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Republikonai Nominavo
Hardingą ir Coolidge

Am. Darbo Federacija Eina
. ncpuuiiMMiud

Bolševikai atsiėmė nuo Lenkų 
Kijevą

DEŠIMTAM BALIOTE LAI 
MEJO OHIO SENATORIUS.

LENKAI NETEKO KIJEVO.
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I HDRAUGO" REDAKTO 
RIUI TELEGRAMA IŠ

ITALAI 8IUNČIA KARIUO
MENĘ ALBANIJON. "

GRIAUNAMA SENA ANGLI
JOS BANKA.

RYMO.
Albanijoje italai turi didelius 

nuostolius.

Bus pastatydintas naujas 
bustas.
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Svarbiausieji kandidatai pali-1 
ko ant šalies.

Apleisdami sunaikino dalis 
miesto.

I ■

Rymas, birž. 12, 1920. % 
Kun. Bučiui, Chicagoje.
Vakar Narijauskas ir Ma

čiulis gavo audijcnciją pas 
šventąjį Tėvą. Jis palaimino 
lietuviškos kolegijos įkūrimą.

pavesti bažnyčią su uamu. > 
Prapuolenis.

REPUBLIKONŲ PARTIJA 
NUSISUKO NUO DARBI

NINKŲ.

Taip pasakyta A. D.
važiavime.

F. su

14.

RepubHkonų konvencijoje 
po smarkios kampanijos į ša
lies'prezidentus kandidatu no- 
minuotas federalis Ohio sena
torius Warren G. Hnrding. 
V ice-prezi den tu nominuotas 
Masftaehusetta valstijos gulier- 
natorius Colrin Coolidge.

Konvencijoje smarki buvo 
kova. Kamjiilatų nominavi- 
mui turėta trys alskirios tte- 
sijos. Vlęna aėsija buvo p»*nk- 
tadienį po {»H*tų._dvi kitos MU 
tadienį.

Pirmoje ir antroje sesijose 
iš- nominuojamų kandidatų 
pirmoje vietoje stovėjo gvn. 
Wood, po jo gulienatarius 
lxiw<len.
Gi trečiosios sesijos pradžio

je balsuojant pirmąja vietą 
buvo užėmę tiedu abudu, llar- 
ding stovėjo dar toli.

Bet septintąjani iš eilės bal
savime balsai už 1 Inrdiiigą ė- 
tnė didinties. Devintąjam žy- 

• tuiai padaugėjo. Dešinitąjam 
balsavime* Hnrding gavo 674 
halsus, ty. netoli šimto dau
ginu, kiek reikėjo nominnci- 

. jai.

Nemažai buvo -nuosteboa.

Ijtlmi daug buvo n uostei kis 
visiems, kuomet išvilktas pir
mo jon vieton senut orius Har- 
ding. Nemažas stisikriintinuis 
Wood’ni, Low<len’ui ir John- 
Min’ui. fiitie visi trys daug 
sveikatos ir „pinigų padėjo 
priefckonveucijinei kampani
jai. Jiarding toliai tnnzai. Ais
ty t, ji? nesijautė patekti kan 
didatu.

Paskutinėje sesijoje įvyko 
du Imlsavinuii. Jnu prieš lai 
Wocxl’o ir Lovden’o knnijm-

* nijų vedėjai žinojo nepavyki, 
imu* saviškiams kundidiitums. 
Vedvjui jiems apie tai buvo 
pranešę. Ir buvo {nsakę. kad 
jų balsuotojai turėtų penu* 
mesti kitų kandidatų pusėn.

Bet tie m-norėjo nei girdėti 
apie tokius pnsiųlymus. Įsa
kė lai kylio? ligi galo. Pasek-Į

• mėje m-athtikytn.
~ -------i -=■

BIRŽELIO 14, 192* 

rtitmiM ir ttrirtnir aK*. *«
&i*ndie ir rytą) apsiniaukę ga
li būt lietaus.

Vakar augščiatirioji temj.-ratura 
' buvo fll laipsni*. ,

Saulė teko S.-14, lt*i«lžiaS5C.

Londonas, birž. 14. — Iš Var
šuvos parėjo patvirtinančių 
žinių, jog lenkai išmušti iš 
Kijevo ir |>asiliko jiems tik 

I vienas geležinkelis iš ten pa
bėgt i.

Bolševikai buvo visai apsu
pę Kijevą. Gi ir daSar var
giai lenkų kariuomenė suspės
vienu geležinkeliu atsimesti.

Pirm npleisinnt Kijevą Jcn-

«

T
Ikarna, Imlšcvikni buvo užėmę 
•Rcrdičevą, jier kur eina iš 
Kijevo svarbi geleži ūkei iv ša
ka.

Jš Bcrdičevi) bolševikai eina 
ant Zitomiro. Iš ten jrfit rauks 
į Malinovo, per kur lenkams 
yra vienatinis kelias atsi.nes
ti nuo Kijevo.

Anot žinių, tarpe lenkų de
dasi baisenybė*, neapsakoma 
pasiaulia.

• Anot žinių iš Maskvos, len
kai npleizdami Kijevą, su
griovė ten paskutinį tiltą. 
Vladimiro knt<*drą, geležinke
lio stotį, elektros ir vandens 
sistemas.

Reiškia, lenkai <rpaliuosa- 
vo” Ukrainą.

Kas yra Harding.
Senatorius llarding, kurį 

reĮiublikonų partija nominavo4 
kandidatu į prezidentus, yrn 
gimęs 1865 m«tais savo tėvu
ko farmoje miestelyj Blooming 
G rovė, Ohio valstijoj.

Sav0 gyvenime išpradžių jis 
dirbo farmoje, paskui prie ge
ležinkelių tiesinio kaipo pn-

< Iii I Iii Iii lik ii-. Tolinos 
jis huvo pradinėj mokykloj 
mokytoju, raidžių rinkėju, 1v- 

I notijs* operatorium, redakto
rium, leidėju, pirkliu, banki
ninku ir puliaiguje įsileido po- 
litikon. Pnteko senatan atsto
vu ir baigiu pirmąjį terminą. 
\ Simuti* jis yra užruliežinių 
nukalu komitete.

Jo tėvas yra gyvas. Sako
ma gydytojaująs mieste Mn- 
rion, Ohio.

I

Montreol, Kanada, birž.
— Organizutotns darlms bir
želio 12 d. atsisveikino su re- 
publikonų partija. Šiandie 
darbininkai savo reikalais 
kresipsis į demokratų pratiją, 
kalni neužilgo turės konferen
ciją mieste San Franci sco. 
Darbininkai pareikalaus de
mokratų, kad šitie darbininkų 
reikalus padėtų savo pi a t for
umu.
Tasai organizuoto darbo nu

sprendimas įvyko, kuomet čia 
Amerikos Darbo . Federacija 
metiniam suvažiavime vie n bal
sini ir Im- jokių diskusijų {wis- 
tiierkė repnblikonų partijos 
platformą.

Suvažiavime paaiškinta, jog 
repnblikonų partijos platfor
ma stovi tik apginimo darbi
ninkų priešininkų, gi {gu-ius 
darbininkus mėgina padėti 
vergi jon.

Prieš republikonus stojo pats 
Gompers.

Apie republikonų partijos 
nesirūpinimą darbininkų rei
kalais suvažiavime kalbėjo 
pats Federacijos prezidentas 
Gom pers ir vice-prezidentas 
\Voll, kuriuodu buvo Chicago
je ir buvo indavę republiko- 
natns darbininkų reikalavimus.

Sn atsidėjimb išklausyta 
pranešimo ir paskui aštrini 
pasmerkta daugelis {Mišiny re- 
publikonų platformoje.

Organizuotas dariais labjau- 
siai nepatenkintas tuo, knd ru
puli! ikonai užgina darbinin
kams streikuoti vyriausybės 
įstaigose ir nenori rasti prie
monių nei prieš pragyvenimo 
pabrangimą, nei prieš žmonių 
išnaudotojus didžiapelnius.

Žodžiu tariant, republikonų 
partijų suignoravo vim'k dar
bininkų reikalavimus.

Jei demokratų {tartija pasi
rodys prielanki darbui, tuomet 
darbininkai kaip stipriausioji 
siena per rinkimus stos už de
mokratus.

Londonas, birž. 13. — Ita
lijos karhionienė atšaukta iš 
Šauti Qoaratita ir pasiųsta j 
Avlonn. Alhnnijim, pasak Cen
trai NeW8’dcpešos iš Rymo.

Pastaruosiuose su albanais, 
Lusirvti.inmiiJ 
šoje, italąi 
nuostolius.

Neskaitant 
prabado 20 
(ofirierų), 
pulkininku.

Al luinai užėmė miestelį Te- 
jieleni, pietrytuose nuo Avlo- 
na ir paėmė nelaisvėn visą ten 
italų garnnoną — 4lXt karei
vių.

Du 
nijos

■, sakomu dvpe- 
panešė didelius

kareivių, italai 
savo karininkų 

tame sknitliuje 2

italų generolu iš 
atšauktu namo.
--------i-----------------

ANGLIJOS DARBO P ARTI 
JA STOVI UŽ RUSIJĄ.

Alba,-

Pasmerkia blokadą ir lenku 
karę.

birž. 13. — Ang- 
partija buvo pa- 
>ijon komisiją iš- 
lėtj. Komisija su- 
kolln’ savo rnpor-1

I

Londonas, 
Ii jos darini ] 
siuntusi Ruk 
tirti ten puč< 
gręžė. .Tt pntl 
tą. ' •

Raporte komisija pasmerkia 
blokadą Rusijos ir lenkus, ku
rie pakėlė karę prieš liolševi- 
kus.

Reikalaują pripažinti bolše
vikinę Rusiją ir {innaikinti 
blokadą.

Komisija Rusijoje atradusi 
betvarkę, skurdą, badą, ligas. 
Sulig komisijos, tai visa pa
eina nuo talkininkų blokados.

Didelė sensacija čia {įskel
ta, kuomet komisija paskelbė, 
kad ji ptirvežusi iš Rusijos 
Lenino laišką Anglijos darbi
ninkam.*-. Leninas kursto dar-1 
liniukus revoliucijom

Londonas, birž. 12.—Pačiam 
šito miesto prekylio* cent
ro riogso senobiniai aprūkę 
muro trobesiai. Užima jie apie 
keturis akrus žemės plotą.

ŽMONES KANKINAMI, 
J PASKUI GALABINAMI.

- ALBANAS NUŽUDĖ AL- 
| BANDOS ATSTOVĄ,

Paryžius, birž. 14. — Cm 
vienam viešbutyj albanas stu
dentas nužudė Esaad {tašą. 
Albanijos valdžios pretenderį 
ir tos šalies atstovą į talkinin
kų taikos tarybą. Studentas 
Rastom Ąvrti Neim suimta?.

DARBININKAI SUNAIKI
NO KRUPPO ĮSTAIGŲ. 

MAŠINERIJAS

Essen, Prūsija, birž. 12. 
žinomų Kruppo įstaigų dnr- 
bininkni pareikalavo didesnės 
užmokesties. Valdylui nesuti
ko. Tuomet darbininkai ]>ašė- 
lo ir sunaikino kuone visas 
mašinerijas. Dabar darbinin
kams sveikiau. ,

laimingieji nnvedatui į kitus! 
jau kambarius.*

Tuomet m«it<*rys uždaromo* 
viennn kamlnirin, vyrai gi ki
tan. Tenai nuo tų ir kitų nu-j 
velkami visi rūbai, išėmus a- ’ 
patinius marškinius. Sakoma, 
jog rūbai gali jiakliudyti nu* 
guialnmuiui.

Ant rytojaus tie vienmarŠki- ! 
nini kaliniai nuvedami į tam-1 
sesnį kaniYiari ir sušaudomi, j

Atkasinėjamos duobės; atran 
damos baisenybės.

Berlynas, birž. 14 (Ištrau
kos iš The Chicago Trilitine 
korespondencijos. rašytos pulk 
iieiily, klUS upkcbuięs utlin-

Apjuosti aplinkui augštn muro ą
«icnn. • i*”1

,?.......♦’............ ...... ..................
Į tas mm liolševikų vietas šioj

i m senoji Anglijos liauka, 
gyvuojanti daugiau poros šim
tų motų. Banka yra įsteigta 
1691 metais. Taigi seniausia 
nncijonnlė banka visoj Euro
poj. Tai Britanijos imperijos 
finansinis centras.

1825 metų pabaigoje ta 
liauka išgelbėjo Angliją nuo 
bankrutijimo.

Uoyd George Gordon riau
šių metu. 1781) metais, gove- 
da per dvi dieni ir naktį buvo 
ją apgulusi, norėdama įsi
veržti vidun. Bet liaukos val
dininkai su kareivių pagelta 
atlaikė tuos užpuolimus.

