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lševikai vis Labjaus 
Apsupa Varšava

Nežinia, Kaip Dar ligai Atsi 
laikys Lenkai

1It
L

BOLŠEVIKAI 20 MAILIŲ 
NUO VARŠAVOS.

Lenkai bus priversti apleisti 
sostinę.

Paryžius. Rugp. 14. — Sulig 
gautų žinių iš Varšavos, šiau
rinė bolševikų armijos koliiun- 
na, paėmusi- Pultutiją, mar
guoja pietų linkon, tiesiog ant 
Varšavos, upės Narcw kloniu.

Kita raudonųjų koliumna ei
na piruivn visu plotu taqx* 
upių Narevo ir Bugo.

Pietuose nuo Bugo bolševi
kai jau perėjo linijų, einančią 
iš Tlušč per Pivki, DoL-re, 
Kalušin, Sčeglov ir^tatovič 
Ijgi Zelechov. .

Lenkams neatsilaikius Pul- 
tusko apylinkėse, reiškia, jie 
neatsilaikys nei kur kitur. Nes 
tenai jie pirmu kartu nuo 
pradžios bolševikų ofensyvos 
buvo kuostipriausiai pasiprie
šinę bolševikams. Kraujas lie
josi latakais. Bet pa«i baigė lie 
geistinų pasekmių.

Eina ant Lublino.
Tolinus į pietus bolševikai 

persimetė per Būgų ir varosi 
ant Lublino.

Rytinės Rusijos parube- 
žiais bolševikų raitarija, i«iė- 
niusi M lava, pati varė toliau* 
apie 40 mailių ir atsidūrė nu- 
pcrtoliausia nuo Thuru. Tenai 
susieina dvi geležinkelių lini
jos, einančios į Danzigą.

Puolus Thoniui, Lenkai ne
teks susisiekimo su Baltijos 
jūrėmis, iš kur apturi karo 
medžiagų. *

Kitais žodžiais tariu*, bol
ševikai vis labjaus smųmudžia 
Variavę, pežangiuodami visais 
šonais, išėmus tolimų pietini 
frontą Galicijoje. ’ I

20 mailių nuo Varšavos.
Bolševikų spėkos, kaip čia 

apskaitoma, yra tik už 20 tnni- 
lių nuo Varšavos. Sakoma, jog 
Varšava galės pulti pirm pra- 
dedant I/ertkų-bolsevikų anni- 
rt įvijines tarybas.

(Ji tarybos turėsiančios pra
sidėti šitų pirmadienį, Mins
ke ar kur kitur.

Apie KM),000 Varšavos gy
ventojų n pri ėmė ginti sostinę. 
Bet taspi žmonių skaitlius ne
turi reikšmė*.

I^nka’ m.o armijai vado
vauti paskyrė Prancūzų gen. 
AVeygaitd. Čia sakoma, jog var 
gini apsiimsiąs tas generolą*.

Bolševikai De i ai ko gaišini
mo skubinasi nnt Varšavos. 
Nes jiems tas yra svarbu* 
daiktas.

PRANCŪZIJA DŽIAUGIASI 
SUV. VALSTIJŲ NOTA.

Sako, abidvi šalys vienodos 
nuomonės apie Rusiją.

Paryžius, Rugp. 14. — Pran
cūzų vyriausybė pasiuntė no
ta Suv. Valstijoms. Pranešė, 
jog Prancūzija mielai sutinka 
su Washingtono vyriausybės 
I>ozicija Trenki jos ir Rusijos 
klausu .te. Vadinasi, abidvi 
šaly* .'tipriai stovi už tanki- 
jn;« nerriklausomyltę ir už 
nepadalinamą Rusiją, podraug 
prieš pripažinimų bolševikų 
valdžios.

Rusijos rieh’hė prancūzams 
yra svarbus daiktas. Nes tik 
iš nepadalinamos Rusijos 
prancūzai tikisi atgauti Ravo 
senas skolas.

Džiaugsmas Prancūzuose.

Prancūzijos nota Suv. Val
stijoms turi apie Rdo 
Notoje išreiškiamas 
entuzijazmas.

Sakoma, jog sulig 
čielybės yfiiici]H> 
yra pripažinusi priešboiševi- 
kinę generolo Krangelio val
džių piętinėj Rusijoj. Ir mano, 
kad tų pripažinimų užakcen
tuos ir pati Amerika.

Kaip Amerika, taip Prancū
zija neturi pripažinti bolševi
kų taikos sąlygų Lenkams, jei 
tos sąlygos bus priešingos 
išreikštiems Washingtono no
toj principams.

žodžių, 
tiesiog

Rusijos
Prancūzija

BOLŠEVIKAI UŽIMA 
SVARBIUS MIEBTUS.

Jie Laimėjo išilgai Bugo.

jie 
ir

Londonas, Rugp. 14. — Bol
ševikų oficijaliatn pranešime 
iš Maskvos sakoma, kad 
paėmę Malvą. Pultuskų 
Kiedlce. •

Pranešime pasakyta:
“ Mes paėmėm Mla ra Rugp. 

10. Ti jiaėių dienų paėmėm 
Riedlce.Pagalintu užėmėin Pul 
tuską. Be to, uiėmėm daugelį 
kitų vietovių pietrytuose nuo 
SiedJce.”

Bolševikai . pažangi uoja
Breat-Ulovsko šone ir kitur.

ŠILTINE TARP ATKELIA 
VUSIŲ.

i
ivNvw Tvik, Rugp. i 4. — i® 

Prancūzijos atplaukė garlaivi* 
Niagara. Tarpe ketlanninkn 
susekta sergančių Šiltine.

TURKAI PRIEŠINGI TAI 
KOS SUTARČIAI.

Atmes ją sulaukę bolševikų 
pagelbos.

KomrtautinopoUa, Rugp. 14.
Kad Turkijos delegatai 

pasirašė po taikos sutartimi, 
čia apie tai gauta žinių praei
tų trečiadienį.

Tos žinios priimtos čia 
Turkų be jokio entuzijazmo.

Daugelis Turkų atvirai sa
ko, jog suUuU> jiems neturi 
jokios ypatingos svarbos. Sa
ko, ta sutartis bus 
atmesta, kaip tik bus 
ta bolševikų pagelba.

Bolševikų pagelbos 
laukia iš Trakijos šono. Sako, 
Rusijos bolševikai persimestų 
per Rumuuijų ir iš ten ineisių 
Bulgarijon. Paskui bendrai su 
Bulgarais jie išvvtią Graikus 
iš Trakijos.

tuojaus 
s u lauk-

Turkai

GAL LENKAI REKRUTUOS 
KAREIVIUS AMERIKOJ.

Norima įsigyti karo me- 
y džiagos.

Washington, Rugp. 14. — Pa
siremiant paskelbta vyriausy
bės pozicija atsinešim? j Len
kiją šiandie darbuojasi šioj ša 
Ivj įsteigti daug karo medžia
gos.

Karo departamentas tad ga
na rimtai apgalvoju tų klau
simų. t

Nori Lenkų rekrutų.

Vietos Lenkų pasiuntinybės 
valdininkai lėčiau* nepasiten
kina-viena karo medžiaga.

Jie labai pageidauja gauti 
autoritetų visoj šalyj rekru
tuoti tankų artnijon lenku*.

Tam tikrini, sakoma, jie ga
li gauti liutoritetą nuo prezi
dento, kurs šiandie guli va
duotieji karo meto įstaigomis.

Iškeliauja pasiuntinys.

Suv. Valstijų vyriausylie 
pageidauja turėti tikrų iš pir
mos rankos žinių apie visų pa
dėtį Lenkijoje.

Tad tno tikslu kuoveikiau- 
šia Lenkijon iškeliauja Suv. 
Valstijų pasiuntinys Gihson.

ARKIVYSKUPAS NORI KE 
LIAUTI AIRIJON

Londonas, Rugp. 14. — Au
stralijos Arkivyskupas Man- 
nix pranešė, jog jis neatsisa
ko nuo savo pasiketinimo ap
lankyti savo tėvų žemę Airi
ją. Sako, nežiūrint anglų vy
riausybės draudimo, jis vis- 
vien ten keliausiąs. Nes Ang
lijos vyriausybės parėdymai 
jokiuo bodu negali jo varžyti.

Visur pankui Arkivyskupą 
sekioja vyriausybės agentai.

■ - ■ ■ ■ «
New York, Rugp. 14. — Bu

vęs pinigyno sekretorius MeA- 
doo, sakoma, leisis važinėti 
*u kalbomis demokratų jmrti- 
jos naudai.

RUGPJŪČIO 14, 1920.

Chicago m prietnieartais. — 
Gražus oras šiandie ir rytoj; ry
toj kiek šilčiau.

Temperatūra vakar augšciauaia 
69 L. šemiauma — 64 1.

Saulė teka 5 57; leidžia*. 7:52.

AM. L R. K. SPAUDOS VILNIUS IR BOLŠEVIKAI. 
DRAUGUOS SEIMAS.

pk-h) Megrafavo į Vilmy 
gijos Betaaa šįmet įvyks Wa- ,. uiitruščin kVhn
terbtoy*j4 Uonu, pirmomis 
Rugsėjo dienomis, drauge su 
Federacijos kongresu, šiuomi 
kviečiame visas spaudos Dr- 
jos kuopas astiųsti į šį Seimą 
savo delegatus. Ris Seimas tu
rės būti vienas iš svarbiausių
jų Draugijos Seimų. Reikės 
surasti būdą sueiti į bendrą 
veikimą' su .Lietuvos Sv. Ka- 
simiero Draugija, reikės suda 
ryti ir priimti pienus knygą 
leidimo čia Amerikoje, taip
pat reikės pagalvoti apie gy
vesnį katalikų spaudos plati
nimą.

Katalikų Spaudos rėmėjai 
ir platintojai, visi į Draugijos 
Seimą.

Kun. F. Ke tišis.
Sf.. Dr. pirm.

PAŽEISTAS GRAIKIJOS 
MINISTERIS PIRMININ

KAS.

Jį užpuolė du buvę graikų o 
ficierai.

Paryžius, Rugp. 13. — Ly- 
ons geležinkelio stotyje vakar 
vak u n* užpultas ir pašautas 
Graikijos uiinisteris pirminin
kas Venizeios. <

Prieš jį patikėtino du bu
vusieji graikų ofieierai—Thy- 
riakis ir Iserppi*. Abudu su
imta.

Pašautas V«*nizelos paimtas 
ligoninėn. Sakoma, nesama 
jam pavojaus.

Toledo, 0., Rugp. 14.-Will- 
ys-Overland automobilių įs
taigoje sumažėjo darbai. Dir
bama tik penkios dieno* sa
vaitėje.

VYRIAUSIAS BOLŠEVIKŲ 
ARMIJŲ VADAS — KA

MENEV.

Brusilov surengęs kampanijos 
pienus prieš Lenkus.

Wariiington, Rugp. 14. — 
Lenkijos karo fronte bolševi
kų armijoms vadovauja gen. 
Sergiei Kamenev, bet ne gen. 
Brusilov, kaip seniau daugel 
kartų apie tai buvo pranešta.

Apie tai žinių bevieliu tele
grafu paduoda patys bolševi
kai, Jie užgina žinias apie gen. 
nrusiiuvą. Rūku, ias žintus 
apie Brurilovą skleidžia ty
čiomis Euro|H* ir Ameriko- 
nuržujų ngentiiro*. Jų tikslas 
— pa kenkti sovietinei Rusijai.

Pranešime bolševikai -parei
škia, .jog jų vijoje armijoje 
nėra nei vieno vokiečių ofi- 
ciero.* Sako, nereikalinga, ro
dos, butų aiškinti apie tai, jog 
raudonojoj armijoj rangos vi | 
suomei yra atviros visiems tin-1 
kaniiem* žmonėms, noafsižin-1 
rint j jų tautiškumą, bi tiki 
turi noro ir troškimų kariau
ti komunizmo tikslais prieš 
imprrijalntimus žygius.

