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Lenkai Kraustosi iš
Varšavos

BOLŠEVIKAI PERSIMETĖ 
PER UP¥ ZBRUo.

Žiaurus možiai seka šalimais 
< Gardino,

TURKUA PATVIRTINS 
TAIKOS SUTARTĮ.

Susektas platus turkų suo
kalbis.

Rusai Puola Lenkus' iš 
Suvalkų Šono?

PERSPĖJAMI ANGLEKA 
SYKLU OPERATORIAI.K

Smarkus Mūšiai Seka Rytuose

Lloyd George Nubara Lenkus 
už Karę

SU LENKAIS IR AMERI
KONAI APLEIDŽIA VAR- 

ŠAVĄ.

MINISTERIS PIRMININ
KAS BARA LENKUS.

Bet pasižada duoti pagelbą
Vokiečiai mobilizuojami ryti

nėj Prūsijoj.

Varšava. liepos 22. — Visos 
utilitarinės misijos ir pageltais 
organizacijos yra pasirengu
sios apleisti Variavę, kuomet 
bolševikai nepalinujn su ofeu- 
nwn prieš lenkus.

Is'iikni valdininkai ir kiti 
tui tingesnieji žmonės savo 
žmonas ir šeimynas jau iš
siuntė ir siunčia į atvanges
nes rietas. Ūkusieji vyrai tu- 
n supakavę daiktus ir laukia 
tik progos tai riša pasiųsti 
paskui šeimynas. Daugelis lu- 
kerittoja pačios vyriausybės 
įsakomo evakuoti sostinę 

žymi dalis amerikonų, rei 
kiančių {vairiose čia orgamza- 
ri.iise, žada iškeliauti D.mzi- 
gn.i ir iš ten Amerikon.

Amerikoniškos pašelpos or
ganizacijos jau apleido Balt
stogę. Gi dalis Ame r. Raudo
nojo Kryžiaus raštinių perkel
ta K rakovan.

Bolševikui visais
hriaujasi ant Lenkijon Abei- 
nai imant, jie kasdien pirmyn 
pasivarė apie dešimt j my iių 
(angliškų mailių).

Vokietija rytinėj Prūsijoj 
mobilizuoja šaulius, buvusios 
karės veteranus. Nes nnomo-- 
niaujama, kad bolševikai ne
užtruks pasiekti Prūsijos ru- 
ta'žių.

Pačioj Vokietijoj ima neri
mauti vokiečiai komunistai.

tinais

ITALAI KAUNASI SU AL
U AMATO

Londonas, liepos 22. — Tal
kininkų konvencijoje mieste 
Spn buyo nutarta gelbėti len
kus prieš nišų bolševikų pne- 

Į spaudų. U*nkams duos pagel- 
Įhą ne tik Prancūzija, bet ir 
J pat i Angliju.

Apie tai vakar čia parla
mente pranešė ministeris pir
mininkas Lloyd George.

Padarė vargo.

MinisterU pirmininkas kai- 
bedamas pareiškė, jog lenkai 
[>adarė daug nesmagumų ir 
vargo ta* jokio reikam pakel
dami karę prieš sovietinę Ru
siją. Toks lenkų pasielgimas 
retas tautų istorijoj.

Visgi, nežiūrint to, kad len
kai atliko nedovanotinu klai
dą. lenkų tautos nepriklauso
mybę reikia ginti.

Jo nepaklausyta.

Ministeris pirmininkas 
sakė, kaip jis buvęs priešin
gas tam lenkų žygiui, kaip 
jis protestavę.* ir nurodęs Į 
pasekmes. Bet jo nepaklausy
ta. Ir štai šiandie lenkų turb
ina tas. ko jų labai pageidau
ta.

Lloyd George pagalinus pa
reiškė kad dabartine tankų 
vyriausybė netikusi, turi hut 
pa mainyta.

Ginti lenkus reikia. Nes jei 
bolševikai užlies Išniki ją, tuo
met jie nusineš su Vokietija. 
Taip {vykus, pražus talkinin
kų karės laimėjimo vaisiai.

Varšava, liepos 22. — Bol
ševikai atnaujino generalį puo
limų prieš lenkus visu frontu, 
pradėjo Rumunijos rubežiais 
ir įmigus Pripeties pelkėmis.

Skaitlingi bolševikų kariuo
menes būriai persimetė 
upę ’Zbruc; Galicijoj, h 
takavo lenkus.

Sulig vakarykščio oficijaiio 
lenkų pranešimo, smalkus mū
šiai eina išilgai upės Styr. 
Jx*nkai sakosi jie daugel vir
tose atmuša Ijolšorikų atakas. 
Bet kitur atsimeta.

Sulig pačių lenkų pripažini
mo, ata*josc pusėse |>nnešam' 
dideli nuostoliai kareiviuose.

R<»nm apylinkėse liolševikų 
patruliniai raiteliai jiersilaužę 
per lenkų užpakalinių sargybų 
linijų.

Žiaurus mūšiai seka yjine 
rytuose nuo Gardino, paneniu 
niu. Retai kur lenkai stiprina 
]iasi laiko.

lx*nkni naudojasi buvusiai:* 
vokiečių apkasais ir nešimai 
kintomis ligšiol vielų dvgliuo 
tomis tvoromis. Tokiose rieto 
kp daug bolševikų kareivių 
pragaišinama.

Konstantinopolis, liepos 22. 
— Čia vakar oficijaliai pas- 
Kdbta, kad Turkijos vvriausy- 
bė, sutinkant ]mčiain sultanui, 
]>atvirtiną taikos sutartį,.

per | Turkų karės raštinei pra-j 
uža-H'vetą, j*'£į priešakinė? gialę.

* kariuomenės sargytats inėju- 
sios Adrianopoliu.

Čia susekta? platus turkų 
suokalbis prieš talkininkus o- 
kupaiftus, ypač prieš anglus. 
Pasakojama, suokalbiu įmaišy
ti nugštieji vienos talkininkų 
viešpatijos valdininkai. Pra
sidėjo areštavimai.

KAMPANIJA PRIEŠ BAU
DIMU MERGAIČIŲ.

pa

Lenkai Tikisi Atgauti Svetimas

Washington. liepos 22. — 
National Į.’oai Ass’n rice-

Žemes
PRIEŠ LENKUS PASTATY I 

TA SrilvPT.TOg VTTF 
KANAI.

Turbut, norima veikiau paim
ti Variava.

PALIUOSUOTAS GEN 
G0NZALE8.

Republikonų partija nomina
vo kandidatą.

________ 4

SAKO. LENKAI NEPRA- 
PANTU VTTTTES

knsti anglis. Nes 
žiemą gali būt

Jie mano atgauti “savąsias” 
žemes.

Londonas, liepos « (suvėlin
ta). — Daily Mail pakele 
kam poniją prieš bandymą 
mergaičių pradinės? mokyklo
se, kur mokytojauja vyrai. 
Per eiles metų Anglijos mo
kyklose mergaitės buvo pla 
kainos. Dabar norima panai
kinti tą bjaurų paprotį.

Tus laikraštis kuro, jog 
mergaites gali bausti tik mo
terys mokytojos. Kitaip, mer
gaitėse geda neišnyksta jh*i 
visą jų gyvenimų.

Varta va. liepos 20. (Suvėlin
ta. Rašo angį, laikraščių ko- 
resp.). — Dvidešimts raudo
nųjų divizijų, apie 80,000 Si- 
berijos veteranų iš pasaulinės 
karės, persimetė per Nemuną 
ir hriaujasi ant lamkijos tar
pe Suveikti ir Augustavo. 
Greitu laiku jos pasieks ryti
nės Prasijos nita*žius.

Kiek žinoma, ta bolševikų 
armija vra specijaliai parin
kta ir suorganizuota sutraš
kinti šiaurinę le'nkų liniją ir 
užlelti nnt Varšavos.

Dalis Varšavos garnizono 
pasiųsta prieš tą liolševikų 
armijų. įraukiami susirėmimai.

Kai-kuriveT a ekspertai y-

ŽUVO MOTERIŠKE SU 
VAIKAIS.

3

tik
ne
ini- 

is

kasyklų o|H*rat<>riams.idant jie 
netrukdytų 
ateinančią 
daug vargo.

Vnrmv «
rotoriai neims tnikinties prie 
šalies reikalavimų, tuomet ša
lies vyriausybė užims kasyk
las.

Dėl nesutikimų su darbi* 
įlinkais Illinois valstijoje už
daryta apie 20 anglekasyklų.

JONAS M. TANANEVI- 
ČIUS PRALOŠĖ BYLį.

Varšava, liepos 20 (suvėlin
ta). — S. V. armijos kapito
nas Sweet aną dieną vos 
(uisprųdo nuo bolševikų 
tolios Vilniaus. Jis, kaipo 
litarinis apžvalgvTojas,
Baltstogės automobiliu pasi
leido šiaurių link patirti, kas 
veikia.**! Vilniuje. Tuo motu 
lenkai civilini dideliais būriais 
npleidinėjo Vilnių.

Bet lenkų kariuomenė jau 
Imvo apleidusi Vilnių. Kapi
tonui neteko patirti, knip 
smarkiai lenkui mušėsi sn bol- 
ševikuis šalimais Vilniaus iJs!