šiandie nutarta tuos senuo
sius liaukos trobesius nuver
sti ir pastatydinti naujos ga
dynės stiprų bustą.

AREŠTUOS IR BAUS TE 
RORISTUS AIRIJOJE.

(IndsevikŲ su lenkais karėj).— 
Visuose rli<lesniuo.*w bolševikų 
valdomuose miestuose veikia 
•‘ėrezviėaika.” Tai slaptoji 
bolševikų valdžios autorizuota 
policija. •'Crezviėaikai” virši
ninkus skiria wutralinis Ih»I- 
ševilių sovietas. Pačiam Kije
ve ir to miesto ajiskrityj vir
šininkus skyrė Kijevo l>olšr*vi- 
kinis sovietas.

••("'rezvičaika” atlieka prie
dermes policijos ir juitjos teis
mo. Visur ji paremiama rau
donosios gvardijos. “Črezvi- 
čaika” žmones areštuoja, tei
sia. kankina ir gabiliiiln.
Suureš'tuotus žmones tie l«d- 

ševikų paslnpti agentai daž
niausia uždaro j rųsis tų na
rnų. kuriuos jie turi užėmę. Ir 
visuomet tie agentai užima 
ruimingus bustus.
Žitomiryj “ėrezvičaika” bu

vo užėmusi vieną liaukos bus
tą, be to, ruimingą rezidenci
ją ir visą eilę kitų trobesių, 
stovinčių viiluj jitiošnaus par-

Londonas, birž. 13. — Vy
riausias Airijos sekretorius 
GreMnvond pranešė čia Ang
lijos vyrinusyliei, jog tomis 
dienomis Airijoje busią su 
areštuoti airiai teroristai. Tnilko, ki tuomet prigulėjusio did-
businnti padaryta pradžin 
malšinti šalį.

NUPIRKO 14.000 TONŲ 
CUKRAUS.

New York. birž. 13. — Suv 
Valstijų vyriausybė 
noje nupirko 14,(.MtU 
kraus.

Cukrus nupirktas 
tiems vartoti, Is-t
joms, kurios užsiima darymu 
konservų iš uogų ir vaisių.

Argenti- 
tonų rn-Į

ne žino- 
kampaiti-

TSINGS THAT NEVsiit
Sy GENE BYRNES

-

DONT MtbTHOM ME. 
IN '(OuR VJiLL. FZMKCR* 
6IVE n &*CK TO Ttte 
PEOPLt YOU ftAMdOOZLEO1

NEKUOMET TAIP NĖRA.
— Visai nepaminėk manęs savo palikime, tėve! Nes ai ne 

noriu tokio paveldėjimo. Visus savo turtus palik tiems imo 
nėms, nuo kurių praturtėjai.

kunigaikščiui N'ikalojui Niko- 
lajrviriui.

Kaip apsieinama su 
kaliniais.

‘‘Črezvičaikos” sunreštuoti 
žmonės buvo uždaromi ten į 
paskirtus kaliniams knmhn- 

I rius, kur siautė luiisu? nešva
rumas. Buvo laikomi liendrai 
vyrai ir moterys.

Tuose kambariuose nebuvo 
prietaisų nei praustieji, nei 
miegoti. Neduota jokių paklo- 
dalų arba užklodalų. Pirm 
duosiant valgyti visiems kali
niams buvo jiadalinami medi
niai šaukštai. Po valgio 
štai buvo paimami.

Mažesnieji kamiiariai 
Im* jokios šviesos. \’isi 
bariai per žiemą nešikiomi.

Pav., ]»ačiam Kijevo “čn- 
zvičaika” štai kaip Valgydino 
suareštuotus žmones: pusry
čiams šiltas vanduo; pietums 
sriuba iš vandens ir juodos 
duonos; 3.4)0 jm> pietų — šilto 
vandens; vakarienei irgi šil
tas vanduo.

Rusų Raudonasis Kryžius ir 
suareštuotų namiškiai pašiur
davo neini iningieius maisto. 
Bet suareštuotieji nematyda
vo to .maisto.

Patys leisdavo ir žudydavo.
“Crezviėnika” laikosi vie- 

ntMlos bausmės. Tai tik žudv-• 
niBK. Teisiant nereikia liudi
ninku. Gi kartais jei kokie ir 
pašaukiami, tai tik tie, katrie 
galėtų liudyti prieš kalinius. 
Patys tie slapti agentui žino- 

nes areštuoja, patys skundžia 
ir patys juos galabinn. Su
areštuotus pastato prie* vy
resnįjį komisarą. To pareiga 
tik paskaityti mirties lmusmės 
ištarna*. Po to {taškai tymo ne-

šauk-

buvo 
kain-

įsėstų Kanmari ir susauitonn. d 

. Žudomi dažninusia į galvas sn į 
* 4 lll lit.illltti L’illi tai»i bnrl I

i

<hun-dum kulipknmis, taip kad 
visomis pusėmis ištriškn sme
genys.

Ir jei kartais taip žudomi 
kaliniai po šaudymo |iarod<> 
kiek gyvyiiės, tuomet jie su
badomi durtuvais arini pribai
gianti šautuvų apsodamis.

Taip butą Kijeve.

Kaip Kijeve, taip Žitomi- 
ryj man teko matyti kelis rų- 1 
syse kniiibarius. kuriuose “«»o , 
zvičaikn” galabindavo savo į 
aukas. Mačiau savo akinus . 
sukepusius žmonių kraujus ir ■ 
smegenis, išdrabstytus ant sie
nų ir ant aslos. Sk-nose ma
rinu skylių nuo kulipky.

Kijeve “črezvičaikos” kam
bariuose teko matyti sulaužy
tas. kruvinas šautuvų apso-’1 
<las. ------

Savo tas aukas “čreitviėąi- 
kn” ladudaVu tik vieuuoM 
marškiniuose liendroso duobė
se ir kur papuolė. Bet nekuo- 
met kapinėse.

Kuomet liolšcvilcai iš miestų 
buvo išvyti, žmonės ėmėsi at- 
kasinėli tuos “črezvičaikos” 
kapus. Atrasta lavonai vyrų, 
motenj ir'vaikų. Didžiumoje 
liaisiui subjtmrioli. Tų aukų, 
.-akomn. yra tūkstančiai.

Aukos buvo skelbiamos.
Kijeve bolševikai išjiradžtų 

visų savo tų aukų pavarde* 
kasdien viešai skellidavo po 
Hiilgalviu: ”Nugalabinti rau
donojo teroro įsakymu”. Vie- 
ną dieną tų aukų buvo 127.

Paskui jie pnlaovė tą <larę. 
Žmonės buvo suimami ir žudo
mi niekam nežinant. Jei kar
ini? iininiškiai pnsigęzdiivo 
vieno, kito nario, visuoiunt 
būdavo žinoma, knd tie jnu Inrr 
pnpti'dę “ėrezvičaikos” nagu&l 
StUL

Zitomirvj man imčiatn teko 
matyti, kaip žmonės, po išvi
jimo bolševikų, atkasinėjo ka
pus. Vienoj atkastoj dnobšj 
atrasta 5 vyrų ir 3 motenj 
luivoimi. Tni buvo motina su 
dviem dukterim. Visi sušau
dyti. Kituose kupliose irgi tas ‘ 
pat

Niekas negali pasakyti, kiek 
Imlševikai bus nužudę žmonių. ‘

%

PINIGŲ KURSAS.
Svetinių viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 12 d. buto tokia sulig Mcr- 
chanta Loan & Truat Co.:

Anglijau sterlingų marui $3.95 
Lietuva? iūū auksinų 
Vokietijos 100 markių 
Ix-nkij<M 100 markių 
Prnnrurijos už 1 dolierį 
Šveicarijai už 1 doberj 
Italijos už 1 dol.

s.w
270 

.00
13 fr. 14
5 fr. SO j

18 L 30

• •
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2 DRAUGAS

HH B B ■■■ Z ■MM

Pirmad ieniu, birželis 14 1920

UKTUVIV KJKTAJJKV DIKKRASTU

“DRAUGAS”
UmIIhu lW>)nu ūnWdIraJu.<.

FHKMIMEKATOS KAIMA: 
CU1CAGOJ IK l'LSIEMYJE:

MrUmi ......................  **.00
Vkud ZliUl . ... • •.. .. . KAO

STV. VALST.
JUrCami ............. >:<..•........... ** 00

Zlrltf 31.00
Prenumcrit* tuokusi llkcdno. Lau

ku skaliem! nuo uialrulrtno dieno* 
no nuo N*uJu Motų. Norint permai
nyti adroa vumda reiki* prliluill Ir 
nuu adreioa. Pinigai Kerlauili siu
nti Uperkant krvo'e ar etprevo "Mo- 
D«y Ordar" arba {dedant plnlrui ) 
rOBUtruotį Ial*k4.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, DI.

Telefonai McKtaJi-y 4114

Civilizacijos Darbas 
Kaune.

liks nei psichologijos nei pe
dagogikos. Ik* sotijologijos 
taipgi kur.-ai apsieitų.

Kauno Labdarybė.

Atvažiavusieji į Ameriką iš 
Kauno svočiai taipgi renku 
aukų “Vaikelio Jėzaus” drau 
gijai. Kaip mes Chicagoje. tu
rime Lietuvių Labdaringąją 
Sąjungų, taip kauniečiai su
darė Vaikelio Jėzaus draugi
ją

Mūsiškė nori apimti visas 
lietuvių kolonijas j vakarus 
mm Detroito ir Pittsburgo, 
apgaubdama ir tumiu miestu. 
Vaikelio Jėzaus Draugija ne
apima visos Lietuvos, neapima 
nei via,ų Kauno miestų, o tik 
vienų šv. Trejyliės parapiją. 
Šitos draugijos siaurumas bus 
žymi kliūtis aukoms.

Bet turime atsiminti, kiąį iŠ 
mažo* gilės didelis ąžuolas 
išaugu. ftv, Trejybės parapi
ja Kaune labai daug reiškia, 
<• Kaunas, kol kns, yra Lie
tuvos sostinė. Jau ir dalmr 
karės vargą labiausiai pajuto 
miestų gyventojai, ypač Kau
no varguoliai. Visoji* Lietu
voje niekur

P-no Gabrio Laiškas

I
F

I

Iš Lietuvos atvažiavo du į- 
galioti n i u parinkti aukų kili- 
turinicins Kauno tikslams. Tų 
tikslų yra du: “Apologečių 
Kursai” ir Jabdaryliė.

Pirmoji įstaigų turi labai 
ilgų vardų, būtent: “Pirmie
ji Kauno Apologečių, kateche- 
čių, prieglaudų ir vaikų dar
želių vedėjų kursai.” Tas var
das yra tiek geras, kad jis 
pasako, ką galės dirbti kur
sus pabaigusio* merginos.

Apologečių vardų mus žmo 
nūs nelabai težino, nes tas žo
dis yra imtas iš senos grekų 
kalinis. Grekiškai upologiu 
reiškia tą pat, kn lietuviškas 
užtarimas. Nuo antrojo šimt
mečio labai pragarsėjo krikš
čionių tikėjimo užtarytojai. 
Dėlto dabar apologeto vardas 
jau beveik reiškiu 
krikščionių tikėjimo 
ją arba u?(ginėją.

Minėtuose Kutino
krikščionija bus ginama la
binusiai tuomi, kud mokinės 
mergaitės pačios išmoks to, 
kų krikščionija skelbia. Beveik 
visi užpuolimai prieš krikščio 
oiją kyla iš tu. kini užpuolikai 
nežino tikrai kų krikščionija 
saku.

Teėiaus kursų didžiausias 
uždavinys nebus išmokti tikė
jimo, o bus išmokti kaip ap- 
seiti su mažais vaikais. Kur
sus įmigusios merginos tupc 
katechvtėmis, tai yra katekiz
mo mokintojomis. Jus galės 
buri ir vaikų priegluudų 
(lėjojuis.

Prieš septintus metus 
*kai būva tiek n«*pastovųs, 
mokyklos tvarka jiems 
persunki kankynė. Tečiaus
penktų metų kūdikis jau gali 
protarpiais tuqi žaismių sio-tu 
išmokti. Kad sunaudojus mok
slui ir tą minkštutį amželį 
penktų iki septintų metų, y- 
ra daromi vaikų darželiui. Vo 
kiečiai tas pritminokykles pa
vadino Kindergartcn. Tas vo
kiečių vardas inėjo ir j anglų 
ir rusų kalinu.. Priešmokyk- 
lių. arlm darželių vaikams, 
Lietuvoje iki šiol nebuvo. 
Kun. prelatas Povylas Janu- 
SevyčhM nori pirma išauklėti 
vedėjų toms prieštnokyklėms, 
o jmskui įkurti ir pačius prieš- 
Inokyklcs. Norėt mm*, kad jam 
pasisektų.