Kamenev — vadas.

jų l^rnkų frantė vadas gen
Kaincnev seniau vadovavo ka- 

I nmmunpi r—-’ruomenei, veikiančiai prieš

P. Bernardas Nonartoni* iš 
Chicagos ketvirtadienije 12:30 

j redakcijų laikraščio Echo 
Tdhry. Tas laikraštis yra lei
džiamas Lietuvių pat ri jotų 
Lenkų kallia, knd sulenkėjusi 
Lietuviai grįžtų tėvynei.

Telegrama buvo sustatyta 
prancūziškai. Ji klausė: “Ar 
sovietu kareivini ir valdinin
kai juu gutuliiuu išėjo iš \ U- 
niaus. Apmokame atsaky
mų.’’ (Soldats et magstrats 
de Soviets ant ils ųuitte Vilno 
definitivement. Nous pavons 
reponse).

Postai Telegraph’ų kompa
nija tos telegramos nepriėmė 
sakydama: “Thcy have somo 
troubles over there” (Ton y- 
ra šiokių tokių painių). \Ves- 
tom Union telegrafų kompani
ja priėmė liet pažymėjo, kad 
neužtikrina, ar telegrama nu
eis.

Jeigu Vilnius butų Lietuvos 
valdžioje, tai telegramos vaik
ščiotų liuosai, bet jei Vilnius 
yra bolševikų rankose, tai A- 
merikos telegrafai su juo ne
turi snntikiu.

Nuo telegramos išsiuntimo 
iki šitam numarmi * (pirmai 
laidai) spaudžiant perėjo 30 
valandų. Atsakymo nėra. Pats 
atsakymo neprisiuntimas pa
aiškina klausimų. Vilniuje ne
tik yra bolševikų, liet jie mie
ste yra taip galingi, kad tele
grafai yra jų rankose. Todėl 
Chicagos Lietuvių nebolševi- 
kiškas laikraštis negali tele
gramų susisiekti su Vilniaus 
Lietuvių nebolševikišku laik
raščiu.

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

I Kolčaką Silierijoj, anot liolše- 
vikų pranešimo.

Kadangi jis ten prieš Kol
čiakų savo žygiu* apvainikavo 
kuopuikiausiomis pasekmėmis, 
už tai paaugštintas ir paves
ta jam atlikti kampanija prieš 
Lenku*.

Caro laikais gen. Kamenev 
buvo 15 Rusų armijos korpu
so štabo viršininku. Raudono- 
jon armijon jis įstojo 191R me
tais ir pirmiausia buvo pas- 

| k irtas miiitariniii direktorių 
| Smolensko apirubėje.

Jaunas generolas.

Sulig gimtų žinių, ta*nkų 
fronte liolševikų s|rikos pn>lu- 
tintus. į dvi armijas. Aiaurinei 
armijai vadovauja gen. Tow- 

j gacbeski, kurs «nn vos 27 
metu*. Pietinėj armijai — gen. 
Yegorov.

Abudu vadai kituomet ca
ro armijoje buvo ofieierai.

(ten. Brusilov yra Maskvo
je. Sakoma, jis yra karo tarv- 
Im>* viršininkas. Jis sudaręs vi
sus phmiis kampanijai prieš 
tankas.

h'u gm. Brusiluvu bendrai 
veikia v;«a eilė caro laikų 
štabo ofirienj.

•*a»*«p»**«• j«j*- pi-cė
Išbjaurini pasižymėjęs gen. 
Budenny, raitarijos korpuso 

! vadas.

r;

VARŠAVOJE PASKELBIA 
KARO PADĖTIS.

NETOLIMOSE APYLINKĖ
SE SIAUČIA MUKAI.

Lenkai įgavę daugiau pasiti
kėjimo savimi. 

Varšava. Rugp. 13. (Anksti 
išryto.) — Rusijos sovietų spė
kos. kurios atakuoja Lenkų 
linijas mu u r rytuose ii šiau-i 
riuose nuo VaršavoR, yra pati-' 
variusios iiž dvidešimts pen
kių mylių (angliškų mailių) 
nuo Varšavos.

Militarinis gubernatorius 
paskelbė karo padėtį Vnršavo- 
je. Civiliams žmonėms uždrau
sta parirodyii gatvėse HMM) 
vakare. Kavinės turi Imt už
darytos vakare kaip 9:00,

Oficijaliuose vyriausvls-s 
pranešimuose pareiškiami I/m 
kų armijos pavykintai pieti
niame fronte, kur bolševikai 
mė«;inh pasiekti Lvovą, tan
kų raitarija ir pėstininkai 
bolševikus ten išmušė iš Rod- 
ziecliov, tapatin, Stanislavrik 
ir Toporov.

Kitaip yra šiauriniame ka
ro tone. Tenai tankai atsime
ta. ta*nkai apleidę Mlavą ir 
Pultuską. Vietomis tankai 
prieš bolševikus pavartoja 
durtuvus. Liejamas kraujas už 
kiekvieną žemės pėdą.

Mietaaa suspaustas karo.

Kaip dienų, taip naktimis 
Vnrftavojc verda militarinis 
veikimas. Tik naktimis gatvė- 
se nesimato civilių žmonių.
Stipriai pasiruošto ginti Var

šuvą. Karo ir užrubežinių rei
kalų ofisuose per nukti* no- 
užgesinamos šviesos. Tenai bo- 
paliovos dirbama, visokie gy
vieji reikalai apkalbami.

Tuose ofisuose aptariamos 
armisticijos ir taiko* sąlygos, 
kokios bus induotos delega
tams, keliaujantiems Minskan.

Čia niekam nežinoma, kaip 
ilgai tie delegatai išbus Mins
ke ar kur kitur ir kokių pa
sekmių dnos konferencija *u 
bolševikais.

Kaikurie diplomatai tvirti
na, jog konferencija Minske 
turėsianti prasitęsti nedaugiau 
|lenkių dienų.

Militarinė valdžia čia savo 
žinvlion paėmė visus telegra
fus ir telefonu*. Įveria kuo 
nšiiiaun*n t-et'tA«itH. • Fu lėtkū- 

lauja karo : tiži*. 

Mūšių pertraukos klausimas.

Lenkų komisijonieriai au
torizuoti tarties su bolševikais 
įžangiamosio* taikos sutarties 
klausime, sakoms, Varšuvą ap. 
leis rytoj anksti. Su bolševikų 
delegHtais jie susitiks kur tai 
ant geležinkelio tarpe Varša 
vos ir Brest Litovko.

Pirmutinė delegatų konfe- 
rencija mūšių pertraukimo 
klausimo, įvyks kur nors ry
toj vakare.

tankų delegatam*, jmkoma. 
draugaus amerikoniški Ir ang 
liški korespondentai. Su tuo

«•« I* 4* • ■•MM*', «rw***« • •••«••*

Po tos pirmutinė* konf*r*n 
rijos, matyt, bolševikai tankų 
delegatus paim* Minskan, ar 11 talijos nž 1 dol.

kur kitur, ir tenai prade* tai- 
kos konferencijų.

Depešose pasirodė, kad 
tankai tik dabar pasiunčia 
armisticijinę ir taikos dele
gacijų. Kuomet andai bol
ševikai pirmutinę tankų de
legacijų pasiuntė Varšavon 
ir pareikalavo, kati ta dc'- 
legacija su naujais įgalio
jimais keliautų Minskan, 
lenkai pasiuntė i»olševikų 
šonan tik du delegatu su 
icntmurmi pranešti. im* t '*n- 
kai apsiima stoti ariuisli- 
cijos ir taikos tarybosna. 
Ir visas laika* siuntimą de
legacijos Lenkai trukdė, ti
kėdamies ir Im? to sulaukti 
mūšių pertraukos ir apsau
goti Varsa v ą nuo puolimo, 
ypač gavus page|bos nuo 
talkininkų. Ir štai kuomet 
su tuo lukeriojimu apsivy
lė, tankai pasiunčia delega
ciją.

Lenku pasitikėjimas.

Ibi tankų delegatu, kurillO- 
du buvo pasiųsta pas bolše
vikus pranešti tiems, kati tan- 
kija sutinka pasiųsti armisti- 
cijinę ir podraug taikos dolc- 
gacij*}, sugryžo čia su dideliu 
imsitįkėjimu. Ir to palengvėjo 
kiek ir pačiai vyriausybei.

Šiandie vyriausybės visos 
pastangos sukoncentruotos vi
somis priemonėmis paremti 
savo armijų. Tš visų traukinių, 
išėmus važiuojančius į Vienną, 
prašalinti miegoti vagonai 
Imtasi priemonių prašalinti 
visur visokius žmonėms pato
gumus, be kurių galima apsi
eiti krizio metu.

Visuose viešbučiuose ir ka
vinėse vyrų vietas užėmė mo
terys. Visi vyrai arlm paimti 
kareiviauti arba pristatyti 
prie karės darbų Daugelį vie
tų moterys užėmė ir vyriau
sybės ofisuose.

Variavo* gatvėmis numarma 
vo ir kuro laukan išvažiuvo 
moterį; batalijonas.

Įsteigta pasiutinybės šaka.

Suv. Valstijų pasiuntinybės 
ofisai iš čia iškraustyti, tai
kinai įsteigta tiktai pasiunti
nybės šaka.

tankų lakūnai kas pusvalan 
dis iš čia pakyla jm» kelis ir 
skrinda karo fronto šonan ku 
Hpžvalgymo tikslai*. Jie ap
saugoja Varšuvą nuo bolševi- 
kų lakūnų užpuolimo.

Aitet.riniani šone bolševikai 
varosi tiesiog nni Virio*, kur 
šiuo kartu, jie sūrios. Bet kita 
bolševikų koliumna be surio- 
jinio nuo Ciechanovro išilgai 
geležinkelio hrinuja.ti ant Var 
ša vos. Hitą koliumna. matyt, 
pulsis skersai Vislos su tikslu 
labjaus sužnvpti Lenkų sos
tinę.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigą ver

tė. mainant nemažiau $25.000, 
nigrjuėio 13 buvo tokia anlig Mer 
chanta taaii and Truat Co.:

Anglijos sterlingų svarui $•*).&'> 
Lietuvos 100 auksinų 2 20
VometijM luo marinų 
tankijos 100 markių
Prsncunjos nž 1 dol. 13 fr. 70

žiū 
m

19 I. 93

/
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LlErtVlV K AT.VI JKV OIKNIlAJiTlS 

“DRAUGAS”
Elnį UMlI'-n# iUk.>n>* n<xlčkUcultu.

FREMVMER.VTO8 KAIMAI 
CHU'AGOJ IK L*J4EXTJE:

M rimtu ...........................  5R.0®
k*w'i Moty • • •_• • * • • • •. • 4.00

SVV. VAIAiT.
^IrtMUM .... ..4.* •••«... IR.(10 
Pum4 Mėty ..................  3.00

Prenntnerata rnojnurt UkaJno. LaI- 
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Pasiuntinys.

Rugpjūčio mėnesyje šių 
metu Cliicaguj'* pasirodė 
naujas mėnesinis laikraštis 
“Pasiuntinys”. Jį leidžia Rev. 
•T. J. P. Kazokas vardu Tln» 
Zion Lithuanian Ev. Lutli. 
Congregation <>r Chicago, UI. 
2526 W. 45-th pi.

Iš laikraščio mažai gauname 
patirti kokis yra tos Zion Lie
tuviškos Evangeliškai Liute
riškos bažnyčios mokslas, bet 
randame daug neteisingų ap
kaltinimų prieš katalikus.