.. I ~ę—
to neinate. Bet girdėjo vieną pragaišo ir žmonių, dau-... _ į
smarkų susirėmimų. Jo nuo
mone, tni, turbut, lietuviai ko-

ra nuomonės, knd nuo tos Im>I- • VpS* >u lenkais. 
I

Londonas, liepos Z2. — Iš 
Milano pranešta, jog Avlonoj 
seka mūšiai, italų su albanais. 
Italų kares laivai ir pakraščių 
artilerija bombarduoja albanų 
pozicijas. Albanai f ta! atsa
ko šnntnvų šaudymai*.

Dalijos armijos gen. Trio- 
im»«* nuvykęs j San Giovaniii 
de Medua (apie už 45 mailių 
šiauriuose nuo Avlono) mi ti
kslu pagreitinti knrluorųpnci* 
pasiuntimą, t

LIEPOS 22, 1920.

PIL8UD8KI PRIEŠINGAS 
TALKININKŲ NŪRODY

/ MAMS

Žada net rezignuoti ii užima 
mos vietoj.

Chieaco ir priemiesčiai. — šian
die grafus onu ir vė«u. rj t* j šil
čiau."

Vakar augšAaturia temperatuta 
bnvo 84 I., žemiausia — U-l 1.

8auiA cka 5^4; leidoau «J9. 
Mfiari 1240 naktį.

V

Paryžius, liepos 21. — Len
kijos viršininką* Pilsudskį ne
sutinka su Uoyd George {sa
kymu lenkų armijai atsimesti 
Gardino — Brest-Litovsko- 
Bugo linijon.

Pilsudskį sako, jog toks at- 
si meti mas yra pavojingas Var
davai. Jis stori u2 tai, kad 
lenku nrmiin pasiliktu Bara-- • • •
no vi čių, Pinsko ir Duhno li
nijoje. Ir jei kartais jis hutų 
priverstąjį tų padaryti spau
džiant išlaukinei politikai.

Mexico City, Meksika, lie
pos 22. — Sulig karės minis- 
terio gen. Calles įsakymo iš 

[ kalėjimo {ailiuosuotas gen. 
Pablo Gonzales. Oficijaliai pa
skelbta, jog provizijonalei val
džiai nėra jokio psivojaus ir 
lodei ta* reikalo kalinamas 
Gonzales.

Gen. Pablo Gonzales buvo 
suareštuotas už apstraisktįsius 
sukilimus Nuevo Leon valsti
joj prieš provizijonalę Šalies 
valdžių. Tiems sukilfiiunns va- 
doviine buvo intartas Gonza- 
les. Jam buvo grumojama ka
rės teismu. Bet įsitikinta, jis 
su tais sukilimais neturįs nie
ko bendra.

Republikonai turi kandi
datą.

Oia įvyko nncijonalis repu- 
blikonų partijos suvažiavimas. 
Kandidatu į prezidentus nomi
nuotas Alfredo Robles Domt- 
nguez. Už jj imduota 210 įtai
sų. Jo oponentas gavo 3! bal
au.

Dvliiiligiiez kituotu?t yra bu- 
vęjt Carranzos per.«onaiis at
stovas Suv. Valstijose.

Republikonų partiją dau
gumoje atstovauja katalikai 
meksikonai.

New York, liepos 22. — An- 
drew Polski, 611 Snnimit avė., 
saliune j*nkiio ekspliozijn ir 
visas troliesys kaip bematant 
atsidūrė lie]»snosna. Žuvo sa- 
liunininko moteris .su trimis 
vaikais.

Policija nuoinoniaujn. kad 
ekspliozijn turėjo pakilti nuo 
alkoholio.

ševjkų armijų* nesama pavo
jaus Vokietijai. Bet Variavai, 
tai taip.

Kita žinia yra labai abe
jotina. Nes toli nuo Nemuno 
Augustavas ir Suvalkai. Jei 
butų tiesa, tai tn bolševikų 
armija jmt Nemunų Imtų tu
rėjusi |M*rsimestI lies Mer
kine ar Druskininkais. Kul
kas nėra žinios, kad bolše
vikai butų tą padūrę. Be 
to, Augustavas su Suvalkais 
stovi paraleliai Prūsijos ru- 

bezių ir abudu nepertoli nuo 
4ų rtibežių.

TH1NGS THAT NEVER HAPPEN
By GEIEįBYRMDS

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS

BONUS

tnokart rezignuosiąs B užima
mos vietos.

Ktch žinoma, lenkų armija 
ir be išlaukinės politikos spau
dimo turės atsimesti 
liaus negu paduotos 
instrukcijos rodo.

dar to- 
lenkams

NtKUUMtl IAiP NĖKA.
Tituluotas ponaitis, kun tikisi vesti turtingą merginą. Sako: 
— Mano titule yra tikras. turiu prisipažinti, jog esu 

pilnai “plikas”. Be to, reiki;* dar žinoti, kad per visų savo 
gyvenimą nesu vieru kartu su savimi tu: e jut virt 6-dolierių.

Vos nepapuolė nelaisvėn.

- Gryžtant kapitonui Sweet 
atgal, jis susidūrė su neskait
lingu buriu bolševikų raitari- 
jos.

Tni buvę pietų šone 
Vilniaus. Bolševikai, anot 
pitono pasakojimo, buvo 
ginę perkirsti jam kelių.

lb-t jo automobilius laimin
gai apsilenkęs su buriu raita- 
rijos ir pasileidęs pirmyn. 
Tuomet raiteliai sustoję ir 
pradėję šautuvais šaudyti pn- 
pliu|m { atsitolinantį automo
bilių.

Bet nieko nelaimėję. Kapi
tonui pavykę išsig<*lta'*ti nuo 
piipnolimo nelaisvėn ir nuo pa
čios mirties.

Lenkai turi vilties.

Ahclnai imant. Lenkijos gy
ventojai labai nepatenkinti 
taikos su bolševikais sųlvgo- 
tnis, kokias diktuoja Anglija, 
įlenksi tvirtina, jog Anglija 
nesant prielanki I/vnkijni ir to
dėl neatsižvelgianti j jos busi
muosius nita*žius ir ateit).

Ix*nkų vadai pasidalinę nuo
monėmis. Vieni iš jų nori pas
kelbti tuojaus pienus, sulig ku
rių rytinė Europa išnaujo tu
rėtų būt poškindama. Gal 
tuomet ls*nkijffi tektų prielan
kesni nilicžiai. Kjti pasitiki, 
kad rytinius rubežius busią 
galima gerai nustatyti prie 
taikos stalo.

nuo 
kn- 
mė-

Prie* Grabsldo kabinetą. 

‘Laikraštis “Kuryer Potaki” 
už jMistasrųsias la i kąsni nelai
mes kaltina pačių lenkų vy
riausybę. Sako:

“Grahskių kabinetas tun 
rezignuoti. Nes Js nerrprrzen 
tnoja didžiums opinijos.”

Angščiansiąs Suv. Valstijų 
teismas patvirtino teisėjo Hu- 
gu Pam teismo ištarme iš 1917 
metų, sulig kurios Jonas M. 
Tananevičius. buvęs privatinis 
bankininkus Cliicagoj.e nubau
stas trimis metais kalėjimo ir 
$2S6 pai atidos.

TauanovičiauK bankai žiu- 
_ _ ? w _*_ t_

gir ilsia lietuvių, apie ipt H 1,009.
Byla buvo pravesta per ape

liacijos ir valstijos augščica- 
sių teismą ir pagalinus atsi
dūrė angNciausian šalies teis 
man. Vis<»sp teismo insianeš 
jose patvirtintu ištarmė.

Tananevičius bus įsmilta*; 
«:aJvjiman.

CHRISTENSEN STOVI UŽ 
PALIUOSAVIMĄ DĖBSO.

Atsiliepia jis j kitus partijų 
kandidatus.

Denver, Colo., liepos 22. — 
Farmerių-darbininkų juirtijos 
(tai trečioji partija) nomi
nuotas kandidatas į šalies 
prezidentus, Parley I’. Cbris- 
tensen, mušė telegramas rt« 
publ ikonų ir demokratų parti
jų kandidatam. Pakvietė tuo
du pasidarbupti bendru*, su 
juo nu tikslu palicosuoti iš 
ka įėji m > socijalist.» partijos 
ktndktatą Debsų.

Christensen Nako, jog ne
galimu sutikti su Dėbso pažiū
romis. Bet jau du metu pra
ėjo nuo karės ir tarai žmogus 
'.urėtų Imt pa 1 iuo, uitas ka
lėjimo. Sako. ynr.«i svarbas 
palitio.-mvimas jo šitam mo
mente, kuomet visos partijos 
pradiniu politikinę kampanijų.