Mums tik išrodo, kad į kur
sų programų ym įtraukta jht- 
daug nepraktiškų dalykų. Ke-

vien tik 
užtarvto-

kurduos

ve-

vai- 
kad 
yra 
nuo

tunoliką daigtų nelengva ge
rai išmokti su vienais metais,
o negerai išmokus vi.-ą amžį
gerklėje kartu. Psichologinė

nėra susitelkę į 
vienų vietų tiek daug našlai
čių ir tiek daug senelių Ih* 
prieglaudos, kaip Kaune.

Kada Kaunas aprupįs savo 
varguolius, tada jis galės sa 
vo veikimų praplėsti ir toliau. 
Taip iš Kauno lalniaryliė gu
li apimti visi; Lietuvą.

Į labdarylię mums reikėtų 
gerai įžiūrėti. 1910 metais Pe
trogrado žymus vokietes ra- 
šančium šiuos žodžius tarė: 
“Wir halien keine Annen,” 
t. y. “Mes neturime vargšų.” 
Tuomet vokiečių Petrograde 
buvo apie 300 tūkstančių. Bu
vo nelaimingų žmonių ir jų 
tarpe, liet vokiečiai taip buvo 
susiorganizavę, kud nebuvo 
našlaičio neaprupintu, ligonio: 
ncpaguldyto švarioje ligoninė
je, senelio nepriglausto. Tai
gi vokiečiai savo sutartim ir 
tvarka buvo panaikinę vargų 
iš savo tarpu. To pavyzdžio 
reikėtų mokintis ir mums.

Darbininkai Laimės
Tomis dienomis ‘Montreale, 

Kanadoj, baigiasi Amerikos 
Dariai Federacijos su važia vi
lnas. šiitą organizacija galin
ga. 'Puri arti penkis milijonus 
narių.

Darbo Federacijai svarbiau
sieji aptarti klausimai yru: 
kokiomis priemonėmis nusik
ratyti nuli kalų ir knip kovoti 
prieš pakilusių reakciją Suv. 
Valstijose*.

Feeleracijos prezidentas Go- 
mpursas reakcija fiavadina pa
kilusių čia vilnį prieš durbiiiin 
kus su tikslu uždrausti jiems 
streikus.

Tad Gompersas, atidaryda
mas Federacijos suvažiavimų, 
pinuiuusia ir ĮMireiškė. jog jis 
nesibijųs darbininkų kovus 
pasekmių.

“Kaip ilgai aš esu gyvas.” 
šukė jis. “ir kaip ilgai turė
siu nesudrumstą mintį, taip 
ilgai stovėsiu už pasaulio dar
bininkų, vyrų ir moterų, lais
vę, kokios neguli panaikinti 
jokia prievarta.”

Kulisas valstijoj jau įvyksta 
prieš darbininkus reakcijų, 
'fenui uždrausti kadir mažiau
si darbininkų streikai. įsteig
ta, taip vadinamas, indrustri- 
julis teisinas iš kelių žmonių. 
Tan teirimui teisėjus skiriu 
patsai gubernatorius. Pasek 
lie ji* daug darbininkų vadų

(Pabaiga)*
Vienų vakarų, bene 15 ar 16 

spidių, susitikom mes juos 
grjždium iš busuavus, ant Še
šupės kranto, netoli Žiuriu- 
Gmielių. Kilo mušis. Žandarai 
apsiginklavę šautuvais, o ma
niškiai surūdijusiais revolve- 
rukais. Aš vienas turėjau 
brauningų. Kova nelygi. .Žan
darų viršininkas tapo sužeistas 
į rankų. Aš tapau sužeistas į 
galvų ir deš. raukų. Jei ne pa
sišventimas vieno valstiečio 
Strimaičio (dabar Amerikoj), 
kuris pats pašautas į kojų ma
ne vilkte jm?rvilko per Svšujię, 
jei ne jis, tai bučiau likęs ant 
vietos, kur įniršę žandarai but 
mane pribaigę.

Rupesniu mokyt J. Jonikai- 
rio tnpnu nuvežtas' j Vilnių, 
kur nei p. buielonu, nei p. J. 
Vileišis nenorėjo manęs įsi- 
leist, bijodami susikomproini- 
tuot ir tik ačiū rūpesniai po
nius B. tapau paslėptas vienoj 
liet, šeimynoj, kur. p. Basana
vičius gydė mano žaizdas.

Išgijęs nutariau pasitraukti 
iš L D. P. ir pradėjau orga 
nizuot Liet. Valstiečių Sąjun
gą. Kas buvo tuomet Lietu
voj t u r atsiminti mano straip
snius ir atsišaukimus, tilpu
sius tuomet “Vilniaus Žinio
se.” Kaipo L. V. S. steigėjas. 
tujMiu pakviestas Liet. Did. i 
Seimo 1 
1905 m., į gen. sekretorius. 
Per pat seimą susipažinau su 
p. E. Gulvanuusku (dabar*, 
uiinisterių pirmininku), kurį 
pritraukiau į L. Valst. Sąjun
gą. Neapsirikau, tai buvo pil
na* pasišventimo, sumanus, 
energingas darbininkas. Jis 
nekartą statė savo gyvybę pa- 

^°|vojui, ir pagaliau* gaudomas | 
lui žandarų turėjo į.... “—

lygiai kaip ir aš užsienin.
Neįiasakosiu jums viso ma

nu veikimo j>er Seimą, tas 
buvo gan plačiai' aprašyta 
“Liet. Balse” 1915 in. kun. 
Tumiu ir kilų ir jie nesidrovė
jo pripažinti man nuopelno 
šit uncijos išgelbėjimo.

Tolimesnis mano veikimas 
Lietuvos labui užsieny j nuo 
1910 m. išdalies jums yru žino
mas. Tik ir čia aš pridursiu, 
kad nuin daug atsiėjo nukęsti 
delei jrnvydo musų tautiečių 
ir jų bergždžio, uieku nepa
matuoto, įtarimo.

Atsimenant, kokią audrų su-Į 
kėlė Am. laikraštijoj tūli mu
sų tautiečiai prieš mane, kuo
met. aš sumaniau leisti pilnų 
iliustruotų V. Kudirkos raštų 
lkiidų 6 tomus. Vieni, kaip au
tui “ Vieny In* Liet u v.” bu
vo priešinga dėl to, kud buvo 
išleidus keletą atskirų V. Ku- . 

(dirkos veikalų ir bijojo nusto
ti |h*Iiio, kiti, knip “Lietuva”, 
užsipuldinėjo unt manęs, knd 
aš leidau ne jų sjuiustuvėj. 
Kožnas gynė savo krūmelį, i 
nmn-gi rūpėjo tautos luinai.

Ko tik tuomet nąprirašė aut 
manęs: vieni mano įtadarė va
gim, kiti apgaviku ir t. L.. 0 
aš savo darbą tolyn varinu 
ir į pusantrų metų atlikau 
didei sunkiose sąlygose tų, 
galima sakyti, milžiniškų lai* 
dą, nepaisydamas visų begė
diškų paskalų, aut manęs pa
leistų. .Sąžiningai atliktas dur
ims buvo nuino atsakymas. Tū
li drnugai. kaip antai Dr. šau
lys, buvęs V. Tarybos vice pir
mininkas, tuomet Berno uni- 
versito-studentas, siūlė suda
ryti komitetų tai laidai iš 5 ar 
7 asui. Aš griežtai atsisakiau, 
nes but prasidėję varžytinės, 
nesusipratimai, tas darbas ir 
po šiai dienai dar neimtų bu
vęs atliktas.

O su Lietuvių Informacijų 
Biuru steigimu ur kitaip ui*, 
vo?! Tai jau artimesni laikai. 
Atsimenant, kiek pamazgų ant 
manęs išvertė “Lietuvoj” p. 
Jurgelionis. Kiek neprisity- 
čiojo. Apie socijalistų laikraš
čius “Keleivį” ir kitus aš jau 
nekalbu, tarp kunigijos retas 
kelintas tik tepritarė. Tik Eu
ropiniam karui iškilus didumai 
tos įstaigos nauda paaiškėjo 
ir tūli su pasistebėjimu klau
sė man bevažinėjant Ameri
koj 1914 m., kaip tat aš galė
jau permatyt Liet. Infonu. 
biuro reikalingumų 3 metais*

tai

sa
lei- 
nuo

iau nubausta kalėjimu.
ftiMudie tos valstijos guber

natorius važinėja pu industri-
jinius šalies centrus ir visur

pedagogika išeis taip, kad ne-* pasiųlo įvesti įstatymus, dran-

Vilniuje 4-5 grucąižio, Pinn karu- Ir.tuomet atsirado
dar žmonių, kurie mane įtari
nėjo, kad uš sunaudosiąs “Die 
vas žino kokiems tikslams” su
rinktus* pinigus. .Manding, 
šiandien ir didžiausias įuunu 
prioras neužgins liistorinės ro
lė* atliktos L. L B. mano įs
teigto ir vedamo jmt 10 metų 
Lietuvos klausimo Eurojais a- 
kyvaizdoj pastatymi\ ir tuoju 

pasitraukti priruošimo Lietuvai kelio į
neprigulmybę.

Taigi" dar sykį sjarbas at
liktas pats už save liudija. 
O paskui, karo metu, kuomet 
Lietuva i>er 3 metus (1916- 
1919) buvo 9 spynom užrūky
ta nuo viso pasaulio, ugnies 
ir plieno siena atskirta, kuo
met iš Lietuvos vokiečiui nie
ko neišleido. Kas surudo prie
mones išgauti nuo vokiečių 
leidimus po keletu, kartų at
vykti ftveicarijon, Lausamiou, 
buveinėu susispietusio aplink 
mane būrelio veikėjų, tartis 
Liet, reikalais pp. Smetonai, 
Šauliui, Kairiui, Voldemarui, 
Yčui, kunigams Maironiui, 
Staugaičiui, Petruliui ir ki
tiems..... Kas sumanė ir įvyk
dė tos pačios Tarybos įsteigi
au;?! Kas pastatė jos prišakyj 
Smetonų ?!

Visuos šituos atsitikimuos 
man atsiėjo lošt ne paskutinė; 
rolė. (Netrukus iš paskelbtų 
dokumentų prancūzų ir lie- 
t* . • 11 ? •UViŲ lai

Ir tai šiandien tūli tų vyrų 
drįsta man spjauti veidan ir 
mane vadinti išgaiim, parrida-

džiamus darbininkams strei
kuoti. .

Gulmrnatornis suko, jog šia- 
udie Kansas valstijoje esantis 
tikras rojus. Nesutikimus ka
pitalo su darbu riša indu-tri-l 
jai i« teismas.

Tą teismų Gornjiersas ir ki-' 
ti darbininkų vadai tad ir pa
vadina reakcija. Nes teisinas 
darbininkus priverstinai pa
jungia darban. Atima iiuo 
darbininkų paskutinį įrankį 
prieš kapitalietns — streiką.

Rasi, darbuiuikauui it Lutų

turi supratimo npie gyvuosius 
darbininkų iviknlųs. Tnd kai
pgi jie gali taikinti darbinin
kus su kapitalistais?

Gon įperša s ir Hiti dariu nin
ku- vadai turi iaug tiesos to
kį keistą upsi reiškimų pava
dindami reakcija, atkreiptų 
prieš darbininkus.

šiandie Darbo Federacijos 
suvažiavimas sugalvos priemo
nių kovui prieš tą reakciją.

Ne/eikiu abejoti, kad darbi- 
_ •• 4 ♦’iir**■

kiek naudos iš to teismo, jei
jin ineitų ir durhininkų ren

laimėti. Kitaip čia negalėtų

karnų žmonių. Bet visus taisė 
jąs skiria pats vienas gųber 
natorins. Ir skiriami vargiai I

gyvuoti darlūninkų organiza
cijos. Pasiliauju kovu ųž bū
vio {lageriuimą. Sustotų viso
kia pažangai J

(
«

vėliu, svetimų valstijų agentu 
ir kuomet tūli jų pačių važi
nėjo užsienin vokiečių lėžoinl. 
Kuomet jie Im* manę* apsieit 
negalėjd, jie mokėjo man ra 
šyli meilius raštus, maldau
jančius telegramų.# pyškino, 
bet kuomet ne savo rinopelnai* 
tapo pastatyti nnt kojų, jie se
nų geradėjų nebeuor pažinti; 
priešingai jie norėtų juos pas- 
kandyii, su žeme sumaišyti, 
idant nei ženklo jų neliktų, 
mat, kad debebutų nei pėdsa
ko jų pačių silpnumu, neran- 
gmuo, apsileidimo L.. Ar 
dorai Ar prakiliui!

