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Republikonai Nominavo 
Hardingą ir Coolidge 

Am. Darbo Federacija Eina 
Prieš Republikonus 

Bolševikai atsiėmė nuo Lenkų 
evą Kij 

DEŠIMTAM BALIOTE LAI
MĖJO OHIO SENATORIUS. 

LENKAI NETEKO KIJEVO. 

Svarbiausieji kandidatai pali
ko ant šalies. 

ApleixH.fl.nu snnailrinn HnJig 

miesto. 

"DRAUGO" REDAKTO
RIUI TELEGRAMA IŠ 

RYMO. 
Rymas, birž. 12, tJfflL; 
Knn. Bučini, Cbicagoje. 
Vakar Narijauskas ir Ma

čiulis gavo audijenciją pas 
Šventąjį Tėvą. Jis paiaimino 
lietuviškos kolegijos įkūrimą. 
Popežius pažadėjo lietuviams 
pavesti bažnyčią su namu. 

Prapuolenis. 

ITALAI SIUNČIA KARIUO 
MENE ALBANIJON. " 

Albanijoje italai turi didelius 
nuostolius. 

REPUBLLKONŲ PARTIJA 
NUSISUKO NUO DARBI 

NLNKŲ. 

Taip pasakyta A. D. F. 
važiavime. 

VnnKiul V 1- \£~X 
MVUVIKU, nunaua, uiit. 

SU-

t « 
l t . 

Londonas, birz. 14. — Iš Var-
j savos parėjo patvirtinančių 

Republikonų konvencijoje; žmių, jog lenkai išmušti iš 
po smarkios kampanijos j ša-,j Kijevo ir pasiliko jiems tik 
lies "prezidentus kandidatu no- j v j e n a g geležinkelis iš ten pa-
minuotas federalis Oliio sena- bė^ti. 
torius TVarren G. Harding. j Bolševikai buvo visai apsu-
Viee-prezidentu nominuotas |pc Kijevą. Gi ir danai- var-
Massachusetts valstijos guber-į g-ai ienkų kariuomenė suspės 
natorius Colvin Coolidge. j vienu geležinkeliu atsimesti. 

Konvencijoje smarki buvo \ pirm apleisiant Kijevą len-
kova. Kandidatų nominavi- įkams, lx)Lševikai buvo užėmę 
mui turėta trys atskirios se- *Berdičevą, 'per kur eina iš 
sijos. Viena sesija buvo pmk 
tadienį po piet«L-dvi kitos šeš
tadieni. 

Kijevo svarbi geležinkelio sa
ka

is Berdičevo bolševikai eina 
Pirmoje ir antroje sesijose aTJt Žitomiro. Iš ten patrauks 

iš nominuojamų kandidatų j Malinovo, per kur lenkams 
pirmoje vietoje stovėjo gen. Ura vienatinis kelias atshies-
Wood, po jo 
Lovden. 

gubenatorius ti nuo Kijevo. 
Anot žinių, tarpe lenkų de-

— Organizutotas darbas bir
želio 12 d. atsisveikino su re-

i publikonų partija. Šiandie 
darbininkai savo reikalais 
kresipsis į demokratų pratiją, 
katra neužilgo turės konferen
ciją mieste San Francisco. 
Darbininkai pareikalaus de
mokratų, kad šitie darbininkų 
reikalus padėtų savo platfor-
mon. * 
Tasai organizuoto darbo nu

sprendimas įvyko, kuomet čia 
Amerikos Darbo .Federacija 
metiniam suvažiavime vienbal
siai ir be jokių diskusijų pas
merkė republikonų partijos 
platformą. x 

Suvažiavime paaiškinta, jog 
republikonų partijos platfor
ma stovi tik apginime darbi
ninkų priešininkų, gi pačius 

Londonas, birž. 13. — Ita
lijos kariuomenė atšaukta iš 
Santi Quaranta ir pasiųsta i 
Avlona, Allianij'on, pasak Cen
tral Nevs vdepešos iš Rymo. 

Pastaruosiuose su albanais 
susirėmimuose, sakoma depe-
šoje, italji panešė didelius 
nuostolius. 

Neskaitant kareivių, italai 

GRIAUNAMA SENA ANGLI
JOS BANKĄ. 

m 

Bus pastatydintas naujas 
bustas. 

Rusijos Bolševikų Pėdsakiais 
ŽMONĖS KANKINAMI, 

T A • T ~ 7 , „ į \ PASKUI GALABINAMI. Londonas, birz. 12.—Pačiam 
šito miesto prekybos cent- Atkasinėjamos duobės; atran-
re riogso senobiniai aprūkę' damos baisenybės. 
muro trobesiai. Užima jie apie į 
keturis akrus žemės plota, j Berlynas, birž. 14 (Ištrau-
. . .. i- i • vA kos iš The Chica<n> Tr ihnnp : P a t i m u s marškinius. Sakoma, 

Apjuosti aplinkui augsta muro' * u u u f u i n , , U I I P : ' , . _ , , . , . 
s i e n a , jkorespondencijos, rašytos pulk'J°£ r u b a i S a h pakhudyti nu-

JReilly. kurs apkeliavus atim- jSalabinimui 
Ant rytojaus tie vieninarški-; 

laimingieji nuvedami į kitus 
jau kambarius." 

Tuomet moterys uždaromos 
vienau kambarin, vyrai gi ki
tan. Tenai nuo tų ir kitų nu-j 
velkami visi rūbai, išėmus a-

Tai senoji Anglijos banką, 
gyvuojanti daugiau poros š i m - ! ^ * J bolševikų vietas šioj 

i tų metų. k#Ji 

11691 metais. Taigi seniausia 
prarado 20 savo karininkų į 1)a(.; j o u a K . b a i l k a ^ E u r 0 . 
iolu-ierų), UV.'M- skaithuje :>į ^ T a i B r i t a n i j o s į m p e r į j o s 

finansinis centras. 

•-.,....-.-. - ...A:\ 'įiiai kaliniai nuvedami i tasi-
BanKa vra įsteigta —Sv '""* s " * v n ™ M ' r J ' - ~ ! . . - « . . . T ' , — • • 

Visuose didesniuose bolševiku! s e s n l kambarį i r sušaudomi. valdomuose miestuose veikia I ž u d o i m " dažniausia į galvas su 
'crezvicaika. 

pulkininku. 
Albanai užėmė miesteli Te-

peleni, pietrytuose nuo Avlo
na ir paėmė nelaisvėn visą ten 
italų garnizoną — 400 karei
vių. 

Du italų generolu iš Alba
nijos atšauktu namo. 

Tai slaotoji' dum-dum kulipkoniis, taip kad 
jiK)lševikų valdžios autorizuota j ̂ s o m 5 s Poėmis ištriška sme-

!vc» n:.-:u ^ i t . Jpolicija. -Črezvičaikai'' v i r š i - | ^ n y s
: . . -

, .v , , : . . T-- įlinkus skiria pputralinis lv»l l r 2ei kartais taip žudomi 
banką isgelbeio Anglija nuo , , ,HKUS >*Mria centrannis ooi- J . , , 
liankrutijUno ^ v i k l ^ sovietas. Pačiam K i j e - i k a l i m a i P° žudymo parodo 

* l ve ir to miesto apskrityj v i r - | k i o k ??>ybės, tuomet jie su-
šininkus skyrė Kijevo bolševi- j " a " o m i durtuvais arba pribai-
kinis sovietas. giami Santarą apsodomis. 

Gi trečiosios sesijos pradžio- dasi baisenybės, neapsakoma I darbininkus mėgina padėti 

ANGLIJOS) DARBO PARTI
JA STOVI UŽ RUSIJA. 

Lloyd George Gordon riau
šių metu, 1780 metais, gove-
da per dvi dieni ir nakti buvo 
ją apgulusi, norėdama įsi 'Crezvicaika" atlieka prie-
verž;i vidun. Bet bankos ^ 1 - j d e r m e i i l><>lH'ijos ir paties teis

mo. Visur ji paremiama rau-j 

Pasmerkia blokadą ir lenkų 
kare. 

* 

Londonas, birž. 13. — An 
lijos darbo partija buvo pa
siuntusi R 
tirti ten pa 
gryžo. J i paskelbė savo rapor
tą." •' * ' 

kiijoi 
alėti. 

jon komisiją iš-
Komisija sli

dininkai su kareivių pagelba 
atlaikė tuos užpuolimus. 

Šiandie nutarta tuos senuo
sius bankos trobesius nuver
sti ir pastatydinti naujos ga
dynės stiprų bustą. 

Taip butą Kijeve. 

Kaip Kijeve, taip Žitomi- . 

AREŠTUOS IR BAUS TE
RORISTUS AIRIJOJE. 

ryj man teko matyti kelis rų-
syse kambarius, kuriuose "ere 
zvičaika" galabindavo savo 
aukas. Mačiau savo akimis j 

donosios gvardijos, "crezvi
caika" žmones areštuoja, tei
sia, kankina ir galabiria. 
Suareštuotus žmones tie bol-, . . . 

v ., , ,. L . , , sukepusius žmonių kraujus ir seviku paslaptį agentai daz-t . .», , . v , . . i smegenis, įsdrabstvtus ant slė
niausia uždaro i rųsis tų na
mų, kuriuos jie turi užėmę. Ir visuomet tie agentai užima 
ruimingus bustus 
Žitomiryj "črezvičaika'' bu

vo užėmusi viena bankos bus-
Londonas, birž. 13. — Vy

riausias Airijos sekretorius 
Greetnvood pranešė čia Ang-jtą, be to, ruimingą rezidėnci-j kSavo tas auka.. 

Raporte komisija pasmerkia j lį;įos vyriausybei, jog tomis j ją ir visą eile kitų trobesių,! k a - iaillMTaVu tik 

nu ir ant aslos. Sienose ma
čiau skylių nuo kulipkų. 

Kijeve "črezvičaikos" kam-
l>ariuose teko matyti sulaužy
tas, kruvinas šautuvu apso
das. 

blokadą Rusijos ir lenkus, ku- dier!0mis Airijoje busią su {stovinčių viduj puošnaus par-

malšinti šalį. 

pasiauba. 
t Anot žinių iš Maskvos, len
kai apleisdami Kijevą, su
griovė ten paskutini tiltą, 
Vladimiro katedra, geležinke-
lio stotį, elektros ir vandens 
sistemas. 

Reiškia, lenkai "paliuosa-
vo" Ukrainą. 

je balsuojant pirmąją vietą 
buvo užėmę tiedu abudu. Har
ding stovėjo dar toli. 

Bet septintajam iš eilės bal
savime balsai už Hardingą ė-
mė didinties. Devintajam žy
miai padaugėjo. Dešimtajam 
balsavime Harding gavo €74 
balsus, tv. netoli šimto dau-
ginu, kiek reikėjo nominaci
jai. 

Nemažai buvo nuostebos. 

Labai daug buvo nuostebos 
visiems, kuomet išvilktas pir-
mojon vieton senatorius Har
ding. Nemažas susikrimtimas 
"\Vood'ui, Lowden'ui ir John
son'ui. Šitie visi trys daug] 
sveikatos ir,pinigų padėjo cinkelių tiesimo kaipo pa-
prieškonvencijinei kampani- p r a s tas darbininkas*. Toliaus 
jai. Harding labai mažai. Ma- -jjs buvo pradinėj mokykloj 
tyt, jis nesijautė patekti kan- mokytoju, raidžių rinkėju, ly-
d'data- Į notipe operatorium, redakto-

PaskulinėJH sesijoje įvyko|rium, leidėju, pirkliu, banki-
du balsavimai. Jau prieš tai j ninku ir pabaigoje įsileido po-* 
Woodvo ir Ix)wden'o kampa-' lifikon. Pateko senatan atsto-
nijų vedėjai žinojo nepavyki- • vn ir baigia pirmąjį terminą, 
mus saviškiams kandidatams. Senate jis yra užrubežinių 
Vedėjai jiems apie tai buvo 
pranešę. T?' buvo pasakę, kad 
jį balsuotojai turėtų persi-

Kas yra Harding. 
Senatorius Harding, kurį 

republikonų partija nominavo' 
kandidatu į prezidentus, yra 
gimęs 1865 metais savo tėvu
ko farmoje miestelyj Blooming 
G rovė, Ohio valstijoj. 