Londonas, liepos 21. — A- 
rabų sukilimo metu Mesopota
mijoje anglai panešė tokius 
nuostolius: 3 oficierai užmuš
ti ir 14 kitų sužeista; 15d ka
reiviai žuvę ir 232 sužeista

PINIGU KURSAS.
8wtimų vidpatiją pinigą w 

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 21 <1. buvo tokia >ulig Mer- 
chanto I*oan 1 Truat Co.:

Anglijos sterlingą svarui 
Lietuvos 100 auksiną 
Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 100 markių
Prancūzijos ui 1 ddicrj 
švnicarijM 
Italijos nž

♦3.84
2.58
253 

.85 
12 fr. 28 
5 ir. 70
17 1. 60

nž 1 dolierį
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“DRAUGAS”
>'Jii» kftMlimft Kskyrtm ncclAlJImltvi. 

rUKNCMTAiATOS RAIŠA: 
CBICAGOJ IH 12S1KNYJE:

MrUmt . ................................. *S.Ou
Ewmt1 Moty •.««••...,•••• 4.00 

KT V. VAIAT.
Metama .............................. $6.00
Puaci Meto ........................... 3.00

Prenumerata rr.oknai IJIkalno. Lai* 
kaa akaitoKl nuo uUlralymo dlonoa 
no nuo Nauju Metų. Norint parniol- 
nyil adreau vimdą rolkia prialųaU Ir 
>uu adreso*. Pinigai rertauata sių
sti Mparkant kraaoj* ar «xpram “Mo* 
■«y Ordar“ arba įdedant pinigus | 
registruotų Išlikų.

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

Tol. McKinlcy 6114

Darbo Parupinimas
Karės metu daugelije vietų 

valstijos buvo j kūrusius tam 
tikra* įstaigas, kurios doi-nuni 
parodydavo žmonėms, kur jie 
galėjo gnuti darbo. Tos įstai
gos padarė daug naudos val
džiai, nes jai reikėjo daug dar
bininkų; padarė naudos dirb
tuvėms, ne* palengvino užklo
ti vietas vyrų išėjusių į ka
riuomenę; padarė naudos ir 
darbininkams, nes jMilengvino 
uždarbio gavimų, sntriunpin- 
darnos bedarbės dienas.

Kongreso narys Jobu J. 
Nolan iš San Francisco minti
ju, kad tos darbo prirodymo 
įstaigos butų naudingos ir tai
kos laikais. Beveik visur yra 
privatinių darbo prirodymo į- 
slaigų, bet jos patarnauju ne
dovanai. Darbo neturinčiam 
žmogui laimi sunku aprūpint* 
kasdieninius reikalus. Jum dn? 
sunkiau pasidaro, kada reikia 
Užmokėti už darbo prirodynui, 
arba už darbo paieškojimo ap
garsinimų laikraščiuose. Vieš
patija lengvai galėtų iš ben
drųjų įeigų išlaikyti darbo pri 
rodymo įstaigas, dovanai pa
tarnaujančias žmonėms.

Tokio patarnavimo geidžia 
Katalikų Vyskupai Amerikoje. 
Jie rašė: “Pirmutinis ir ne- 
apleistinas reikalas yra įkurti 
darbo prirodymu įstaigų sis- 
teiną taip jilaėią, kaip visa 
šalis. ir veikiančių išvien su 
valstiją, miestų bei privačių 
asmenų darbo prirodymo hi?»- 
rais.”

Nolan ’o sumanymas nenori 
panaikinti dabar esančių 'larta 
prirodymo įstaigų, be! nori 
sudnryti vieną augsciausią fe- 
deralę įstaigą, tad ji suvie
nytų vietinių įstaigų darbus 
ir jiegas ir kad palengvintų 
Uždavinius visoms, priduuila- 
mn joms jiegų. Tani tikslui 
skiriama taip-gi ir reikalinga 
sumn pinigų i* lodcral’o iždo.

Minėtąjį sumanymą jr j ap
dirbo ir pagyrė Atstovų Buto 
komisijai. Ji tą projektą norė
jo įnešti į pilną posėdį, bet 
Atatovų Butas išsisklrsiė va- 
aaros atostogoms.

Amerikos Durim F«"!"rnrijn 
žino Nolan’o sunuuiymą ir pa
girdoma jį paremia. Todėl 
galime tikėtis, tad prieš Nau- 

Į jus Metus tas Hiimn.-.yinau 
taps teise ir veikiai j ikunys, 
lengvindamas gyvenimą darbo 

L žmonėms.

h

»

-------------------------------------------, 
publikose. Jie iš ten laikraš
čiams kablegrnniomis paduodu 
visokių žinių. Knikurie iš jų 
yra ignorantaL Nepažįsta ir 
nežino tų šalių tautų reikalų 
ir troškimų. Tud kartais nu
rašo nebūtus daiktus, karčias 
neteisybes. Bet kiti korespon
dentai yra tiesiog neteisingi 
žmonės. Jie rašo, kų jiems dik-, 
tuoja valdininkai tos šalies, 
katroj jie vieši. Ir rašydami 
taip viską nuglosto, kad, tary
tum, jie daug žiną, daug pa
tyrę. Dažniausia tad išreiškia 
savo nuomonę*

Ypač iš Lenkijos tie kores
pondentai skleidžia daug ne
teisybės. Nes jie ten vaduoja
si no savo patyrimais, bet 
lenkų iniperijalistų manymais 
ir norais.

Iš Lenkijos kures]>ondentai 
prisiunčia ypač daug neteisin
gų žinių apie lietuvius ir Lie 
tuvų. Bet ko geresnio galimu 
laukti nuo tokių žmonių, kat
riems nelengvas daiktas ats
kirti Lenkiją nuo Lietuvos, ar
ba lietuvius nuo bolševikų- 
Juk patys lenkui iš piktumo 

' prasimanė lietuvius vadinti 
bolševikais.

Liepos 20 d. vienam Chica- 
gos angliškam laikraštyj pa
dėta tokia neteisinga apie lie 
tuvius vieno korespondento 
žinia.
Sako, jog lietuvių armija ]mi- 

sirengusi karėti su lenkais dd 
Vilnimis. Nes ta armija inė- 
jtui jau į Lenkijos dalis. Gi 
tos tanki jos dalys - tai pat
sai Vilnius ir apylinkėm ligi 
Lydos ir Gnrdino.

Kitoj vietoj tas pat kores- 
{Hindeiitas pripažįsta Vilnių 
esant senovės Lietuvos sosti
ne. Bet kad lentai Varšavojc 
nusprendę Vilniau;*, ncatsiža- 
dėti — tui Vilnius turi būt 
Lenkijos dalis.

Iš \ aria vos korespondentas 
rašo, tad ir lenkų minti* ir 
norus paduoda. Gi Čia, Ameri
koje, skaitančioji Inikrnšcins 
visuuntciiė ignoruntijoje laiko
ma.

Jei lenkai intikina korespo**- 
denius, kad lietuviui pasirengę 
karėn prieš lenkus, ir kad Lie
tuvos teritorijos yra Lenkijos 
dalys, tai jie provokuoju lie
tuvius. Jie mėgina paskui save 
į raistus intraukti ir lietuvius. 
Jie nori, kad prieš Lietuvų pa
kiltų talkininkai.

Bet negelbės jimua tie vyliu- 
gingi prieš lietuvius žygiai. 
Nesuprovokavo lietuvių lenkai 
sėdėdami Vilniuje. Nepadarys 
tu ir šiandie liėgdami ant Var
šuvos.

Nes Vilniaus, Aliiisko ir 
Gardino provincijos nėra Len
kijos dalys. Nes lietuviai prieš 
lenkus nefiukels karės. Jie tik, 
lenkunis puliėgus nuo rusų bol
ševikų, užims tuos plotus, kas 
Lietuvui priguli ir tas jiems 
pačios Rusijos pripnžinta.Tam 
šone Lietuvos rubežiai nesu
sieks su Lenkijos rubežiuis. 
Lietuvių-lenkų rubežiai susi* 
sieks tik Suvalkų provincijoj.

Jei paskui lenkai įnėgiutų ir 
vėl kėsintieji prieš Vilnių, tuo
met jiems prisieitų ploninusia 
pamušti Bultgudijų, kurių pa
imu savo giolion Rusija. Gi 
]s i Suvalkiją — tnlim.is ke
lias, daug nepatogumų.

Bet tuotuet lietuviai suge- 
bėtų pamokinti lenkus.

V fl H V V '■■f —

Medalis Karei
viams.

Provokuoja Lie
tuvius.

U tarpo asmenų, tarnavu
sių prie Pcunsylvanijos gele
žinkelių j karę buvo pakaukta 
27,128. Tarp jų 653 buvo 
rimukai arta oficitfriai, 
Šiaip kareiviai. 610 
grįžo, iš karės, nes tapo 
mušti arba mirė aps’rgę.

Geležinkelio valdyba 10
pos šių metų kiekvienam savo 
tarnautojui, buvusiam karei
viui paskyrė dovanų bronzinį 
medalį. Modaliu tikroji ir iš
virkščioji pusės yra tikrai gra
žiom. E^mlangi tų medalių at

ka
ki ti
ne- 
už*

lie-

■*,u--------------
r Angliški laikraščiai turi 

daug savo korespondentų En- 
r«»j»ojr. Keli iš jų j ra Lenki
joj ir kitose Pabalti jus res-

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas.

Delei įsteigimo Amerikos Lie 
tuvių Prekybos ir Pramonės 

Tarybos.