Ji* drįsta mm; gnjsndi 
v«» teismu, o nebijo Dievo 
niuo! Diduma jų dirba
vakar, kuomet atsiradę Lio- 
tuvoj pelningos vietos! O 
pirma kur jie buvo? Ar ne
tarnavo jie rusams ar lenkams 
už geras nlgas! Tūli kitų 
juūn'vHLj <h.r V Llnių nš 
tas ganė, kuomet aš s kurdą u 
už Lietuvų kalėjime ir buvau 
tremiamas.

Ir tai tie ž'iionės drįsta 
šiandien mai* spjauti veidan 
ir purvu j mane drėbti.

Tikėki Tamsta, kad man. 
senam veikėjui (nes dirbu 
suvirs 20 metų Lietuvos nau
dai) yra tai didei skaudu, bet 
nemanyk tamsta, kad vis tai 
galėtų mane atkratyti nuo 
darbo Lietuvos labui. Mano 
tėvynė* meilės jausmai ]«cr- 
daug jau yra užgrudvti (užar- 
tavoti), aš dėkingumo nei už- 
nuikesnio jokio nelaukiu. O 
pildau tėvynainio užduotį kaip 
mano protus išneša ir kaip 
man sųžinė liepia, nvatsižiu- 
rėdamas ar tas kam patinku 
ar nepatinka.

ftiandien įimtyi lamas, kad p. 
Suictuna ir Co veda Lietuvą 
pražutin. (Mes to nematome 
“Dr.” R«hL), negaliu jų gir
ti, aš pikliui savo pilietiškų 
priedenųę. stedauias ujioziei- 
jon su kitais veikėjais išrodi- 
iiėdamns jų klaidas; Tūli ink
stu kud aš leidžiu ”La Litu- 
aniv Imli-jMialaiitc”. f) ką }iš
darysi? Lietuvoj rusų azia- 
tišku papročiu laisvės sjiaudos 
nei žodžio, nei susi rinkimų nė
ra, tai prisieina veikti už- 
sienyj. (Čia p. Gabrys, be 
aliejam*#, perdeda. “Dr.” 
Bed.)

Smetonų su savo klikų Vol
demaru. Yču ir kitais nusi
statė prieš mane po IV Lau- 
sannes konferencijai (rugsėjo 
1918 ui.) užtai, kad aš buvau 
priešingas: 1. Urach'o rinki
mui. 2. Išimtinom konvenci
jom su Vokietija, 3. ir Tarv-> 
bos savinimiiisi Tautos suve- 
renybės. Ašak kiiųsi m*iius, 
prityręs veikėjus, iš prityrimo 
žinau, kad politikoj uepri ler 
laužyti principų, nes tas ant 
gi*ro neišeiiis. lygiai kaip 
gainios įstatymų laužymas.

Dar Lausaunėj jie paskells-. 
kad iiiūuęo į Lir-tuVą ltčjoijei- 
rių (gal paliudyti kad ir kun. 
Burtuška ir p. Mastauskus 
dalyvavę konferencijoj). Kas 
įvyko (Niskui, buvo šio nusis
tatymo iiasekuiė. Jie sugųžę 
Lietuvon nustatė Tarybą 
prieš mane ir visus veikėjus 
ftveicarijoj. Paskelbė netei
si ugn© žinių© isprudžiij “Liet 
Aido”. |>askui Voldemaras 
sugrįžęs į ftveic. iš\'ilko musų 
vidujinius ginčus į svetim
taučių t a r jių ja*r luikr. 
“Bimd” ir per įvairius “no
tas” ir cirkulerus į pasiun
tiny bes, draugijas, laikruščių 
redakcijas prieš mane. Berne 
jų įsteigtu Lietuvių “isisiun-

ilinti, kokį tui įspūdį darė sve
timtaučių tarpe. Džiaugsmų 
musų priešų: leukų ir rmųgži- 
iiouui. aš priversta* Imvuu 
gintis jų irgi nesigailėdama.*. 
Aišku, ta- viskas nėjo ir nei
nu Lietuve* naudai; Per 4 
metus man su keliais draugais 
veikiant Šveicarijoj prie sun
kiausių apystovų, Lietuvos 
vardas buvo augštai iškeltas. 
Tiktai Voldemaro dvasiai pa
sisukus tiek Berne, tiek Pa
ryžiuje, tnusų vardas aut pa
juoka išstatytas. Kas mano 
pnstatytajas jo sugriauta.Na, 
argi neguila ir nepikta!!

Paryžiaus konferencijoj ką 
jie laimėjo Voldemaras su Y- 
ču? Ar išgavo Liet, neprigul- 
myliės pripažinimą? Ąr gavo 
Alijantų pageltų* Ar laimėjo 
Prūsų Lietuvą? Jų dagi ne
įleido į tą Konferenciją. Jie 
tik susikompromitavo su Kol- 

j i'UKU;
O pačioj Lietuvoj ar geriau! 

Ką Smetona išdarė su puriiol- 
ševiku Šleževičium? Pražūtie 
sostinę, pražudė <lu 11 vedai i u 
Lietuvos, likusioj šalies da
lėj didžiausia betvarkė.... Uu- 
tuva stovi ant pražūties kraš
to.

Kas kalta.--? Smetona ir jo 
klika.

Jie patys nesugebėdami tin
kamai aprūpinti Lietuvos rei
kalų. bijo, vengia prileisti 
prie valdžios gabesnius ir dau
giau užsitarnavusius už juos 
vyrus, nes bijo būti užstelb 
tais (aš jų vardų neminėsiu, 
ne aš vienas eismi tame pa
dėjime).

Aš tikiuosi, kiul Steigiama
sis Seimus, jeigu jis bus są 
žiningai sušauktas, padarys 
šiokių tokių tvarkų.

Jeigu Lietuvoj butų doras, 
teisinga.- ir nuo valdžios ne- 
prigu įmingąs teisiuos, kaip 
antai Anglijoj, ar Amerikoj, 
tai visus tuos begėdišku* 
šmeižikus su Smetona prieša
kyj bučiuu tieson patraukęs. 
Bet pasiduok šiandie, žmo
gau, savo priešų teismui.

Užtat aš sumaniau sušaukti 
trečiųjų garbės teismą.

Priimkite, Didei Gerbiama 
sis Tautieti, su manu padėka 
tikrus pagarbos išreiškimų.

J. Gabrys.

sujus pritaikome prie Kristaus 
jausmų, kuriuos Jis turėjo 
trumpai prieš m irsiant Tokis 
susivienijimu* *u Kristum vi
suomet yra naudingas mums.

Jei-gu kas nors, kaip Tam
sta rušni, pavestą Marijai vi
są pasaulį, tai tas galima bu
tų išaiškinti į gerą pusę, nors 
neisi sunkenybės. Mes esame 
pasaulio dalis ir turime tei- 
«ę rinktis sau globėją. Jei ti
kime, kad ir kiti žmonės 
Įįej kitos pasaulio dalys taip 
pat kaip mos apsirinką urba 
npsirenkn Mūriją, kad globo
tų mus, tai toks išsitarimas 
neimtų peiktinas.

Bet jei kokis nors žmogus 
statytum save pa nulio savi
ninku ir tą pasaulį pavestų 
Marijai globoti, tai butų peik
tinu klaida.

Kun. P. Budys.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi- 
* mo ir Designing Mokykla.

Muiųs laioma tr mokymo budu Jųi 
Cruiupu laiku Uuuvkalto TteO ABI A-

*•♦0^ M* • H»44M • * • ♦ —

lu turėjo manę* diskreditavi
mų: aš turiu savo rankai* vi-
ęą ]ili|pštų jų slapių ruštų da
gi anoniiuių laiškų prie* ms-
Dv siuntinėtų. Galite j.rivaiz-

i

to.
Mm turime dldtlaualui tr rerlio- 

■lua kirpimo. dmiAnlng ir uiuvitno 
skyriui, kur kiek»i<ui*i gauna ęeroi 
prAktlkoi bMlmoki»dAm«A

VIiuom aluvtmo įkyri u om maSlnoi 
varomoi •loktroa jteca.

Kviečiame kiokrlon* aUltl bl)« ko- 
kluo laiku, dieną Ir ar vakaraia. pa- 
•įliurrti ir paalkalb.U dėl m lyrų-

Pattcrni daromoi millr mleron, vl- 
noklo ilillaui Ir dydilo UI bet kurioj 
tnadŲ kftycoa.

MASTER DESIGNING . 
SCHOOL.

i. F. KastUck*. Vedėjai
IM N. STATĖ STI1EET. CHICAGO.
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KLAUSIMAI IR ATŠAKI
MAI.

Malda prie ftv. Marijos 
Panelės "

Klausimas. Gegužės mėnc- 
rije maldoje prie ftv. .Marijos 
Panos randame žodžius:“Mo* 
pavedame Tau visą svietą.” 
Ką tat reiškia. Jug Marija ir 
be mąs yra visu pasaulio gio- 
liėja. tai kų mes galime jai 
pavesti viršaus?

Juozapas Grumbina*.

Atsakymas. Ma neteko ma
tyti tokios maldos, kurioje 
butų parašyti Tauūstos minė
tieji žodžiai. Bet man teko 
girdėti ir kaJIiėti, knd žmonės 
.Marijui paveda “visa* vieta*” 
kur busime, visus darbus, kn- 
riuor įlajysime, ^isus žodžiu* 
kuriuo© kailM-siine’* irti. To
kia malda, kaip aš sakau, rei
kštų. kad žmogus imta savo 
pHHveita Marijos globai visur 
ir visada. '

Nor* Kratus kybodnmns 
anl kryžiaus iiiu* pavedė 
Savo Motinai, bet mums Vra 
naudos tų pavedimų atkartoti 

vo ir »<*•

<
*

JOSEPH C. WOLON
Lietuvis Advokatas

M ao. LA KALLE b'HLEKT 
Grrtulino T«l. Hmriix>4<tt M 

Vakanla MU W. M-od »uw< 
Tai. HookvaU »»M 

CHJCABO. HJ.
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Dr. M. T. STRIKOL1S
IJLTLVIS

G)<ljU>pui Ir cnirurgaa
OftiM: 1767 W. 47th SL, 

(47 ir Wood gal.) 
VAUadoa: 10 ryto iki 1 >o platų. 
4:10 Iki *:M t a ko-o MpdlMomia 
v iki 11 rytai*.

r -

DR. J. SHINGLMAN
Gydytoja* ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 Bt

Kamp. 4» Oourt
Hm. UM W. 4S ATcame 

Talafooaa Cloaro MM 
Ortao Ooiro 4* 

KALBAME LIETUVIAKAI
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V. W. KUIISUS
ADVOKATAS 
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South.La Salto Strect 
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Ta© musų puriv«*<limas nieko 
nauja nesuteikiu Marijai, bet
aiusų idnlyje' sudaro vieąą
gerą jaušbią vįršuųs. Pavesda- 
mi savė Marijai mos savo jau-

A

H j. »i
t Al
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KENOSHOS WIS. LIETUVAITĖS. PASIŽYMĖJUSIOS 
DARBUOTOJOS.

P LĖ P. SAVICKAITĖ.P-LĖ S. VALIUKAITE.
■ —

Nors čia gimusi ir augusi.
• bet yra tikra Lietuvos dūkta, j 

daug aukojosi jos reikalams.
‘ Yią I,. R* Kryl rėjn- Ayriv’ 

raštininkė ir dirbu nors sun-1 
'. kiaušius darbus by tik dėl • 

Lietuvos. Priklauso prie visų 1 
gerų draugijų ir dirba su pa
sišventimu. Taippat yra gabi! 
dainininkė.
_ L

į

Pasižymėjusi stambiomis 
aukomis Uetuvos reikalams. 
p^r. ■ • - » ’ ’■> ’

tonų. Taip-gi gabi daininin
kė ir daug dirbanti tautos la
bui. Priklauso prie visų idėji
nių draugijų ir visose dirbs. 
Yra Labdaringos Sąjungos 
garbės narė.

*
New Yorko apielinkės Federar 
cijos Tarybos narių ir darbuo 

tojų ketvirta konferencija.

J konferencijų laikytą gogu 
žės 31 d., S. m., gerbiamų Ben- 
tioraicių hute prie Union gat
vės, Brooklyn, N. Y. atsilankė
K. Dumblys, O. Bendoraite 
nė, J. Matulaitis, J. Karosas,
L. šimutis, P. Lukas, St. Dau
noras, V. Bendoraitis ir J. Lu 
Ras.