Sayo gyvenime išpradžiųjis 
dirbo farmoje. paskui prie ge-

.vergijon. 
Prieš republikonus stojo pats 

Gompers. 

Apie republikonų partijos 
nesirūpinimą darbininkų rei
kalais suvažiavime kalbėjo 
pats Federacijos prezidentas 
Gompers ir vice-prezidentas 
Woll, kuriuodu buvo Chicago
je ir buvo indavę republiko-
nams darbininkų reikalavimus. 

Su atsidėjimu išklausyta 
pranešimo ir paskui aštriai 
pasmerkta daugelis posmų re
publikonų platformoje. 

Organizuotas darbas labjau-
siai nepatenkintas tuo, kad re
publikonai užgina darbiniu, 
kams streikuoti vyriausybės 
įstaigose ir nenori rasti prie
monių nei prieš pragyvenuno 
pabrangimą, nei prieš žmonių 
išnaudotojus didžiapelnius. 

Žodžiu tariant, republikonų 
partija suignoravo vi^us dar
bininkų reikalavimus. 

Jei demokratų partija pasi
rodys prielanki darbui, tuomet 
darbininkai kaip stipriausioji 

v 

reikalų komitete. 
Jo tėvas yra gyvas. Sako- siena per rinkimus s'os už de 

mokratus. 
mesti kitų kandidatų pusėn. 

Bet tie nenorėjo nei girdėti 
apie tokius pasiūlymus. ]sa-
kė laikyties ligi galo. Pasek-[ 
mėje neatlaikyta. 

BIRŽELIO 14. 192ft 

ma g>rdytojaująs mieste Ma-
rion, Ohio. 

' hiciiLTii i r T 

ši.'.ndii1 ir n toj 
Ii Imt lietaus. 

\'.ik;ir nugriaus 
luvo PI laipsnis. 

FUtuk Icka .">:14. 

ncmie^-jai. 
apdniacko. ga-

;i lu 

ALBANAS NUŽUDĖ AL
BANIJOS ATSTOVĄ, 

Paryžius, birž. 14. — Čia 
vįcnnni viešbutyj albanas stu-
uentas nužudė Essad paša. 
Albanijos valdžios pretenderj 
ir tos salios atstovų į talkinin
kų 
Ra 

DARBININKAI ŠUNAKI 
NO KRUPPO ĮSTAIGŲ 

MAŠINERIJAS. 

rie pakėlė karę prieš bolševi
kus. 

Reikalauja pripažinti bolše
vikinę Rusiją ir panaikinti 
blokadą. 

Komisija Rusijoje atradusi 
betvarkę, skurdą, badą, ligas.; 
Sulig komisijos, tai visa pa-! New York. birž. 13. — Suv. 
eina nuo talkininkų blokados. į Valstijų vyriausybė. Argenti-

Didelė sensacija čia pakel-h^je nupirko 14,000 tonų cn-
ta, kuomet komisija paskelbė-: kraus. 

areštuoti airiai teroristai. Tai į ko, kituomet prigulėjusio did-
busianti padaryta pradžia (kunigaikščiui Nikalojui Xiko-

NUPIRKO 14.000 TONŲ 
CUKRAUS. 

lajevičiui. 

Kaip apsieinama su 
kaliniais. 

Cukrus nupirktas ne žmo
nėms vartoti, bet kompani-

kad ji parvežusi iš Rusijos 
Lenino laišką Angiljos darbi
ninkams. Leninas kursto dar-!joms, kurios užsiima darymu 
bininkus revoliucijom [konservų iš uogų ir vaisių. 

T3INGS THAT NEV&k tf/Uf'* 
By GZHL BYKfiES % 

t DON* t MCMT«ON\ ME 
/ \N y O u R WlLL, f fMtHeR' 

6l\/E \1 &PCK TO TM£ 
PEOPL& YOU dAM6OOZL£0 f 

tr'kos tarybą. Studentą* 
tem Avni X<MTU suimta*. 

Essen, Prūsija, birž. 12. — 
Žinomų Kruppo įstaigų dar
bininkai pareikalavo didesnės 
užmokesties. Valdylvi nesuti
ko. Tuomet darbininkai pašė
lo ir sunaikino kuone visas 
mašinerijas. Dabar darbinin
kams sveikiau. 

| M rronAi CABTOON CCR. C įįįįt****^ 
NEKUOMET TAIP N E R A . 

— Visai nepaminėk manęs savo palikime, tėve! Nes aš ne
noriu iokio paveldėjimo. Visus savo turtus palik tiems žmo 
nėms, nuo kuriu praturtėjai. 

"Črezvičaikos" suareštuoti 
žmonės buvo uždaromi ten j 1 
paskirtus kaliniams kamba
rius, kur siautė baisus nešva
rumas. Buvo laikomi l>endrai 
vyrai ir moterys. 

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

Mažesnieji kambariai buvo 
be jokios šviesos. Visi kam
bariai per žiemą nešildomi. 

Pav., pačiai n Kijeve "čre
zvičaika" štai kaip valgydino 
suareštuotus žmones: pusry
čiams šiltas vanduo: pietums 
sriuba iš vandens ir juodos 
duonos: 3:00 po pietų — šilto 
vandens: vakarienei irgi šil
tas vanduo. 
Rusų Raudonasis Kryžius ir 

.suareštuotų namiškiai pasiųz-
;davo nelaimingiems maisto. 
Bet suareštuotieji nematyda
vo to .maisto. 

Patys teisdavo ir žudydavo. 
"Orezviėaika" laikosi vie

nodos bausmės. Tai tik žudy
mas. Teisiant nereikia liudi
ninkų. Gi kartais jei kokie ir 
pašaukiami, tai tik tie, katrie 
galėtų liudyti prieš kalinius. 

Patys tie slapti agentai žmo
nes areštuoja, patys skundžia 
ir patys juos galabina. Su
areštuotus pastato prieš vy
resnįjį komisarų. To pareiga 
tik paskaityti mirties bausmės 

crezvioai- j 
vienuose a 

marškiniuose bendrose duobė- Ą 
se ir kur papuolė. Bet nekuo-
met kapinėse. 

Kuomet bolševikai iš miestų 
buvo išvyti, žmonės ėmėsi at-

I kasinėti tuos "črezvičaikos" 
į kapus. Atrasta lavonai vyrų, 
moterų ir vaikų. Didžiumoje | 
baisiai subjaurioti. Tų aukų, 
sakoma, vra tūkstančiai. 

Aukos buvo skelbiamos 
Kijeve bolševikai išpradžių 

visų savo tų aukų pavardes 
kasdien viešai skelbdavo po 
antgalviu: "Nugalabinti rau
donojo teroro Įsakymu.''. Vie
na diena tu aukų buvo 127. 

Paskui jie pajovė tą darę. 
Žmonės buvo suimami ir žudo
mi niekam nežinant Jei kar 
tais namiškiai pasigęzdavo 
vieno, kito nario, visuomet į 
būdavo žinoma, kad tie jau bus 
[>H|>Uoh 
sna. 

Žitomiryj man pačiam teko 
matyti, kaip žmonės, po išvi
jimo bolševikų, atkasinėjo ka
pus. Vienoj atkastoj dnol>ėj 
atrasta 5 vyrų ir 3 moterų 
laivonai. Tai buvo motina su 
dviem dukterim. Visi sušau
dyti. Kituose kapuose irgi tas 
pat. 

Niekas negali pasakyti, kiek 
bolševikai bus nužudę žmonių. 

'črezvičaikos" nagtKv 
^ 

ištarmę. Po to paskaitymo ne-

PINIGU KURSAS, 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio 12 d. bnvo tokia sulig Mor-
chants Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3J5 
Lietuvos 100 auksinų 2.70 
Vokietijos 100 markių 2.70 
Lenkijos 100 markių .60 
Prancūzijos už 1 dolieri 13 fr. 14 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 50 
Italijos už 1 dol. 18 1. 
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D R A U G A S Pirmadienis, birželis 14 1920 I 
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UDKrUTIŲ RATALIKV MĖNRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
fc^Hjoifl Išskyros nedėldientas. 

PBJEITUMERATOS KADTA: 
CH1CAGOJ IR l /S1K>*YJE: 

Metams $4.00 
Pusei Met« ts*- . .*tt .«*iLs »•*• 

SCV. VALST. 
Metams >-.;«.v $5.00 
Pusei Meto 8.00 

Prenumerata mokas! isk&lno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruota laiSKa, 

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

Telefonas McKinley 6114 

r 

Civilizacijos Darbas 
Kaune. 
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Iš Lietuvos atvažiavo du j -
galiotiniu parinkti aukų kul-
turiniems Kauno tikslams. Tų 
tikslų yra du: "Apologečių 
Kursa i" ir labdarybė. 

Pirmoji įstaiga turi labai 
ilga vardu, 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 pabaigusios merginos. 

Apologečių vardu mus žino 
nės nelabai težino, nes tas žo
dis yra imtas iš senos grekų 
kalbos. Grekiškai apologia 
reiškia tų pat, ką lietuviškas 
užtarimas. Nuo antrojo šimt
mečio labai pragarsėjo krikš
čionių tikėjimo užtarytojai. 
Dėlto dabar apologeto vardas 
jau beveik reiškia vien tik 
krikščionių tikėjimo užtaryto
ją arba apginėją. 

Minėtuose Kauno kursuos 
krikščionija bus ginama la
biausiai tuomi, kad mokinės 
mergaitės pačios išmoks to, 
ką krikščionija skelbia. Beveik 
visi užpuolimai prieš krikščio 
niją kyla iš to, kad užpuolikai 
nežino tikrai ką krikščionija 

liks nei psichologijos nei pe
dagogikos. Be socijologijos 
taip-gi kursai apsieitų. 

Kauno Labdarybė. 

Atvažiavusieji j Ameriką iš 
Kauno svečiai taip-gi renka 
aukų "Vaikelio Jėzaus" drau 
gijai. Kaip mes Chieagoje. tu
rime Lietuvių Labdaringąją 
Sąjungą, taip kauniečiai su
darė Vaikelio Jėzaus draugi-

Mūsiškė nori apimti visas 
lietuvių kolonijas i vakarus 
nuo Detroito ir Pittsburgo, 
apgaubdama ir tuodu miestu. 
Vaikelio Jėzaus Draugija ne
apima visos Lietuvos, neapima 
nei visų Kauno miestą, o tik 
vieną šv. Trejybės parapiją, 
šitos draugijos siaurumas bus 
žymi kliūtis aukoms. 

Bet turime atsiminti, k;fj iš 
mažos gilės didelis ąžuolas 
išauga. Šv. Trejybės parapi
ja Kaune labai daug reiškia, 
o Kaunas, kol kas, yra Lie
tuvos sostinė. Jau ir dabar 
karės vargą labiausiai pajuto 
miestų gyventojai, ypač Kau
no varguoliai. Visoje Lietu
voje niekur nėra susitelkė, j 
vieną vietą tiek daug uašlai-
eių ir tiek daug senelių be 
prieglaudos, kaip Kaune. 

Kada Kaunas aprupįs savo 
varguolius, tada jis galės sa 
vo veikimą praplėsti ir toliau. 
Tai]) iš Kauno labdarybė ga
li apimti visą Lietuvą. 