Amerikos lietuvių laikraš
čiuose yra tilpęs Lietuvos At
stovybės Amerikoje praneši
mas delei prekybos ir pramo
nės bendrovių registracijos. I- 
ki birželio 30 dienos apie pen
kiolikę bendrovės yra padavu
sios savo pareiškimus delei 
registracijos ir todėl birželio 
30dieną šių bendrovių atsto
vams ir šiaip pavienienis as
menims, kurie ar tai jrntys už
siima pramone ar tn! yra pre
kybos ir pramonės reikalų žf- 
novnis,buvo pasiųstas pakvie
timas šiokio turinio.*

• Liepos 3 dienų, š. m., 6 v. 
v, Ncw Yorke, WaWorf As- 
torin viešbuty, kviuMtunas y- 
m įsi registravusių iki šiol lie
tuvių prekybos ir pramonės 
bendrovių atstovų, Lietuvos 
Misijos narių ir šiaip Lietuvos 
Atstovybės pakviestųjų asme
nų pasitariamas Lietuvos pre- 
kylsjs ir pramonės reikalais.

Tasai susi rink imas, kaipo 
užtnuzgn busimos Amerikos 
lietuvių įstaigos, kuriai turėtų 
rūpėti Lietuvos finansų reika
lai ir prekybos ir pramonės 
plėtojimąsi, bus skaitomas 
prirengiamuoju susirinkimu, 
kuriame turėtų būt! aptarti 
kaip tikslas, taip ir pagrindi
niai dėsniai šios įstaigos.

Turėdama omenyje, jog Lie
tuvos vyriansybė negali pas
kirti Amerikon savo konsulio. 
Imu prekybos agentu, iki nebus 
ji Amerikos Suvienytų pripa
žintu, kaip nepriklausoma val
stybė, ir jog delei šios pačios 
priežasties nėra galima suda
ryti platesnės organ i žarijos, 
kai]) kokios yra prancūzų, A- 
murikos arba italų tr Ameri
kos Prekybos Kameros (Bon- 
rd o f Trade and Commer- 
ce), lJetuvos Atstovybė yra 
tos nuomonės, jog Inikmai iš 
tnrjMi pačių bendrovių ar 
šiaip nusimanančių prekybos 
ir pramonės reikalais žmonių 
reikėtų nustatyti nuolntina A- 
merikos lietuvių prekybos ir 
pramonė* Taryba, kuri rūpin
tųsi Lietuvos prekyboj, ir pra
monės plėtojimuisi. Tokiu Ta
ryba, rasit, galėtų susidėtu iš 
kokių 5 — 7 narių, gyvenančių 
įvairiuose miestuose, kuri lai
kinai turėtų prie Lietuvos At
stovybės savo biurą.

Svarbiausiu tokios Tarybos 
užduotimi turėtų būti privei- 
zėjimas budo ir formų pučių 
bendrovių tvėrimo Ir darbo A-

menkoje ir suteikimas įvai
rių informacijų, kokioj srityj 
tinkamiausia Amerikos lietu- 
vių kapitalai galėtų būti su
nirto janri Lietuvoje. Bet o, žios 
Tarybos rupesniu turėtų būti 
ir klausimas, apie Išgabenimą 
įvairių prekių iš Lietuva* j 
Amerikon rinkų ir apie {gabe
nimą kai kurių prekių ar iš- 
•lirbystės Lietuvon, kas Lietu
vos Vyriausybės butų pripa
žinta.

taikinai tokia TaiMm, kai
po visuomenės*lietuvių organi
zacija, pasilieka -karpo ravy- 
stovia organizacija, bet vei
kia kontakte ir susižinojus su 
Lietuvos Atstovybe Ameriko
je.

Visas reikalingas lėšas to
kios organizacijos i.-luikymtii 
privalo pasižadėti suteikti pa
čios prekybos įstaigos, prisi
dėjusios prie tos Tarybos šių 
tvėrimo. -Visi daromi Lietuvos 
vyriausybės užsakymai Ame
rikoje, lygiai kaip Ir visas iš 
Lietuvos importas, turėtų ei
ti per tų Tarybų.

Šiaip nusimanydama apie 
sutvėrimą busimos organizaci
jos, Lietuvos Atstovybė pasiū
lo susirinkimui priimti tokia 
dienotvarkę pasitarimui:

1. Susirinkimo atidarymas.
Lietuvos Atstovo praneši

mas apie IJetuvos prekybos 
ir pramonės padėtį ir apie 
Amerikos. lietuvių bendroves, 
kurios yrn padavusios pareiš
kimus delei regisi racijos.

Išrinkimas susirinkimo pir
mininko ir sekretoriaus.

2. Kokioje pramones 1r prv- 
kybos srityse Ihtkiimhiusbi su
vartoti Amerikos lietuvių ka
pitalui.

3. Ar reikalinga yrn kokia 
nors prekybos ir pramonės 
reikalais Amerikos lietuvių 
organizacija formoj tarvlms, ir 
kokios turėtų būti funkcijos 
tos Tarybos ir jos biuro prie 
Lietuvos Atstovybės.

4. Jeigu n-ikalinga yra ta. 
ryba, tai kokiomis lėšomis 
kiekviena Bendrovė guli prie 
to prisidėti.

5. Laikinosios Tarybos ii 
biuro išrinkimas.

6. Įnešimni ir suiUaiiynuii 
įvairių susirinkmo narių.

Pakvietimų buvo įsiustu 
28. Kai-kurie pakviestieji de
lei trumpo Įniko negalėjo at
vykti susi rink i ntan ir yrn pri
siimtą vien tik savo linkėji
mų. (Dauginu bus.)

mušta netoli 28 tūkstančių, tai 
kiekvienas nebūtų brangenybe*. 
Bet ypatinga yra tat, kad 
kiekvieno medalį gaunančio 
asmens vardas yra atmuštas 
ant medalio. Tokiu budu me
dalio vertė keliariopai tampn 
brangesnė.

Pažnnėtimi yra ir tat, tad pasiųsti 
visi buvusioji kareiviai gauna 
vienokį medalį. Kariuomenėje 
tarnavo kompanijos vioc-pir- 
mininkas W. W. Atterbury. 
Jis užsitarnavo brigadrm goac- 
rolo biipsnį. Tečiaus medalį 
jis gavo tokį patį kaip ir iu- 
misji kompanijos darbininką? 
buvusieji prastais kareiviais.

Neužmiršti nei žuvusieji. 
Jiems paskirtus medalius ge
ležinkelis įteikė uabašninkų 
giminėms. Prie medalio gyvie
siems kan-ivioms pridėtas tnip 
gi ir kompanijos prezidento 
laiškus, dėkoj antis už taip run
ku ir naudingų darbų kaip da
lyvavimas Pasaulio Karėje.

PRANEŠIMAS.
Gerbiamiems Kunigams.

Seredojr, 21 liepos, 1020, 
Chicagoje Dievo Apveizdos 
klebonijoj)' buvo vietinių ku
nigų susi rinki u uis. Jie sutarė 

visiems Amerikos 
Lietuviams Katalikų Kuni
gams asmeiiiniui pakvietimus 
atvykti į suvažiavimą Pitts- 
targh’e, I’il, viešbutije Port 
Pilt 28 ir 29 liepos šių ns.'tų. 
Bet jeigu tie asHfeuiniai ui- 
kri' tiauii drl kokių nors 
žasčių nepasiektų kokį nors 
kunigu patogiu laiku, tai kiek
vienas yra meldžiamas šitų 
pranešimą Imk rakti je priimti, 
taijio asmeuinį pakvietimą.

Susirinkusiųjų vardu
Kun. V. Slavinas.

Rodriordo, iii. mv. Fmhi 
ir Povyfo ]>ar. Mrbuims.

1*. S. Meldžiame kiliu 
raščius persi-]»ausdinti.

I

,laik*

IŠLIETUVOS.
*

“Politiniai žuvininkai.”

Sunkus nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimas, nes perdaug 
joje atsirado “politinių Žuvi
ninkų,” kuriems rupi turėti 
audiiuuaių v audėtad dau
giau žuvų pagautų* Tokių 
“žuvininkų” yra St Seime, to 
kių yra ir plačioje visuome
nėje. Visi jie išvien smarkiai 
veikia, tik no visų viaujmmčs 
Julių "andai, o gal ir uc pa
čios Lietuvos naudai.

Tokiais “politiniais žuvinin
kais” Lietuvoje yra dabai so
či jal-demokrntai ir dalis soči- 
jal-liaudininkų.

Vos Uetuva pasiskelliė ne
prigis Įmingu, jos augščia usiaja 
valdžia buvo Valstybės Tary
ba. Prezidento nebuvo. Socijal- 
demokratai pradėjo ••drums
ti,” reikalaudami, kad butų 
prezidentas. Gerai. Reikalavi
mas pripažintas. Atsirado Lie
tuvos Valstybės pryšakyju 
prezidentas.

Kada dabar St. Seime pra
sidėjo Svarstymas apie tai, 
kad vykdomoji valdžia turi 
Imti ]>avesta Valstybės Kreži 
dentui ir- Ministerių Kabine
tui, prasidėjo “ne paprastas 
druinsdimns.” Jis parodė kad 
ir S|. .Seimo nariai sucijal-de- 
inokratai yra gryni “sinalavi 
riai”, kaip Uliicagos ir savo 
kalbose vartojo grynai “cici- 
likiSkus” argumentavimus, no 
turėdami gerų argonam tų, ku
liais galėtų remti savu reika
lavimą. Jie iškėlė ir inip. Teo- 
dozijaus laikais eretikų perse
kiojimų, ir vadinamų raganų 
deginimą viduramžyje, ir scho
lastikų, ir kunigų gobšumą, 
ir “klerikalų” uedomokratin- 
gumą, ir “duriai masių” nuo
skaudas, ir “supusią” Tarybą 
(o kaip gi!), ir L’raukų, ir už
kulisinę prezidento Smetonos 
politikų, (tat kuri būtent ne- 
paaiškinta), ir “plačiosios vi
suomenės” reikalavimų, ir pa
galios “dešiniesiems” pagra-

sinklių būti nušluotiems i. 11.’ 
* Nežiūrint “tokio nepaprasto 
soči j ai-demokratų iškalbingu- 
mn” ir grasinimų tikros pla
čiosios visuomenės atstovai 
birželio 2 d. nnhslsnvo, knd 
Lietuvai prezidentas reikalin
gas.

