tikslu patraukti savo pusėn 
delegatus. 

Republikonų frakcijos, gal, 
tarp savęs nekeltų penb/iclių 

A. L. R. K. Federacijos 
(Katalikų Vienybės bendro) 
C'liicagos Apskričio mėnesinis 
susirinkimas bus • antradienyj, 
birželio 8 d., vakare. Dievo 
Apveizdos parap. svetainėj, 
Cbicago. Kviečiami Į šj susi
rinkimų nevien atstovai bei 
atstovės, bet ir katalikai vei
kėjai ir veikėjos. 

Valdyba. 

Tautos Fondo 60 skyr. su
rengė prakalbas geg. 10 d., 
1920. Dviem atvejais kun. dz. 
Mironas kalbėjo apie Lietuvos 
ukę, miesto gyvenimų ir tėvy
nės padėtj bei santikus su kai
mynai?. 

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos Tautos Fondan. Auko
jo: 

Po lO.dol.: 
K. Gestautas. 

Po 5 dolj: 
K. Zarumslcis, B. Pranckevi-
čienė, R. Andreliunas, ir 
J. Petraitis. V. Zaromskaitė 

mogas daug aandes gaHm 
atnešti dr-jaj. Toki dalykai sut ;5 
virtiną dvasių, sužadina ener-- = 
giją, pakelia upą. O juk ne
kartų mūsų draugijos užmin
ga. Gavęs viršų snaudulys"ima į c 
slopinti patį draugijos tikslų. į§ 

Y. M. | ! 
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RED. ATSAKYMAI. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

įprinydenų. Bet 
demokratai 

vargas 8 d.. Šventojo Vardo katedro-
je iškilmingomis šv. niišiorais. t a l n e ' k a d <*»"*«*ai spau 

Mišias celebruos pats Ar? ( l o J e <lau« r a ž o a P i e k a i k u r i l ' 
kivyskupas. Pamokslų pasą- r(;Pul^k<>"» ™d» neteisingus 
kys Arkivyskupas liayes i š j Z ^ m s 

Xe\v Yorko. 
Iškilmės katedroje prasidės 

10 vai. ryto. 
Birželio 9 d. iškilmės įvyks 

Quigley Preparatory semina
rijoj. Šv. Jokūbo koplyčioje 
bus šv. mišios. Celebruos 
Šventojo Tėvo delegatas, Ar
kivyskupas Bonzano. Pamok
slų sakys St. Louiso Vysku
pas Glennon. 

Vakare tų pačių dienų Šven
tojo Vardo katedroje įvyks 
bažnytinis koncertas. Paskui 
seks palaiminimas. 

Birželio 10 d. bus iškilmės 
parapijos mokyklų vaikų. 25,-
000 vaikų iš 183 parapijiniu 
mokyklų nuo Municipal Pier 
maršuos į Lincoln parka. 

šiandie suvažiuoja paskuti
niai valstijų delegatai. Atva
žiuoja vis dar daug ir paša
linių žmonių, kairie tampriai 
surišti su konvereija. 

Visas vidumies.'s kaipir in-
kaitos. Kiek tai trukšmo, kal
int, agitacijos susirinkimų. Vi-
sas miestas paskendęs poliii-
kon. 

Iškalno nužiūrėti kandidatai 
neturi laiko ramiai pamiego
ti, atsilsėti. Priva'o konferuo- L a i i r P a t s P- S- A. mušasi Į 

Truputį gal kitaip. 

"Draugo" 129 num. kores
pondencijoje iš. Bridgeporto 
p. S. A. rašo, kad buk Bri
dgeporto vertelgos atšalę nuo 
tėvynės reikalų ir neperka L. 
bonų. Yra, be abejo, mūsų ko
lonijoje vertelgų atšalėlių, bet 
ne visi. Kam-gi tada visus 
kaltinti, jog išimčių visur 
mndasi. 

P-as S. A. gązdina, kad, gir
di, vertelgos iš lietuvių gyve
na. Tai kas, jeigu lietuvis lie
tuviui patarnauja vietoj sve
timo? Lai p. S. A. nebijo, lie
tuviai savųjų ant tiek nere
mia, kad jie perdaug pratur
tėtų. Svetimtaučiams jie iš-' 
stato milijonines krautuves. 