] labdarybę mums reikėtų 
gerai įžiūrėti. 1910 metais Pe
trogrado žymus vokietys ra
šančiam šiuos žodžius tarė: 
"Wir haben keine Armen," 
t. y. "Mes neturime vargšų." 
Tuomet vokiečių Petrograde 
buvo apie 300 tūkstančių. Bu
vo nelaimingų žmonių i* jų 
tarpe, bet vokiečiai taip buvo 
susiorganizavę, kad nebuvo 

P-no Gabrio Laiškas. 
(Pabaiga) !Ko tik tuomet n#prirašė aut 

, . . . . „ .^,manęs: vieni mane padarė va-
V ieną vakarą, bene lo ar 16 . \ . . ., l. . _ 
,. •,., - gnu, kiti apgaviku ir t. t... O 

spalių, susitikom mes mos! 0 , . r \ A , 
v, . . . o / » , ias savo darbą tol v u variau 

grįždami iš basnavos, ant Se-,. . ~* J ... 
° , , . ,. A- • ir j pusantrų metų atlikau 
supęs kranto, netoli Ziunu- , . , . , . - / 
Gudelių. Kilo mušis, žandarai 

apsiginklavę šautuvais, o ma
niškiai surūdijusiais revolve-
rukais. Aš vienas turėjau 
brauningą. Kova nelygi. Žan
darų viršininkas tapo sužeistas 
į ranką. Aš tapau sužeistas j 
galvą ir deš. ranką. Jei ne pa
sišventimas vieno valstiečio 
Strimaičio (dabar Amerikoj), 
kuris pats pašautas į koją ma
ne vilkte pervilko per Šešupę, 
jei ne jis, tai bučiau likęs ant 
vietos, kur įniršę žandarai but 
mane pribaigę. 

Kupesniu mokyt J . Jonikai-
čio tapau nuvežtas j Vilnių, 
kur nei p. Smetona, nei p. J . 
Vileišis nenorėjo manęs įsi-
leist, bijodami susikompromi-
tuot ir tik ačiū rūpesniui po
nios 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 tur atsiminti mano straip
snius ir atsišaukimus, tilpu
sius tuomet "Vilniaus Žinio
se." Kaipo L. V. S. steigėjas. 

didei sunkiose sąlygose ta, 
galima sakyti milžinišką lai
dą, nepaisydamas visų begė
diškų paskalų, aut manęs pa
leistų. Sąžiningai atliktas dar
bas buvo mano atsakymas. Tū
li draugai, kaip antai Dr. Šau
lys, buvęs V. Tarybos vice pir
mininkas, tuomet Berno uni-

vėliu, svetimų valstijų agentu 
ir kuomet tūli jų pačių važi
nėjo užsienin vokiečių lėšom!. 
Kuomet jie be manęs apsieit 
negalėjo, jie mokėjo man ra 
syti meilius raštus, maldau
jančius telegramus pyškino, 
bet kuomet ne savo nuopelnais 
tapo pastatyti ant kojų, jie se-
cų geradėjų nebenor pažinti; 
priešingai jie norėtų juos pas-
kandyti, su žeme sumaišyti, 
idant nei ženklo jų neliktų, 
mat, kad rlebebutų nei pėdsa
ko jų pačių silpnumo, neran
gumo, apsileidimo L. Ar tai 
dora! Ar prakilna! 

t1 !«••• drįsta ir.ar. grą siūti s:i-versito-studentas, siūlė suda
ryti komitetą tai laidai iš 5 arįvo Itisisu, o nebijo Dū'vo toi-
7 asm. Aš griežtai atsisakiau, smo! Diduma jų dirba nuo 
nes but prasidėję varžytinės, vakar, kuomet atsiradę Lie-
nesusipratimai, tas darbas irituvoj pelningos vietos! O 
po šiai dienai dar nebūtų bu-j pirma kur jie buvo! Ar ne
ves atliktas. tarnavo jie rusams ar lenkams 

' o su Lietuvių Informacijų J !* ^ e r a s a l * a s ! * * *** 
Biuro steigimu ar kitaip bft ***** d a r * k e I m i* ** 

tas ganė, kuomet aš skurdau 
už Lietuvą kalėjime ir buvau 
tremiamas. 

Ir tai tie žmonės drįsta 
šiandien man spjauti veidan 
ir purvu i mane drėbti. 

Tikėki Tamsta, kad man, 
senam veikėjui (nes dirbu 
suvirs 20 metų Lietuvos nau
dai) yra tai didei skaudu, be* 

vo?! Tai jau artimesni laikai. 
Atsimenant, kiek pamazgų ant 
manęs išvertė "Lietuvoj" p. 
Jurgelionis. Kiek nepfrisity-
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. Inform. 

tapau pakviestas Liet. Did . ; b l u r o reikalingumą 3 metais 
Seimo Vilniuje 4-5 gruodžio, j P i r m k a r o - Ir.tuomet atsirado 
1905 m., į gen. sekretorius. d a r ž m o u i u » k u r i e m a n e i t a r i -
Per pat seimą susipažinau su I n ėJ0 ' k a d ^ sunaudosiąs "Die 
p. E. Galvanausku (dabart . lv a s ž i n o kokiems tikslams" su-
ministeriu pirmininku), kurį j rinktus' pinigus. Maudui. 
pritraukiau į L. Valst. Sąjun
gą. Neapsirikau, tai buvo pil
nas pasišventimo, sumanus, 
energingas darbininkas. Jis 
nekartą statė savo gyvybę pa
vojui, ir pagaliaus gaudomas 

našlaičio neaprupinto, ligonio žandarų turėjo pasitraukti 
nepaguldyto švarioje ligoninė- ij-g^į k a įp įr a§ užsienin, 
je, senelio nepriglausto. Tai
gi vokiečiai savo sutartim ir 

f 

• 

Tečiaus kursų didžiausias 
uždavinys nebus išmokti tikė
jimo, o bus išmokti kaip ap-
seiti su mažais vaikais. Kur
sus baigusios merginos taps 
katecbetėmis, tai yra katekiz
mo mokintojomis. Jos galės 
būti ir vaikų prieglaudų ve-' 
dejomis. 

Prieš septintus metus vai
kai būva tiek nepastovus, kad 
mokyklos tvarka jiems yra 

"persunki kankynė. Tečiaus nuo 
penktų metų kūdikis jau gali 
protarpiais tarp žaismių šio-to 
išmokti. Kad sunaudojus mok
slui ir tą minkštuti amželi 
penktų iki septintų metų. y-
ra daromi vaikni darželiai. Vo
kiečiai tas priešmokykles pa
vadino Kindergarten. Tas vo
kiečių vardas inėjo ir i anglų 
ir rusų kalbas. Priešmokyk-
lių. arba darželių vaikams, 
Lietuvoje iki šiol nebuvo. 
Kun. prelatas Povylas Janu-
ševyčius nori pirma išauklėti 
vedėjų toms priešmokyklėms, 
O paskui įkurti ir pačias prieš
mokykles. Norėtume, kad jam 
pasisektų. 

Mums tik išrodo, kad į kur
sų programą yra įtraukta j>or-
daug nepraktiškų dalykų. Ke
turiolika daigtų nelengva ge
rai išmokti su vienais metais, 
o negerai išmokus visą amžj 
gerklėje kartu. Psichologinė 
pedagogika išeis taip, kad ne-

Nepasakosiu jums viso ma
no veikimo per Seimą, tas 

tvarka buvo panaikinę vargą b u y o g a n ^ ^ a p r a Šyta 
iš savo tarpo. To pavyzdžio 
reikėtų mokintis "ir mums 

Darbininkai Laimes 
Tomis dienomis Montreale. 

Kanadoj, l>aigiasi Amerikos 
Darbo Federacijos suvažiavi
mas, šita organizacija galin
ga. Turi arti penkis milijonus 
narių. 

Darbo Federacijai svarbiau
sieji aptarti klausiniai yra: 
kokiomis priemonėmis nusik
ratyti radikalų ir kaip kovoti 
prieš pakilusią reakciją Suv. 
Valstijose. 

Federacijos prezidentas Go-
mpersas reakcija pavadina pa
kilusią čia vilnį prieš darbiniu 
kus su tikslu uždrausti jiems 
streikus. 

Tad Gompersas, atidaryda
mas Federacijos suvažiavimą, 
pirmiausia ir pareiškė, jog jis 
nesibijąs darbininkų kovos 
pasekmių. 

"Kaip ilgai aš esu gyvas." 
sakė jis, "*ir kaip ilgai turė
siu nesudrumstą minti, taip 
ilgai stovėsiu už pasaulio dar
bininkų, vyrų ir moterų, lais
vę, kokios negali panaikinti 
jokia prievarta." 

Kansas valstijoj jau įvyksta 
prieš darbininkus reakcija. 
Tenai uždrausti kadi r mažiau
si darbininkų streikai, [steig
ta, taip vadinamas, indrustri-
jalis teismas iš kelių žmonių. 
Tan teisman teisėjus skiria 
patsai gubernatorius. Pasek
mėje daug darbininkų vadų 
jau nubausta kalėjimu. 

Šiandie tos valstijos guber
natorius važinėja po industri-
jinius šalies centrus ir visur 
pasiųlo įvesti įstatymus, dran-

"Liet. Balse" 1915 m. kun. 
Tumo ir kitų ir jie nesidrovė
jo pripažinti man nuopelno 
situacijos išgelbėjimo. 

Tolimesnis mano veikimas 

šiandien ir didžiausias mano 
priedas neužgins historinės ro
lės atliktos L. I. B. mano įs
teigto ir vedamo per 10 metų 
Lietuvos klausimo Europos a-
kyvaizdoj pastatymevir tuom 
priruošimo Lietuvai kelio į 
neprigulmybę. 

Taigi" dar sykį darbas a t-
liktas pats už save liudija 
O paskui, karo metu, kuomet 
Lietuva per 3 metus (1916-
1919) buvo 9 spynom užraky-
ta nuo viso pasaulio, ugnies 
ir plieno siena atskirta, kuo
met iš Lietuvos vokiečiai nie-

Lietuvos labui užsienyj nuoi k o neišleido. Kas surado prie-
1910 m. išdalies jums yra žino-! 1H°nes išgauti ™o vokiečių 
mas. Tik ir čia aš pridursiu, j leidimus po keletą kartų at-
kad man daug atsiėjo nukęsti į vykti Šveicarijon, Lausannon, 
dėlei pavydo mūsų tautiečių buveinėn susispietusio aplink 
ir jų bergždžio, nieku nepa
matuoto, įtarimo. 

mane būrelio veikėjų, tartis 
Liet. reikalais pp. Smetonai, 

Atsimenant, kokią audrą su-! š a u l i u i > K a i r i u i > Voldemarui, 
kėlė Am. laikraštijoj tūli mū
sų tautiečiai prieš mane, kuo
met aš sumaniau leisti pilną 
iliustruotą V. Kudirkos raštų 
laidą 6 tomus. Vieni, kaip an
tai "Vienybė Lietuv." bu
vo priešinga del to, kad buvo 
išleidus keletą atskirų V. Ku
dirkos veikalų ir bijojo nusto
ti pelno, kiti, kaip "Lietuva", 
užsipuldinėjo ant manęs, kad 
aš leidau ne jų spaustuvėj. 
Kožnas gynė savo kromelį, 
man-gi rūpėjo tautos labas. 

Yčui, kunigams Maironiui 
Staugaičiui, Petruliui ir ki
tiems Kas sumanė ir įvyk
dė tos pačios Tarybos įsteigi
mą ?! Kas pastatė jos prišakyj 
Smetoną?! 

Visuos šituos atsitikimuos 
man atsiėjo lošt ne paskutinė 
rolė. (Netrukus i i paskelbtų 
dokumentų prancūzų ir lie
tuvių kalboj vis tai paaiškės). 