Pirmame puslapije stambių 
vietų užima straipsnis “išrė
žius akylai tėmija Suvienytų 
Valstijų reikalus.” Tame strai 
psnyje p. J. V. rašo: “Pope- 
žiaus tikslus yra* toks kaip 
lapės reginti tpri šuns arba 
katės lašinių paltį, bile tik 
kaip nors gavus tenai prieiCi.’’ 
Kas žiu, kad mes pamatę kai- 
kurių ponų naujų susirūpini
mą Lietuvos reikalais, prily
gintume tuos ponus prie la
jau, šunų ir kačių, tykančių 
palties? Begu tada kas nors 
iš tų ponų tarpo pasidžiaug
tų. Mes jų naujų lietuviškų 
patrijotizmų neįtariamo. liet 
ponams Evangelikams gan
greit ueprošalj butų atsimin
ti Evangelijos žodžius; “Ne
daryk kitiems ko nenori ku<l 
tau darytų.’’

Katalikų neapykanta išsi
rodo ir straipsnije “Pirmiau* 
sudeginu kaip raganų, pusk ui 
atsiminę apšaukė kaip šven
tų.” Ten kalbama apie 6v. 
Joanug d* Ark, Indi katalikų 
Bažnyčia jų paMiierkiiM ir 
katalikų Bažnyčia ją pager
busi. “Norėtųsi žinoti, kanu* 
yra tas skelbiamasis Romus 
-katalikų liažnyčios neklaidin
gumas!’’ Tais žodžiais “Pa
siuntinio” Itedak'ija užbaigia 
savo straipsnį. Jei ji ištiktų 
norėtų žinoti kų klausia, tai 
nueitų su vaikais į pradinę 
parapijinę mokykla ir tenai 
putirtų, kad Katalikų Bažny
čios neklaidingumo ičreiškėjai 
yra tiktai X*isutir.« Taryba su 
jMijs žiimi, arba p»pcžiu«, kuo
met jis kalba, kaipo Visos 
Bažnyčios mokintoju pa s kol- 
Liautis, kaip reikia Imtinai 
suprasti l)i<-v<» duo’ųjj ap
reiškimą. “Pasiuntinio” re
daktorius gal mokinosi pen
kioliktojo šimtmečio istorijos, 
tni žino, kad ne Visatinė Ta
ryba nei ne pof»ežius pasmer
kė .k<anną. o tikim J’ierrv 
Cocbon, kad ne fiopožius, nei 
tas Corlmn, tiktai Anglijo* 
*.nld/.iH dominą sudegino, kad 
jnųn-žms v’ociiuit u ietsurj h< 
p<- peržiūrėt i kitiems teisėjau 
ir -u!ig tų nuosprendžio Co 

naikino tame pačiame ]»enkio- 
liktaine ši m tinę t i je.

Katalikų mėšlais misdamas 
“Pasiuntinys” džiaugsmingui 
nors neteisingai paskui “Nau
jienas” npipasakoja liūdnuo
sius Pittsburgh’o atsitiknius 
šv. Kazimiero parapijoje.

titrai psnijc “Valstija ir 
Bažnyčia” Iu1 nuovokos pri
plepėta visokių viekų apio 
katalikų Bažnyčių. Ten auto
rius džiaugiasi patyręs kitų 
sakant “Katalikų Bažnyčia y- 
ra dvasiškai supuvusi ir pa
vojinga politiškai.” Tokių sa
kinių buvo daug girdima, kuo
met Prūsų kancleris (Jtto von 
Bismarck sudarė R« ptilien- 
fond’ų ir naudojosi juuuu. Ke
pt iiien vokiškai reiškia kirmė
lės. Tuo vardu Prosuose va
dinom paperkamieji laikraš
čiui, išleidžiuEU už to fondo 
pinigus.

“Pasiuntinys” šmeižia ne 
I vienus katalikus. Tokios jnu 
aklos pagiežos jis pilnus u 
prieš Russelistus, arba “Bib
lijos Studentus.”. Mes tų 
“Biblijos Studentų” klaidas 
matome ir peikiamo, bet ne
pritariame ir negalime pritar
ti aklai piktybei. Apie Rusro- 
listus kalbėdamas 44Pasiunti
ny?” nepritvkęs lietuviškų 
keiksmų vartoja lenkiškų 
“bliuzui ja.”

“Pasiuntinį” šelpia savo 
raštais gydytojas S. Naikelis, 

Kuomet Brooklyn’c išeida
vo protestantų Lietuvių tikėji- 
tninis laikraštėlis, mes kelis 
kartus jį meilingai minėjome, 
nes ir protestantams Lietu
viams reikia laikraštinio dva
sios maisto. B«*t kuomet tie 
mus broliai protestantai ima
mi maitinti gaus ais kaušais 
neapykantos ir šmeižto, tni 
negalime pasidžiaugti.

Nesidžiaugiame to laikraš 
čio blogomis ypatybėmis, bet 
džiaugiamės, kad jis yra. Da
bar visi nuo katalikystės atsi- 
metusieji nesocijalistai Uetu- 
via i turės kur talpinti savo 
pranešimus.

TRUMPOS PATARMES KE
LIAUJANTIEMS Į LIE 

TUVĄ.

1. Saugokis noųžiningų Lie
tuvių agentų, tarnaujančių 
svetimoms keleivių kompani
joms ir išperkančių tautie
čiams klaidingus Likietus į 
svetimas šalis.

2. Nepalik savo bagažo be 
aiškaus gražiai jiarušyto ir 
tvirtai prisegto udreso.

3. Neprisidėk prie svetim
taučių kuojai*, keliaujančios 
į pietinę arba vidurinę Eu
ropą; draugauk fik su tais, ku
riuos tikrai z.nai, kad važiuo
ju į Lietuvų.

4. Paryžiuje. Berlyne ir ki
tur. kur yra Lietuvos Atstovy
bė, duigtus pasilik geležinke
lio stotyje. bet n«»nJinirilr pa
siimti resvtę. Nesinešk puodų 
į Atstovvia*.

5.. Atstovybėje nakvoti ne
galėsi. dėlto nusisaiudyk kam- 
iMir/ viešbutyje. Paryžiuje jia 
tariami viešbučiai: 1 lotrl d 
Oxford, llotel de Louvain. 
llotel d Orchamps. Jie visi 
yra netoli geležinkelio stoties 
prie gatvės Budapest nume
riais B. 10, 12. Jie yra pigus.

6. Girtos būdamas neik iš 
knmlmrio, nes pateksi į kalė
jimų.

7. Paryžiuje nevalia būriais 
stoviniuoti aut gatvių nei gm- 
stis kur-nor?. l’ž nepildymų 
to įstato galima patekti į kie-

8. Nesusidėk su gražiai iš
lydančiomis moteriškėmis va- 
dinirtiėioii'is į kaiėiainę. Jos

Šeštadienis, Rugp. 14 1920

NEAIŠKUS LAIKAI

Dr. L L MAKARAI
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| Grįžti po ja yra vis vien kų 
netekti ir laisvės ir demokra
tijos.

Mus broliai Latviai gavo tų 
patį yp4t kaip ir mes. Jie 
džiaugsis apsirūpinę savo. 
Mumis jie negali rūpintis. 
Sutarę su jai* ir Estais mes 
esame jienūaži, kad galėtume 
atsiginti nuo tos Rusijos, ku
riai tampame antrąkart įtei
kiami kaipo 'pašaras.

Vokietija tik juokiasi -iš 
mus. 1918 metais mes įtikėjo
me YVilsono Sodžiai s apie tau
tų apsisprendimo teisę ir pa
niekinome Vokiečius jų nelai
mės dienoje. Dabar negalime 
prie jų linkti.

Nei naudos iš to nebūtų. 
Pasaulis dabar kitaip stoja, 
negu stovėjo pirui dviejų mo
tų. Vokiečiai nebekariauja 
su Rusais. Jų aliejų reikalai 
verčia Vokietijų Imti ISrion su 
Rusija. Nieks nesugavo jų su
tarties prirodv’i.ų, bet visi 
žino, kad ta sutartis yra. Vo
kiečiams su Rusais sutariant 
Lietuva yra žnyplės<>. Žnyp
lės yra didelės, o Lietuva ma
ža.

Neišgelbės mus nei Anglija. 
Jos politikai deda ir dės pas
tangas, kad susidarytų nauja 
talkininkų kuopa: Anglija, 
Vokietija ir bolševikinė Ru
sija Ta politikos sutartis pa
sidarė Anglams būtinai rei
kalinga nuo to laiku, kaip A- 
merikos laivynas pasidarė ne
toli lygus Anglijos laivynui 
Anglija visuomet sumušdavo 
tas viešpatijtfs. kurių laivynai 
imdavo vytit jos laivynų. To
dėl daliar Anglija visomis jie- 
gomis kuotyliausiai rengiasi į 
karę su Ajnorika. Anglija 
viena negali įveikti Amerikos, 
todėl Anglijau reikalinga yra 
sutartis su Itaaija ir Vokietija.

Sutarusi su Rusais ir Vo
kiečiais Anglija negelbės inųs 
neprigulnivls’Sr Tečiaus netu
rime prastoti vilties. Pono B. 
Colby žodžiai apie Lietuvų y- 
ra griežtai priešingi Amerikos 
Prezidento žodžiams, paskel
busiems keturiolikų punktų. 
Arba tie punktai turės likti 
neišpildyti, arba p. Colbv’o 
nota liks neišpildyta. Sekre
toriau nota yra mažesnis daig
ias negu Prezidento deklara
cija, išreikšta Kongrese. To
dėl mes tikimės, kad greičiau 
p. Colby neteks dabartinės sa
vo vietos negu Lietuva neteks 
nepriguhnylM-s.

Bet kalbėdami su savo skai
tytojais atvirai, pasakom'*, kad 
luikai daliar yra neaiškus.

Jvyko skaudus faktas. Ame
rikos užrul»ežinių reikalų ap
rūpintojas p B. Colby ]>asa- 

įkė pasauliui, kad Lietuva tu
ri rengtis lysti Rusijai į 
.gerklę, idant taptų suėsta. 
Ikčimta Ri;gp,vcio dienn labai 
r.iinėtina Lieiuviams, uos 1920 
metais ta diena laisvus Ame- 
i;kcs diplomatų viršininkas 
j iisakč, knd nėra laisvės Lie
tuvai, nes ^.'vienytos Valsti
jos nesiliauja meilingos bičiu
ly stės su Rusija, kur. daug 
tautų prariji.

J j buvo prarijusi taip-gi 
Suomiją, Lenkiją ir Armėni
jos dalį. Tų ištrūkimas iš Ru
sijos nagų ir dantų yra teisė
tas. Kad Lietuva, Latvija ir 
kitos ryjamos tauto?, panorė
jo ištrukti ir ištruko, tai A- 
inerika pripažino, jog tat yra 
neteisėta.

Pono B. Colby’o ’ didybė 
teikėsi pašvęsti Lietuviams 
ypatingos domos, priminda
ma, kad taip mintijo duodant 
atsakymą Tautos Tarybai 19 
Spalių 1919 m. if tų pačią 
dvasių parodydama 24 Kovo 
1920 metų.

Ryto 15 Rugpjūčio tautinin
kų jiartijos organizacija va
dinama “Chicagos Lietuvių 
Taryba” rengia dideles iškil
mes, kurioms papuošti yra jm- 
kviestas D-ras Jonas šliupas. 
Žmonės šneka, kad tose iškil
mėse dalyvaus ir žinomasis 
varpas, kuriam paskambinus 
mirė dienraštis “Lietuva”.