Konferencijos vedėją iš
rinkta O. Benctaraitienė, rašti
ninku J. Karosas.

MUSU DARBUOTĖ.

O. 
iš

Svečiai iš Lietuvos.

J konferencijų atsilankius 
Lietuvos piliečiam* Julijonui 
liulhcvjčiui ir Jonui Meškaus
kui, tikto utvužiavutiujms iš 
Kauno Amerikon, vientolsitu 
nutarta Fcderadjus Tarytos 
raštininko išdirbių konferenci- 
jui dienotvarkę utidėti kituni 
susirinkimui, o šiuo kurtu iš
klausyti svečių prauešimų a- 
pic du tortinį Lietuvos stov*j ir 
patirti jų kelionės -Ymerikon 
tikslų. »

Našlaičių prieglauda.

Kouferuncijus vedėjai 
lkndoraitienei jMprašius
svečių pirmus prabilo Julijo
nas Balsevičius. "Atvažiavo
me j Amerikų,” posakė jisai, 
“ne politiniais ir partijiniais 
tikslais, tik Lietuvos našlai
čių, Jėzuite vaikelių draugijos 
siunčiami ieškoti pus Ameri
kos lietuvius piniginės parų 
mus mpsų krašto varguoliams, 
kurių liutuųftjs datig.” 
Didžiojo karo audrus paardė 
daugelį induvįškų šeimynų, 
Lietuvos Iumv frontas ne vie
ną šeimynų puiiko be tėvo, gf 
dar daug yni tokių šeimynų, 
kurių tėvai išvažiavę Ameri
kon. jokios paramos i 
todnoda. Našlaičių Lietuvoje 
tūkstančiais guiiuui priskaity
ti. Reikėjo juos visu* glototl, 
o lėšų nebuvo iš kur paimti. 
Našlaičių prieglaudų Lietuva 
beveik netari*jo. Kur išgalės 
leido, teikta pavargėliams ir 
našlaičiu m* Įiagelba drabu
žiais ir valgiu. Tik Jexuu> vai
kelių draugijai įsikūrus Kau
ne, tapo įstrigta našlaičių prie-

_ ? ą » __ • Iov vai- 
kų. Lėšoms airi radus, bu*, pri
imama daugiau našlaičių ir 
prie jaičios prieglaudos bus 
kuriamos amatų mokyklos, 
dirbtuvėlė*, kurios duotų pro-

[otriu ne-

■ | gos nušlaičiums tūpti uuiati- 
. j įlinkais ir t. p. Našlaičių prie- 

{glaudai aukų parinkti Ameri
koje ir jiasiųsta du atstovu, 
iš kurių vienas, Julijonas Bal- 
sveėius, yra Jėzaus vaikelių 
draugijos vice - pirmininku; 
draugijai pirmininkauja pra
lotas Janušcvičius.

Iš Amerikos piniginės pu- 
. rainos jnu gauta nemažai, tik 

ta parama teikiau m jM-r val
džių arba ]mvieniša vpatas, 
be tain tikros organizacijos, 
nevisuomot buvo pusekiningu. 
Nepasitenkinimų buv0 galima 
patirti ir aukotojų ir šelpia
mųjų tarjie. Aukų paskirsty
mus reikia geriau sutvarkyti 
ir sukoncentruoti.

Svečiai užklausti, ar jie 
bandys aukas rinkti Ameriko
je savystoviąi, ar ieškos para
mos čia gyvuojančių šelpimo 
reikalais organizacijų, atsakė, 
kud savo darbui ]Hiramos ieš
kos vistu Amerikos lietu
vius. Su Lietuvos R. Kryžiaus 
lėmėjų Draugija jau e>ų pa
darę sutartį. K r ui pri s taipgi 
į Tautos Fondų ir kitas orgu- 
□izucijas.

New Yorko a|rieiinkės Fe- 
’ deracijos Tarytos narių ir dar
buotojų konferencijų, išklau
siusi svečių pranešimo, jų ke- 

TioniM tikslui nuoširdžiai pri
tardama. išnešė sekančių re
zoliucijų:

Lietuvos našlaičių prieglaudų
1 reikalu.

New Yorko upi e linkės Fede- 
i nei jo*. Tarytos narių ir dar- 
buutajų kunicreuciju. Lietu
vos našlaičių glotojimų prijia- 
žindama togai o svarbiu musų 
tautos reikalu, pasitiki, kad 
Amerikos lietuvių katalikų vi
suomenė, tarpininkaujant Tau
tos. Fondui ir Lietuvos Itaud. 
K ryžiaus Rėmėjų Draugijai, 
gausiai purume aukomis Jė
zaus veikuky draugijas ink u r 
ty našlaičių prieglaudų Kaune 
ir tuo jmu’iu tikslu kuriamas 
priogbiudas' kitose Lietuvos 
vietose.

*»*■ I*-**' ■ ■ - . , ■

vijau, Rusijon, Lenkijon ir Vo 
kietijou šmuglio keliais išve
žama labai daug Lietuvos gru
dų. Ukipinkų gyvtuiimua Lie 
tuvoje geras. Vokiečiams Lie
tuvoje esant, ūkininkai buvo 
nutukę ūpu ir niauri tuairupi- 
no ūkio reikalais, lipt vokie
čiams išsikraUM*ius ir LįeLi- 
vui luistui pradėjus gyvimli, 
visi kas gyvas pradėjo savo 
ukes taisyti ir gerinti. I i me
tų, kitų Lietuva pilnai galės 
susitvarkyti. Ei*ni<*s nformos 
Lietuvoje laukia Inhjuusia Ik*- 
žemiai ir iiųiiažemiai. Valdžia 
rūpinasi kiek galėdama žemė* 
klausimo sutvarkymu, b *t io- 
šų trūkstant nedaug gali šiuo 
reikalu nuveikti. Pirmiausia 
žeme aprūpinami lietuviui ku- 
reiviai. dvarai išmiomuojniili 
valstiečiams, Ih'I kad daug 
dvarų yra neišnuoniuotų. Lie
tuvos SteifiriMnasto SeinuM ž<»- 
U|e» alausuuų lutes gu Ui Linai 
išrišti.

Lietuvos valdžia labui demo
kratiška. Reikalui t-sai»l gali
mu lengvai į r su pačiu prezi
dentu pasimatyti.

Liet U los inteligentų padėtis 
nebloga.

Lietuvos darbininkai.

Blogiausia ir sunkiausia gy
venti Lietuvoje darbininkams. 
Uždarbiai visai maži, dirbtu- 
vų tik keletas Inetuvoje ran
dasi. Kauno darbininkai nu
varginti. Paprastai darbinin
kui dirba dvi savuiti, o ke
turias savaites stovi be darlm. 
Valdžia stengiasi darbininkų 
padėjimą pagerinti, bet ir čia 
jai trūksta lėš-ų. Priuš kutų 
veikusios Lietuvoje dirbtuvės 
visai sustojo ėję. Kaune diliu 
tik 1150 darbininkų.

LiiMuvos mažažemiai, beže
miai ir didesnė dalis miestų 
darbininkų glaudžiasi prie lie
tuvių krikžčionių deniokrntii, 
kurie arčiausia darbininkų 
reikalų stovi. Pirmiau buvo 
nemažai Lietuvoje darbininkų 
pritariančių Lietuvos socijalis 
tams. Bet vėliau pradėjo dar
bininkai nuo socijulistų šalin- 
ties. Perdaug žydai socijnlis- 
tų tarpe vailovauja ir šeimi
ninkauja. Lietuvos socijalistų 
laikraščiai žydų globojo, žy
dai vadovauju sm’ijnlistų dar
bininkiškose organizacijose. 
Socijolūdų durbiuinkų profeai- 
jinių sujungi; centro vaidyba 
susideda beveik tik iš žydų, 
kurie vrn pasirišę Lielnvo- 
pramonę, prekybų ir kapitalus 
kontroliuoti ir visui p savo 
rankas paimti.

Lietuvos mokyklos.

Mokyklų LietuAuje-jau yra 
daug, bet mokytojų visur trū
ksta.

Kapitalistų nereikia.

Lietuvą iš Amerikos neinu- 
!;.u !*ap*t«**»<-tų, ■"•* livtuvtu su 
gerais norais ir sumanymais, 
kurie savo taupymus Ameri
koje galėtų i ridėti į Lietuvos 
pramonę ir prukybų ir tuomi 
(Misitanuiutų Lietuvos labui. 
Žmonės su priturimu Lietuvai 
bu,* dnug naudingesni prie 
mnsiį tėvynės atstatymo, kaip 
dideli kapitalai, karie gidėtų 
musų tautus dvasią pavergti.

DRKUGKS —
■

LIETUVIAI AMERIKOJE.
» ■ ■ ■ ■— *>•■**»«*«

GRAND RAPIDS, MICH.
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Lietuvos atstatymas

Jonas toškuAiskas suteikė 
konferencijai nemažai žinių 
iš Li«*t. dabartinės |>adėtios. 
Lietuvos atstatymas buvo sun
kus, toi Lietuva viąyicp jau 
gyvuoja, nors vargo prisiėjo 
matyti jai labai daug. Šian
diena iš Lietuvos jau naudo
jam ▼iri kraštai aplinkui. Lat-1

*

Jėzau? vaikelių drąugijo* 
atstovai | mprasl i IJg* u vos
darbininkai, kurisiu* ^>ei pro
gos nei laimės nieko/ nedavė 
išsila. inti. Kalba prastai be 
jokių pugrųžinimų, bet svei
kai ir grynai lietuviškai. Vn- 
žiHodnnn jk> Amerikos lietu
vių kolonijas su prakaltomis 
našlaičių priigluudo* reikalu, 
nepadarys didelio efekto iš
kalbumu, bet galima tvirtai 
tikėti, kad geriau pataiky, j

vė Dnrže, Mack Avė. Bnsek 
Romi. Kun. J. Jonaitis puaiš
kiliu, kad įžangos tikietų jau 
pardavė «pi<? |x>nj šimtų sve
timtaučiams. Taigi, Intoi mes 
esame dėkingi, knd taip ii<»lini 
darbuojasi parapijos labui.

Buvo raportai iš apžiūrėji
mo lotų dėl liažnyeios. Darbus 
pavestas klebonui ir komite
tams, kad apžiūrėtų, kuri vė
tą butų patogesnė ir prieina
mesnė risiems šios kolonijos 
lietuviams.

Gogužio 29 
bažnytinėmis 
palaidota M.
Priklausė prie Jaunimo Lietu
vių R.-K. draugijos. Buvo go
ru katalikė ir uoli darbuotoja 
Bažnyčios naudai ir tautos 
gerovei.

Tebuiui jui ramu ilsėties šios 
: šalies šaltoj žemelėj.

Gocti 
irimu 
Petro 
buvo 
vinię 
vo šiltas ir gražus, todėl ir 
jaunimo susirinko skaitlingu.' 

linksmai žaidė 
ir kitokius žaidi- 
užkuiidžiautu.l'ž-' 
pasakyta kelios

REIKALAUJA.

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Dėl foundrėįt įtarto Pastovus 
du risis.

Link Beit Co.
39th & Stcu’art

---------------------- -------- --------------x 

Valdybą išduoda raportus, 
rašliiiinluis visų metų atskai
tų. Iš atskaitų pasirodė, kad 
šie metai dr-jai buvo Juimiu- 
gesni už prueitus. Išmokėjus 
ponurtines ir ligoniam^ pa- 
šttlpas, liko suvirs $300.t)U dol. 
Turtas grynais pinigais arti 
trijų tūkstančių dol. Suv. Vai. 
Liberty bonų yru pirkus už 
1,000,00 dol. Su nejudinamuo
ju turtu dr-ja turi turto arki 
Ui,000.00 dol. Malonu buvo iš
girsti toks raportas. Seka 
nauji užmanymai.

Su nekantrumu laukiu kas 
užsimins apie L. L. bonus. 
Štai nuo durų pasigirsta mar
šalkos balsas: “Gerb. pirmi
ninke, p. 1). Graičaitis su di-i 
deltą) ųyarbiu reikuiu iueldz.iu 
suteikti jum teisę ineiti j vidų 
ir pratarti keletą žodžių.”

Nudžiugau, nes žinojau su 
kokiu tikslu p. D. G. atėjo. 
Tai paskolos stoties įgalioti
nis. Bet staiga nustebinu paž
velgęs į pirmininkų. Jis buvo 
susiraukęs (matyt ir jis su
prato kokiuo tikslu svetys at
ėjo). “Negalima! Metinis Mi
lingas! Turim daug reikalų 
svarstyti! Pasakyk, jei nori, 
lai palaukia. Po mitingo ga
lės ineiti,” sako pirmininkas.