Ir tai šiandien tūli tų vyrų 
drįsta man spjauti veidan ir 
mane vadinti išgama, parsida-

džiamu 
kuoti. 

darbininkams strei turi supratimo apie gyvuosiu.-
darbininku reikalus. Tad kai

ti ubernatorius sako. jog šia- pgi jie gali taikinti darbinin-
ndie Kansas valstijoje esantis kus su kapitalistais? 
tikras rojus. Nesutikimus ka-' C l 0 m p e w a s i r m (iarbinin-
pitalo su darbu riša mdustri- k ų y a d a į im{ ^ ^ t 0 . 
jalis teismas. k j keh{ą a p s i r e i š k i m a pa v a . 

Tą teismą Gompersas ir k.- ^ ^ ve,dkc[^ a t k r e j p t a 

ti darbininkų vadai tad ir P»- ^ darbininku* 
vadina reakcija. Nes teisinas 
darbininkus priverstinai pa- Šiandie Darbo Federacijos 
jungia darban. Atima nuo : suvažiavimas sugalvos priemo-
darbininkų paskutinį įrankį | nių kovai prieš tą reakciją, 
prieš kapitalistus — streiką. Nereikia abejoti, kad darbi-

Rasi, darbininkams ir butų ninkai laimės. Nes jie turi 
kiek naudos iš to teismo, jei laimėti. Kitaip čia negalėtų 
jin ineitų ir darbininkų ren- j gyvuoti darbininkų organiza-
kamų žmonių. Bet visus teisė- \ ei jos. Pasiliauji ų kova už bu
jos skiria pats vienas guber- vio pagerinimą. Sustotų viso-
natorius. Ir skiriami vargiai kia pažanga. 

. . / . . . .^ . . . .u *.~ *.. i . . .i _ ; . *. : 
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galėtų mane atkratyti nuo 
tlarbo Lietuvos labui. Mano 
tėvynės meilės jausmai ]>er-
daug jau y,ra užgrudyti (užar-
tavoti), aš dėkingumo nei už-
mokesnio jokio nelaukiu. O 
pildau tėvynainio užduoti kaip 
mano protas išneša ir kaip 
man sąžinė liepia, neatsižiu-
rėdamas a r tas kam patinka 
ar nepatinka. 

Šiandien matydamas, kad p. 
Smetona i r Co veda Lietuvą 
pražūtim (Mes to nematome 
" D r . " Red.), negaliu jų gir
ti, aš pildau savo pilietišką 
priedermę, stodamas opoziei-
jon su kitais veikėjais išrodi-
nėdamas jų klaidas. Tūli pik-
sta kad aš leidžiu " L a Litu-
anie Iudependante". O ką pa
darysi? Lietuvoj rusų azia-
tišku papročiu laisvės spaudos 
nei žodžio, nei susirinkimų nė
ra, tai prisieina veikti už
sienyj. (Čia,p. Gabrys, be 
abejonės, ]>erdeda. " D r . " 
Red.) 

Smetona su savo klika Vol
demaru. Yču ir kitais nusi
statė prieš mane po IV Lau-
sannes konferencijai (rugsėjo 
1918 m.) užtai, kad aš buvau 
priešingas: 1. Urach'o rinki
mui, 2. Išimtinom konvenci
jom su Vokietija, 3. ir Tary-' 
bos savinimuisi Tautos suve-
renybės. AšaK kaipo senas, 
prityręs veikėjas, iš prityrimo 
žinau, kad politikoj nepri ler 
laužyti principų, nes tas ant 
gero neišeina, lygiai kaip 
gamtos Įstatymų laužymas. 

Dar Lausannėj jie paskelbė, 
kad manęs i Lietuvą neįsilei-
sią (gal paliudyti kad ir kun. 
Bartuška ir p. Mastauskas 
dalyvavę konferencijoj). Kas 
įvyko paskui, buvo šio nusis
tatymo pasekmė. Jie sugr.žę 
Lietuvon nustatė Ttuybą 
prieš mane ir visus veikėjus 
Šveicarijoj. Paskelbė netei
singas žinias išpradžių "Liet. 
Aide", paskui Voldemaras 
sugrįžęs į Šveic. išvilko mūsų 
vidujinius ginčus į svetim
taučių tarpą per laikr. 
"Bund" ir per įvairias "no
tas" ir cirkulerus j pasiun-
tinybes, draugijas, laikraščių 
redakcijas prieš mane. Berne 
jų įsteiifta Lietuvių "pasiun
tinybė" vienu vyriausiu tiks
lu turėjo manęs diskreditavi
mą: aš turiu savo rankose vi-
5^ ]dųpštą jų slaptų raštų da
gi anonimių laiškų, prjež ma
ne siuntinėtų Galite įsivaiz-

dinti, kokį tui Įspūdį darė sve
timtaučių tarpe. Džiaugsmą 
mūsų priešų: lenkų ir rusuJŽi-
noiua, aš priverstas buvau 
gintis jų irgi nesigailėdamas. 
Aišku, tas viskas nėjo ir nei
na Lietuvos 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, mūsų.vardas ant pa
juokos išstatytas. Kas mano 
pastatyta,tas jo sugriautą.Na, 
argi negaila ir nepikta!! 

Paryžiaus konferencijoj ką 
i jie lamiejū Voldemaras su X-
ču? Ar išgavo Liet. neprigul-
niybės pripažinimą? Ąv gavo 
Alijantų pagelbą.* Ar laimėjo 
Prūsų Lietuvą? Jų dagi ne
įleido į tą Konferenciją. Jie 
tik susikompromitavo su Koi-
čaku! 

O pačioj Lietuvoj ar geriau ? 
Ką Smetona išdarė su pusbol-
ševiku Šleževičium ? Pražudė 
sostinę, pražudė du trečdaliu 
Lietuvos, likusioj šalies da-
lyj didžiausia betvarkė.... Lie
tuva stovi ant pražūties kraš
to. 

Kas kaltas? 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, kad Steigiama
sis Seimas, jeigu jis bus są
žiningai sušauktas, padarys 
šiokią tokią tvarką. 

Jeigu Lietuvoj butų doras, 
teisingas ir nuo valdžios ne-
prigulmingas teismas, kaip 
antai Anglijoj, ar Amerikoj, 
tai visus tuos begėdiškus 
šmeižikus su Smetona prieša
kyj bučiau tieson patraukęs. 
Bet pasiduok šiandie, žmo
gau, savo priešų teismui. 

Užtat aš sumaniau sušaukti 
trečiųjų garbės teismą. 

Priimkite, Didei Gerbiama
sis Tautieti, su mano padėka 
tikros pagarbos išreiškimą. 

J. Gabrys. 

sur.i- pritaikome prie Kristaus 
jausmu, kuriuos Jis- turėjo 
trumpai pru-š mirsiant. Tokis 
susivienijimus su Kristum vi
suomet via naudingas mums. 

Jei-gu kiLį nors, kaip Tam
sta rašai, pavestų Marijai vi
są pasaulį, tai tas galima bu
tų išaiškinti į gerą pusę, nors 
nebe sunkenybės. Mes esame 
pasaulio dalis ir turime tei
sę rinktis sau giobėją. Jei ti
kime, kad ir kiti žmonės 
bei kitos pasaulio dalys taip 
pat kaip mes apsirinks arba 
apsirenka Mariją, kad globo
tų mus, tai toks išsitarimas 
nebūtų peiktinas. 

Bet jei kokis nors žmogus 
statytųsi save pa.aulio savi
ninku ir tą pasaulį pavestų 
Marijai globoti, tai butų peik-^ 
tina klaida. 

Kun. P. Budys. 

Vyi? Ir Motėm Rnbq Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Mūsus istema ir mokymo bodu }pa 
trumpu laiku iimoksita Y!M ama

to. 
l ies turime didžiausius Ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindama*. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jlega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del salygu. 

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

MASTER DB8IGNDIO 
SCHOOL. 

i. F. Kasnicka, Vedėjas 
1»« V. STATE STREET. CHICA.OO. 

Kampas Lake St. ant 4-tu lubų 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistat 

10891 So. Micbigan, Avcane 
» i m. 

VALASD09: I U I 

> • w * *n^^»»SS ! • • • - • - •» f ' i ' »• 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietavto Gydytojas tr 
Roselaade: ltMS Sa, HleUsM Ave. 

t«M«M F d t a u U* b 
OhlcagoJ: 4615 So. Woo* ša. 

Tik Ketrart* vakake mno CiM U 1M 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

Malda prie šv. Marijos 
Paneles 

Klausimas. Gegužės mėnė-
sije maldoje prie Šv. Marijos 
Panos randame žodžius: "Mes 
pavedame Tau visą svietą." 
Ką tat reiškia. Jug Marija ir 
be mus yra viso pasaulio glo
bėja, tai ką mes galime jai 
pavesti viršaus? 

Juozapas Grumbinas. 

Atsakymas. Ma neteko ma
tyti tokios maldos, kurioje 
butų parašyti Tamistos minė
tieji žodžiai. Bet man teko 
girdėti ir kalbėti, kad žmonės 
Ma rijai pa ved a ' ' visas vietas' ' 
kur busime, visus darbus, ku
riuos darysime, visus žodžius 
kuriuos kalbėsime" irtt. To
kia malda, kaip aš sakau, rei
kštų, kad žmogus pats save 
pasiveda Marijos globai VISUT 
ir visada. * 

Xor$ Kristus kybodamas 
ant kryžiaus mus pavedė 
Sav0 Motinai, bet mums yra 
naudos tą pavedima atkartoti 
savo valia ir savo žodžiais. 
Tas mūsų pasivedimas ni»ko 
nauja nesuteikia Marijai, bet 

J05EPHCV0L0N 
lietuvis Advokatas 

M W». LA BALUS STUKSI 
Gyvenimo Tai. Hnmboirtt 9? 

Vakarais » 1 1 W. M-nd Street 
Tai. Roclnrett «»»« 

CHICAGO. ILJU 

•—m 
Dr. M. T. STRK0L1S 

U E T t T I S 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1767 W. 47tfa St, 

(47 Ir Wood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:20 iki 8:30 vakare Nedėliomis 
8 iki 12 rytais. 

Tel. Boulcvard 160 
Rcs. 2914 W. 4Srd Street 

Tel. McKinlry 2«X t 

Dfi. J. SHtNGLMAN 
Gy dytoias ir Ctinrgas 
Ofisas 4980 W. 13 8t 

Kamp. 49 Covrt 
Ros. U«9 W. 4f Avenae 

Telefonas Cicero I«6« 
Ofiso Cicero 49 

KATiBAMB LIETUTIfiSAI 

• 
I • 
I 
! 
I 
I 
: 
i 
i 
i 

V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS • 
Ofisas DtdmieatyJ: 5 

29 South, La Saile Street | 
Kanbaris S94 • 

TeL Centrai 9390 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
TcL Vsrde 4681 

imisų širdyje' sudaro viemj 
gerą jausmą vįršaųs. Pa ve- i;: 
m: -ave M;v '..V m< s -a /o >n 

S. D. U C H A W i a 
I.IET1 \ VS GR.\IW>RHS 

•' .: .! '-m.:- :u4liw<' i.,, pis.^liS 
r.cikalr inf!rt*in l i n k u i , : , .1 n;.iuo 

2M\ W. 2-i PJ. i.bw*gO. IIL 
TeL Qaj»l 919*. 

į* 
1 
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KBNOSHOS WIS. LIETUVAITĖS, PASIŽYMĖJUSIOS 
DAEBUOTOJOS. 

rs. 
DRIU9II 

vijon, Rusijon. Lenkijon ir Vo 
kieti jau šnmglio keliais išve
žama labai daug Lietuvos gru
dų. Ūkininkų gyvenimas Lie 
tuvoje geras. Vokiečiams Lie
tuvoje esant, ūkininkai buvo 
rueteke. upo ir mažai tesirūpi
no ūkio reikalais. Bet vokie
čiams išsikrausčius ir I.ieta-
vai laisvai pradėjus gyvuoti, 

REIKALAUJA. 