Mos nelinkę esame prie bur
tų. Bet pradėjus tani varpui 
judėti šįmet, pradeda svyruo
ti Lietuvos nvprignlmybė. Tai 
nestebuklas. Tai tik du greta 
įvykusioji atsitikimai.Tas var
pas yra nevykęs Amerikiečių 
pamėgždžiujimas. Vaikų įpro
tis yrn pamėgždžioti kitus. A- 
merikiečiai, matydami, kad 
mos juos jmniėgždžiojame, 
gali mus skaityti vaikais ne- 
priaugusiais gyventi neprigul- 
mingos tautos gyvenimą. Ne 
varpo reikėjo Lietuvai, o mo
kėjimo sąžiningai apsieiti.

Amerikos diplomatams ro
dosi. kad to antrojo nėra mu
sų tautoje. Jie mintija, buk 
Lietuvių visuomenė labiau 
mėgsta eiti paskui sukčius ir 
melagius apgaunančius savo 
tautiečius ir tautą. Amerikos 
diplomatui neremia Lietuvos 
ncprigulmybės. Jie patys tik 
težino, nr dėlto ar nedelto.Mes 
žinome tik tiek, kad neremia.

Suvienytos Valstijos šian
dien turi galingiausią pašau- 
liję kariuomenę ir antnų ga
lingumu laivynų. Todėl Ame
rikos diplomatijos mums duo
tasis smūgi* yra skaudesnis 
už visus smūgius, kurių neina 
žai icavome didžiosios karės 
metu ir vėliaus.

Norėdami laisvės turime 
žiūrėti, kuomi ją aprupįsiiiir

32S2 S. HALSTED STREET CHICAGO, IL 
Kampas 33-čios gatvės.

Garbe Lietuviams!
kone turo užuojauta ir užailikėjimu išaugino tokią tvi; 
ir saugia Finansinę fstaigą. kurioj dabar tukatančiai Lic1 
vių, Svetimtaučiu, Chicagos miesto valdžia, Cook Coun 
valdžia, Korporacijos ir viaoldoB drangijoa laiko tavo pi; 
gus ir vedu vunu bankinius reikalu* tikta? per šią Lietui 
Valstybine Banka.

VIENYBĖJE GALYBE.

MAŽtJA SKAITLIUB ŪKI 

NINKU.
■

Centrulinių valstijų žemdir
bystės npskričiuose mažėju 
skaitlius ūkininkų Žemdirbių. 
Su jų mažėjimu siaurėja Ir im
ti maisto produkcija.

Apie tai aiškiai liudija šį
met Šalies vyriausybės atlik
tas abelnas gyventojų surašy
mas (suskaitymas).

Ūkininkų skaitliams mažėji
mas ypač Žymus valstijose In
diana ir Michigan. Tenai dide- 
liausi žemės plotai dirvonau- 
ja. Nėra kam vaisių rinkti so
duose.

Daugelis nnonionmuja, kad 
Amerikoje ūkininkai yra svei
kas, gražus ir linksmas.gyveni 
mas. Taip mintija tie, katrie 
neturi pažinties su ūkininkais.

Tiesa, ūkininkai sveikas ir 
gražus ukėje gyvenimas, y- 

1 pnč vasaros metu. Bet jis ne- 
I pohvTiims. T>nrbn« utc^5n 
gui neduoda nei pusės tiek 
pelno, kiek šiandie pelnija pa
prastas darbininkas dirbda
mas bi kokioj dirbtuvėj.

Nestebėtina, tad, jei dauge
lis ūkininkų pameta ukėse dar
bų ir dauginasi į nuėstus. Mie
stų dirbtuvėse daugiau pelni
ja ir neturi galvosūkio apie 
rydienos orą. Nes oras ukėms 
taip svarbus, kaip žmogui 
maistas.

Pasilikę ukėse žmonės šian
die apdirba žemės tik tiek, 
kad tik sau pasigaminti mais
to. Dažniausia moterys su vai
kais triusiasi ukėse, gi vyęai 
dirba kur artimiausiose dirb
tuvėse.

dalies vyriausybė susirūpi
nusi tuo nepaprastu ap^ireiš
kimu. Galvojama apie priemo
nes, kokiuo budu sulaikyti u- 
kininkus ukėse.

Paprasčiausia ir - prieina
miausiu ' priemonė tai ta, kad 
ūkininkams pelną sulyginti su 
miestų darbininkų uždariu u.

Vyriausybė gali tą padary
ti. Bet tam tikslui reikia ge
rų norų. Reikia pakeiti kovą 
prieš žemės produktų trustus, 
katrie šiandie smaugia ūkinin
kas. Paskui reikia patvarkyti 
maisto padalinimą.

Ir kol tas nebus padaryta, 
ūkės vis skaitl i ngiau bus ap
leidžiamos.
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KONSTITUCIJOS 
PROJEKTAS.

(Tąsa nuo 3 pusi.).

tina katalikų organizacija Lie
tuvoje, e) užimti lietuviams 
pritinkančią vietų visatinėje 
Amerikos kataliku organizaci
joje, būtent National Catholic 
Wvlfare Council, arba kitoje, 
jei ana stotų šitos vietoje.

IL

Organizacija.

Federacijos organizacija 
keturiais laipsniais: a) 

palaidi kiekvienos para-
eina 
visi 
pijos lietuviai-katalikai, nepri
klausantieji prie draugijų, 
arba įsirašiusieji į draugijas 
nesančias Federacijoje, suda- 

«ro vietinę Federacijos kuopų, 
b) Federacijos kuojrn su vi
somis tos parapijos draugijo
mis, įsirašiusiomis į Federaci
jų. sudaro vietini Fe ‘.oracijos 
skyrių, c). Visi vieno miesto 
arba apieiinkės skyriai sudaro 
Federacijos apskritį, d). Fe
deracijos Centras turi valdžųj 
ant visų Federacijos kuopų, 
skyrių ir apskričių.

6. Kur nėra sudaryto sky
riaus arba apskričio, tos vie
tos kuopa gali įsirašyti į Fe
deracijų tiesiog. Bet palaidas 
asmuo negali prigulėti Fede- 
racijon, jei jis nepriklauso 
nei vienon orgauizacijon, įs- 
tojusion į Federacijų.

7. Federacijoje yra lygios 
teisės jos kuopų ir pašelpimų 
bei idėjinių organizacijų toje 
pačioje parapijoje.

8. Kur nėra lietuviškos Ry
mo-Katalikiškos parapijos, ten 
Federacijos kuopa ir skyrius 
gali tvertis arba svetiintautiš- 
koje Runo-Katalikų parapi
joje, arba prisiglausti prie 
artymiausios lietuviškos.

9. Federacija yra dalis Lie
tuvių Tautos’, dalis Suvienytų 
Valstijų Viešpatijos ir dalis 
Rymo-Katalikų Bažnyčios.

10. Tautos Fondas yra or
ganizuotas Federacijos iždas, 
Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų 
Draugija yra to iždo dalis tu
rinti specijalį tikslų šelpti 
Lietuvos pavargėlius nuolat ai 
ir gelbėti tėvynę ypatingoms 
nelaimėms užėjus. Lnlxlarin- 
goji Sųjuiign yra to iždo sky
rius aprūpinantis lietuvius 
vargstančius Amerikoje, Mo
tinėlė yra lėšų parnpintoja 
moksleiviams.

Pasarga. Kitas įstatas nepa
naikina minėtų jame organi
zacijų nepriguimybę, tik pri
mena jų tikslus ir pažymi vei
kimo srytis.

III.

Narių Priedermės ir Teisės.

11. Kiekvienas Federacijos 
narys turi pripažinti visus R. 
Katalikų Bažnyčios dogmatus

ir apsėjir*o rdMvti krikščioniųljn. jei kutųm turi reikalų, pri- 
doros įbukyiuus.

12. Nei pavieniai asmenys, 
nei Federacijos kuopų, skyrių, 
apskričių centro valdybos ne
puri statytis asmenų prižiūrė
tojais, dabojančiais 11 punkto 
pildymų tol, kol asmens nusi
kaltimas tani įstatui uctampa 
viešas ir papiktiuančiai stam 
bus.

13. Kiekvienas nurys į Fe
deracijų moka 6 centus me
tams per tų organizacijų, prie 
kurios jis yra prisirašęs. Jei 
kas priklauso prie dviejų ar 
daugiau organizacijų įstojusių 
Fedoracijon, tai turi p&rpikšti 
joms visoms irFederacijosCen 
trui, ]>er kurių mokės savo mo
kesčius. Tik tojo jis turės 
luilsų svarstymuose apie Fe
deracijos reikalus, dalyvauti 
rinkimuose ir būti išrinktas. 
Kas moka savo mokestį kelio
se organizacijose, tas jose tari 
lialsų svarstytuose, lsd tapti 
išrinkt n jis turi teisę tik vie
noje.

14. Pilnamečiai moksleiviai, 
įstojantieji į Federacijų yrn 
liuosi nuo mokestių.

15. Vienos ku«»jx».s narys tu
ri teisę dalyvauti su spicp- 
džiamuoju lialsu kitos kuopos 
nrlm net svetimo skyriaus j r 
apskričio posėdžiuose svars
tančiuose Federacijos dalykus. 
Bet jis turi teise tik vienų 
kartų dalyvauti vienos rųšies 
delegatų rinkiniuose, t. y. jei 
kas dalyvavo varnos kuopos 
delegato rijikiinuose, tai nega 
ii dalyvauti kitos kuopos de
legato rinkimuose, bet guli da
lyvauti skyriaus ir apskričio 
delegatų rifikiniunse, liet taip 
pat tik po vienų kartų. 

Kuopų Priedermės ir Teisės.

16. Kuopos uždavinys yni 
sutraukti j save visus piliečius 
lietuvius katalikus nepriklau
sančius prie draugijų, arba 
priklausančius prie nejstojn- 
sių j vieny l»ę.

17. Kuopa rupiais prikalbin
ti savo narius, kad jie įsi
rašytų j kokių nors lietnviš- 
kų-katali kiškų organizacijų, 
priklausančia prie Federaci
jos. Jei tokiu budu parapijt je 
neliktų kam Imti kuopoje, vi
siems susirašius į draugijas, 
tai jos uždavinys butų kuoge- 
riausia išpildytas.

18. Kuopos iždininkas yra 
visuomet vietinis kbdmnns, ar
ba parapijos ižilininkns, sulig 
to kas kokioje parapijoje ren
ka parapijinius mokesčius.

19. Kuopa turi teisių ir prie
dermių: a) per savo atstovus 
dalyvauti vietinio skyrio ir 
apskričio posėdžiuose, b) rink
ti atstovų arba atstovus j Fe- 
deracijos Seimų. •

20. Kuopos valdininkų yra 
mažiausia trys: pirmininkas 
raštininkas ir sekretorius.rric

runka:, vice-piniiininkų ir du 
iždo globėju.

21. Kuopa duro posėdžius 
vienų kartų į mėnesį ir jų pro
tokolus užrašo į tam tikras 
knygas. Tuippat ir iždininkas 
veiln *ųrnšų kuopos įeigij. Į- 
duodamaa jus skyrio iždinin
kui |Hiiiiia nuo jo priėmimo 
raštų. Užsimokėjusių m**ių 
.-ųrašus jis siunčia savo sky
rio sekretoriui trimis kopijo
mis.

(1 įmiginu Bus.)
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TRUPUTI APIE SENĄJĄ 
LIETUVIU KO

LONIJA.

Fanuos — Jeigu dar negir
dėjai, kur galima lengvai pra
lobti, tai atvažiuokite čionai 
ir jiaiiiatysite, kaip Lietuviai 
šioj tipielinkėj gyvena ir kokie 
puikus javai ant lunkų.

Tuuuiet ketais geras ukv> 
kulia dar galima nupirkti u/, 
pigių kainų, nes vrn keletas 
svetiiiitiiiivių, Įsimaišiusių ta 
rp lietuvių, kurie nori jNisil- 
raukti toliau, čionai žemė la
imi derlinga.