£aimė, kad ne visų buvo to
kios mintys. Iš susirinkusių 
narių pasigirsta balsai. “Ne 
laikas po mitingo priimti de
legatų; turite tuojaus leidti.” 

Pirmininkas nusileidžia ir 
dumia maršalkai ženklą įleisti, 
P-as I). G. trumpais, bet jau
triais žodžiais paraginęs Jmis 
kolinti piuigų Lietuvai, sulig 
išgalės, padėkojęs, upleidu 
svetainę.

"Šito dalyko nesvarslysi- 
mc,” tarė pirmininkus. “Pe
reitų mitingų likosi atmesta. 
Viskas užbaigta.”
• P. J. Vaičiūnas, vietinės 
paskolos stoties pirm., pasi
prašo balso. Gauna, bet .^u są
lyga, kud ue ilgą’ kalbėtų ir 
ne apie tų patį ualykų. Pra
dėjus p. J. V- kalbėti, pirmi
ninkas su kitais norias bandė 
snstąbdyti, bet nesustabdė Po 
p. J. V. kuliais pirmininkas nu 
■Įleido ir sutiko leisti per bal 
sus. Už pirkinių lamo balsa
vo bemaž visį nariai, išskirus 
ne pilnų pustuzinį nesusi
pratėlių. Nutarta pirkti bonų 
už 109.00 dol.

Šv. J uotujai dr-ja ir gi yra 
pasiturinti. Geistina, kad ir ji 
nepasiliktų la- L. L. Bono.

Tėvuko Žentas.

R«d. prierašas: Draugija 
puikini jiasielgė, nors p. pir
mininku apsiėjimas lig nesup
rantamas. Geistinu butų, kud 
jis pats aprašytų tų dalykų.

d., 1921) m., su 
apeigomis tapo 
Stauušauskieiiė.
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gegužės mėnesyj.
yru. Imukiume 

nes ši drau- 
padėjus pa- 

ir Povilo

Indomųs įspūdžiai.
Paskeltos L. L. Paskolų, 

kaip kitose, taip musų koloni
joj susitvėrė L. L. tonų par
davinėjimo stotis. Prhdėta 
veikti, lngaliutii atstovai: P. 
Butkus ir D. Graičaitis kreip
ties į draugijas. Neminėsiu 
ėia dr-jų, iš kurių mažai kų 
galima buvo tikėlies. Primin
siu tik apie fiš. Petro >r Po
vilo dr-jų. '

Kovo mėn. mėnesiniame su
sirinkime įgaliotinis P. But
kus krei]K*si su prašymu, kiul 
dr-ja pirktų L. L. tonų. Atsa
kyta, kad šį dalyk;) svarstys 
metiniame susirinkime, kuris1 
įvyk.-

Laiko 
su viltimi, 
gija yra 
matus Šd. Petro 
parapijai, tuksiančius dolierių
yrn aukojas pastatymui baž
nyčios ir mokyklos. Turi gra
žių nuosavų svetainę. Ren
giant vakaru- L. Vyčiams, 
Mot. Sųjungai. Panų dr-jai, 
chorui ir kitoms dr-joms, duo 
dų svetainę už mažų atlygini
mų. O jeigu rengiamas vaka
ras būva parapijos naudai, su- 
šelpiuiui našlaičių toi tėvy
nės labui, tai ir veltui duoda.

Kada buvo renkamos aukos 
Tautos Kalėdiniu Fondon, ši 
dr-ja aukojo stambiausių aukų 
būtent 50.00 dol. ir svetainę 
prakaltoms davė veltui. Žo
džiu sakant, nieko dr-jai nega
limu užmesti. Bet musų lūke
sys jau baigės..

Gegužės antra pusė. 23 die- 
uų -Mot. Sąjunga, su iMigellm 
L. Vyčių, stato sci-noje “Au
dra giedroje”. Veikalas juo
kingas. artistai gerai atlieka 
savo roles. Publika patenkinta, 
o tuo lubinu, kad pradedant 
vukurų, gerb. kleb. kun. A. 
Ik-ksnis pranešė, jog yra at
važiavęs didžiai gerbiamas sve 
lys kun. dek. Mironas, Liet. 
Vai. Tarybos narys. Pakvietė 
svetį ant estrados, kud susi
pažintų su parapijonais.

Gausiu delnų plojimu buvo 
sutiktas. Prabilo į susirinku
sius, ypač į sijjungietes ir 
trumpa kulbu .--upažindino jas 
su darbuote jų sesučių Lietu
voj.

Gegužės 24 <L, 7:30 vai. va
kare žmonių pilna svetainė, 
8:00 vai. vietos kun. A. Deka
nių utidaro vakarų ir vedė
jam jo perstata J. Bunį.

Vedėjas pakviečiu parap. 
chorų pradėti programų. Cho
ras sugieda Lietuvos himnų ir 
“Lietuviais mes esame gimę”. 
Po to iNtkvieem kalbėti gerb. 
svetį.

Kun. Mironus kaltojo dviem 
atvejais. Kuiliu visieiiiii Intoi 
patiko. Nors ilgai kaltojo, bet 
visi ramiai užsilaikė ir do
nom klausėsi. Aukų surinkta 
$73.13.

Gegužės 25 d. SS. Petro ir 
Povilu dr-jos metinis susirin- 
kimits — tas musų taip lgui 
laukiamas vakaras.

DETROIT, MICH.

Ameriko?- lietuvių Širdis, knip 
mtinų gnrsip. kalbėtojai. Jų 
ntstovnujnnia įstaiga imti už 
save p<riaii.-iii liudiju.

Darbuotojui išklam^* svočių 
pranešimų, esant vėlam laikui, 
konferanoijos toliau netotęsė, 
bet jų uždarė 11.*00 vsL vaka
re. *

Ona Bendoraitienė, 
Konferencijos vedėja 

Jonas Karosas, 
Konferencijos raštininkas.

• • k

"Dalerey'us”

Mažai matyti luikrax‘iu<»se 
žinių iš šios liet, kolonijos dar 
buotės. Sakytum, kad nieko 
čia neveikimui). Bet viskas 
kitaip yra: dauginu Veikiama, 
negu rašoma j laikraščius. Tas 
ir gerui. Ir reiklu daugiau 
veikti negu garsinties. Neper- 
sciiui sutvertu čia Šv. Petro 
Lietuvių ILK. jHirupiju. Gegu
žės d„ 1930 m., laikė susi
rinkimų p. Roko svetainėj, 
1904 XV. Jefferson gatvės. 
Posėdį u U darė malda vietinis 
klebonus, kun. J Jonaitis. Per 
skaitytus protokolas iš praeįto 
susirinkimo ir vienbalsiai pri
imtas. Po to išrinkta liurbiui li
kai jmsidarhuoti rvngiunnuu** 
piknike, kuris bus birželio 
12 d., 1920 m., Campbell G ro

AdrilBlat . ‘ '•■ki. -.ii-kj •.-%C1

ltKIKAl.'NGI l.KlIUJtlAI 
uiuUomu* t Aihlinr ei e. | valandą 
Ir |>)<>ccwork. I’o keleto* d te n u dar
bo V>ral kali padaryti 113 j dtcn.|. 
įtarimą |uwtuvu* teUriadleno* ) navai- 
tę. I‘cvynto« vnlruidui ) diena. Mo
ku*) km* uivalt*.
A.MKKK AN bKAKE SROE £ 1T)RY. 

.klrlHMc įtari*. IU.
tinkitr I-ikc Str. lu-lui Madlaon St. 
Karų liniją.

v 31 d., 1920 m.. Jau 
R.-K. draugija ir Hv. 
R.-K. parapijos choras 

įrengę šeiniininį iš važi u- 
ant llell salos. < Irus bu-

FlNIMIKItS
prie tiH-ililo |>ri*jTu«lcrn» aiiH*eiau- 
■lo* alpo* mokamu*, paatoiit* darbo*. 
Ataifaukltr:

MAY MFG CO.
Cl»t A. Mm) Mręcl.

būrelis. Visi 
“Aguonėlę” 
mus. Paskui 
knndžiaujant 
p rakai belės. Kalbėjo p.E. šla
pelis, p. J. Atkočiūnas, p. 
P. Grigaitis. Visi ragino jau
nimų prie prakilnių įdėję. Bai
giant užkliudžius atsilankė 
trys švitriai: moksleivis J. Me
dinis, p. 8. Juodvalkis p. A. 
Stankus. P. E. šlapelis |iers- 
tatė moksleivį J. Medinį pa
kalbėti, kuris gražini kalbėjo 
apie vienybę ir meilę jaunimo 
tarpe. l’-as S. Juodvalkis ir 
p. A. Stankus skatino ir dau
giau rengti panašių išvažiavi
mų. Klebonas kun. J. Jonaitis, 
iš priežastimi imrodavimo, ne
galėjo paskirtu laiku atsilan
kyti. Prieš važiuojant namu 
sugiedotu tautos himnas.

Medelis

A*T I’Ull» AVIMO.
Murinta Nuirau au 2 randonila ir 
krautuvė ui prieinamu kainų, geroj 
bieniavoj uplcllnkėj. Atellauklta: 

4Ū33 S. I-arihi Str.

ANT 1'AltHAVI.MO:
3 luuuptnla 4. Š Ir 10 lotų kiekvie
na*. taipgi vli-tuta <■ k.im burių mu- 
delniuku* namu* »u * lutai*, taip 
kait> inaZu furmiukfa bet minate; 
■aviniukai parduot, pinui Ik prlelua- 
tli* vaMavliuo kuro|K>n. 14i tuvių ap- 
lolinkė arti. AlalAauklU'/ 
AA39 So. ArvUvr Avė. nrt«a

1313 U'. IV hlnrl

AKT P.UII1AV1MO

GroncriF ir Uufor»<- geruj 
AUUaukitv kluu udrvau: 

4M33 So. Ul«i«4u-.t.-r A»«-.

vieloj.

AKT PARDAVIMO RAMAS
per savininke 37OS tlriK-rnl,! Ate.
» k a ui bartą murinu, uhuimi b Ir 4 
naujul liinlayu* Kaltui 13.50.00 Caab 
1-00.00 llalanau kaip randa

M. J. MORAS.
TS.-.2 Carprulcr .Mr.

Telefantui Vlaccnne* IIS&

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
V AK. PA. 

Pittsburgh, Pa.
VoldyUvū Antrašai:

P. Petraitis—pirmininku.J.
J. .Imialiukas—vioc-pinuitiinkan.
J. XX’. I’atckcvich, uu tarimų raš

tininku. ’
J. Daukiys—f manau raitininką*. 
B. W. XVoshncr—iždininkas.
DirektoriaiS. Simanaviftuo, 

J. Pakrosnis, S. Liutinakan, F 
XrenNluv*s, J. Marcinkcvich. P. 
Bardzitaucku.

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmokoa. '

ANT PARDAVIMO.
Negirdėta proga gauti tiražų 

dviem pagyveniruaik luurinį namų 
ir taippat gerai išdirbtų biznį. Pir 
iikm klesoN knygynas ir Cigarų 
krautuvė. Ntuiiuosc nnujamu jtai- 
ayniui, kaip va: viaaiuc name gu
zas, geriausi elektrų* įvedimui, 
mnudynes abejuose pagyvenimuo
se, Imsemcnias, akmens pumata* 2 
pilių ir 18 colių storaa Grindįs 
basemente cementinė*. Garu šildo
mas visa* numos. Šunta naujauido 
įtaisymo 1-nms pagyvenimų—pir
mus kicaoa knygynui ir cigan; 
krautuve kumpus 47-tua ir XX’rusi 
gatvės Grindį* mūru, durį* >r lan
gui uzuoliiuui. 2-iuc pagyvenime 
durį* ir langui taippat ąžuoliniai.

Paraidimsiu namų ir biznį vidu
tine kainu dėlto kad išvažiuoju j 
Europą. Atsišaukite tuojaus j

P. MAKAREWICZ, 
1757 XV. 47 gatvė. Chicago, 111.

KOL DAR YRA, BARGENAI
uegirdėtu Chicago Kcal Katate aut uurih Mest aide, arti prie 
Mokyklų ir Hnžn.vrių.
Pastatysime Jums Namų kokį norėsite ant Jūsų Išlygų. 

Lotu i 30x125 pikių jhj $435 ir uušėiuu. Ateikite poa mua 
ir paaiicaibeiciU*. AlctluU- Nedėlioj Birželiu 20ta, uiusų innii- 
tiu« pasitik* Ju* prie Cicero ir llelinont Avo, tar|a* 1-iiios ir 
t* luhmihta. Reikalaukite Mr. KopjH-J. Douutovu Utaum.