Soči jul-demokratai “ d t muš
dami visuomenę.” reikalauju, 
kad armijoje hutų visiškai ]m- 
mikinti visi laipsniai, l.o nie
kur, rodos, pasaulyje nėra. 
Kol į “raudonųjų” bolševikų 
armijų sugr:iiuti laipsniai* Be 
jų negalimu tvarka armijoje. 
Bet Lietuvos socijal oirutlnvi- 
riams viskaa galima kn liktai 
jų utkakliunas ir akiiuuns 
jiems padiktuoja.

Lietuvos Valstybė • trokšta 
kngreičiausia susitvarkyti, kad 
greičiau visus jiasauiio vals
tybės pripažintų jos nepri* 
ktnusomyb; de jure, o scvijnl- 
dcniokratHi užatapyrę stumia 
pilu tu, kuo adlų VU iUUc.-uię 
betvarkę. N^ruius nenorpius 
reikia juos įtarti, knd jie dir
ba “kono nors nnudai,” bet 
ne Lietuvos. Kur jos vargšės 
naudai dirbs, nes ji perdaug 
krikščioniška ir permažai sr- 
cijalistiška.

Socijal-demokratai žada nu
šluoti “dešiniuosius.” Gal liut, 
bet ne su Lietuvos visuomenės 
] ingeiIui ir pritarimu tai gali 
įvykti, o tik su tų pagelba„stt 
kuriais jų širdys yra soairĖu- 
sios, o jie laukiami.

Soc-ijal-demokratai į tari ui'j a 
kitus ir viešai apie tai kailiu, 
kad lengviau pridengtų savu 
pragarinius jilanus.

Bet, rodos, perniek bus jų 
visas drumstimas. Lietuvos vi 
suomenėje yrn da daug Tėvy
nės meilės ir sveiko protu, 
kad ją socijal-demokratų mo
liai galėtų visiškai sudrumsti.

Gali Imti greičiausia, ksll. 
]uunačius savu klaidų, busi 
maiue laike i/luos soči jai-du 
mokrntus iš tarpo' savęs.

V. K.

Paklydėlio Kelias
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis.

Parašė 
Vystanti Sakelė 

Kaina 15c

Veikalėlis neperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio.

Norėdami gauti Adre
suokite:

“DRAUGAS” PUBL. 00. 
1800 W. 48th Str.

Chicago, UI.
•t

Buk klrpOJv- Ki
rpėjai rtsur rei
kalaujami. Ga- 
riauslAS uniatAi, 
mn Mm oleinams 
f keistų aivai. 
Cių, prliyrUiuia 
<2qo<1as*aji moki*

.............  i 
. Išmok Gerų Amatų, Už

dirbk $35 iki $75 Savaitėj

nuliu. Vltloa uiilaro*. 8p«oU*Ma 
Kriau.xr»t*» Skyrių*, mokai** ui- 
įpuirdlnn. vtaua.

MASTER SCUOOL 
IM X. sutr Str.

Kampn- Lake atr. ant 4«y lubq.
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DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 St.

Bes. 1222 W. 4» Arestse 
Talafoanr Ctc«ro 

Ottoo CIoto 41 
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PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOLTS * 

Urtuvb, Gnbtojn* ir (lilnirpu 
Perkelia ofisų | Prople Teatrų 

1010 W. 47 Str. Tel. BooL 100 
Volandoa: 1 Iki 1 po pietų.’ 
C Iki S vak. Nedrl. 10 Iki IX ryta 

R«U 9014 W. 41rd StrevC
Nuo ryto iki pl«L 
Tel. McKinlcy 201

.................. ...

MUSU DARBUOTĖ.
(Tąsa iš “Dr.” N. 169).

Ūkininku Sąjunga.

Ūkininkų .Sąjungos skyrių 
yra apie 40. Skyriai turi ma
lūnus, lentpjūves, vartotojų 
tandroves ir tt. Kaune nopiuia 
inkurti ūkio marinų ir trąšų 
randelį. Gina ūkininkų reika
lus normuodama “rekvizici
jų” ir “stuikų” klausimus. 
Padeda nariams ūkio daly
kuose. I Steigiamąjį .Seimą pru 
vedė 3 savu knndidatus. Or
ganas “Ūkininkas”. Valdy
ba: jurui. — agronomas Stul
ginskis, vice-pinu. — K. Pe
truševičius. sekret, — A. Ka
tilius, ižzlin. — J. Jocius, na
rini: kun. J. Vnilokaitis, 
Masiulionis, J. Škėma.

“Pavasarininkai."

Tai kaimo ir miesto jauni
mo organizacija. Skyrių turi 
virš 100. Tai viena iš tvir
čiausių organizacijų. Narių tu 
ri irgi daugiausia. Jos organas 
“Pavasaris”. Toji organizaci
ja lavina ir šviečiu Lietuvos 
jaunimą katalikų dvasioje. 
Skyriai daro jiaskaitas, pgsi- 
liuksminimus
rant, kąip tai buvo laike rin
kimų į Steig/ Seimą, juideda 
katalikų visuomenei. Plates
nių žinių galima pasemti iš 
jų organu.

Pirmininkus P. Misevičius.

“Ateitininfau ”
Prie tos organizacijos pri

klauso besimokinančioji kata
likų jaunuomenė. Yra “atei
tininkai 
liniukai 
podeda 
organą

J.

I

lavinti ir auklėti savo sielą 
katalikų dvasioje. Reikalui e- 
sant, padedu katalikų visuo
menei. Tai skaitlingai organi
zacijai stinga lėšų. ypač kny
gynams .Smulkesnių žinių tuo 
tarpu negalime pranešti, ne« 
laike gaisro Knt. Veikimo 
(lentre žuvo ir “Ateitininkų” 
pranešimai. Pirmininkas Cen
tro Tarybos D. Miciuta.

“Ateitininkų fondas.” 
tai organizacija Šelpti moks
leivius jmskolos formoje. Y- 
ptič dabartiniame momente, 
kuomet musų moksleivijoje y- 
ra tėvynė — reikalinga fondui 
lėšos.

“Motinėlė” — tai panaši 
“Ateitininkų Fondui” organi
zacija. ftelpia einančius- nugš- 
lesnj mokslą studentus.

Lietuvių Katalikų Mokytojų
Są junga.

.Ii vienija visus liaudies ka
talikui mokytojus. Pasaldei-

o>
«5
x......................................................

Telefoną* lioolcrard B1M

i DR. G. KASPUTIS r
! ( DENTISTAS

1
2U1 S. Hohued Str.

VALANDOS: A. M.
I 1—4: T—S P. M. ■«

T
t

■

»

ir. reikalui e-

i” studentai ir 
i” mokiniai. V;

jauni cm*. Turi tavo 
“Ateitis.”

“atei- 
’yresoieji

j. P. WAITCHES “
valgos pamatas: a) R. Kai* ti
kėjimą.-, b) tėvynė, c), moks
las. Plutinti mokslą ir auklė
ti Kristaus dvasiojo jaunimą 

»— tai Sąjungos tikslas. Išlei
do mokytojų almanachą, “At
žalą,” “Lietuvos Mokykla”— 
organas, taiikilioji Centro val
dyta; Justinas Ktripartui, P. ; 
Dovidaitis ir G. Irina na itė. 
Birželio mėnesį privalėjo įvy
kti mokytojų konferencija.

Tuo tarpu nąjuaga jau yra 
surengusi eilę katalikų dva
sioje jiaskaitų.,

Blaivybė.

Centrą^ atgaivino jau 12 
skyrių, 'ttiri 2683 narius, ko
letų savo knygyną, arta įna
mių ir sales teatrams. 6-V1J i 
šaukiamas Kauno visuotinas 1 

(Pabaiga bus).

i

Stengiaai

S. D. LACHAWICZ
• Lirrmfi grabortts 

ihuatMMUu. - ka jigiMsts.
įtaikai. .uAm • tuM

S3I4 U. SS lt. Cblrago. UI.
M. OmmJ BIM.



Lietuvos Laisvės Paskola.
(Tąsa ii “Ih-go” 1G9 uum.) 

B08T0N, MASS.tyti ją scenoje.
Geistina, kad kuotankiausia 

batų remdami panašus v»ka- 
Vakarc buvęs.

WTLKE8 BARBE, PA

k

i

Tarbnt niekur lietuviai taip 
puikiai nešventė Amerikos ne- 
prignlniybės dieną kaip Wil- 
kes-Barre. Iš visos apielinkės 
susirinko opia dešimt tūkstan
čių žmonių į Va1ley-View — 
Park. Kun. Juozapas V. Mi
liauskas iš Pittston atlaikė iš
kilmingas Mišias ant lauko už 
lietuvius kareivius žuvusios 
pasaulinėje karėje. Tų Mišių 
klausė minias suplaukusios iš 
visos Wyouūug’o klomes.