Dėl platesnių žinių kreipki
tės laišku arba ypatiškai prie 
musų.

.Jeigu norėtumėt važiuoti, 
parašykite laiškų tai mes pa
sitiksime jas ant stoties. Ne
praleisk savo dienas vergijoj, 
bet ieškok sau liksmesnio ir 
sveikesniu gyvenimo.

ONEIDA LAND CO. 
McNaughton, Wis.

(Apgr.).
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Dabar Lietuvos Valdžia Nori--
• • w

Kad Lietuviai visi ir visur prisipažintu save Lietuviais, visuomet keldami savo Arai- . 

da augštai.

Taip-gi kad viri laupytu pinigus, kurie bus labai reikalingi ateiti).

Ar visi -(supinate) Jeigu ne tai pradėkite tuojaus su
' < . ' • • - Į v* • '* *■'

• k • ,

Pirmutiniu Lietuviu Valstijiniu Banku Amerikoje*

METROPOLITAN STATĖ BANK
YRA PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA

*

Direktorių ir šėrininkų turtas daugiau kaip dešimt milijonu.

Pinigus galite atsiimti kad tik nori.

Miesto Chicago ir Cook Pavieto valdžia laiko pinigus šiame Banke, 
i

2201 W. 22nd Street, kampas Leavitt
Bankos valandos Kas diena nuo 9 vai. ryto iki 4 vaL vakare, Utarninke ir Subatorfiis iki 9 vai. vakare.

METROPOLITAN STATĖ BANK

Kapitalas ir perviršis

$24S.OOO.oo

TtartMBt 
Daugiau kaip

•1.300.000.o<>

S
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CHEM. DRUG CO.
Prof. J. Baltrenas

Savo Laboratoryjosc išdirba

1. Garsu Saiutara Bitters
2. Kraujo Valytoja —
3. Motevims nuo Baltųjų
4. Reguhtor dėlei Moterų.

Ir dar 30 čion ney antinėly lekarsty, no įvairių ligų. 
Vienatine vieta kur galima gauti visokių žolių ir šak

nis — Rašykit

Saiutdi ari Ciičiii. Di'ug Cv. 

1707 So. Haktcd Street Chicago, lllinois.
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KORONA FERRATED 
BITTER WINL

Jo nuopelnai ir medicaiė 
vertė.

Jis yrn vert ingiu L«xalivr To
nika* ir pilvo vaistas Bitter Winc. 
Puikus imu Tonikas. Ypatingai 
jei“ vartotos dcl nusilpnčjusio 
kraujo.

Koranu Ftrralid ltittcr 1V»'h< 
yru sudarytas niuksliškui su far- 
iiiaccutišku prityrimu. | jj įeinn 
lulmi naudingi ’** pri|»ažinti Sto
ma c-h iv Bitter T<mic. ir Amuiatiš- 
kos Dalys, Daržovių Syvai. )iu<»- 
miojiinti vidurius. ( iiichmin. Citrų 
Chloride of Iron inlmi tinkamai 
formoj, kuris yra būtinai n-ika- 
Ungns nuo išbalinto kraujo ir ner
vų nusilpnėjimo, mi kitais prie- 
iiiuišiiis. kurie Juro jtelanę į iš- 
-k\ rinių virškintų syvų, kaip ma
tyti. esant l>is|H»pKijai. pilvo ka- 
terui, sukombinuotam su žarnų 
judėjimu, su reguliuojančiais pa- 
litiustmlojuis, MiMtiprintais gliceri
ną ir Kalifornijos Raudonu Puri 
Wine nuirsto Tyrumo ir Gerumo, 
užtiktinai pasendintus ir gvnran- 
luotas atlikti teisingų daria} ir 
veikmę.

Reikalauk visuomet Koreliu Fcr- 
rntecl Bitter Wine.

Pardavinėjamus drugstoruosc 
arini rašyk:
BOLi:.SL.\W R. KOZLOWSK1 

Lalsiratories
4755 S. Jojomis St. Chieago. III. 

(Apgri)

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

»

TvWna*. Ilotilcrard tt«J

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

MM S. ilataunl Str.
VAl.AKt'O8; »—IX A. M.

1—6: T—t P. M.
.......... ............................. —.

MOTERŲ ATYDAI!

Klausykite!

nMvirėtuui.'tt* turėti gerokai
■nv<>

—— — — 
A. l'F.limiS S. FAIUJOA'.VS 

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

imi i j<i-vr£~tXM itAM t: 
Europcan American Bureau 

M«UM*la i-inlrn*. f*anln<sta 
loliokonc
NOTAllUVAVS

SOS U. S&Ui St* Chkiacn.
Triop*MM<- Ik.blviard *11

K-

st!

LAr 
vairių lfc»luvtn<Jlmų aavo namttoae 
o m»l p, rotumėte lAlliokti tMuvinė- 
jltun darbų ir padaryti nuo L iki 15 
duilvrlij ) dlrn*. daru n t aiuviniua ki
liem*? Mcg j u* Mmok.v*iinr lo. tuty 
kad ) Vi, nų valandų jau uttcktlnal 
flnoaifr. Kiekviena* 7 tntdv kiidlkt. 
gnll dirbti au tuuatj jatubia inuAitut. 
JI vertu tiek nuk»>. kiek ji avrria. 
l’llnl nui,>d>*mai duodanti prie kiek
vieno ubuikymo puoAlluo akr>'bV-)ėniM. 
brualolaina. rankų krcykltikoinn. £11- 
prnų tit ulu komodas uitlracilaiiin. 
italų ut.l-naalun*. didelių krrjiAlų. 
pagalvių. rankMuik'lų mlų. plano «rt- 
llaoulų ir Muitama kitų vartojamų da- 
lykų. N«'|iral«lKk Uo paaiulymo. Ir 
arta kaip arentu atdirbti nuo K iki 
1 & dul. | dienų, arba punAtl ravo na
mų. Kiųak vienų dolierj ir itaual <na- 
Alnu au pilnu nurodymu tuojau* Sku
bėk, paHiutymaa kaip fila no kitądien 
guralnaH. Ai muAlnn yra jatablų jata- 
blaualn

INI VIJIKAI. H IKT. CO. Ilrp. 61 
»• MadlM.n M. Malkai «cw Yorfcctt,

SIŲSKITE PINIGUS I LIETU. 
VA PER KAUNO BANKA.

Mra turime padare sutarti «u 
l*ictuv<»H Prckylios ir Pramone* 
Bankų PiAlngų siuntimo reikale.

Mes lUBČiame pinigo* Mar
kiem* li'niog in Lietuvai 1’reky- 
Ik* ir PrsuioncM Bankon, Kaunas.

Viršui mėtas Bankus Išsiuntinėja 
ndresan i.’itns j nurrslytas Paštas 
greitai U užtikrintai — pinignis.

M<k Parūpiname Paniurtus, Pa
tarnaujamo ataiteiKinie *u Takaai*. 
Paribį'• !ame Laivakorte* ant vist} 
linijų į LicUm-11 ir iš'Lictuvoi Pa
darome tam tikrus Affidavitu* dri| 
išvaiiav uno Paapurtu per Amcri- 

Ikos atsiuva važioti j antemz iš Lie- 
Į tavai j Amerika.

Daroma tisus legahškn* Doku* i 
meldus. | Lk’luva ir Amerikoj au i 

|užtikrinimo Amerika, ir Lietuvos’ 
I vnldžio 
I lr
kitra

■ mus

m ■■ < įltn

71

Saugok aki; regėjimą

Ktidn kanktnlea gnlvn*
okandėjtmo. kada regėjimas ail- 
n*tn akultant. »luvunl ar tolyn 
Murini — tai relAkta. jo» pri
valote krriptlc* | mane klausti 
patarimo dcl ju*ų aklų; mono 
S» metų patyrimo* Miteliui 
junta goriau*! patarnavimų dėl 
Akių. Autų. Nanira tr Gerklės 
Linus gydoma apocljnlteto.

W. F. MOJFCRVFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIV HFECIJAIASTAS

1MII S. AUiland A»c., Chkugo. 
kertė lito* gatvė*: I-ėlo* luboa

Ktunburi* la-lt-K-17
Virėul PLATTS apttakoa 

Tomyklte mano ramia
Valandos: Nūn lo ryto Iki

į I

BREMEN ir DANZIG08. G. M. GLASEfl

arba, į Vietinius Agentus.

vnk. aNcdė1loml> ni" * ryto iki

Kambarėliuose ir Trečia Kieta

Kreipkitės

45 Broadway, New York City N. Y

K

I

4

Praktikuoja S# metai 
Oftaaa 314* Ko. Morgan SI 

Kertė 33-ro 8C, Clifcago. DL
BPECUAUBTAS 

Motoriėkų. Vyriėkų. taipgi ebro- 
nUkų ligų-

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki S po plotų, nuo • iki t valan
da vakaro.

Nedviiomia nuo B Iki S po /IM. 
Telefoną* Yarda «l’.

U. S. Kilt S1EIMSHIP GOMMHY, a.
• J

Važinėjimas iš NEW YORK tiesiog j

iii
i

visaia kilnia reikalai* krrip- 
pas lietuviams gerai puzįMa-'

I

■4547
Tel. Yirds 145 Chicago, DI

ZOLP & BARČUS,
S. Hermitage Avė.

NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KALO 
masų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje 
Parduodame u* ŽJni*u*4 kainų, hr kitur taip negani. 

Mažulėlių laiškam* drukuoti ir ofiao darbams yni naujau-
0M mados. U&aikom visokius laikrodžius, žiedus, Grabi
nius ir deimantinius; gramafonu* lietuviikais rekordai* ir 
koncertinių geriausių, armonikų nurifkų ir prurifcų iidir- 
byafių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik roilrbt. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
moaiaaliflnu imftrumcn tos atsakančiai

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

TehfooM: DROVU 7809
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TEGUL TAI JUS NEMAIŠO! f

Rugpjūčio 8 d., š. m., R. K. 
Dailės Ratelis buvo Įrengęs 
šeimininį išvažiavimų Linkoln 
jiarke. Žmonių buvo neper- 
daug, bet visi jauni ir smagiai 
leido laikų. Skanius pietus 
pataisė p-lės O. žižiutė, ir O. 
Nevali u tė. Stalas bnvo pa
rengtas ant žalios pievos ir 

‘gėlių bukietais papuoštas. Su- 
P*Ws viri Ratelio nariai 

ir svečiai' sustoję sugiedojo 
Lietuvos himnų ir‘padainavo 
angliškų dainų.

Svetimtaučiams tai laitai pa
tiko. Jie spietėsi apie Lietu-

• vius, klausė ir Žiurėjo kaip 
paskui jaunimas gražiai Žaidė.

Gaila tiktai, kad neilgai ga
lėjo žaisti, nes pavakaryj už
ėjo liytU", lodei visi 
traukti narna

Malonu iŠ šalies 
kaip mus jaunimas
žaidžia, i r mandagiai apsieina. 
Tat visiems jaunuoliams bei 
jaunuolėms, neprigulintlrin* 
prie Ratelio, patarčia prigulė
ti. Spies k i niės krūvon ir jno- 
kinkunėa, nes nevienas grįši
me tėvynėn, Lietuvon. Sugrį
žę, kad galėtume pasirodyti, 
kų mes išmokome gyvenda
mi Amerikoje. Tai-gi vaikinai 
ir merginos, rašykitės, kad 
kitų sykį išvažiavę dauginu 
mokėtume dainų ir žaidimų.

‘ Barčų Petras.

turėjo

žiūrėti, 
gražiai

WE3T PULLMAN. ILL.