Javaras and Jahnson
Room 802—118 N. La Šalie Str.

turint -tt. l*,p M* V'tol fi
li’ Ittm-U'ai ii*>H.> 
[d,h*w. — tr Htltf lt
tub aifrlfft *** t* t-m H* Įtįnn 
h». »n r<4» art fen.* r 

Halu S t. t*i »■*• «<• >>•■ *-• 
ritĄaliafi* tnr/l, tnktr «,««« įtiri 
*•< *rd*<, !••*»»» ir Kili r< U' 
•tirt, tu ni mu.,, itcrnjitr

Ks* tai yra flUFFLES ? Ar 
tai vydunlė? XcJ! Ar kvt- 
ph'UM vanduo? Še!! kUF- 
Fl.ES yra to papratčiauaia 
plauku *r o4oi luttforinloįii.

kuri* (trigclbi gamtai sutrikt žmogui priklaus riti gr<~>ij O ka* gal 
būt graieamo ui ilgu*, blitcaučlu*. i.elniu* plauku*! Ka* gal būt 
amagetnio ui čyatg ncnicitndia raivo* oda»

WUFFLKte
panaikina pleiskanai! Su jomis nereikia krhų mrneaig ga!vo> 
trynimo: dviejų ar trita"dienų bčgyje RL’FE'LES pradi* mainui 
pleiskana*, o savaitė* laike jų jau nei žymė: nelik*! Paskui tik retkar- 
ciaia. *avilg*nt palvų bu* unrktinu, kad plnaUno* n luinaujmtų. < 

Nusipirkt* ši>nakt RVFFl.ES boukulę aplirkoja. Kaštuos uk 
65c , bet jų* sakykite, kad jos- verto* daug daugiau. Paaiškinimai 
pndtti prie kiekvieno* boakntės. Jri negausite ju*ų eptiekoir, tai 
atuųtkiu mums 7K pačio markėmis, ar monty order nokia adresu: 

■——r. AD. RICNTEB d CO.. JlfrJJO Brauta?. Ne« Tori— w 0.

RVFFl.ES


A

■

n-

4 DRAUGAS
-s

CHICAGOJE. I 
----------------------------------- :: 
VAGIS PAŠOVĖ POLIO 

MONA.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

Pirmadienis birž. 14 
šv. Bazilijus Didysis.

Antradienis, birželis 
šv. Vitas, kank.

d.

15 d.,
Ir tuojaus buvo pagautas.

AIRIAI NEPATENKINTI 
REPUBLIKONAIS.

Nepalietė jie Airijos klausinio.

Republikonų konvencijos 
metu Chicagoje viešėjo ir Ai. 
rijos respublikos prezidentas 
ile Valeru ir kiti žymesnieji 
airiai, šios šalies piliečiai.

Dėjo jie visas galima* pas
taugus, kad repui>1 ikonai savo 
plat formoje pažymėtu 
šalies likimo klansimn.

T vėlaus rvpuiiiikomu 
padarė.

Suprantama, tnrp airių pa
kilęs nepasitenkinimas repuli- 
likonų partija. Ir jie žada su 
rvpublikonais už tai atsily
ginti ateinančiais rudenį rin
kimais.

Repulilikonni nuo to 
kuo turės nukentėti.

ni rių

lo

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
’ KOLONIJŲ

IŠ BRIDGEPORTO.

luinų. Nežiūrėkime Lietuvos 
išgamų. Snarprn- kada. Imt ta
da jau bus vėlu. Bonų galima 
pirkti ir pas A. Stakeliuną, 
2143 W. 24 St.

A. L. Stakeliunas.

=—=+

Ačiū. mano mokiniam* 
p-lei 8. Milasevtau kuri taip 
gražiai skambino ant pijano; 
p-lei Onai Rudanskaitel ir .M. 
Norkaitei, p. Karoliui Kurpa
liui, J. J. Zolpui ir T. Jaku- 
liaičiui, kurie savo dainomis 
]MiJiukMuiuo publiką ir pagrą
žino programą.

Taipgi širdingai ačiū tiems, 
kurie prisiuntė r na n tokius gra 
žiu* gėlių bukietus.

Dar, karią širdingai ariu.
E. G. Makar.

Pirmadienis, birželis 14 11

ir ■ ■ Extra Proga Biznieriams!
Parsiduoda “Draugo’’ mūrinis namas. Stovi gero

je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
licuvių Sv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga 
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.

Norėdami gauti informacijų, kreipkitęs šiuo adresu:

“DRAUGAS“ PUBL. CO.
1800 W. 46tb Str Chicago, IIL

i■ 
a
■
■
■Katrie jnu esntc pirkę 

tuvos Laisvės Paskolos bonų 
ir pilimi užsimokėję, galite 
kreiptis pas iždininką, George 
Petkų, roal estate ofise įm) 
utini. 3402 S. Hnlstetl St., Chi
cago ir atsiimti savo bonus, 
nes Lietuvos Misija jnu pri
siuntė. Ateidami nepamirškit 
atsinešti atvirutes ir subskrip- 
cijų kvitas.

Katrie dnr nesate lsmų pir
kę. kviečiami ateiti ir nupirk
ti. Kas pirks ir tuojau įmo
kės pilną sumą, tas tuojaus 
gaus ir lioną.

Vyrai, moierjs, sukruskim. 
Pirkim Isinų, nes laikas jau 
trumpas, l’ėliaii, kad ir norė
sit, nebu.- galima gąuti. Ncpril 
leiskite progos. Bukime Lietu
vos patrijotais, remkime Lie
tuvos nepriklausomybę.

Geo. Petkus.
0

PRANEŠIMAS AŠTUONIO-
LIKIEČIAMS.

Lie- L. VYČIŲ CHICAGOS AP
SKRIČIO KUOPOMS. ■

■■
■
■

■

Praeitą ]>enkiadicnj nesenai 
. paliiifisnotas iš kalėjimo va

gis Jami’s Grant pavojingai 
pašovė poliemonu (lito KallM*n 
ir po to mėgino pabėgti. Bet 
veikiai buvo sugautas. Smdl*’*- 
gusieji žmonės gerai apdaužė 
niekšą, taip kad jis paimtas 
ligoninėn.

Poliemmins irgi paimtas li
goninėn. Ir jo gyvybei yrn 
liavojau*.

Policinėmis vagilių lievaik- 
šėiojnntį susitiko šiauriniam 
I.ineoln parko krašte. Jis 
licmmiui buvo žinoma*.

I Tai bm
“ Kaip 

čia taip 
klausė jo

“Nieko
kllOIlM’t .rv.ii.-j. 11>.>, 

kurio tu mane buvai nuliug- 
dęs,” atsakė vagilius.

“Taip tai tnip, liet leisk 
man pažiurėti, nr tu neturi su 
savimi kokio nors uždrausto 
ginklo“, tarė policmonas.

••Tuojau* pamatysi“, tarė 
vagis, staiga išsitraukė iš ki- 
seniaus rev(dv<-rj ir ėmė šau
dyti į poliemonu.

Policmmins atsakė tuo jm-
tim.
Vngis Is'-gti. Potiemo. ėmė 

vyties. Paskui policinoną žmo
nių būrys.

Vagis apsuko koletą medžių 
ir krūmų ir sprūdo ant kelio. 
Tuo motu automobiliu važia
vo iminicipalis teisėjas llara-
ssn. Vngis užšoko nnt mito- 
mobiliau* lai|>*nin ir atrėmė 
į teisėją revolverį liepdama* 
kuogręičinus važiuoti.

Teisėjas negreit paklausė 
jo paleisti greičiau automobi
lių. Tuo tarpu policmoria* ir 
Imrys sekė paskui nutomohi- 
lių.

Vagis nusisuko nno teim'jo 
ir šovė į liėgniitį jKilicmoną. 
Pataikė. Tas sudrilm.

Tuo momentu teisėjas stai-1 
ga užspragiavo autmnobiliaus 

į ratus. Automobiliu* nuo spra- 
giavmio susitrenkė, vagis nuo 
Inipsnio krito -tiesiog ant gal
vos. TeiH’jns su keliai* ant 
jo užkili]*) ir tuo momentu at
bėgo būrys žmonių.

Neužilgo atvyko policija ir 
vos išgidls-jo vagį nuo mir
ties.

Paimtas ligoninėn vagis 
Grant atsigaiveliojo ir tenai 
pasisnkė jmlicijai, knd ji* vos 
pirm trijų savaičių paliuosuO- 
ta* iš kalėjimo. Vienam sa
linių- nusipirkę* revolverį ir 
visas laikas tykojęs nužudyti 

į]Mdiciiioiią Knllten. Nes tasai 
Ibuvo prisidėjęs prie |mstaro- 
jo uždarymo jt» kalėjimai!.

Patirta, jog Grant, pradėjus 
1891 metais, yra buvęs {vai
ruose kalėjimuose už blogus 
darbus. Pastaruoju laiku ji* 
buvo kalinimas už užkabinėji- 
nin vieno* mergaitės tnm pa

tčiam Liiicoln parke.

li

Jie-
apie 1:00 ilica 

laikaisi. Džiiimi, 
vaikštinėji!” 

policmnna*.
tokio nuo to laiko, 

išėjau iš kalėjimo,

ky 
pn-

D V. Ch. A. metinis išva
žiavimas įvyks liepos 5 d., 
1920 m. Vieta Beverley llills 
(87th ir Ashland Avė.)

Kadangi laikas trumpas, 
todėl visos kuopos privalo 
pradėti rengties prie išvažia
vimo.

Kad L. V. Ch. A. metinis 
išvažiavimas butų viena* iš 
didžiausių, todėl liko išrinktą 
komisijų, kurion i nėjo iš visų 
kuopų jx> vieną narį. Komisi
jos susirinkimas bus birželio 
15 d., 1920, 8 vai. vakare, I’. 
Baltučio krautuvėje, 901 W. 
........ S’1 Būtinai turi atsi
lankyti visų kuopų atstovai, 
nes turime sudaryti progra
mą.

J. P. Baubkus kuop. narys.

DARBININKU PIKNIKAS.

daug

SALIUNININKUS LAUKIA 
AŠTRI BAUSMĖ.

Vidujinių mokesčių kolekto
rius Mager pask<*llN\ jog su
gauti salitiiiiiiinkni pnrdnvi- 
nėjant degtinę, bus baiulžinmi 
nuo tūkstančio ligi trijų tūk
stančių dolierių pabaudos.

Ne* tik tuo keliu bus gali
ma įgyvendinti prohihicijos 
įstatymą, sako kolektorius.

Bet jei kartais nuo nubau
stų nebus galima iškolektuo- 
ti paliamlų. tuomet jų nejuda
mos nuosavylH’s būt parduo
damos.

Sakoma liausmė paliesanti 
ir pačius savininkus namų, 
kuriuose svaigalai bus parda
vinėjami.

- ----------------------------

McADOO IŠKELIAVO NEW 
YORKAN.

Republikonų _ konvencijos 
metu (liicagnje x’icJu’-j«» buvęs 
pinigyno sekretorius MrAdoo.

Jis iškeliavo New Yorlcan. 
Pirm iškeliausiant pranešė, 
knd nevažiuosiąs j San Frnn- 
eisco demokratų konvencijon.

(’hiragoje nuo karščio vie
nas žmogus mirė ir daugelis 
susirgo.

A. f A

F. A. GOLUBICKIS
54 metų amžiaus, mirė 
birželio 12 d., 1920. apie 
3 vai. po pietų.

Laidotuvės įvyks utar 
ninke( birželio 15 d. apie 
9 vai. ry te. Iš namų 1432 
So. 50th Court Cicero. IU. 
į šv. Kazimiero Kapines.

Giminės, draugai ir pa 
žįstami kviečiami atšilau 
kyti į šermenis ir daly
vauti laidotuvėse.

Lieka dideliame nuliū
dime velionio moteris,

K. Golubickienė.
AUTOMOBILINIAI VAGYS 

DARO REKORDĄ.

I

* >rrnaTi* a r*aooM*a

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

RtAL UTATt IN1-J*4WCI 

European American Bureau 
■ ParOu.ia Lx»a*a*l.»

NOT ArfIJL fcAS
1»» h Mitriai 1W««I. Ck.eat* IILm.i 

TeuavMOMK iouit.aao gll

Praeitą penktadienį Chica- 
goje pavogta gatvėse 27 au
tomobilini.

Tai skaitosi rekordas. Nes 
tieka dnr neimta su viena die
na.

■iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimimiimii
BIZNIERIAI GARSINKITĖS 

“DRAUGE.” 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiii

Katrie esate pirkę L. L. P. 
bonus, ateikite atsiimti, nes 
jau parsiųsti. Ateidami atsi
neškite kvitas, kokias gavote 
pirkdami luinus. Bonų atsi
imti reikia eiti ton stotin, iš 
kurios kas pirko. Atsiųstieji 
Bonai randasi pis iždininką 
Alrx Dargį. 72G W. IStli St. 
ir ]ias Joną Knstėną, 663 W. 
iStli St.

Kurie dnr esate nepirkę bo
nų, nepamirškite nusipirkti, 
nes visiems turi rūpėti Lietu
vos valstybės paskola. Laikas 
trumpas. Paskui kadir knž 
kaip norėsit — negnusit.

Tai-gi, norintieji pirkti pra
šomi nteiįį j viršui paūmėta* 
vietas. Likti lie bono paskui 
jtnli Imti ir gėda. Susiėję drau
gai žiūrė*, kuris iš musų nė 
50 dol. nepaskolino Lietuvos 
vnlstyliei, kuris iš musų prisi
dėjo prie tų tėvynės priešų, 
catrie visokiais budais sten
giasi tni paskolai kenkti.

Taigi, neužsitraukime 
dos.

Visi rengia piknikus. Dar
bininkai ir-gi nenori pasirody
ti keistesni atsilikimu nno ki
tų žmonių. Jie susispietę į 
Liet. Darbininkų Są-gą, per 
Chicagos apskritį rengia nebe 
kokį piknikų Bergnmn’a dar
že, Riversidc, biri. 20 d. Ar 
darbininkas, ar ne, rengėjai 
visus kviečia į tą išvažiavi
mą, kur ant tyro oro rasite 
linksmumą ir dvasios sura
minimą. Pr.

gė-

Jons Grišius.

IŠ WEST SIDĖS.

Nežinia ar visur, ar tik 
mus taip yra. Einant per 
mus ir pardavinėjant 
Paskolos bonus užeini žmonių, 
kurie šiuo tarpu ntsisako, lie
pia kitą kartą užeiti, kiti ir 
|M*rka. Bet kada užeini pas 
mų* vertelgas (biznierius) ir 
prisimeni apie bonus, tai nė 
kalbėti nekalba. Sako: “Aš 
nepirksiu, nes biznis neina” ir 
ne|>erkn. Ne visi taip sako, liet 
labai mažas skaičius. K ai ku
rių lietuvių vertelgų krautu
vių langai nukabinėti lenkiš
kais apgarsinimais, kad žmo
nės pirktą lenkiškus Ikuiu*. 
Neprošali butą, knd tokius lie
tuvius“ pat rijotus” pažintų ir 
žinotą visi lietuviai. Kasžin 
ar drįstų tada tie vertelgos 
skleisti ^olialsį: savas pas sa
vąjį. Mes, lietuviai darbiniu- 
kni,turėtume žinoti su kuomi 
Reikalą turime ir nusigrįžę 
nuo jų darbuotis, kad pasi
sekimas L. D Paskolos butų 
užtikrintas. Aišku, kad pasi
sekimas tėvynės paskolos iš- 
dalies tik ir priklauso nuo dar
bininkų.

Skolinantieji dabar pinigus 
Lietuvos valstybei ir įmokan 
tieji pilną sumą, tuojau gal; 
gnuti ir boną pas stoties iždi
ninką Metropolitan Statė 
batikoje.

Tat, visi į darlią, visi prie

pas 
ne- 

Ii. L.

MELROBE PARK, ILL.

Kurie pirkote L. U P. bo
nų nnt išmokėjimo, pasisteng- 
kit likusius pinigus sumokėti 
ligi 1 d. liepos, š. in., nes su 
ta diena baigiasi L L pasko
la ir nuošimčiai už luinus 
nuo tos dienos pradės eiti. Gi 
kurie iki tai dienai neužbaigs 
mokėti, tiems, be abejonės, 
nuošimčiai už pirmus motus, 
imant liepos 1 <1., 1920 m., 
lig 1 d. liepos 1921 in., nebus 
išmokami.

Malonų butų, kad visi, kurie 
nėra pilnai išmokėję, pasi
stengtų iki tai dienai išmokė
ti. Tuomet musų darbas skai
tytos užbaigtas. Neįneštus pi
nigus už bonus galima sumo
kėti pas stoties raštininką, 
F. K. Strzyneckį, 152 Broad- 
way, bile katrame laike. Sy
kiu kviečiami tie, kurie dar ne
pirko Ia. L. P. bonų ateiti ir 
nusipirkti. Gi kurie jau turi 
]*> vienų luiną, prašomi pirkti 
po antrą, nes tai yra sau
giausias pinigo indėjituAS, 
kuri* nokiiomet negali prnpnl- 
ti.

Sulig s kai t liaus musų kolo
nijoj lietuvių, kurių gn- 
linia priskaityti nuo 250 lig 
V7f», mes pasiidnrrėm išpirkti 
$10,000 dol. Iki šios dienos 
imJroseparkiečiai yra išpirką 
luinų jau už 9,850.

Jeigu dar sykį mes sukils,’ 
pasuksime tų ratą, tai ir už
baigsime savo kvotą, o pas
kui savo darbu galėsime pa- 
sidižuioti ii žiūrėti, kiek mu
sų broliai didesnėse koloni
jose išpirks, kuriose gyve
na nuo 5,0(10 lig 16,000. Tuo
met mes pa s i rodysim, kad di
desnį kalną 'Upilti gali skruz
dėlė,

i

negu meška.
F. K. Strzyneckis, 

Stoties rast

PADĖKA..

Nuoširdus gėlų visiems vhi- 
ragos lietuviam*, dnlyvnvn- 
wn» koncerto, koris įvyko 
nedėlioję birželio 6 d., School 
Hali svet.

BRAVO! TAI TINKANTIS 
ATSAKYMAS.

Vaizdas: Vaistinyčion Hn- 
’zleton, Prn. keletą dienų at
gal atėjo žmogų*. Kostiimie- 
ris, (žmogus tarpe 50 ir 55 
metų amžiaus): “Aš noriu 
butelį Triner’s Bitter Wine.” 
Klerkas “Kodėl nvfierki bute
li šito vyno! “Kostiunieris 
“Užtat, kad esame pripratę 
prie Tiiuvr's ir jum gulime 
pasitikėti. Aš geriau mokėti 
dauginu už Triners, nes nš ži
nau, ka*l tikri ir geri vaistai.“ 
Pasiimk ir tu pavyzd) iš to 
žmogaus. Jeigu perki kokį ne
žinomą vyną, tni paties kaltė, 
nes imitacijų yra daug, o ti
krasis vyną,* tiktai vienas tai 
Triner’s Arnerican Elirir of 
Bitter Wine. Nei kokia imita
cija negali atnešti tų rezulta
tų, ką Triners duoda žmo
nėms per (mskntinius 30 m

Reikalaukite taippat ir ki
tų Triners vaistų Triners An- 
gclica Bitter Tonic, Triners 
Liniment, Triners Cougli Se- 
dntive, Triners Antiputrin, 
Triners Red Pilis) tavo vais
tininkas turi pilna stocką šių 
vaistų.

Joseph Triner, 
1333J—45 S. Ashland Avė.

Chicago, III.

A.f A
VLAD. SKODIS, 

42 metų mirė birželio 10, 
1920 m. 7:30 vai. vakare, 
paeina iš Kauno gub. 
Panevėžio pav..

Laidotuvės bus panedė- 
lyj, birželio 14. 1920 m., 
iš Aušros Vartų bažny

čios 8:30 ryte j Šv. Ka
zimiero Kapines.

Kviečiami giminės ir 
pažįstami dalyvauti laido
tuvėse. po num. 
2335 W. 23 PI. Chica 
go, m

, Graborius
SIMON M. SKUDO, 

1911 Canalport Avė. Chi
cago, ui.
Phone Ganai 582

i;---- — -........................................................... .

THrfooait ll<Hil<i»nl 0l»»

DR. G. KASPUTIS-
T«l#pboM: Yarda ««•>

se

If

DENTISTAS
JMI K. Hal.lcd Str. 

Oilttųto. IU.
VALANDOS: 3—1! A. M. 

1—4; t—1 P. M.

U

Tariu patyrinu 
motvri* lirom; ru- 
pertlnrai 
rin 11<om ir 1 
k1 taiko tirs*.

----- ----- --------------.—---.į
Tol. Drov«r ?•«

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTIHTAH 

Valandos: auo * ryto Iki • »ak- 
Sorodomia nuo * Iru * vakare 

471* SO. ASHLAND AVENUK 
arti 47-toe Gatvėn

F.1SHORTV ĮUAKKAH 
pildome

DYKAI.

Ilaltlc Oatuniltatioo Barma, loc. 
M So. IH-arbarn Su Cbk-a*o.

Bootn 204

■*

■

■ 
Ii

prUUu- 
kudl-

32-i bo. Ua1>i<xJ bL, ChlVAgu, ILL

Reaid. 1 IM lnik*ix-ndmcc FUvd.

Telefoną* Vnn Iturvn 3*1

DR. A. A. ROTH,
Ruaaa gydytoja* tr chtrvrgna

Sporijalbit** MolcrOk*. VyrGlc* 
Valk* tr via* chronlftk* Ug* 

oirtea: 8344 S& Balated 8L. Cklcsto^,
TrWona» Drovcr *4*3

VAi^mDAB: to—11 ryto »—> po 
pUt* 3—8 vak. MedMlomls 1*—IS d.

------------- /
«----------------- ----------- --------K

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morg&n Street 

CHICAGO, ILUIOU 
TcUIom* Tania MU

▼alaadoa: — 8 IU 11 H ryto: 
t po put* Iki t vak. M*d4Uo- 
mla nuo S Utį 3 vaL vakar*.

«

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ.

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

Lnrrcra advokatas cii i H-oop rnuarr 
tM W. latii

4

Stnelone* reral pritaikinu akiniai 
bm pulenrnnlmu dol Jua* akt*. 
Kuomet t* kenti nuo *a|vo« okaa- 
dOimo, kuomet raldde llCjial | kru 
r^, kuoraet akaitai ar eitm ar ta
tai. tai tuomet yra lenkias, kad 
reikia Jonu akini*. Mano lt mat* 
patyrimas priduos Jumi reriauat* 
patarnatrlma ui prieinam* katna 
net taip ie nai net Iki

JOIiN SMETANA
Aldiį Specijalistas

1801 S. Ashland Av. Chicago 
EirzamUini sutr-iklamaa dykai. 

Kampai 18-Um *att/w.
S-dka* lobo* viri Plati'o aplieko*.

Knuitmrie 14. 14, lt, 11 Ir 1* 
TAmykite | mano parai*.

Valandos: nuo 7 vai. liryto iki t 
vaL vakare. I'anedėllaia. Berodo- 
mla ir Petnyčlomla.

DR. CHARLES SEGAL
l’crk.-lė MITO oBsa po atxm.

4729 S. Ashland Avenne
. Spri4iU.u> Jiloni. motr-rų Ir vy-
| r* H«V- ‘ .

■ Vnlando* nuo 10 iki U l£r/to; nuo 
t iki 4 po plot*; nuo T 1YJ 4:30 
vakaro. Nodrliomia 1# IU 1.

Trlcfotiao Drr-iel 38SU

K—------------------------------------------------- M

X «

OR. G. M. GLASER

IIHIIIIIlll'llllllllllllllllllllllllllllilUIIIIIIM 
PIRKITE KARĖ8 TAUPY- 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.)-
imiiiiiimiimimiiummiiiiiiiiimimmi »

Praktikuoja 18 ortai 
00»a. 1148 So. Montu> M.

KrrtA 81-ro HL. CtUmgo, IIL
8PKCIJALISTA8 

MotarUk*. VyrilkŲ, taipgi chro
niška 11**.

OFISO VALANDOS: Nuo 1» ryto 
Iki S po plotų, nuo 4 iki I valan
da vakare.

Nodėllomta nuo * Iki S po plot. 
Tolcfotiaa Tardo 441

ė

DIDIIAUSU ĮlETtlVIŠH rRAUTUVE RSiGAGOJE

NEMOKĖS! PINIGUS BERE1KALO j
Musų krautuvė—viena H dldžiau-ūų Chicagoje
Parduodame ui iemi*nrių kainų, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofuio dartmmi yra naujau- 
aio* mados. Uflaikom viaokiuB Inikrodiraa, žiedu, lliubi- 
niui ir deimantiniu*; gramafonu* lietuviškai* rekordai* ir 
koncertinių geria urnų, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
bysfių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia Dir
bame visokius ženkliu draugystėms, taisome laikrodžiu* h 
muzikališktM instrumentus stsakanciai

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

Telefonu: DBOVEB 7309
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