Jaunuomenė puikini žaidė. 
Buvo bėgimas lenktyn nuo 
Laurai geležinkelio stoties iki 
Valley-View Parkui. Pranciš
kus Zuna tą kelią perbėgo į 
37 miliutas ir 4 sekundas. To- 

rę. Jis yra Maratono Būrio 
narys Netrark e, N. J. ir pas
kirtas važiuoti j Briuselį, Bel
gijos sostinę, dalyvauti tenai 
rengiamose Otimpikų žaismė
se. Kiti l»ėgikai mažu kuo at
silikę ųuo laimėtojo buvo: J. 
Govern, Jame* McLaughlin. 
Winder Keating, George 
Smitli, Edvard Caic^y. Wal- 
ter LiuknsaYage (ar ne Luka- 
ševvčiaf), L. Radzesryčius, 
Killiam Rice, Thomas Robin- 
aon ir Joseph Bevnarski. Jie 
čia surašyti toje eilėje kai}) 
kuris pribėgo prie lenktynių 
pabaigus.

Buvo ir kitokių Žaismių, ku- 
liuuse laimėl-rjai gavo auksi
nių, sidabrinių arba branoinių 
nu-dalių. Šimto jardų sviedi
mą laimėjo Joseph liornsby iš 
Nanticoke, Katalikų Kliubo 
narys Scranton'e. Buvo ir ki
tų jmsižyinėjusių 
čių.

1xk» Leonan! ir 
ky kumščiavusi
Venchall ir Sueeney.

Base bąli *o žaisme lietuviai 
Vyčiai įveikė Kolumbo Vyčius 
7 prieš 2.

Surinkime grojo Kleinkau- 
fo orkestrą. Jaunuomenė link
smi nori šokiais.

Vakare G vai. Wilkes-Bar- 
ra'o majoras Daniel Ij. Hart 
pasakė patrijotišką prakalbą. 
Kalbėjo taip-gi p. Lopatto, 
kun. J. Miliauskas, Julius Bal- 
aevyčius ir p-lė Jokubauskaitč.

X.

skraiitonie-

Roy Man
au Frank

8I0UX CITY, IOWA.

Liepos 11 dieną vietinis Te
atrališkas skyrius surengė 
parapijos naudai vakarą, Jcd- 

g riame vaidino juokingą trijų 
veiksnių komediją **D-ras iš 
Prievartos“ Geranlo rolėje bu
vo p. J. Adamoiiis, Leandro— 
p. J. Vigeli*, Sganarejos — p. 
A. Jonča, Roberto—p. J. Bal- 
čiuna*. Luko — p. K. Goge- 

■ ; U*, Vainra — p. K. Mikėnas, 
Tihaute — p. K. Dar k faunas, 
Perrino — p. J. Grigaliūnas, 
Liucindos — p-nia O. Dilienė, 
Martinui,, p-ni* Balaučiunienė, 
Džiokvelinus — p-nia A. Ber- 
žetienė. Vakarą vedė ir rexi- 
Moriiun buvo moksleivis J. Za-

Vakaras pavyko. Atailanku- 
skije publika liko dideliai pa
tenkinta nes į valia* priai- 
jnnkė. Reikia pažymėti, kad 
iš visų vaidintojų geriausiu 
pasižymėjo ir juoko darė pp. 
A. Jonča ir K. Gogelis.

Po vaidinimo prasidėjo šo
kiai. kurie tęsės iki vėlumai. 
Pelno parapijai liko arti 100 

» dol
Girdėjau, kad rdtimriuM ino 

kjna jau antrą veikalą — 
“Kantri Alena.“ bn dideliu 
nekantrumu visi laukia puma-

rai.

WESTVILLE, ILL.

IJepos 5 d. priaugamųjų 
Vyčių kuopa buvę įrengus 
gražų vakarą. Programa suda
rė dainos, vaidinimai, mono
logai ir dialogui.

Pirmiausia priaugamųjų 
Vyčių choras, susidedantis iš 
50 dainininkų bei dainininkių, 
padainavo sekančias dailins; 
“-Saulelė nusileido,“ “Avižė
lė,“ “O, kad aš jojau,“ “At
neša diedas,“ “Seni, seni“ ir 
“Baravykas.“ Dainos gerai 
išėjo. Paskui buvo dialogas 
“M*irdntė ir Starinfč.“ nn tn 
"Cifeunce auiuuikyuias. ” pąs- 
kui perstatytas “Gyvenimo 
kryžius.” farsas, kuris gražiai 
išėjo ir publikai labai patiko. 
Dialogas “Tautiškas vysku
pas’’ laimi prijuo
kino publiką, ypatingai “vys
kupas** su raudona krutinę. 
Po to, dar atliktas dialogas 
“Vaistas nuo blakių,“ “Nuo
bodumas“ ir “Mano amatas.“

Visa programa ispiMyta ge
rai, geriau nė reikalauti iš 
mažųjų negalima. Publikos 
buvo pilna svetainė.

Geistina, kad mažieji vyčiai 
neliautų ir toliau rengti tam 
panašių vakarėlių.

Jjcpos 14 d. mažieji vyčiai 
turėjo gegužinę. Su jais buvo 
išvažiavęs ir vargonininkas. 
Visą dieną žaidė, raliavo, kiek 
tik norėjo.

Dabartiniu laiku mažieji 
vaikučiai rengiami prie pir
mosios Sv. Komunijos. Kato- 
kizino jMnmkas kožną dieną 
lanko daugiau 
vaikų. Iškilmės bute 
mėnesyje.

Girdėjau, kad vietos 
kės motery^ rangia 
Kada, tai neteko sužinoti. Vy
čių kuopa rengiasi lošti ang- 
liiką veikalėlį ir roles jau pa
sidalino. Labai pagirtina, kad 
mergaitės pas mu* visados 
pirmutinės ar vakarų rengime 
ar kituose darbuose. Nepasi
lieka nė vaikinai ir da gi čia 
gimę ir augę. Chorą sudaro 
virš 30 dainininkų bei daini- 
nikių.

Vyčiai, gyvuokite Ir bujoki
te!

šimto 
kitame

kutai i-
v skarą.

Viską žinąs.

HART, MICH.

Amerikos neprigulmybės dil
iui čionykščiai lietuviai šventė 
pikniku John Gurney Parke. 
Prie pikniko buvo ir progra
mas, kurį išpildė įvairus as
menys. Jog Beatty Buri t pa
sakė anglišką prakali^. Dun
dulių, Grušų, Simanavičių ir 
Matulių šeimynų nonai daina
vo. grojo ir deklamavo. I pik
niką atvažiavo šeši automobi
liai ir trakas pilni lietuvių iŠ 
Scottvillc. Jie nusiėmė ir fo
tografiją. Visą pikniką labai 
iškilmingai aprašė laikraštis 
Tlie Coarier-Tribune, išeinan
tis uiie&te Ilart. Mieli, Liepų* 
9 d. 1920 m.

Paryžius, Keturi nariai A- 
merikos Raud. Kryžiaus Ko
misijos Si be r i joj e, kurie nese
nai apleido tą šalj su Ameri
kos kareiviais, atkeliavo į Pa
ryžių iš Vladivostoko per 6u- 
rzo kanalą. Nariai yra: Dr. 
Charle* E- Ponjek ii Minne- 
Mrtoti, jtargaret Vtiek ii Bal
tinio ra, Md.; Eva l^anrence iš 
Vahpetcm, N. Doko ta; ir Car- 
rie Pickrt iš .Carson City,

DRAUGAS

45,000 C»mbndgv .................................................. . .13,772 4.48*
2 000 E. Houpton......................................... .100 100
4,000 Greenficld ................................................. .. 1,020 600
8,000 Gardncr ...................................................... ...2.200 50
4,000 HsTertfll ...................................... ............ ..1.205 485

45,000 LAwertnce (2 »t.) ................................... ...8.371 700
8.000 Levruiton, Mc............................................... ...2,195 850

10,000 Lineoln, N. H............................................ . ..1,950 250
15,000 Loucll........................................................... ..5.996 uicko
5,000 W. Lynu .................................................. ...925 925

10,000 Manchcsler .................................................. . 5,435 2,175
25,000 Norwood ..................................................... . 8.363 673
10,000 Nurthanipton ............ ............................. . 2,185 670
15,000 Naahua, N. H. ........................................ ..3.956 2,596
4.000 Piltsfirid .................................................... . 1,750 1,500

30,000 Provideiicc, R. I....................................... -.9,095 2,180
Rumfonl, .. Me.................................... . ...1,650 1,650

10,000 Wc*tficld, iliiKs, ....................................... . .4.584 55
100.000 Worccstcr, M........................................... 93.193 32,006

Bu 6 i uči ų.

iv. philadelphia’, pa.
Apskr. kvota $400.000. Stovis 1, liepos, 75,394.

7,756

150,000 Raltimorv (3 st. 1 .. .....................................45,808
10,000 S. Bcthlchcni .......... ........................................ 100
20,000 Chrstcr....................... .............♦....................3,100

5,000 Estuu ......................... .......................*................ 350

100.000 Philadelphia.................
•

1 21.828

70,000 Richnioud .................. • « •••• ••••••••
20,000 Shcridau ................... ...................................... 2.0G0
10,000 Trcnton, Ji. J.......... • s a a • • • avfloO

15,000 Be stočių.