GRAND EAPIDS, MICH. Valdyba išduoda raportus, 
- rasti iunkas visų metų atskai-

Indomus Įspūdžiai, j tą. Iš atskaitų pasirodė, kad 
Paskelbus L. L. Paskola, šie metai dr-jai buvo laimiu-

kaip kitose, taip mūsų kolom- gesni už praeitus. Išmokėjus 
visi kas , u > ,,.,!,•.;, a v o ^ j S U s i t v ė r ė Y h ^ P a r - pominines ir ligoniams pa-

. . ' . : . ' - - , . davmejimo stotis. Pradėta \ šelpas, liko suvirs $300.00 dol. 

P-LĖ S. VAUVUVAm. 

gi l i iuSl 

P LĖ P. SAVICKAITi. 

Pasižymėjusi stambiomis 
aukomis Lietuvos reikalams. 
Pirmutinė pirko L. L. Pask. 
bonų. Taip-gi gabi daininin-

Nors cia 
bet yra tikra Lietuvos duktė, 
daug aukojosi jos reikalams. 
Yra L. R. Kryž. rėm. skyrio 
raštininkė ir dirba nors sun
kiausius darbus by tik del > kė ir daug dirbanti tautos la-
Lietuvos. Priklauso prie visų | bui. Priklauso prie visų idėji-
gerų draugijų ir dirba su pa- nių draugijų ir visose dirba, 
sišventhuu. Taippat yra gabi i Yra Labdaringos Sąjungos 
dainininkė. i garbės narė. 

" ( _ 
u i - m 

MUSįJ DARBUOTĖ, 
New Torko apielinkės Federa-, gos našlaičiams tapti amati-
cijos Tarybos narių ir darbuo- Į ninkais ir t. p. Našlaičių prie-

tojų ketvirta konferencija, ; ^ l a u d a i a u k u parinkti Ameri-' 
„ I koje ir pasiųsta du atstovu, 

Į konferencijų laikvta gegu- i š k u r i * v i e n a į * * * • * * £ 
-• 01 A x „ , . . ,> svečius, vra Jėzaus vaikelių zes 31 d., s. m., gerbiamų Ben-1 , ..' * . . . . , 
doraičių bute prie Union gat- j d r a u g a s viee - pirmininku; 
vės, Brooklyn, tf. Y. atsilankė | f ^ ^ T " * * * * * VT& 

E. Demblys, O. Bendoraite 
nė, J. Madulaitis, J. Karosas, 
L. šimutis, P. Lukas, St. Dau
noras. V. Bendoraitis ir J. La
kas. 

Konferencijos vedėja iš
rinkta O. Bendoraitienė, rašti
ninku J. Karosas. 

Svečiai i š Lietuvos. 

Į konferencijų atsilankius 
Lietuvos piliečiam^ Julijonui 
Balsevičiui ir Jonui Šeškaus-
kui, tikkų atvažiavusiems iš 
Kauno Amerikon, vienbalsiai 
nutarta Federacijos Tarybos m o ė č i a gyvuojančių šelpimo 

lotas Januševičius. 
Iš Amerikos piniginės pa

ramos jau gauta nemažai, tik 
ta parama teikiama per val
džių arba pavieniag ypatas, 
be tam tikros organizacijos, 
nevisuomet buvo pasekminga. 
Nepasitenkinimų buv0 galima 
patirti ir aukotojų ir šelpia
mųjų tarpe. Aukų paskirsty
mus reikia geriau sutvarkyti 
ir sukoncentruoti 

Svečiai užklausti, ar jie 
baidys aukas rinkti Ameriko
je savystoviai, ar ieškos para-

reikalais organizacijų, atsakė, 
kad savo darbui paramos ieš
kos pas visus Amerikos lietu
vius. Su Lietuvos R. Kryžiaus 
Rėmėjų Draugija jau esa pa
darę sutarti- Kreipsis taipgi 
i Tautos Fondų ir kitas orga-

j nizacijas. 

raštininko išdirbtų konferenci
jai dienotvarkę atidėti kitam 
susirinkimui, o šiuo kartu iš
klausyti svečių pranešimų a-
pie dabartinį Lietuvos stovį ir 
patirti jų kelionės Amerikon 
tikslų. * 

ų pneg . , ^ e w Yorko apielinkės Fe-
Konfereneijos vedėjai O. t deracijos Tarybos narių ir dar-

Bendoraitienei paprašius iš buotojų konferencija, išklau-
svečių pirmas prabilo Julijo
nas Balsevičius. **Atvažiavo
me i Amerika," pasakė jisai, 
"ne politiniais ir partijiniais 
tikslais, tik Lietuvos našlai
čių, Jėzaus vaikelių draugijos 
siunčiami ieškoti pas Ameri
kos lietuvius piniginės para
mos mūsų krašto varguoliams, 
kurių Lietuvoje yra daug." 
Didžiojo karo audros paardė 
daugclj lietuviškų šeimynų, 
Lietuvos karo frontas ne vie
nų šeimyną paliko be tėvo. gi 
dar daug yra tokių šeimynų, 
kurių tėvai išvažiavę Ameri
kon, jokios paramos joms ne
beduoda. Našlaičių Lietuvoje 
tūkstančiais galima priskaity-
ti. Reikėjo juos vi>u.< globoti. 
o lėšų neitu vo iŠ kur paimti. 
Našlaičių prieglaudų Lietuva 
beveik neturėjo. Kur išgalės 
leido, teikta pavargėliams ir 
naš!ai<"'ia:!!- pageiha drabu
žiais ii- valgiu. Tik Jė/.;i;i> vai-, 
ke l iu i j r a ; ; - i KH i.-'iku; ;;- K a a 

n«\ tapo Įsteigia nas'an-ių pne-
lilauda. kurioje randas'; SO vai
kų. Lėšoms atsiradus. Inu pri
imama daugiau našlaiėiu ir 
>rie pačio< pri'^latulos bus] matyt. 

siusi svečių pranešimo, jų ke-
Tionėš tikslui nuoširdžiai pri
tardama, išnešė sekančių re
zoliucijų: 

Lietuvos našlaičiu prieglaudų 
reikalą. ' . 

New Yorko apielinkės Fede
racijos Tarybos narių ir dar
buotojų konferencija, Lietu
vos našlaičių globojimų pripa
žindama begalo svarbiu mūsų 
tautos reikalu, pasitiki, kad 
Amerikos liefcuvių katalikų vi
suomenė, tarpininkaujant Tau
tos Fondui ir Lietuvos Raud. 
Kryžiaus Rėmėjų Draugijai. 
gausiaį parems aukomis Jė
zaus vaikelių draugijos inkur-
tų našlaičių prieglaudų Kaune 
ir tuo pačiu tikslu kuriamas 
prieglaudas' kitose Lietuvos 
vietose. , 

Lietuvos atstatymas 

Jonas šeškauskas suteikė 
neijai nemažai žinių 

dabartinės padėties. 

ukes taisyti ir gerinti. L z ine 
tų, kitų Lietuva pilnai galės 
susitvarkyti. Žemės reformos 
Lietuvoje laukia labjausia be
žemiai ir mažažemiai. Valdžia 
rūpinasi kiek galėdama žemės 
klausimo sutvarkymu, b 4 lė
šų trūkstant nedaug gali šiuo 
reikalu nuveikti. Pirmiausia 
žeme aprūpinami lietuviai ka
reiviai, dvarai išnuomuojairii 
valstiečiams, bet kad daug 
dvarų yra neišnuormiotų. Lie
tuvos Steigiamasis- Seimas že
mės klausimų turės galutinai 
išrišti. 

Lietuvos valdžia labai demo
kratiška. Reikalui tsaut. gali
ma lengvai jr su pačiu prezi
dentu pasimatyti. 

Lietuvos inteligentų padėtis 
oebloga. 

Lietuvos darbininkai. 

Blogiausia ir sunkiausia gy
venti Lietuvoje darbininkams. 
Uždarbiai visai maži, dirbtu-
vų tik keletas Lietuvoje ran
dasi. Kauno darbininkai nu
varginti. Paprastai darbinin
kai dirba dvi savaiti, o ke
turias savaites stovi be darbo. 
Valdžia stengiasi darbininkų 
padėjimą pagerinti, bet ir čia 
jai trūksta lėšų. Prieš karų 
veikusios Lietuvoje dirbtuvės 
visai sustojo ėję. Kaune dirba 
tik 1150 darbininkų. 

Lietuvos mažažemiai, beže
miai ir didesnė dalis miestų 
darbininkų glaudžiasi prie lie
tuvių krikščionių demokratų, 
kurie arčiausia darbininkų 
reikalų stovi. Pirmiau buvo 
nemažai Lietuvoje darbininkų 
pritariančių Lietuvos socijalis 
tams. Bet vėliau pradėjo dar
bininkai nuo socijalistų šalin-
ties. Perdaug žydai socijalis
tų tarpe vadovauja ir šeimi
ninkauja. Lietuvos socijalistų 
laikraščiai žydų globoje, žy
dai vadovauja socijalistų dar
bininkiškose organizacijose. 
Socijalistų darbininkų profesi-
jinių sųjungų centro valdyba 
susideda beveik tik iš žydų. 
kurie yra pasirižę Lietuvos 
pramonę, prekybų ir kapitalus 
kontroliuoti ir visai p savo 
rankas paimti. 

ve Darže, Mack Ave. Basekį 
Road. Kun. J. Jonaitis paaiš- j • 
kino, kad įžangos tikietų jau REIKALINGI LEIBERIAI. 
pardavė apie porų šimtų sve-!Del foamlrės darbo Pastovus 
timtaučianifc. Taigi, labai mes i darbas. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart 

veikti. Ingaliota atstovai: P. Turtas grynais pinigais arti 
Butkus ir D. Graieaitis kreip-! trijų tūkstančių dol. Suv. Vai. 
ties į draugijas. Neminėsiu' Liberty bonų yra pirkus už 
čia dr-jų, iš kurių mažai kų11,000,00 dol. Su nejudinamuo-
galima buvo tikėties. Primin- ju turtu dr-ja turi turto arti 

esame dėkingi, kad taip uoliai 
darbuojasi parapijos labui. 

Buvo raportai iš apžiurėji-
1 , i » i v v i \ i i ^"""davėjai — Kalbanti* U E T U V I š K A I įuo l o t u del bažnyčios . D a r b a s Parrot, i.Jtu* ,»„»,, naujoj »u»div J\oi 

, i , . " • • i •, P»ty"»iua neirikallnsas. ims >t mokinsima pavestas klebonui ir komite- Jua real, e s t«e wu° pa* u~<nų p myrU-
, , . "•"* ,*a"-'3 >»anaKeriui.: komišina« bunj 

t a m s , kad a p ž i ū r ė t ų , k u r i ve-1 ^ " J , : ^ , ;KM,$i0Cu-! n!<nes' lS >»•»<"»<»* 
• l • AtaiaAukiu- Mr. Kouirvt, salta inanag^r 

t a b u t ų p a t o g e s n ė i r p r i e i n a - Į iCLAlh\ s ,^N'U :??H***L 8uWlv 

siu tik apie SS. Petr0 ir Po-
.ril.N . 1 , . ^„ 
» u u \jLl-jq 

mesne visiems 
lietuviams. 

Gegužio 29 d., 1920 m., su 
bažnytinėmis apeigomis tapo 

, . . . , , , . , , , , , , , .. .palaidota M. Stanušauskienė. 
16,000.00 dol. Malonu buvo iš-1 tTTt . T . ± . . s , i Priklausė prie Jaunimo Lietu-toKs raportas 

rouiu «02. 118 X. La sal le Sttr. 

šios kolonijos j ~~ 

Seka j girsti 
Kovo mėn. mėnesiniame su-! nauji užmanymai, 

sirinkime įgaliotinis P. But-: Su nekantrumu laukiu kas 
kus kreipėsi su prašymu, kad | užsimins apie L. L. bonus. 

vių R.-K. draugijos. Buvo ge-
ir uoli 
naudai ir tautos! 