Rugpjūčio 8 d. Sv. Veroni
kos draugija laikė susirinki
mų. Av. Petro ir Povilo pa
rap. svetainėje, kurin buvo at
silankiusios viešnios iš &v. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 4-to akyrio: P. Susnienė ir 
P. Simienė, kurios atsišaukė 
j Sv. Ver. dr-jų, prašydamos 
padėti sustiprinti Sv. Kaz. Ak. 
rėm. 4 skyrių, kuris buvo kaip 
ir užuuręs ir nieko neveikė.

Tad skyrius tapo sustiprin
tai ir pasižadėjo toliau veikti. 
Be to, prie skyrio prisirašė 18 
narių. Išrinkta ir valdyba, ku
rion inėjo: pirm. — U. Straz
dienė, rašt. — M. žilėvičienė, 
ižd. M. Kareckienė.

Skyriun įsirašė: R. Kastan- 
tinavk’ienė, S. Siinkcvičienč, 

,T 
1.

E. 
I’. 
O. 

Meškauskaitė, M. Paciunianė, 
A. Aimertienė^A. Paildienė.

Paaiškino taip-gi ir apie 
Motery Sąjungos organizaci
jų ir jos svarbų, ragindamus 
susitverti kuopų ir naudingai 
darbuotis.

Kuopa nesutverta, nes tik 4 
narės yra prisirašiusios prie 
46 kuopos. Toliau, mnnonm, 
sutverti.

Daug fanonių Mrbui, kad “Bit- 
ter Wino” vaisiai dygsta lyg gry
bai visose mum) šalies vaktijosc. 
Tegul lai jus nemaišo! Triner’io 
AiHerican K lixi r of Bittcr Wine 
yra vienatini* tikras Bitter Wine 
vaistas, nuo 1890 Amerikos pra
monėje. ir karia krn&s nuo ufati- 
kimšimu šamų, turi blogą apeti
tu, galvon skaudėjitną, nervų bu- 
iriuu), ariw kuki kitokį pilvu ne
gerumą, tegu nu<; <-rka tik to vai- 
ato, jei jis nori nuo tų negvnunų 
pasiliuoMtoti. Mr. Louis Yaeyun, 
1337 Jos. Cantpau Avė., Detroit, 
Mirk, keli mėnesiai atgal pa rasi* 
mums: Triner’io Amcrienn Elbtir 
of Bitter Winc padarė mane kaip 
naujai gimusia, ir aš prašau Jus, 
teikitės pagarsimi • mano žodžius, 
nm aš noriu patarti vartoti jį vi- 
rieias kcii&anticnin. Kiti Triner’io 
vaistai, kaip Triner’io Linimeul 
nuo reumatizmo. neureligijos, strė
nų diegimos, niksterėjimo, tinimo 
etc., arba Triner’io Antiputrin. ge
riausi vaistai gargaliuoti, kenčiau t 
gerklės uždegimų, yra taippat la
bai patikinus. Reikalauk pas vais
tininkų arba kitų vaistų pramo
ninkų Joseph Triner Company-, 
1333 _ 45 So. Ashland Avė.. 
Chicago, III. (Apgr.)

TĖMYKITE!
Jieškotė pn<tovau8
Mes tnrime daug dnrbų jum* 
niUMŲ fandrėsi! kai|xi Jeibe- 
riams ir pogvlhininkanui. Ge
ra innkentiM. Alvik į mu*ų Km- 
pluyuicnt l)e|>l. bilv dieuy. M<> 
norėtuiur pukallM-ti su juinh 
npie

darbo

tai.
LINK BELT 00.
329 West 31th Str.

i
*
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Labai Svarbus Pranešimas!

I. JEIGU siunti pinigus j Lietuvę siųsk ;.. L!ZPJVOS AME
RIKOS PRAMONES BENDROVE — persiunčia geriausia ir pi
giausia.

* a

' YOUNGSTOVN, OHIO.

Dirbtuvių! šitame mieste 
gt*rai eina ir pribuvusiems iš 
kitur darbi ninkama nesunku 
dariau gaut?- LiętųyjLU -^ung 
stovra’e gyvena nemažas skai
tlius. Visi jie yra geri katali
kai. Užsidegus europinei ka
rei dang surengė prakalbų ir 
nemažai siūlėjo aukų suSelpi- 
raui tėvynėj brolių, nukentė
jusių nuo karės .

Rugpjūčio 1 tL U k rainų sve
tainėje. 628 Kranklin AxV.. 
buvo rengiama didelės pra
kalbos Liet Rami. Kryžiaus 
Rėmėjų naudai. Kalbėtojais 
turėjo būti geri), kunigai: A. 
Vilimas, tik kų atvykęs iš Eii 
ropos, ir J. Petraitis, L. R. 
K. Rėm. dr-jos pirmininkas. 
Padaryta plekatai, lcviečiantie- 
ji žmonės j prakalbas ir pla
čiai išgarsinta.

7 valandų vakare žmonių 
prisirinko pilna svetainė.' Ne
tik iš Youngstovrn'o, buvo at
vykusių ir iš kitų apielinkės 
miestelių. Visi jie troško iš
girsti kalbų apie tėvynę sve
čio, tik-kų atvykusio Iš užjn- 
rio, ir sudėti uukų Lietuvos 
nepriklausomybės reikalams. 
Bet koks buvo.visų nusistebė
jimas, kad visų vakarų išsėuė- 
je nesnhutkė gerb. kalbė- 
tojų. Nesulaukę knlbt'-tojų 
žtiMinČH pradėjo nerimauti ir 
rngoti ant prakalbų rengėjų, 
kam juos euvadliojo. Tada 
rengėjai praneš publikai, kad 
jie turį laiškų nuo Centro se- 
Icretorius, kariame prašoma 
tų dienų surengti prakaliau1.

• • •
Suvadžioti Yuungstoan’o 

ir tpielinkių miestelių lietu
viui skirstėvi j namus nera
miai* veidai* ir labai nepdtrn 
kinti. Rengėjai turėjo ir už 
svetainę trfhtnkėli ir ut padir
btus plakatus. Prie to nemažų 
pluoštų dolierių žmones parai- 
nešė atgal i namus,
butų bUitiikoję L ll. Kryžiais 
draugijai.

kuriuo*

Ten buvę®Ten buvę®

=
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S. ŽtilncnT *T*. DraztTi'*hr* 
Garmienė, E. Akstiinienė, 
Slizienė, B. Kapucienė, 
Ruikienė, A. Lekavičienė, 
Kaupienė, Al. Žilevičienė,

REIKALAUJA.

REIKALINGI 
Pagelbininkai 

Dvi generalio fabriko
kaip t nieking, šlavimob<i, 

tt

dar- 
ir

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Boul.

Ten buvusi.

RHKALntGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT 00.
39th & 8TEWART

REIKALINGI
Darbininkei j šapų ir į mol- 
ding (liejimui) skyrius.

Darbas pastovus.
GRANE COMPANY

Employment Departments 
40th SU & South Kedzie Avė. 

Or
151h and Canal Street

i■
I=

PAI KAK UJIMAS.
Ilelkallngaa Van:<>uinlnka.« dorai Ir 

žinnntla tam arnutij Ir lunb'ji 
<lnui mokytoja*.
Al o untmJko:

Kati. J.
les Ta bar Str.

TmtMhetpa

X ■ Išnara*, 
Pilstai rg]l.

po- 
ant

r*.

I
=

2. JEIGU nori važiuoti j Lietuvę, kreipkis prie LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES, suteiks Tamislai teisin
giausias informacijas, parūpins laivakortę, išmainys pinigus ir gra
žiai išleis j kelionę.

3. JEIGU turi susitaupęs pinigų investyk juos j LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES šėrus. Gausi gerus nuo
šimčius ir tavo pinigai dirbs dėl naudos tau ir Lietuvai.

4. Dabar LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE 
ruošia Lietuvoj fabrikus idant palengvinti tavo broliams ir senu
tėms pasiekti gerbūvį. Todėl prisidėk prie šios .Bendroves neatidė- 
liodamas. Šerų dabar da gali gauti po $10 viena. Pirk kaduugiau- 
siai gali. Pelnas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli.

*
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R08ELAND, ILL. .

šv. Onos draugija turės di
delį piknikų Visų fivvntų pa
rapijos darže, 10806 Walmsli 
Avė., ir bus leidimas daigių 
per serijas Rugpjūčio 15, 2 
v«k po pietų.

Prašom mtgrųžinti visas w 
rijas, kurios nesugrųžinot.

Visos narės teiksitės atsi
lankyti.

BKlKALIAGAk i’.UtTAŽSKlS. 
prie krutait:y paveikslų teatre. Vieta 
IMIrbto. Biznis etas rernt Kreipki
tės tuojsua

T. MIsEVIMl Tr.
S64S So. Ilalatnl Str. <1»lm«o. III. 
Antro* lubos.
Valandos nuo 10 Iki 2 r. dieno

Ir .. 4 vai vok. 
T*honc: Yards 2100.

Valdyba.

CICERO, ILL.

Alumnų kuopa.

Siuosinet, pastangomis gerb. 
Uehond, knn. J. Vaičiūno, su
sitvėrė vietinės jynrupijos mo
kyklos aluumų kuojm. Tik 
apie jos veikimų ai nm n iečiai, 
matomai, į laikraščius nieko 
nerašo. Pr.

REfKAI.rXCAS MAK.UMCEItlS (R 
, KASIKRKA

Kruuyrtų parai E alų teatre. Abudu ta- 
rlbdt. patyrę. Tik Subatoml* Ir N>- 
stftlomta. Kreipkitės tuojau*:

V. MUiFVK-n TF..
3&4M S. Hal-t<xl M. Clinaco. 
Valandos: nuo 10 iki 9 dienų

•< *»• vaL vakare 
Ant antrų lubų.

in

RED. ATSAKYMAI.

P-nui J. Teisybis (Rockford, 
IU.) Tomistus uzkvietimo su
rinkti blogas žinias apie as- 
uruiį, kurio vardas paminėja- 
mas užkvieūnn, negalime lai- 
pinti.

P-lei Z. M. (Chicagoje). I’ra- 
nešimę gavome nubaruje, dėl 
to negalėjome patalpinti.

P-nui A. Vataačhti (Cicero, 
111.) Tomistus pranešimų ga
vome scrcdoje, kuesK-t ket
verto “Draugo” ntniM?ris jau 
būvą spaodoje, (odei negalė
jome įtalpinti.

P-nui S. B. ((.Iiieago). Tam- 
stde pranešimas atėjo subųtoj, 
dėlto negalėjome patalpinti.

‘ REIKALINGA 
liitviiRentiokii, sviesi fordady 

tarj' iki 40 metų sriiumo pri
žiūrėti 30 mulerų dirbtuvėje. Tu
ri mokėti kalbėti Ijenkuikui, Lie
tuviškai, Bohyiniikai ir Angiiškai- 

VdandiM nno 7:30 A. M. iki 
5«) P. M.

ržinokcstiH — S25.00 j Kovaitę. 
Pranešu tiktai laišku.

A — 102 • Draugas” 
1800 W. 46th'St. , Chicago.

RI-XK.U>IXGAM
jauno* vaikina* tarnauti Banke už 
j>a*iutin) (incraenircr) truputi vyrea- 
nia kaip 1« metų.

Atattouklte | l oitcraol Mnlr Baak 
S3»l a RaMcd *r.. Clikvco. IBI.

l*ajMkojim*l gUaluių Ir imžpuanių.
1‘ajleAkuu P. Kllunkoa; purina Ik 

Kauku lėdyltM. KmuIuIu M*kl, 
Glrtuilnės valkč. žilvių knltno. 1‘riet 
karę rodo* gyvent. Phltadelphljoj

m u taa raku intakus Ir prato, kad 
Jutus priduottime.

J. K. ICACHEnih.
41413 Ko. Mozart M.

PAIEŠKOJIMASPAIEŠKOJIMAS.