14.720
uicko 
nieko

350

V. SHENANDOAH, PA. '
Apskr. kvota $400,000. Stovis 1, liepos $29,890.

15,000
15,000 

5,000
20,000
20,000

7,000
3,000

30,000
50.000
80,000
60,000
5,000 

100,000 
30,000
5,000
5,000

50,000

Beirtkyvillc . 
FroekviHc ... 
Fitciaud .... 
Girardvillc.... 
Gilberton .... 
llcxellon, I’a. 
Kaulinau ... 
Mt. Canucl . 
New Phila... 

Mahanoy City 
Miucniville ... 
Readiug .........
Shcuaudiuih .. 
SU Clair 
Skuunokiu 
Tanuiųuu 
Kolonijos

........... 1,205
...............275
............... 333>
............... 645 

.1,100
............1,490 
................. 1
..........2,752

...7...4,305

>..........2,445
............1,420
........... 1,400 

........ 11,050
...............550
...............400
............ .200 

l>e stočių, kaip Pottsville, ir kitus.

< - '

• •

180 
nieko

653 
nieko

200 
1,490 
nieko 
2,(152

98C
385
720 

1,400 
2,670

300
400
200

Daugelis kolonijų be stočių.

VI. PITTSBURG, PA. “

5,000 Anibridgc................................................. .....1,000 uicko

25,000 Donorą .................................................... ........ 500 uiekb

Cambola (T) ..................................  . ....‘...100 100

30.000 Duųuesuv ................................................ ......... 1,925 410

50,000 Homestcad .. I).... •........... ................. .........6.698 2,768

70,000 l’ittsburgh (2 si.) .............................. ...13,453 2,403

100,000

VII WILKES BARRE. PA
Apskr. kvota $500,000. Stovis 1 liepos, 49,424.

7.000
15,000
20.000

5,000
45.000
20,000
75,000

5.000
100,000
85.000
8,000

70.000
25,000

Briuldock .... 
Duryca ..........
Forest City ... 
E. Vaudcrgrut
Eduartlsvillc (Kinlurtun) ........ .* ..
5iincr« Mili* ........................ ....

* Plyinoulh...................................... .. .
Sugttr Notch ......................................
Scrnnton (3 *l.) .................................
l^ittatun ...... .................. 
W*n*nito
Wilktta Rarrr ...........  *...........

Be kločių. PtaiiiK ir kito*.
(Daugiau bus).

MUŠK MOTINĄ - IMJY 
DY8 KŪDIKĮ.

1* .2-

Tarp Rumunijos kaimiečių, 
ypatingai tarp čigonų, y ra prie 
taras, jog kuomet kūdikis 
mirsi s ttiirltk vrn pssolrtvtą m. 
ėjimo piktos dvasios į moli
uos kūną, kūdikio pasveikimas 
priguli nuo mu4:mo artinos 
(išvyt piktą Uvėrią). Tocbl 
mitino* muš* p*faos 6avt, kur.

* ■ • • _ < ' * '

—

Juniar Red Crow vara ap
švietimo propagandą išnai
kinti tą ir kitus panašins prie
tarus. Per tokį mušimą, dau
gelis motinų pasiliko nuolati
niai apnegalėdintos. Daugeli 
sykių molinos mirė nuo to mu
šimo.

Neišmanę vyrai ir-gi kaltina 
(tiktą dvasią už vaikų ligas.

■

/• k i

2

SPECUALIS IŠPARDA
VIMAS.

Pertaisyti Mitchelh ir 
kiti karai.

Ant mėnesiui mokesčių Pliano 
Išlygos 
(mokėt

SSt*
400
soo 

®noo
700
•00

>K00
800

Pinigai yra Siunčiami į Lietuvą 
ir visas kita1: dtV’S svieto. 

Parduodame Laivakor
tes ant visą Liniją.

t
mokėsiu 

liti | iurnc«j
10 „ ..
15 .. ..
(3 .. ..
16 .. ..
»B ,. ..
16 - ..
»6 <. ., 

niokot M»rt<x-

1

Kaina 
»wė 
1000 
1800 
HOo 
1000 
1*00 
1*00 
2000

NuotnnOlo nereikia 
m> nereikta inokėt. Chantaa neretk 
inakel Ineuninec.

Kl-kvlenon Vnrnt vrn 1n*fnr1ntnn 
uuu u*tu«a Ir Vacių kO auukitull aavo 
kainos per vienu* sietus be Jokio a- 
Mo Jums.

Tuvo 00114 karų Ine senesni 
kaip 1*12). paimsime ; nitunus at- 
akaltllumlnnil Jo vertę kaipo 
mokesčio.

Ylai Pcrtalaytl M Iv h eis turi
iii) omrnnctja kaip Ir Nauji KaraL

MITCHELL
2328 2 Salesrooms 2334

Michigan Avė Michigan Avė.

CENTRAI MANUFAGTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35-th Street
Turine. Viri »• .000,000.00

A STATĖ BANK
Ir

i Tnlepbon*: Ynrda (4*3

-JJ
<JmU I-

1» Ju-

54 5
1,000

JUOZ. TARVIOAS 
mirė liepos 21, 1920, 6:20 
vai. ryte, 53 metų amž.

Velionis paėjo ii Kauno 
rėd.. Raseinių apskričio, 
G valdų kaimo, Kvėrdai 
nės parap/Amerike išgy- 
veno30 metų.

Laidotuvės bus subatoj, 
liepos 24. 1920, 9 vai. ry
te iš šv. J urgio bažnyčios 
į fiv. Kazimiero kapines.

Paliko dideliame nuliū
dime moterį Barborą, su 
nų Adomąir Aleksandrą 
dukterį Juzefą ir dukterį 
Pauliną. Lietuvoje.

Visi giminės ir pažįs
tami esate širdingai kvie 
čiami dalyvauti laidotu
vėse po num. 915 W. 32nd 
Street.

Liekame nuliūdę Bar
bora Tarvidienė, moteris, 
Adomas ir Aleksandra, 
šonai.
Juozefa ir Paulina dukt.

ANT PARDAVIMO
PARSIDUODA 

pigiai 2 luljų medinis 
3 pagyv. 2 jx» 4 kam- 

7 kamlmj-ių.

labai 
namas,
Imri ūs 1 pagyv
Bandos $46.00 j metus. Pre
kė tik $2,400.00.

Savininkas ant 2ro flooro

Tariu patyrimą 
moterių Urnas: ra* 
p«atin*nl pridu
riu ligour ir kūdi
ki laiko llgoa

AKUŠERIU 
A.SHUSHO

P.UISIIHODA.
Murinta tutu.aa 3 Ir 4 kauibarly na
mo* yru Keram iiad.'jlni*. naujai ui- 
drii tulIvtaJ Ir vanos Kalima nupirkti 
uu mului plntcų. Kreipkite-* prie *u- 
vinlnko:

3210 larav Art-.
l*lion<- Y*rd» «7KS

t

Grocernc ir butone ant parduriuio 
fftrjo vietoje

U2& S. WiaH>c<Urr Avė.

FŪRNICIAI ANT PARDA
VIMO.

Parsiduoda greitu laiku. 
1405 50 Ct. Cicero, III.

!

r.lbPORTV BLAŠKAM 
FIUMJMK

DYKAI.

Billlr C'ouaultalk® Burcau. Ine. 
11 So. M. CMouo.

Boora M* 

-----------------------------------------------------4-------- 

BIZNIERIAI GARSINK1TĖS 
DRAUGE

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

CHICAGO, ILLUOU 
Tnicfuoas Yarita MM

Valandos: — t tkl 11 IB ryto: 
* po ploti] Iki • nt Wod*Uo- 
tala nuo t Iki • ral. rakara.

"......................................................---H

AYT FAKBVVIMO
naujas (irailol* pei'lue ant kietų au
si ly Ir valku vclitndlin. Kvailuoju 
ultst parduodu. Ataltauklts:

JADVYGA MICKEVIMESE.
46M K. Maohfirld An.

29

ADVOKATAS
OtbM IHdmkntyJ:

South La Baile Street
Kambarta *34

Iri Gaurai «X*0

Vakarais, 812 W. 33 St
Iri. Y

■
■

i

f
I

i/nn

3,478
1,815

400
1,000

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas | 

lUHOl |w». Mkdilgaii. A tarne ® 

*A1ANIXM> • Iki • nJkara.

DR. S. BlĖŽlf
LIETI I IK UVnVTUJ.VN IK

CHIltl IK..th
3301 U.M 32n«l KUw4

TH 4
43n<l Mrr«<

Tol. MrKlnlcr <»*»
—

DR. Š. ilEŽIS.
LIETI l ik GYDYTOM* IK

4 HIIU KG.U*
3SOI W«M 33mi Slrto

TH <’Hnal 43X3
Ro. 3114 W. 43n<l Mnta

____________ Tol. MrKltUry 4*14
- - > «.a .. ? ' t ~T

..6,875 

. .3,050 
........ t 
..1,965 

. .5,657

. .4,425

..1,786
..1,450 
..6.110
. 8,207 
. 1,750

8.149

2,010
950

met jų kūdikis apsergn.
Nesenai vienas Amerikos 

Raudonojo K ryžiaus gydyto
jas buvo pašauktas prižiūrėt 
ėigunę. Kuomet gydytojas at
ėjo j jos namus, rado ją gu
lint ant plonos šiaik.im 4 ragu- 

gįgyraąstj Ti jiĮni*.
čių uždegimu. Gydytojas pas
tebėjo, jog kūnas sužeistas ir 
klausi nedarnas, per vurbką, 
dužiuoju, jug ,io* vienai vaikas 
mirė dvi Mvaiti atgal.