KRIKAUNGI LEIBERI.\I 
<nv:.^w..s i', ulding: 61 c. j valand* 
ir piecework. l'o keletos dienų dar
bo vyrai gali padaryti J i2 į diena. 
Darbas pastovus šežiosdienos į savai
tę. Devynios valandos } diena. Mo-
kasi kas savo įt^. 
ĄMERIC&K BKAKt: SMOE & FDRY. 

Melrose Park, 111. 
, . . . . . i - i i I l m k i t e ^ k e Str. arba Madison S t 

ra katalike ir uoli darbuotoja Kanj liniją. 
Bažnyčios 
gerovei 

dr-ja Pirktų L L. bonų. Atsa-1 štai nuo durų pasigirsta mar-1 ffkmm j a į ^ i l s - t i e s ^ 
kyta, kad šj dalykų svarstys šalkos balsas: "Gerb. pirmi-[*^e s š a l t o j ž e m e l į j t 
metiniame susirinkime, kuris j ninke, p. D. Graičaitis su di- G e g l į ė s 3 1 <j., 1920 m., Jau-
jvyks gegužės mėnesyj. ''••'• - , 1- ' 

Įraukiame 
nes ši drau-
padėjus pa

dėliai svarbiu reikalu meldžia 
suteikti jam teisę ineiti j vidų 
ir pratarti kelet% žodžių." 

Nudžiugau, nes žinojau su 
kokiu tikslu p. D. G. atėjo. 
Tai paskolos stoties įgalioti-

nimo R.-K. draugija ir Šv. 
Petro R.-K. parapijos choras 
buvo Įrengę šeiminiai išvažia
vime ant Bell salos. Oras bu
vo šiltas ir gražus, todėl ir 
jaunimo susirinko skaitlingas 

FIKISHEJRS 
prie medžio prityrusiems augščiau-
sios algos mokamos, pastovus darbas. 
Atsišaukite: 

MAY MFG CO. 
61st & May Street. 

Laiko yra. 
su viltimi, 
gija yra 
matus ŠS. Petro ir Povilo 
parapijai, tūkstančius dolierių 
yra aukojus pastatymui baž-
uyčios ir mokyklos. Turi gra
žių nuosavų svetainę. Ren-! susiraukęs (matyt 
giant vakarus L. Vyčiams, i prato kokiuo tikslu svetys a k ! 

Mot. Sąjungai, Panų dr-jai, j ėjo). "Negalima! Metinis Mi-
chorui ir kitoms dr-joms, duo tingas! Turim daug reikalų 
da svetainę už mažų atlygini- svarstyti! Pasakyk, jei nori, į p . Grigaitis. Visi ragino jau
nių. O jeigu rengiamas vaka- lai palaukia. Po mitingo ga- į n[m į)iw prakilnių jdėjų. Bal

nis. Bet staiga nustebiau paž-, būrelis. Visi linksmai žaidė 
velgęs j pirmininkų. Jis bovQ "Agooaale" ir kitokius žaidi 

ir jis su - j l u u s . Paskui užkandžįauta.Už-
kandžiaujant pasakyta kelios 
prakalbėlės. Kalbėjo pJ i . šla
pelis, p. J . Atkočiūnas, p. 

Konier 
i> Lie 
Lieluvo.- atstatymas buvo sun
ku.--. b<>! Lietuva vi>vien jau 
gyvuoja, nois vaiyo ]>ri>iėjo 

Lietuvos mokyklos. 

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

Kapitalistų nereikia. 

Lietuva iš Amerikos nelau
kia kapitalistų, bet lietuvių su 
gerais norais ir sumanymais, 
kurie savo taupymus Ameri
koje galėtų indėti j Lietuvos 
pramonę ir prekybų ir tuomi 
pasitarnautų Lietuvos labui. 
Žmonės su pritarimu Lietuvai 
bus daug naudingesni prie 
mūsų tėvynės atstatymo, kaip 
dideli kapitalai, kario galėtų 
mūsų tautos dvasia pavergti. 

ras būva parapijos naudai, su-
šelpimui našlaičių bei tėvy
nės labui, tai ir veltui duoda. 

Kada buvo renkamos aukos 
Tautos Kalėdini n Fondan, ši 
dr-ja aukojo stambiausių aukų 
būtent 50.00 dol. ir svetainę 
prakalboms davė veltui. Žo
džiu sakant, nieko dr-jai nega
lima užmesti. Bet mūsų lūke
sys jau baigėt!. 

Gegužės antra pusė. 23 die
nų Mot. Sųjunga, su pagelba 
L Vyčių, stat« scenoje "Au
dra giedroje". Veikalas juo
kingas, artistai gerai atlieka 
savo roles. Publika patenkinta, 
o tuo labiau, kad pradedant 
vakarų, gerb. kleb. kun. A. 
Deksnis pranešė, jog yra at
važiavęs didžiai gerbiamas sve 
tys kun. dek. Mironas, Liet. 
Vai. Tarybos narys. Pakvietė 
svetį ant estrados, kad susi
pažintų su parapijonais. 

Gausiu delnų plojimu buvo 
;utiktas. Prabilo j susirinku
sius, ypač Į sųjungietes ir 
trumpa kalba supažindino jas 
su darbuote jų sesučių Lietu
voj. 

Gegužės 24 d., 7:30 vai. va
kare žmonių pilna svetainė, 
8:00 vai. vietos kun. A. Deks
nis atidaro vakarų ir vedė
jam jo perstato J . Banį. 

Vedėjas pakviečia parap. 
chorų pradėti programų. Cho
ras sugieda Lietuvos himnų ir 
"Lietuviais mes esame gimę*'. 
Po to pakviečia kalbėti gerb. 
svetį. 

Kun. Mironas kalbėjo dviem 
atvejais. Kalba visiems lal>ai 
patiko. Nors ilgai kalbėjo, bet 
visi ramiai užsilaikė ir do
miai klausėsi. Aukų surinkta 
$73.13. 

Gegužės 25 d, ŠŠ. Petro ir 
Povilo dr-jos metinis susirin
kimas — tas mūsų taip ilgai 
laukiamas vakaras. 

lės ineiti," sako pirmininkas. 
/iaimė, kad ne visų buvo to-

giant užkandžius atsilankė 
trys svečiai: moksleivis J . Me-

kios mintys. Iš susirinkusių! dinis, p. S. Juodvalkis p. A. 
narių pasigirsta balsai. "Ne Stankus. P. E. šlapelis pers-
laikas po mitingo priimti de
legatų; turite tuojaus leisti." 

Pirmininkas nusileidžia ir 
duoda maršalkai ženkle įleisti. 
P-as D. G. trumpais, bet jau
triais žodžiais paraginęs pas
kolinti pinigų Lietuvai, sulig 
išgalės, padėkojęs, apleido 
svetainę. 

"Šito dalyko nesvarstysi
me," tarė pirmininkas. "Pe
reitų mitingų likosi atmesta. 
Viskas užbaigta." 
« P. J . Vaičiūnas, vietinės 
paskolos stoties pirm., pasi
prašo balso. Gauna, bet su sų-
lyga, kad ne ilgai kalbėtų ir 
ne apie tų patį dalykų. Pra
dėjus p. J. V. kalbėti, pirmi
ninkas su kitais narias bandė 
sustabdyti, bet nesustabdė. Po 
p. J . V. kalbos pirmininkas nu 
sileido ir sutiko leisti per bal 
sus. Už pirkimų bono balsa
vo bemaž visį nariai, išskirus 
ne pilnų pustuzinį nesusi
pratėlių. Nutarta pirkti bonų 
už 100.00 dol. 

Šv. Juozapo dr-ja ir-gi yra 
pasiturinti. Geistina, kad ir ji 
nepasiliktų be L. L. Bono. 

Tėvuko Žentas. 

Red. prierašas: Draugija 
puikiai pasielgė, nors p. pir
mininko apsiėjimai lig nesup
rantamas, (leistina butų, kad 
jis pats aprašytų tų dalykų. 

tatė moksleivį J. Medinį pa
kalbėti, kuris gražiai kalbėjo 
apie vienybę ir meilę jaunimo 
tarpe. P-as S. Juodvalkis ir 
p. A. Stankus skatino ir dau
giau rengti panašių išvažiavi
mų. Klebonas, kun. J. Jonaitis, 
iš priežasties parodavimo, ne
galėjo paskirtu laiku atsilan
kyti. Prieš važiuojant namo 
sugiedota tautos himnas. 

Medelis. 

AKT PARDAVIMO K AMAS 
per savininką 3708 KmeraM Ave. 
9 kambariu mūrinis namas 5 ir 4 
naujai ištaisytas. Kaina $2,50.00 Cash 
$500.00 Ualaasa kaip randa 

M. J. MORAK, 
7952 Carpcnter Slr. 

Telefonas Vincennes 1195 

LIET. PILIEČIŲ DB-JOS 
VAK. PA. 

Pittsburgh, P». 
Valdybos Antrašai: 

J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Janauskas—vice-pirmininkas. 
J. W. Patckevich, nutarimų r; 

t įninkąs. 
J. Daukšys—finansų raštininkas. 
B. W. \Voshner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

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

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

S g g g ^«" 

DETROFF MICH. 

Jėzaus vaikelių drųugijos 
atstovai paprasti Lietuvos 
darbininkai, kuriems nei pro
gos nei laimės nieką* nedavė 
išsilavinti. Kalba prastai be 
jokių pagrųžinimų, bet svei
kai ir grynai lietuviškai. Va-
žinodami po Amerikos lietu
vių kolonijas su prakalbomis 
našlaičių prieglaudos reikalu, 
nepadarys didelio efekto B-pa<-!o> ]>v:"ciau'!o> irus | matyti jai labai daug. Sian 

a-natų mokyklos, I diena iš Lietuvo.* jau naudo-j kalbumu, brt galima tvirtai 
dirbtuvėlės, kurios duotu pro- ja<i visi kraštai aplinkui. Lat-i tikėti, kad geran pataiky,. • 
kuriamos 

Amerikos lietuvių širdis, kaip 
mūsų garsų* kalbėtojai. Jų 
atstovaujama Įstaiga pati ui 
save geriausia liudija. 

Darbuotojai išklauso svečių 
pranešimų, esant vėlam laikui, 
konferencijos toliau nebetęsė, 
bet jų uždarė 11:00 vaL vaka
re. 

Ona Bendoraitienė, 
. . . . Konferencijos vedėja 

Jonas Karosas, 
Konferencijos raštininkas. 

"Dalerey'us" 

Mažai matyti laikraščiuose 
žinių iš šios l iet kolonijos dar 
buotės. Sakytum, kad nieko 
čia neveikiama. Bet viskas 
kitaip yra: daugiau Veikiama, 
negu rašoma j laikraščius. Tas 
ir gerai. I r reikia daugiau 
veikti negu garsinties. Xeper-
senai sutverta čia Šv. Petro 
Lietuvių R.K. parapija. Gegu
žės 23 d., 1920 m., laikė susi
rinkimų p. Roko svetainėj, 
1904 W. Jefferson gatvės. 
Posėdį atidarė malda vietinis 
klebonas, kun. J Jonaitis. Per 
skaitytas protokolas iš praeįto 
susirinkimo ir vienbalsiai pri
imtas. Po to išrinkta darbinin
kai pasidarbuoti rengiamame 
piknike, kuris bus birželio 
12 d., 1920 m., Campbell Gro-

AXT PARDAVIMO. 
Mūrinis Namas su 3 randomis ir 
krautuvė už prieinama kainą, geroj 
bizniavoj apielinkėj. Atsišaukite: 

4533 S. 1-aflin Str. 

A>T PARDAVIMO: 
3 kampinis 4. 5 ir 10 lotų kiekvie
nas, taipgi vienas 5 kambarių mo
derniškas namas su 8 lotais, taip 
kaip maža farmiukė^ bet mieste; 
savininkai parduos pigiai iš priežas
ties važiavimo feuropon. Lietuvių ap-
ielinkė arti. Atsišaukite:' 
6652 So. Aroiier Ave. ari>a 

1315 W. 18 Street 

AKT PARDAVIMO 
Grosernė ir Bučernė geroj vietoj. 
Atsišaukite Šiuo adresu: 

4825 So. Winehcstcr Ave. 

ANT PARDAVIMO, 
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais mūrinį namą 
ir t a ippa t gerai išdirbta, bizni. P i r 
mos klesos knygynos i r Cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi į tai
symai, kaip v a : visame name ga-
zas, geriausi elektros jvedimai, 
maudynes abejuose pagyvenimuo
se, basementas, akmens pamatas 2 
pėdų i r 18 eolių storas. Grindįs 
basemente cementinės. Garu šildo
mas visas namas. Suros naujausio 
įtaisymo 1-mas pagyvenunų—pir
mos klesos knygynes i r cigarų 
krautuve kampas 47-tos i r Wood 
gatvės.Grindįs muro, durįs i r lan
gai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime 
durįs i r langai ta ippat ąžuoliniai. 