3 dol. 
Po 2 dol.: 
R. Nenartonis. S. Bogevičia, 

J. Raudis, B. Menartonis, K. 
Kilkis, F. Atroska. 

Po 1. dol.: 
J. Valskis, J . Pudžvelis, A. 
Šerpetienė, A. Žilienė, F . Ži
lius, J. A. Poška. O. Sakunie-
nė, P. Akstinas, A. Nenarto
nis, A. Barsčius, Z. Baraus
kas, J. Sveneiškas, J. Mieke-
liunas, T. Sakalauskas, M. 
Bludžius, M. Piežienė, P. Sto
nis, F. Barsis, A. Šriupšay J. 
Paškauskas, A. Jeneius, P . A-
lijauskas, .P. Zaubris, K. Ap-
čelauskas, A. Rudokas, P< 
Liaugaldas, P. Bartku.% B. Jo
vaišas, E. Statkienė. 

Smulkių aukų ,4.21. Viso la
bo su pažadėjimais 100.2c. 

Visiems aukotojams širdin
gai ačiū. 

T. F. 60 skyr. rast. 

P-nui Legnugariui (Town of 11 
Lake, Cbicago). Pranešimų § 
gavome subatoj, kada subati-
nis " D r a u g o " numeris' jau 
buvo išėjęs. 

Dešimts Mėty Smuklėje 
Vertė 

Jonas M. Širvintas 

Kaina 50c 
Daugiau imant nuleidžiamas nuošimtis 
Adresuokite: * 

"DRAUGAS" PUBL. 
1800 W. 46th Str. 

co. 
Cbicago, EI I 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 

P-as Juozas Mozeris, 1430 
So. 49 Ave., Cicero, 111. pra
šo paskelbti, kad pas jį yra 
atėjęs laiškas iš Lietuvos Xe-
kodemui Mozeriui nuo brolio 
Antano Mozerio iš Gauraieių 
kaimo, Tauragės apskričio. . 

PAIEŠKOJIMAS TS LIETU
VOS. 

KONVENCIJOJE BUS 98$ 
DELEGATAI. 

Republikonų partijos naci-
jonalėj konvencijoj, kuri pra
sidės rytoj, bus išviso 982 de
legatu. Paskirti kandidatų 
bus būtinai reikalinga 492 
balsu. * 

ORKESTRŲ VADAI REI
KALAUJA DIDESNIO UŽ

MOKESČIO. 

Tbe Cbicago Federation of 
Musicians nuo teatrų navinin
kų pareikalavo 75 nuoš. dides
nio užmokesčio. . 

Orkestrų vadams teatruose 
šiandie mokama $7o savaitėje. 
Jie nori gauti $131 savaitėje. 

Orkestrų nariams mokama 
$42. Jie nori $75. 

ti su kiekvienos valstijos par
tijos vadais, ag?nt?.b. 

Viešbučiai pil'.uteUai. Už 
patogesnius kambarius labfd 
brangiai mokama. Nesigailima 
pinigų. Nes tara tikslu: kapi
talas pašvenčia milijonus. 

Bet ir tarpe pačiu kapitalis
tų nėra susiklausuno. Iš jų 
vieni paremia viena nužiūrė
tų kandidatų, kiti gi kitų. Bet 
visi siekia prio vienodo tiks
lo. Visi nori. kad busimieji 
kandidatai j prezidentus butų 
kapitalo apginėjrr 

Partijos srovės iškelia jau 
aikš$n papirkimus. Supran
tama, į teisybe primaišom;-
daug neteisybės. Negi supai
sysi, kas jų kalbama. 
Konvencija atidaroma rytoj 

ŽMOGŽUDIS PADUOTAS 
TEISMAN. 

GALUTINAS NUSPRENDI
MAS GATVEKARIŲ KLAU

SIME. 

krutinę. Jeigu lietuviai kų jau 
•v ' . , . »• . 

-v . . . . . . «t> .-,»»y,rit, tai ca i iunt-
ninfcus, bet jiems išmetinėji
mų nedaro, nei priekaištų, 
nors ir paskutines "buksvas" 
ten paliktų. 

Gal kas sakys, kur tos 
Bridgeporto "išimtys, tie ge
rieji" vertelgos? O, štai Iz. 
Naūsiedas ne tik pats pirko 
L. Bonų, bet jo krautuvėje jie 
irgi pardavinėjami. Bonų ten 
parduota už suvirs $2200.00. 
Pirko ir Halsted str. vertel
gos ir tai patys pirmutiniai. 
Jiems pardavė p. Kirienė, 
nors jie ir neklausė visokių 
prakalbų, nes laiko neturi. 