Paicškuu šios uioteras su 3 kūdikiai*, ji išvažiavo 10 
Kužės 1920. Antauukar 8 metu. Medukas 6 meth. Veronika 
G metų. Ji išvažiavo ar su lietuviu ur su niekiu nežinau. Kaž
kokiu moterį patėinysft, duokite žinią, u gausite dovaną $5(J. 
Mes tėvai įjaiuškouic jos.

MOTIEJUS LEPE4KA.
215—3rd Ava. ' - •»

HomertMui Penna.

IU*. 3114 W



n

REIKALAUJA.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS NORTH SIDE

REIKALINGI

VYRAI IR’VAIKAI DIRBTI

PACKING HOUSE

17*3 LARRABEE STR

MIESTAS TURI PINIGŲ

TIKRA 171 ROPKJMKA.

Ai t ji m

Ketvirtadienis, liepos 22 d 
Šv, Marija Magdalena

Penktadienis, liepos 23 d., 
šv. Apolinaras, vysk. kank.

GUZIKAI PADARYTI Iš
ŠUNŲ KAULŲ.

EVANSTONE PRIVISO 
PIKTADARIŲ.

isi) lietuvių kolonijų

JAMES B. CLOW & SONS 
534 S. Franklin Str.

arba -
2338 S. Western Avė.

PALIUOSUOTAS ?S KALE 
JIMO BARNES.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

REIKALINGI LEIBĖRIAI 
DĖL FABRIKO DARBO 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO.
39th & STEWART

ORKOMS

VIETOJE BUTELIO SU 
DAUŽĖ VEIDRODĮ.

CHICAGON BUS PARVEŽ 
TAS PUGILISTAS JOHN 

SON.

DEŠIMTAS PROCENTAS 
SAHAROS OAZOS MIES 
TELIŲ GYVENTOJAI 

AKLI

Herų. I oi 
nubausta-

l*nleAkau aavo puoraerte Onos Jan 
kaltėa. paeinančiai l* Kvedalnri 
parnp. Norėčiau au ja auairnKnėu 
Ji pati ar .kaa apie pq tinote pra 
netikite Muo adresu:

REIKALINGOS
Merginos ir Moterys

Dėti virMiua nnt nuniplc camt. 
Prityrf ir neprityrę. Durims Mlic- 
kamna ant ktijth-jntttvs insšnnrt. 
taip kaip poperinių dėžių. Leng
vos, švarus ir galima daugiau, už
dirbti kaip prie bench darbo. Ge
ma algos ir gema darbo sulygo*.

Atsišauki t«- šiuo adresų;

tMucKtubuoter U«uč Go. 
226 N. Clinton Str.

Visokios klesos* < 
prie packing plnnt 
rasini

ilnrbininkni 
os. Ncpnp- 

geros dnrbo sųlygos.

“VYČIO” Administracija •
3261 S. Halsted St. Chicago, III.

Užsiprenumeruok “Vytį”

AUKSINIS LENC1UGEL1S DYKAI.
Tikras Europisku Roskopf tiktai $4.75

Jeigu-nori turvtl c<-rp arai* U- MI|m-ų lalknulrl). toki*, kurt, lai 
k>> |wr (taueri metu — pirk

u

Konstantinopolis Trys tūk
stančiui Rusijos JMiliėgėlių, ku
rie dabar randasi Amerikos 
Raud. Kryžinmi’kolonijoje ant 
Proti salos, Atarmoro jūrėse, 
dnrhšč-tai renkn'Rtmų kaulus 
ir iš jų muk .Vidų daro guzi- 
kus. Penki mitai atgal, Kon- 
etantinopolio^vf^ttujai nutari* 
išnaikinti šu.us, Jie. surink-* šit• ’ • 
uis, išvežė rtnt Proti salos, kur 
badu stipo ir kur dnlmrb.nmi 
gyventojai jų kaulus rado ir 
iš jų daro guzikus.
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Per sepfvneris metus jis 
slapstėsi.

U L. P. Iionų komitetas lai
kys labai svarbų susirinkimų 
ketverge, 22 <tf®epos, 1920 m., 
bažnytinėje svet. (prie 44tos 
ir 6o. Kairficld Avo.) 7:30 va
kare.

Visus komi tėti h širdingai 
kviečia valdyba:

J. A. Mickeliunai, pirm. 
J. A. Enčeris, rast.

P. K Norintieji via* gulės 
nusipirkti ir tuoj gauti bonų.

Neupėk.

L
ABAI greitai galima 
klaida padaryti, kuo
met mėgini įspėti telefo

no numeri, rezultatas lo 
yrr kad liervikalinga ne- 
Hiiuigunta padarai anaiu 
žmogui. Juuiut-l uperulu-. 

, rkų yra kaltinamų, ktio- 
, met ji viliai nekaltų.

VMauanct i>rt«< tankinai per. 
■itlkrtnk iMtiun-ilama. | kay-

Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 
virš 300 j domia ilsių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tusias'iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” numerį.

Vargu kas kita yrn taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kai ha neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos 
gnmtų.

Mėgi Lietuvų, nori pasigrožėti jųja — užsisakyk 
“Vytį.” Prenumeratos kaina! Metams $2.50.

1PEAHL OUBMM KONCMTMAZ ST

NEMOKĖSI PINIGUS BEREKALO
Musų krautuve—nena iŠ didžiausių Chicagoje
Parduodame už lemiamus kainų, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, fiiubi- 
nma ir deimantiniu*; grunalontu lietu nikai* rekordai* ir 
lumoerUnių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų tidir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokiu* ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
murikališkuH instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski 
4632 8o. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefoną* DROVER 7309

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus medikališlcas apžiūrėji
mas Algerijoje ir Tunisijoje 
parodo, jog Sah&ro oazuose 
10% gyventojų akli. Prancū
zijoje yra trys akli žmonės 
prie kožno tūkstančio gyven
tojų.

Apžiūrėjimus taip-pat-gi pa
rodo, jog dabartinė “tracho
mos” (akių liga) ępidemijn 
išsipratrnus tarp jaunųjų.Mies- 
U*lyj Boti tari k liga veikia ant 
27% europiečių ir 56% čian- 
giinių vaikų ir Marengo mies
telyj 33% europiečių ir 57% 
čiaginiių. Iš 6.025 vaikų eg
zaminuotų įvairiose dalyse Al- 
gv rijos 1.650 arba 34% ser
ga “trachoma“. Didžiuose pu
stau europieti škuuae, pusiau 
vietiniuose n liepteliuose ant 
Tarpžeinio Juros kranto dvi
dešimta-penki iš kožno tūks
tančio akli.

Dr. Edmond Sergant. direk
torius Pastcur Institute Alg- 
iere, vienoje . našoje kolonijo
je Oran (A muziko) Cr parla
mente rado 156 ypatus ser
gant “trnebnmo“ liga iš 236 
gyventojų.

ROZKOPF"
Ala InikrodAlIa yra padlrb- E dS£"\. Jt

t»» I* niekelio, SI* TUUTŲ ^K/*^**
vtrftrllu Ir in-ru AvelrarMku 
tnovrtn<-ntu. patentuotu rt>- fEt
millatortum au etikių kad 
nutncrln neapSulk^tų. Nu- 
įnertai r-*dantt Inu yra labai

Ala įnik-.Mitini yra (lontnl 8|
*b*tm pasa.-iyj. uttat
Jir l-.ltal Ceri ntlprije .-r u*- fff; 4 £11 X**1-rf*>*-V®
laiko įniks, rrmillnrial. — fMV.

'SJnoa plimn iHUotl pnpraa-
t« ibvn.i tr tedėldlcnyj. jie <V>?E
vlnuomet trrn.‘4.a atrado. -JJ

Kiti pariluodn Rhioa įnik. .yjg/
rodklitr po » <1<>ll<-riiia 1T
įlaiiKtuu — U-t tnea ant ne- .MSIjZ
nprubelliiotn laiko parduo- 
daine Juoa uf M-T*.—4ar 
prtrlo pridedame d> tuU pro- 
«U paaukmtoUi I.KN< ll’flSn.J ^^*>l ■

Nopralrtakltc Moe projęue — bet mAyk Šiandie ir utalaakyk vietų 
U tu Ulkrodkiu. nea jų nrdaur liko.

Hn utaakymu uttekUMl iiaalvatl 2Sc. ..uUl*|nUe at krano* Irnk- 
Ivllala. o llkuatu* utmoktMtc kuomet u-iimote lalkrodAlj

Kalyk Muo adrrau; *

ALL W0RLD EXPORTERS
10iS Nu. A-diluud Av*. IM-pt. *» tlilcavn. IU.

A MTRATl* • FABIJONAI

A. PETRATIS & CO 
Mobtgage (ŠANK 

H«Al CSTATC - IUtX*NCI
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