Parsiduosiu namą i r bizni vidu
tine kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europą. Atsišaukite tuojaus į 

P. MAKAREWICZ, 
1757 W. 47 gatvė. Chicago, D l 

•z-jr*. '?-*. _ ...̂ 's* •« Bji^jjriT. 

KOL DAR YRA, RAR6ENAI 
negirdėta Chicago Real Estatc ant north vest side, arti prie 
Mokyklų ir Bažnyčių. 
Pastatysime Jums Namą koki norėsite ant Jūsų Išlygų. 

Lotai 30x125 pėdų po $435 ir ausčiau. Ateikite pas mus 
ir pasikalbėkite. Ateikite Nedėlioj Birželio 20ta. mūsų maši
nos pasitiks Jus prie Cicero ir Belmont A ves, tarpe 1-mos ir 
6 valandos. Reikalaukite Mr. KoppeJ. Downtown Ofisas. 

Javaras and Johnson 
Room 802-118 N. La Salle Str. 

J 

^ 

t 

l 

r 

i 

MAGDE. "ik. lirip mat niriti jal-
rq ' libarviiiivt ritokivs mazgojim**, 
trinkimus, mviltrimnt — i> r&ie* ta» 
nirto nepac'Hiio nuo tn 6«»rio plris-
kanu... .Vau yč4* tirt iaroM!" 

MAUK. ".Va, lai kam tau krtt b'-
rrUtatingai! živtfk, ktkif mo%o plan-
kai gralu*. jrrf»«.t ir lysti, o ta-' 
todfl, tad ai tartoj* KVFFLES!" 

Kas ta iy raRUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Xei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!.' RUF-
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuri* prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grnžj. O ka* ga! 
but gražesnio už ilgus, blizgančiu*, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio u i čysų ncnicžrnčia. galvos odą ? 

R U F P I ^ B S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keliu mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos nrntsinaujintų. ' 

Nusipirkte šiąnakt R t 'FFLES bonkutę aptiek ^c . Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos- vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridrti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite ju«ų aptickoįe, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

• T. AD. RICMTCK 6 CO.. 3J6430 Bro»dw*y, N«w Yock _ * . į 

i 
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CHICAGOJE. I ' 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

Pirmadienis birž. 14 d., 
Šv. Bazilijus Didysis. 

Antradienis, birželis 15 d. 
šv. Vitas, kank. 

VAGIS PAŠOVĖ POLIC 
MONA. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

Iš BRIDGEPORTO. 

Ir tuojaus buvo pagautas. 

AIRIAI NEPATENKINTI 
REPUBLIKONAIS. 

Nepalietė jie Airijos klausimo. 

IS 

Republikomj konvencijos 
juetu Chieagoje viešėjo ir Ai-
ji^os respublikos prezidentas 
51e Valerą ir kiti žymesnieji 
airiai, šios šalies piliečiai. 

Dėjo jie visas galimas pas
tangas, kad republikonai savo 
platformoje pažymėtu airiu, 
šalies likimo klausime. 

Teeiaus republikonai to ne
padarė. 

Suprantama, tarp airiu pa
kilęs nepasitenkinimas repmV 
likonų partija. Ir jie žada su 
republikonais už tai atsily
ginti ateinančiais rudeni rin
kimais. 

Republikonai nuo to daug 
kuo turės nukentėti. 

Praeitą penktadienį nesenai 
paliuosuotas iŠ kalėjimo va
gis James Grant pavojingai 
pašovė poliemoną Otto Kalben 
ir po to mėgino pabėgti. Bet 
vikiai buvo sugautas. Susibė
gusieji žmonės gerai apdaužė 
niekšą, taip kad jis paimtas 
ligoninėn. 

Poliemonas irgi paimtas li
goninėn. Ir jo gyvybei yra 
pavojaus. 

Poliemonas vagilių In-vaik-
šėiojanti susitiko šiauriniam 
Lincoln parko krašte. J is po-
licmonui buvo žinomas. 

Tai buvo apie 1 :(M) dieną. 
"Kaip laikaisi, Džimai, ką 

į čia taip vaikštinėji?" pa-
! klausė jo poliemonas. 

'•Nieko tokio nuo to laiko, 
kuomet išėjau iš kalėjimo, 

1kuriu tu mane buvai nubug-
dęs," atsakė vagilius. 

'•Taip tai taip, bet leisk 
man pažiūrėti, ar tu neturi su-
savimi kokio nors uždrausto 

SALIUNININKUS LAUKIA 
AŠTRI BAUSMĖ 

1 _ : _ 
, K i J I K i u 
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pa matysi", 

Vidujiniu mokesčiu kolekto
rius Mager paskelbė', jog su
gauti saliunininkai pardavi
nėjant degtinę, bus baudžiami 
nuo tūkstančio ligi trijų tūk
stančių dolierių pabaudos. 

Nes tik tuo keliu bus gali
ma įgyvendinti probibieijos 
Įstatymą, sako Kolektorius. 

Bet jei kartais nuo nubau
stų nebus galima iškolektuo-
ti pabaudų, tuomet jų nejuda-1 ssa 

"Tuojaus pamatysi", tarė 
vagis, staiga išsitraukė iš ki-1 

šeniaus revolveri ir ėmė šau
dyti j ]>oliemoną. 

Poliemonas atsakė tuo pa-
tim. 
Vagis bėgti Poiicmo.. ėmė 

vyties. Paskui poliemoną žmo
nių būrys. 

Vagis apsuko keletą medžių 
ir krūmų ir sprūdo ant kelio. 
Tuo metu automobiliu važia
vo municipalis teisėjas Bara-

Vagis užšoko ant auto-

Katrie jau esate pirkę Lie
tuvos Laisvės Paskolos bonų 
ir pilnai užsimokėję, galite 
kreiptis pas iždininką, George 
Petkų, real estate ofise po 
num. 3402 S. Halsted St., Chi-
eago ir atsiimti savo bonus, 
nes Lietuvos Misija jau pri
siuntė. Ateidami nepamirškit 
atsinešti atvirutes ir subskrip-
eijų kvitas. 

Katrie dar nesate lx>nų pir
kę, kviečiami ateiti ir nupirk
ti. Kas pirks ir tuojau įmo
kės pilną sumą, tas tuojaus 
gaus ir hemą. 

Vyrai, moterys, subruskim. 
Pirkim lx>nų. nes laikas jau 
trumpas. Vėliau, kad ir norė
sit, nebus galima gauti. Nepra 
leiskite progos. Bukime Lietu
vos patrijotais, remkime Lie
tuvos nepriklausomybę. 

Geo. Petkus. 

bonų. Nežinrėkime Lietuvos J Ačiū mano mokiniams ir Į f 
išgamų. Susipras kada, bet ta- p-lei S. Milasevicz, kuri taip 
da jau bus vėlu. Bonų galima 
pirkti ir pas A. Stakeliuną, 
2143 W. 24 St. 

A. L. Stakeliunas. 

VYČIŲ CHICAGOS AP
SKRIČIO KUOPOMS. 

L. V. Ch. A. 
žiavimas įvyks 

metinis įsva-
liepos 5 d., 

1920 m. Vieta Beverley Hills 
(87th ir Ashland Ave.) 

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

Kad L. V. Ch. A. metinis 
išvažiavimas butų vienas iš 
didžiausių, todėl liko išrinkta 
komisiją, kurion inėjo iš visų 
kuopų po vieną narį. Komisi
jos susirinkimas bus birželio 
15 d., 1920, 8 vai. vakare, P. 
Baltučio krautuvėje, 901 W. 
33rd St. Būtinai turi atsi
lankyti visų kuopų atstovai, 
nes turime sūdanti 

gražiai skambino ant pijano; 
p-lei Onai Rudauskaitei ir M. 
Norkaitei, p. Karoliui Sarpa-
liui, J . J. Zolpui ir T. Jaku-
baičiui, kurie «avo dainomis 
palinksmino publiką ir pagrą
žino programą. 

Taipgi širdingai aeiu tiems, 
kurie prisiuntė man tokius gra 
žius gėlių bukietus. 

Dar, kartą širdingai ačiū. 
E. G. Makar. 

I 
I • • 
I 
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progra
mą. 

J. P. Baubkus. kuop. narys. 

PRANEŠIMAS AŠTUONIO-
LTKIEČIAMS. 

mos nuosavybės but parduo
damos. 

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

McADOO IŠKELIAVO NEW 
YORKAN. 

Republikonų _ konvencijos 
metu Cbicagoje viešėjo buvęs 
pinigyno sekretorius McAdoo. 

J is iškeliavo New Yorkan. 

mobiliaus laipsnio ir atrėmė 
į teisėją revolveri liepdamas 
kuogręičiaus važiuoti. 

Teisėjas negreit paklausė 
jo paleisti greičiau automobi
liu. Tuo tarpu poliemonas ir 
būrys sekė paskui automobi
lių. 

Vagis nusisuko nuo teisėjo 
ir šovė į bėgant] ]x>liomor.ą. 
Pataikė. Tas sudribo. 

Tuo momentu teisėjas štai- i Ą 
įga užspragiavo autoinobiliaus 

Katrie esate pirkę L. L P. 
bonus, ateikite atsiimti, nes 
jau parsiųsti. Ateidami atsi
neškite kvitas, kokias gavote 
pirkdami bonus. Bonų atsi
imti reikia eiti ton stotin, iš 
kurios kas pirko. Atsiųstieji 
bonai randasi pas iždininką 
Alex Dargi, 726 W. 18th St. 
ir pas Joną Kastėną, 663 W. 
18tb St. 

Kurie dar esate nepirkę bo
nų, nepamirškite nusipirkti, 
nes visiems turi rūpėti Lietu
vos valstybės paskola. Laikas 
trumpas. Paskui kadir kaž 
kai]) norėsit — negausit. 

Tai-gi, norintieji pirkti pra
šomi ateiji į viršui pamnėtas 
vietas. Likti be bono paskui 
gali būti ir gėda. Susiėję drau
gai žiūrės, kuris iš mūsų nė 
50 dol. nepaskolino Lietuvos 
valstybei, kuris iš mūsų prisi
dėjo prie tų tėvynės priešų, 
katrie visokiais budais sten
giasi tai paskolai kenkti, 

neužsitraukime 

DARBININKŲ PIKNIKAS. 

Visi rengia piknikus. Dar
bininkai ir-gi nenori pasirody
ti keistesni atsilikimu nuo ki
tų žmonių. Jie susispietę į 
Liet. Darbininkų Są-gą, per 
Cbieagos apskriti rengia nebe 
kokį pikniką Bergman's dar
že, Riversidė, birž. 20 d. Ar 
darbininkas, ar ne, rengėjai 
visus kviečia į tą išvažiavi-

kur ant tvro oro rasite mą, 
linksmumą 
minimą. 

ir dvasios sura-
Pr. 