Gerai rašyti koresponden
cijas, bet reikia viskų rašyti 
teisingai. 

Bešalietis. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

ŠAUNUS PIKNIKAS. 

State Public Utilities komi
sija paskell)ė, jog galutinus 
savo argumeitfus komisijai tu
ri paduoti kompanijos ir mie
sto advokatai birželio 17 die
nų. Po to komisija galutinai 
paskirs nuolatinę ir pastovių 
mokestį už važinėjimą gatve-
kariais. 

Suimtas žmogžudis Gene 
Geary buvo pastatytas prieš 
grand jury ir tuojaus paduo
tas kriminaliu teisman. 
. Kaip žinoma, Geary yra nu
žudęs Harry Reckas vienam 
saliune ties Halsted gat. Per 
visų savaitę jam pavyko slap-
styties. Buvo kalbama, kad 
jis gražiuoju nepasiduosiųs 
policijai. 

Bet susektas vieno sėbro 
namuose ir be mažiausio pa
sipriešinimo suimtas. 

Rytoj jis pastatytas teis
man. Tenai bus pranešta, kuo
met bus teisiamas ir koks tei
sėjas pirmininkaus byloje., 
Atsakyta jam visokia paran
ka. Turi būti kalėjime. 

Geary neprisipažįsta nužu
dęs Reckų. Nors kupaiškiau-
siai prieš jį liudija keli liudi
ninkai: Tarpe šitų yra ir ad
vokatas Fell, po kurio akių 

Birželio 28 dienų prasidės 
byla kriminaliam teisme Mur-
pby, Carrozzo ir Cosmano, 
kurie kaltinami už nužudymų 
Enrighto. 

-^ i Reckas nužudytas ir vos pats 
nebuvo kritęs to svaigalų ver-

|go ir trnkšmadario auka. 
Sakosi esųs nekaltas. Savo 

|"nekaltnmų" jis prirodysiąs 
bvlos metu. 

FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL ESTATE INSJRANCE 

Birželio 20 d. Tautiškame 
darže (National grove), Ri-
versidėj, yra rengiamas dviejų 
L. Vyčių (13 ir 36) kuopų 
bendras piknikas. Apart to, 
kas būva dideliuose pikni
kuose, tųdviejų kuopų pikni
ke dalyvaus daug atstovų ir 
svočiu-vvčiu iš visu Amerikos 
lietuvių kolonijų, kurie bus 
.suvažiavę Chicagon į Sus. L. 
Rymo Kat. seimų. Tas 
seimas pasibaigs kaip tik 
prieš piknikų ir visi seimo at
stovai, svečiai-vyčiai, kad pa
kvėpuoti tyru oru, patrauks 
Tautiškan daržan. Daržas bus 
papuoštas Amerikos ir Lietu
vos vėliavomis. Bus paimta 
vieną iš didžiausių ir geriau
sių orkestrų. 

Įžangos ženkleliai jau par-. 
davinėjami. Iš anksto perkani 
jie yra per pus pigesni. Be 
to, kas iš anksto nusipirks į-
žangos ženklelį, tas netik ga
lės ineiti daržan, bet bus pri
leistas prie laimykio, kokis y-
ra ant ženklų parašytas. Tose 
dviejose kuopose įžangos žen-

Gegužės 26 d. šv. Kazimie-
ro kapinėse tapo palaidotas a. 
a. Juozapas Kairis, kuris pa
simirė geg. 23 d., 3:30 vai. po 
pietų. Gedulingos pamaldos 
buvo šv. Jurj io bažnyčioje, 
kurias laikė kun. Zaikauskas. 

A. a Juozapas buvo 26 m. 
amžiaus, paėjo iš Panevėžio 
apskričio, Kuodžių kaimo. Bu
vo karštas tė^ynmylis, rėinė 
visus tautos reikalus ir buvo 
pasiryžęs grįžti savo tėvy
nėn, v 

Lai lengva jam būva ši sve
tima žemelė. 