J ieva Kundrirnė iš Lietuvos 
imieško ravo huilbum Bolealu- 
vo Karfivot> u r ha dukters 
Tekius Kareiviutės, arba Vin
cu Karbatudcu, kurių adresų
neturi ir negali sitfi rašinėti.
Varniškiai Inbfii pasiilgę ir

A. Valančiaus.

knygių ir kitokių knygų.
ParinMdokifA

prašo atsišaukti
duotu adresu.

žemiau pa

J ieva Karei vienė.
L D. LACHAW1CZ
1.11-tTVTs ciUBonir*

Ailvy Kaimo,
Girkalnio vrišč.

Ra rinių apnkr'tčin.

data*
ma'lttltt

3314 w.
T\!

■I
•SaMMtaii.
r..

u*il

St

ANT PARDAVIMO.
Gi-rblamk-Jl ],k-tu t iai PnųiCMt. kat! 

at parduodu bizni OKV ERYKŲ 
KRA1TTVVE ir tnlppnt turiu mnAinn* 
dn| čevrrykų tahyu.o. Parduosiu viską 
kartu i* priežnatica, kud noriu važiuo
ti l.lotuvon. Id^n salia parduoti so
rų btzn). geroje vietoje, lietuvių u|>sy- 
vvntoje. Al danių jer* blsn). ni darau 
kitatne mieste taippat Ir čia darau 
rrrų gyvenim< Kas norėtų lengvai 
pasidaryti mu ryvenimt tai meldžiu 
kreipti* po tu<> ndrose
1439 R. 40 Ct. Cici-ro. !11.

PA1 mt ODA
Grcmecnč Ir R«6'rnė. Bizni* labai ge
rai išdirbina l*rl<-u>lia paritui lino pa
tirsite ant vigtoa.

t79t'W. 47th Str.

pammdi oi> %
40 tikrų va! viii fartna Hnrt. žllch. 
rrrtt farina npie 1400 vairinių me
džių su • kata., namu ir pečiumi. 1 H 
luyllua nuo uiltaso. prie Stato kelio. 
ttrStal apgyt < ntoju lietuvių vietoje. 
Verta pamėtyti. Uulltna šauti pigiai 
ru mažu ulivnkOM'la. Iikuaiu* leng
vais iktnokenf Inta, Pirkėja* nykiu gnu* 
Ir aezono Valtim. Kreipkite*:

Mll.l.l\ERX OTORE.
1O» H. HaSti-d Bar.. CUk-ago, m. 
Plmin- Motina- SSM.

l- IIMIH <>|»A
7 k. itibani) uiodi-rnlikan lUiinukaa 
Moutii Sldčje. kampini* luitui, tuo
jau* raunamo*. Kreipki*
KIO U. Urd M.

Ifatulr-ianl 2417.

Geri ir pigus namai.
4. flatų iiiiitlnt* narna* 4410 e 

mrlnnonil Str.. prekė ««00. ant U- 
mfikčjlnui vti-ną lotų prllmaiinc valp 
pirmų Inmokėjimų.

2. ristų po 4 kam. <<>& 8o. Minu r t 
Str.. prekė *:v00.

• kam. muro namas 3020 XV. 4Otų 
Htr., pard uoli imta už (1900.

2 natai po 4 kam ant Mcnart Str. 
Ir 441* prekė >3700.

2 natai ir biznis 2C49 XV. 43 SU. 
pardaoaiu už 14300

2 G. po • kam. naujas muro na- 
man*prie 3Moa Ir S lUrhmond 
Ui (fflOO. f

Nauja medinė <-ott«re ant S. 
ekarell Str. už 2SOo.

Viri Mtle namai parslduoa ant
K»o iStnokėjnou. lamoknnt vienų pu^ 
likusiu* rnndoa Iftiuokėa. AtsiiUuhlte 
pas savininko:

A. KAUJl K AK, 
4114 H. (klUrurnla A*r.

Htr.

Ko.

lrt»-

CIC7.R0 LIETUVIŲ DOMAI!
Kas tiktai ii Cicero norite

gauti “Draugų” arba paduoti
j jj apgarsinimų, ar kokį spau
dos darbų kreipkitės prie p.

Clik-ago, IIL

TaJapbon.: Y arda 4t»l

11

Tuno

4

SHUSHO

I
Lithuanian American Trading Co.

112 N. Greene Street Baltimore, Md.
■
§
i
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TEMYKITE, KURIE MANOT KELIAUTI I LIETUVĄ!
l^alvakortės pnraldieMln tie*los |EHkunua ir K latpėdų ant l'ncto-Ekapreainlu laivų. 7—S dieniu, van

deniu. pu 2 —4—C žmona vienam kambaryje.
laivai Me išplaukta II ir !4 Kugsėjo 1030 m.lt miesto Mnntreal Kanada.
Kurie manot valiuoti, purlakubinkllc ulaiaakyti vietų ant Olų Ekapreainių laivų
Keleiviu, palydžiu Iki laivų, dėl to knd autcl ku* parankia* vieta* Ir sutvarkau, kat! luipaLa* Imi- 

apdrausto* Ir pasiųsta* Nykiu au
T*usportu* <!<•! Jus ifijledkoslu per

m
nutaų drlol tnktrų. 

roaallorlal IA kilų nuimtų gulite 
priruokuoti prie laivakortė. ■■ atvažiavę paa mano 
apturčal tau vietų ant laivo Ir neturtai jokių Mugu mų kaa link paa|w>rt«. Ir takaų. 

ItuMkin au Urtuva dabar gyvena talkoje taip-gi galima drųaiai keliauti ) tčvynr. kuri taip aenal 
laukia nno jurų pagelboa. 

Pinigu^ siunčiu au garantija, ne* ai u n Uja* vian da aulaujun kvitų au iparaAų ptjčmčjo. 
Bile ok'nln reianlc krelpkttča yputlkkai arba per laikkų niuo adreau:

M. ZARCHINSK1S, Užveiida Bureau 638 Grandy Avė.,

&■■■<

k.lalvtata.
1 dlunim laiko

užtikrinti uu

• f-
taleri imarupinatu. kud nctur.-tiimct .v.kuj nrjtrijini-

vlota* ant Ių lai tų. prlaiųadaiul & iM„ kur.r b tu 
) Detroit norą už trljy dienų prie* Iftp'.aokltna liovė

■ 
s

i
■Detroit, Micb. 

■(■■■■■■■■d!

.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■»■»■■■■■■■■■■■

Didesnis Už “Saulius” I
■ Šaulių Miestas Lietuvoje.

Tun i. — __ 4 j

■ PEOPLES STOCK YARDS STATĖ BANK 
Kampas 47-tos ir Ashland Gatvių Chicagoje

Turi daugiun kaip 26.000 tiepozitor ių vien tik Taupimo .Skyriuje. 
Ateik ir pamatyk tų Bankų kiekvie n<>> Suimtos vttk«rų. Ir nmkiioinvl per sa 

gj vo gyvenimų neužmirši kaip daug lietu vių .mivo reikuiliu čiu atlieku.

1511 8. 49 Court

Pat jj galima gauti malda

patyri tn* 
ru- 

prltiu- 
kudl

ligom

Ugoos !r
Uite Ur*.

CUkagn. m

I
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Kodėl?

NES ši- senas Bitukas yra visiškai sa ilgus, hudnintis po valstijos valdžios 
kontrole. • •

NES mes stengituiiės putenkiuii kiek vienų.
NES jus galite gauti ntgul savo pini gus kmin tik pnreikalnuoto.
NES jus juučintės šilime Banke kaip kaip namieji^ net jei jus nei žodžio ne- 

kalbiMumėte angliškai, nes čia kalbama lietuviškai/ •

Dabar Pasakyk Man, Ar Gali Būti Geresnis Bankas?

Peoples Stock Yards Statė Bank
ii

Bankas Ant KampoBankas Ant Kampo 
47-tos Gat. ir Ashland Avė.

Chicago
47-tos Gat. ir Ashland Avė

Chicago

■
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8 MILŽINIŠKOS

Lietuvos Prez. SMETONA su pp. Vileišiu ir 
Majoru Žadeikių bus ant Bridgeporto

Visi kas tiktai gyvas ateikite

SEREDOJE, RUGP.-AUG. 17, 1920, 7:30 vai. vakare
Šv. Jurgio Par. Salėje, Ant Bridgeporto

išgirsite ir savo akyntis regėsite Pirmąjį Lietuvos Prezidentą A. Smetoną su Gerb. Lietuvos 
Atstovybės pasiuntiniu p. J. Vileišiu ir pirmuoju Krašlo Apsaugos Ministcriu, Majoru P. Ža
deikių ir visiems žinomas Kunigas Prof. P. Bučys.

Jie savo kalbose nupieš aiškiai visos Lietuvos padėtį, taipgi ir pasveikinimą iš Lietuvos 
Steigiamojo Seimo.

larpe prakalbų bus sudarytas artištiškas programas, rolos, duetas ir tt.
Brolau, čia yra tau paskutine proga viską pamatyti ir girdėti. Todėl ateikite kas tiktai 

* jaučiatės lietuviu, pasisveikinkite su musų pirmaisiais didvyriais. įžanga visiems dykai. 
Kviečia Liet. Vals. Bonų Pard. Bend. Stotis.8 ___

— a
A

KEISTOS PRIEMONĖS.

CHICAGOJE.
<

g------------------------ —..................
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

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

SUMAŽINTI SAMDAS REI 
KALINGAS ĮSTATYMAS.

Šeštadienis, Rugp. 14 d..šeštadienis, Rugp. 14 d., 
šv. Euzebijus.

Sekmadienis. Rugp. 15 d., 
DANGUN ĖMIMAS P. MAR. 
‘ Pirmadienis. Ru»p. 16 d 
šv, Jokynias.

Nuėjęs j ‘‘Draugo” spaus
tuvę šiandien radau ]>agarsi- 
nimų p. Povylo Baltučio ]»a- 
duotų ir apmokamų, knd fiv. 
Jurgio svetainėje busiančios

lę įkabinti laągan, kad par-l 
darinėtojai. Žinotų, jog jau
pirkote bonų. Tokiu budu pa
lengvinsite jiems dariių.

J. K. Bodėtis, stoties

M še

Šv. Euzebijus.
Sekmadienis. Rugp. 15 d.,

Miesto taryba kreipiasi į gu
praknllsts, kuriose įlalvvau-

rašt
4403 &>. Mozart St. 

A. B. Jovaišas, ižd. 
4449 So. California Avė.

DANGUN ĖMIMAS P. MAR.
‘ Pirmadienis. Ru»p. 16 d

bernatorių.
siųs 4 • visiems žinomas kun.
profesorius P. Bučys.” Nors

$v, Jokynias. l
Cliirngiis įniršto taryba 42

mJsais pl'ies l nusprendė

aš abejoju, n r estni
žinomas.

visiems
1»et Chicagoje ttoŪ-

NEPAVYKO IŠKELIAUTI 
Į VAKARUS.

Bus pasiųsti atgal namo.

- Penkiolikos metų Wnlter 
Elier su savo jaunu draugu 
indijonuku Keiclilv iš Pittsbur 
gho atkeliavo Cliicagon ir iš 
čia rangėsi jmsileisti j toli
mus vakarus su tikslu ]>ara- 
gauti laukinio gyvenimo, ku
rio teko prisižiūrėti bene kru
tančių paveikslų teatruose.

Kuomet jiedu geležinkelio 
stotyje Polk rengėsi pirkti ti
kėtus, kažkam pasirodė inta- 
rinmi, daug panašus į pap
rastus plėšikus.

Tuojaus pranešta policijai 
ir pastaroji abudu suareštavo.