MELROSE PARK, ILL. 

Taigi, B* 

I ratus. Automobilius nuo spra-
Pirm iškeliausiant P™™^,; d a v n u o susį trenkė, vagis nuo 
kad nevažiuosiąs Į San F W L . k r i t o . t i p s i o j ? a n t grf. 
riseo demokratų konvencijon. I ^ ^ - ^ m k e l i a i s a n t 

7- • jo užklupo ir tuo momentu at-
Chicagoje nuo karse.o v i o - j ^ ^ ? m o n h } 

nas žmogus mirė ir daugelis 
susirgo. 

rv 

A. f A-
F. A. G0LU6ICKIS 

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

Laidotu^ vės įvyks utar-
ninke, birželio 15 d. apie 
9 vai. ryte. Iš namų 1432 
So. 50th Court Cicero. Iii. 
i šv. Kazimiero Kapines. 

Giminės, draugai ir pa 
žįstami kviečiami atsilan
kyti i šermenis ir daly
vauti laidotuvėse. 

Lieka dideliame nuliū
dime velionio moteris, 

K. Golubickienė. 

Neužilgo atvyko policija ir 
vos išgelbėjo vagį nuo mir
ties. 

Paimtas ligoninėn vagis 
!Grant atsigaivėliojo ir tenai 
Į pasisakė policijai, kad jis vos 
•pirm trijų savaičių paliuosuo-
!tas iš kalėjimo. Vienam sa-
įliūne nusipirkęs revolverį ir 
| visas laikas tykojęs nužudyti 
'poliemoną Kalben. Nes tasai 
buvo prisidėjęs prie pastaro
jo uždarymo jo kalėjimam 

Patirta, jog Grant. pradėjus 
1891 metais, yra buvęs į vai
ruose kalėjimuose už blogus 
darbus. Pastaruoju laiku jis 
buvo kalinimas už užkabi lieji
mą vienos mergaitės tam pa
čiam Lincoln parke. 

AUTOMOBILINIAI VAGYS 
DARO REKORDĄ. 

» PETRATIS S FABIJONAS 

f 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E - I N S ' J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAH 
Sib>.cii C i n u Parduoda Laivokortat 

N O T A B I J L Š A S 
32*9 So Hi'sttd Street. Ctdcifo Illinois 

T t L l P H O N t BOULEVA*)D 611 

Praeitų penktadienį Chica-
goje pavogta gatvėse 27 au
tomobiliai. 

Tai skaitosi rekordas. Nes 
'icko dar nebūta su viena die
na. 

Jons Grisius. 

IŠ WEST SIDĖS. 

Nežinia ar visur, ar tik pas 
mus taip yra. Einant per na
mus ir pardavinėjant L. L. 
Paskolos bonus užeini žmonių, 
kurie šiuo tarpu atsisako, lie
pia kitą kartą užeiti, kiti ir 
perka. Bet kada užeini pas 
mus vertelgas-(biznierius) ir 
prisimeni apie bonus, tai nė 
kalbėti nekalba. Sako: "Aš 
nepirksiu, nes biznis neina" ir 
neperka. Ne visi taip sako, bet 
labai mažas skaičius. Kaiku-
rių lietuvių vertelgų krautu
vių langai nukabinėti lenkiš
kais apgarsinimais, kad žmo
nės pirktų lenkiškus bonus. 
Neprošali butų. kad tokius lie
tuvius" patrijotus" pažintų ir 
žinotų visi lietuviai. Kasžin 
ar drįstų tada tie vertelgos 
skleisti ^obalsį: savas pas sa
vąjį. Mes, lietuviai darbinin-
kai.turėtnme žinoti su kuomi 
jeikalą turime ir nusigrįžę 
nuo jų darbuotis, kad pasi
sekimas L. L. 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 gali 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiiiifiiuii gauti ir boną pas stoties fždi-
BIZNIERIAI GARSINKITES 't1™** Metropolitan State 

" D R A U G E . " 
iiimiuimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii 

bankoje. 
Tat, visi į darbą, visi prie 

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

Malonų butų, kad visi, kurie 
nėra pilnai išmokėję, pasi
stengtų iki tai dienai išmokė
ti. Tuomet mūsų darbas skai
tytus užbaigtas. Nemestus 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 L. L. P. bonų ateiti ir 
nusipirkti. Gi kurie jau turi 
po vieną boną, prašomi pirkti 
po antrą, nes tai yra sau
giausias pinigo indėjimas, 
kuriS nekunmet negali prapul
ti. 

Sulig skaitliaus mūsų kolo
nijoj lietuvių, kurių ga
lima priskaityti nuo 250 lig 
275, mes pasiskyrėm išpirkti 
$10,000 dol. Bei šios dienos 
melroseparkiečiai yra išpirkę 
bonų jau už 9,850. 

Jeigu dar sykį mes sukibę 
pasuksime tą ratą, tai ir už
baigsime savo kvotą, o pas-' 
kui savo darbu galėsime pa-
sidižiuoti ir žiūrėti, kiek mū
sų broliai didesnėse koloni
jose išpirks, kuridse gyve
na nuo 5,000 lig 16,000. Tuo
met mes pasirodysim, kad di
desnį kalną >npilti gali skruz
dėlė, negu meška. 

F. K. Strzyneckis, 
Stoties rast 

BRAVO! TAI TINKANTIS 
ATSAKYMAS. 

Vaizdas: Vaistinyčion Ha-
'zleton, Pen, keletą dienų at
gal atėjo žmogus. Kostumie-
ris, (žmogus tarpe 50 ir 55 
metų amžiaus): "Aš. noriu 
butelį Triner's Bitter "VYine. 
Klerkas "Kodėl neperki but< 
Ii šito vyno? "Kostumieris 
"Užtat, kad esame pripratę 
prie Triner's ir jam galime 
pasitikėti. Aš geriau mokėti 
daugiau už Triners, nes aš ži
nau, kad tikri ir geri vaistai. ' ' 
Pasiimk ir tu pavyzdį iš to 
žmogaus. Jeigu perki kokį ne
žinomą vyną, tai paties kaltė, 
nes imitacijų yra daug, o ti
krasis vynas tiktai vienas tai 
Triner's American Elixir of 
Bitter Wine. Nei kokia imita
cija negali atnešti tų rezulta
tų, ka Triners duoda žmo-
nėms per paskutinius 30 m 

Reikalaukite taippat ir ki
tų Triners vaistų Triners An-
gelica Bitter Tonic, Triners 
Liniment, Triners Cougb Se-
dative, Triners Antiputrin, 
Triners.Red Pili?) tavo vais
tininkas turi pilna stoeką šių 
vaistų. 

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

Chicago, m . 

Extra Proga Biznieriams! 
Parsiduoda "Draugo" mūrinis namas. Stovi gero 

je vietoje ant kampo So. Wooc St. a 0Kfc Sir. art 
lieuvių šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yr 
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai. 

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adres 

P-

" DRAUGAS" PUBL. CO. 

1800 W. 46tb Str. Chicago. 111. 
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Ti-Iefonas Boulevard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

33S1 S. Halsted Str. 
CTucago. 1U. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

Teiephone: Tards 6492 

/ = 

AUKA 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo v.et» 

S252 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Univcrsal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Tdefaaa 

PIRKITE LIETUVOS VAL-
STYBfiS BONŲ. 

m 

A. i A. 
VLAD. SKODIS. 

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

Laidotuvės bus panedė-
lyj, birželio 14. 1920 m., 

iš Aušros Vartų bažny
čios 8:30 ryte į Šv. Ka
zimiero Kapines. 

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

\ Graborius 
SliffON M. SKUDO, 

1911 Canalport Ave. Chi
cago, m. 
Phone Canal 582 

Tel. DroTer 7*42 

4L«r« • " W . <Wa r Cr<aV«r««>W 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 8 •»* . 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4719 SO. ASRLAN'D AVENLE 
arti 47-tos Gatvė* 

: . - - . . » 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltio Consnltation Boreaa, Inc. 
So So. Dearborn St. Chicago. 

Room 20« 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

A, SHUSHO 
Turiu pat>Tima 

moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kudi-

-̂• t — ^.; «wį M u a 9 «»e>v*" 

S2S5 So. Halsted Sc, Chicago. 111. 

Resid. 1139 Indcpcndenoc Blvd. 
Telefonas Yan Burcn 2»4 

DR.A.A.R0TH, 
Rasas gydytojai h> chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyrtškn Jk 
Vaikų Ir visu chroniškų ligų m \ 

Ofisas: SS54 So. Halsted St. 
Telefonas Drover MM 

VALAfli>A»: 19—11 ryto 1—S po 
pietų 7—8 vak. Nedehomis 10—11 d. 

Ohlcagov*,^/ \ 

•S 

'Dr.M.Stupnicki| 
3107 So. Morg&a Street 

CHICAGO, OiLUIOU 
Telefonas Yaids MSS 

Tslsados: — 8 iki 11 U ryto; 
( po pietų ik! 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakarą. 

J.P.WATTCHES 
ATTOĘNEY AT LAW 

LTETrnS ADVOKATAS 
*rAt S. WOOD STREET 

•SM W. IKth STRBET 
CHICAGO. 

Me&ialer iS~e 
*~~ —t 

DR, CHARLES SEGAL 
•« 

Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovn, motorų ir vy
ru ligų. ' . 

Valandos nuo 10 iki 12 iSryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 <Ai 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 Iki 1. 

Telefonas Drcxcl 2880 

? > . . . . . . . . . . . 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skan- . 
dėjimo, kuomet raidės'liejasi į kru ? 
rv, Kuoraet skaitai ar siuvi ex »s- s 
šai. tai tuomet yra ženklas, kad ; 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų < 
patyrimas priduos Jums geriausia > 
patarnavimą už prieinama kaina 
o#t taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akiu Specijalistas 

1801 S. Ashland A v. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
."-<"ios lubos virš Platt'o aptiekos. ) 

Kambaris 14, 15, 18, 17 ir 18 . 
1 Praktikuoja 28 metai 
j Ofisas 8148 So. Morgan St. 
»Kertė J2-ro St. Chicago, m . 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, VjTiškų, taipgi chro

niškų ligų. 
IlilIflIIIIffllIflflIlIIIlIlflIlIIIIIIIIIIIUlIIIIttt j OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 

j iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan-
i da vakare. 

Tėmykite j mano parašą. 
> Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
? vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
> mis ir Petnyčiomia. 

! 
DR. G, M. GLASER 

PIRKIT E KARĖS TAUPY 
B10 ŽENKLELIUS (W.S.S.) 
IHUiMIIIIlUIllinilllilIlIlIlIlIlUIIHIIIIIIIII 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po plet. 
Telefonas Yards 687 

« - - - - - • 4 
- = 

PADfiKA.. 

Nuoširdus tfių visiem? Oii-
ca^os lietuviams, dalyvavu
siems koneorte, kuris įvyko 
uedėlioj, birželio 6 d., School 
Hali svot. 

g® DIDŽIAUSIA Į IETIMS*. KRAUTUVE RH1SA8OJE 

s 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO -, 
Musų krautuvė—Tiena ii didžiausiu unieagoje 
Parduodame už žemiausią kruną, kur kitur taip r.cpausi. 

Mašinėlių laiškams druknoti ir ofi«n darhr.m5! yra naujan 
šios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, ^rūbi
nius ir deimar,;in;.u«;: irramafArus Iirtr.v->> -.a-.s r ėk ta i s ir 
koncertinių perian?";. armonikų rusišku r prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, pi tarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame vi?okius ženklus draiipy^tėms. tair< :r.s- 1;.: k rodžius ii 
nmzikališkus instrumentus a:sakar -iai 

Steponas P. Kazlawsh 

\ 

4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

• -