Dalyvavęs. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

L. L. Paskolos bonų bend
ras "komitetas laikys extraysu
sirinkimą panedėlio vakare, 7 
d. birželio, 8 valandą parapi
jos mokyklos kambaryj (Uni
on Ave. ir 81 gatvės). Visi 
tie, katrie'esate paėmę knyge
les ir einate pardavinėti bo
nus, būtinai turite atsilanky
ti, nes labai daug yra naujų 
dalykų svarstyti kas link L. 
L. paskolos. 

Jonas Grisius. 

Stanislovas Sipavičius, 

jo žmona Alena ir duktė gy
venusieji pirm karės Rygoje 
prašomį atsišaukti \ "Drau
g o " Redakcijų (1800 W. 46th 
Str. Chicago, 111.). Turime ži
nių nuo jūsų giminaičio Vik
toro Dineikos iš Lietuvos. 

Petras Remeikis. 

paeinąs iš Jurbarko valšč. Ra
seinių apskričio tarnavęs A-
merikos kariuomenėje prašo
mas pats, arba kas apie jį ži-, 
no, atsišaukti pas brolį Vincą 
Remeikį, šiuo adresu: Skirs
nemunės miestelis, Raseinių 
apskr. Lithuania. 

DR. CHARLES SE6AL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas diiovtj. motery ir vy-

Valandos nuo 10 iki 12 ižryto; nuo 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki S:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

HHtlHffltHlllltUUMHWHHMIUUimBHHtM^^ 

| ŽVAIGŽDUTE I 
I Graži Maldaknygė § 
E Ypač tinkama einantiems prie Pirmos Komunijos. Knygelė s 
5 nedidelė, balti kauliniai apdarai, ant apdaro V. Jėzaus paveik- s 
S slas. uždaroma sagutė. M 
1 Kaina — $1.75 (su kryželiu viduje) § 
| 1.60(bekryželio) f 
§ • Norėdami gauti kreipkitės į 

1 "DRAUGAS" PUBLISHING CO., -
E 1800 W. 46-th Street, Cbicago, DL | 
TiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiitiiHitHMmiiiHimmiuiiiuitttfiHfiisifltfitfmtflita 
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Telefonas Dresel 2886 

PINIGUS l LIETUVA SIŲSKITE 
Per r 

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

3249 S. Halsted Street Chicago, ūfinois. 

Pinigus išmoka paštu gyvais pinigais ir pristato siun-
tėiam^-kvitų su parašu gavusiu. 

Pinigai siunčiami pagal dienos kursą. 
Loivakartes parduoda anv Liepojaus, Danzigo ir 

visų kitų portų*. ^ 

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

uinkais, Ketvergais ir Subatomis, vakarais, iki 9 var 
landos. Nedėtomis iki 3 po p ie tus 

• I i 
• • • • • I I • • • I I I I I I 
• I • • 1 J 

t——»——iw—<iį—#W 
Telefonas Van Barėm 2M 

DR. A. A. ROTH, 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Praeitų sekmadieni vietos 
Blaivininkų 21 kp. turėjo su
sirinkimų. Susirinko gana 
skaitlingas būrelis narių. Val
dyba išdavė raportus iš sa
vo darbuotės. Pasirodė, kad 
daug dat reikia padirbėt f 
blaivybė? srityje kol bus at
siekta galutinas, t ikras . 

Rinkta nauja valdyba, ku
rion pateko: dvasia* vadovu 
kun. X. Pakalnis, pirm. — P. 
Durša. vieo-pirm. B. Ruškulie-
nė, prot. rašt.% — A. Metrikis, 
fin. rast. — V. Galnaitė, Utd. 
— A. Baltutienė, ižd. gloh. — 
B. Toleikaitė P. Liafeas ir V. 

gTČjtoitm tr cnirurgas 
SpedSaUsms Moteriška, Vyr«bn 
Valko tr Tisą cžironiško Ugų 

Ofisu: SS54 So. Halsted St.. Ctoic*fx 
Telefonas DroTer MtS 

VAIiAHDAS: 10— JI ryto S—• po 
pletę 7—S vafc. HedeUomta 10—13 a 

SV. KAZTMTP.RO DR-TĖ. 
Sheboygan, W i i 

Valdybos Adresai: 
T. Grigaliūnas, pirm., 1437 So 

lltfe St., 
Jurgis Bataitis, vice-pirm., 1428 

So. llth St., 
Aug. JukniaTis, fin. rast., 1626 

New Jcrsęy ave., 
Prot. sekr. Kazimieras Smai-

džiunas, 1017 Swift8 Ave. . 
Ižd. Antanas Cižauckss, 1318 

New York Ave. 
Kasos jjlob. Kazimieras Lukšis 

ir Jonas Jočis. 
Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antra 

nedėldienį mėnesio. 

, IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
Amerikos Katalikų Vyskupų 

Ganytojiško Laiško Ištraukos 
Kaina 10c. 

Imant daugiau nuleidžiamas nuošimtis. Kas norite gau
ti, tuojaus užsisakykite, nes jau nedaugiausia atlieka. 

Adresuokite 

"DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
1800 W. 46-th St , Chicajro, BL 

Telefonas Boalevard »1M 

DR, C KASPUTIS 
DENTISTAS 

83X1 S. Halsted Str. 
.^Chicago, KO. 

VALANDOS: 9—12 A. f̂. 
1 — 5; 7—S P. M. : 

Telepbone: Tania 1492 

OR. G. M. 6LASER 

A. SHUSHO 
Tortu i»tyilm» 

moterių Ugoae: rn-
peatinsai prjliu-
rltt ligonę Ir kūdi
ki laike ligos. 

{ 3255 So. Halsted St., 
» i 

Chicago. IB. 

Praktiknoja 98 metai 
Ofisas 3148 So. Morgan St. 

Kertė S2-ro St. Chicago, DL 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyrišky, taipgi chro-

i
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan-

!da vaksre. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 
t 
jgi • • • • • • • • • • * • • • » • • • • • • • • $ 

!« -

i< 

S 

Dr.MaStapnicld| 
j 3107 So. MorgUi otreet i 
1 CHIOAGO, tLUMOa i 
• retefonaa T a r * S«33 i 
i Valandos: — 8 tai 11 U ryta; j 
j i po platg iki 8 rak. NadUto- * 
i mia ano B iki 8 vaL vakana f 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
SitmCK p>i.fu< Pt rduadl L> vokort«» 

M O T A R I J U Š A S 
3149 So Halsled Street. Cbicago I Ninon 

TCLC^MONE BOUUCVARO 6 1 ' 

Bet j jo tuos išsisukinojimus kleliii galima gauti pas visus Gečiene 
I neatkreipiama doma. Su byla j narius. Kitose Chicagos ir 
norima pasiskubinti, kad per- apielinkių kolonijose irgi ga-
spėti kitus trukšmadarins. ko-:įima gauti vyčių kuopose, 
kių mieste nestinga. * Sparnas. 

Greitu laiku mųs kuopos 
blaivininkai žada turėti išva
žiavimą. Rengiant išvažiavi
mus, vakarėlius ir kitokias pra 

Tl'OJAUS PARSIDtODA. 
Lietuvių apsrventoj apylinkėj, dai

lioj vietoj, arti Sv. Kazimiero vienuo
lijos ir parko irražus. naujas narna* 
(bungalow). G kambarių, "furnace" 
šildomas. Parduodamas prieinama 
kainą. 

Atsišaukite pas savininkę, 
J. OOI.BT. N 

6935 S. Talman Ave. 

ANT PARDAVTMO 
poolrjjlmis S Stalai sreroj vietoj. At
sišaukite: 

1SOO W. S5th Stree* * 
Telefonas MeKTinley 3912 

X — 1 : 

J0SEPH C W0L0N j 
lietuvis Advokatas i 

M SO. LA KALl.E 8TRKRT j 
Oyranlico T»l Hntnboldt %1 t 

\ Vakarai* *»i i w tt-nd Btra«t { 

—m 

^ I I . • 

r»i. H«<k««ii •»»» 
rrmcAOO, II.L 

PASPORTV ni.ANKAS 
PTLDOMF. 

• 

•-

Dr. M. T. STRKOLTS 
METCVIS 

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

(47 Jr Wood (rat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis • 
5 iki L2 rytais, t 

Tel. Boalevard 180 \ 
Re«. » 1 4 W. 4STd Street. { 

Tct. McKlnley 2W J 
* —-—a 

DYKAI. 

PIRKITE KARSS T A U P Y - Į 
MO ŽENKLELIUS W.S.S.) j 

Balrle ronsnltatlon Bareao, Inc. 
$5 So. Dearbom St. ChJcago. 

Room 2<18 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BORUS 