Pas abudu atrasta $2,215.
Policijos nuovadoje lValIer 

Ktter išpažino, kad jis yra 
sūnūs savininko West Wiew 
viešbučio Pittsburglie, Pa. 
Tuos pinigus jis pavogęs nuo 
tėvo ir pasileidęs keliauti j 
tolimus vakarus.

Abudu sugrąžinami Pitts- 
hurghnn. ,

brangių samdų klausimų pa
vesti gnliernatoriui. Nutarta 
kreipties j guln*nuit<>rių .su
šaukti IrgiJaturą specijalėn 
sesijon ir tam tikslui išleisti 
įslatvnin• • • •

.šitą pirmadienį išrinktas 
komitetas tuo tikslu iškeliaus 
Springfieldan.

Dėl s|>ecijalės l<*gi*lnturos 
sesijos reikalinga peticija gu- 
lirrnatoriui su daugybe pilio
rių parašų. Tad piliečiai pa
kviečiami miesto tarybos sa- 
lėn bile kada nuriti ir padėti 
savo parašus po peticija.

Susirinkime paiškėjo, kad 
kai-kurie namų savininkai 
samdas pakėlė ligi 300 nuoš. 
Ir žada dar kelti nugščiati, jei 
jų nesuvaržys įstatymai. B<* 
savininkų patvarkymo dauge
lis šeimynų negalės gauti pa 
stogės. Ateinančių žiemų mies
te pakils vienas vargas. Nes 
kur pirm poros metų samdos 
už pagyvenimus būdavo kokie 
25 dol., šiandie jau imama 65 
arba daugiau.

PARUPO DARBININKŲ 
REIKALAI.

SMARKUS POLICMONAS.

Policmonas su motoriniu 
dviračiu George Johnston Lin- 
coln parke suareštavo jienki'. 
plėšikus, važiuojančius auto
mobiliu.
-Policmonas plėšikus pasivi

jo ir įsakė jiems sustoti. Bet 
tįe nepaklausė. Tuo momentu 
austojo veikusi poliemonu dvi
račio mašina. Jis akymirkoj 
jų pasitaisė ir išnaujo pasivi
jo plėšikus. Kiuo kartu plėši
ku automobilius atsisakė veik
ti.

Su revolveriu rankoje polie- 
monns privertė visus penkis 
pasiduoti. Ir iškratė jiems ki- 
kėnius. Atrado tris revolverius.

Tas paiicnionas ir seninu pu- 
sižymėjęs.

Republikonų partijos kandi-1 
tintas j lllinois giiliernatorius, 
tlabartinis leitenantas gulierna 
torius Oglesby, veda smarkių 
kampanijų už savo kandidatū
rų. Ir, kaip paprastai, daugiau 
šia gerinnsi darbininkams. 
Kampanijos metn tos rųšies 
kandidatai darbininkams vis. 
kų žada, pasirodo artimiausie
ji jų biriuoliai. Bet po rinki
mų tuojaus viskas atsimaino.

mm kito kunigo I’. Bučio. To
dėl per telefonų jiaklausinu 
p. Baltučio, kaip tai atsitiko 
mano ]>avardės įdėjimas Is* 
mano žinios.

Todėl aš aliejoju ar p. Sme
tona žino, kad kai-kurie as
menys jį žada parodyti 
Bridgeporto publikai. Išreiš
kiau tų mintį p. Baltučiui. 
Jis man pasakė altejojųs, ar 
p. Smetona yra Amerikoje. 
Bet p. Baltutis pridėjo, ka<l 
tokis jau apgarsinimas ]Muilin
tas ir į “Naujienas”.

Aš klausiau keno liepiamas 
p. Baltutis davinėja tokius 
apgarsinimus. Jis atsakė, kad 
taip liepusi komisija, kurios 
nariai yra šitie: p. J. Micke- 
liunas, d-ras Graičiunas ir p. 
Stulpinas.

Tada aš paklausiau, ar jie 
gavo ftv. Jurgio Imžnyčios 
klelmno leidimų naudotis tos 
IHirapijos svetaine. P. Baltutis 
atsakė nežinąs.

Paduodamas tas visas žinias 
gerbiantiehis “Draugo” skai
tytojams, aš negaliu išmesti 
apgarsinimo iš jo vietos, nes 
kontraktas su padavusiais v- 
ra padarytas ir spaustuvė sa
vo darioj jau atliko. Tik aš 
buvau nepratęs dirbti išvien 
su žmonėmis prisilaikančiais 
tokių apsėjimo taisyklių, ko- 

pn s i rodo šitame visame.
Kun. P. Bučys.

IŠLEISTUVIŲ VAKARĖLIS.

Rugpjūčio 14 d. 1*. Vyčių 
(’hivagos Apakėlis ir k Vy
čių 16 kuopa rengia liendrų 
išleistuvių vakarėlį, kuris bus 
šv. Jurgio parapijos svetai 
nėj. 8-tų vai. vakare.

1*. M. Zujns išvažiuoja į 
Lietuvą, tat kiekvieno vyčio 
bei vvtės priedermė yra daly
vauti šitame išleistuvių vaka
rėlį-

Visus kviečia,
Rengimo Komisija,

Šv. Kazimiero Rėmėjų Dr- 
jos Chicagos apskričio susirin
kimas įvyks Vienuolyne, sek- 
madienyj, 15 d. Rugp.. .3 vai. 
po pietų.

Visos delegatės malonėkite 
šiame susi rinkinė* dalyvauti.

Valdyba.
_______________________ ■

A. L. R. K. MOTERŲ BĄ GOS 
APSKR. KUOPOMS.

kios

GERBIAMIEMS

Chicagos ir Apielinkės Kuni
gams pranešimas.

Paskutiniame Chicagos Ap- 
skr. susirinkime nutarta vi
soms Apskričio kuopoms dė
tis prie apmokėjimo šeiniau iš
rinktai delegatei kelionės lė
šų. Kurios kuopos da nesu
mokėjo savo dalies, meldžia
mos kttogreičiansiai tni pada
ryti ir nelaukti paskutinės 
dienos. Juk žinote, kad dele
gatė turi iškalno rengtis į ke
lionę.

Pinigus siųskite Chicagos 
apskričio pirmininkei šiuo ad
resu:

i

I1
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APIPLĖŠTAS IR APMUŠ 
TAS.

Anų miktį plėšikui gatvėje 
užpuolė einantį namo vaisti
ninkų Edward I). Bemard, 44- 
29 Beacone gat. Niekšai žmo
gų apiplėšė, apmušė ir paliko 
gulintį gatvėje.

56 MED2I0KLININKAI 
PULS TEISMAN.

PA
ŽUVO GELEŽINKELIŲ 

DARBININKAS.

tur-• Valdžia ima na gan 55 
tingus mudžioklininkus ehica- 
gieėiuis katrie prisišaitdė lau
kinių paukščių ir tuos laiko 
ledai mėse, knd ilgam laikui tu
rėti paukštienos

Tuo tarpu įstatymai uždrau
džia tokių praktikų. Po me- 
'džioklėe laikotarpio 
nušauti laukiniai 
gali būt palaikomi 
kaip dešimtį dienų.

Gi yra tokių žmonių, kat 
ne medžiojimo laikotarpiu 
nrisišaudo daug paukščių ir 
eržengia įstatymu*.

Iiahaigos 
paukščiai 
ne ilgiau

Mercv ligoninėj mirė Peter 
Maudei, geležinkelių liėgių 
sukiotojas, Durim metu jj pa
gavo vagonas ir mirtinai su
žeidė.

Kun. A. Skrypko praneši
me, kurį patalpinome vakar, 
yru pasakyta, kad šitai rinki
mas bus fiv. Kryžiaus kleboni
joje. Kun. I. Albavičinus laiš
kuose kvivčinnčiuose į tų su
sirinkimų pasakyta, kad jis 
bus Dievo Apveizdos kleboni
joje Chicagoje. Nesusiprati
mas įvyko dėlto, kad provin
cijos Pirmininkas kun. A 
Skrvpko yra išvažiavęs ir dėl
to provincijos sekretorius ne

įgalėjo su juo sutarti apie su
si rinkinio vietų išsiuntinėjnnt 
užkvietinius. Todėl 
tlžiaina susirinkti 
nnniuose, būtent 
žiaua klelnmijoje
S. Wood ir \V. 46-tli gatvių.

daliar mel- 
pirini ninku 
6v. K ry- 

ant kaulio

i

PASIBAIGS MUZIKŲ 
STREIKAS.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

A. Jakaitė.
1239 S. 50th Ct.

Cicero, II).
A.

K. A. Rėmėjų 1-maa aky
tum papnotų mudri likimą

fi. 
ritu 
antradienyje. Rugpjūčio 17 dienų. 
7 >30 valandų vakare, fi. Kry- 
žiaua parapijinėje avetainėje.

Narva malonėkit*.susirinkti. nes 
turime aptarti keletą svarbių da
lykų.

Valdyba.

Viai nariai L. Vvėių 13 kuojiot 
pmKomi mini rinkt i žizndie. Rugp. 
II d.. 7:30 vai. vakare. Av. Kry
žiau* parap. svetainėje; it kur bu
riu važiuotame į p. SI. Zujaua ii- 
leistuvių vakarėlj Av. Jurgio par. 
svetainėje.

Korespondentas.

/!

Ilgas laikas streikuoja mu
zikai krutančių paveikslų te
atruose. Yra žinių, jog veikiai 
pasibaigs jų streikas.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

Iš BRIGHTON PARKO

Lietuvių Brighton Parko Poli- 
t ii. Paiki p. Kliulum laikys mėne
sini *umrinkimą nedėlioję, 15 d. 
Rugpjūčio, 8 vai. po pietų Mc- 
Kinley |«rko «vtUinėje, prie 39 
toa gatvės ir So. W ėst era avė.

•J. J. V įkartai, rašt.

Visi, kurie tik r*ate pirkę 
L. I*. bonų ir dar neatsiėmėte, 

daliar galite atsiimti nuo izd. 
I p. Jovaišas ir sykiu gauti la- 
I Imi gražią Lietuvos voliavė-

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Destistas 

ioaai bo. Mh-higM.
▼AULMimii • M • I

Lietuviai, į Vilnių!
Lietuvos Sostapilė Jau Musų!
Lietuvos Vėliava ant Gedemino Kalne

Puainėjimu; Atgavima Vilniaus, Lietuvos SūstapiUs Ir išecMkimni mvo dkRU dfisagūn 
tokiame svarbiame momente yra rengiama

LIETUVIŲ MILŽINIŠKA IŠKILME
Didžiausiame Teatre Chieagojc, Ten kur randasi didžiausi vargonai. Ten kur ntsibuna ga 
šiauši.* operos ir koncertai, Ten kur kalba prezidentai, tai yra gantiausiame pasauly

AUDITORIUM TEATRE
Ant Congrcss tarpe A^abosh ir Michigati Ava.

Nedėlioję, Rugpiučio-August 15,1920 m
Lygiai 7 valandą vakare «

4

PROGRAMAS
Ant šios nepaprastos iškilmė* yra užprašytas pirmas Lietuvos Prezidentas Ant Smeton
Ant šios triukšmingos iškilmės specialiai atvažiuoja Lietuvos Misijos Nariai, gvrb. Jom 

Vileišis. Majorai Povilas žadeikis ir kiti kų tik atvykę iš Lietuvos kalbėtojai su naujausi 
mis žiniomis iš musų tėvynės.

Iškilmės vakaras bus pamargintas puikiu, jausmingu ir išvejančiu muzikaiišku program 
ir grojimu milžiniškų sujudinančiu ir širdį uždegančių vargonų ir orkestrai.

Viena dalis programų bus tai didelis surpraizas-asaros, džiangsnum ir entuziazmas. Ti 
sykį ir tai tik pirmų ir juiskutinj sykį savo gyvenime matysi tokį reginį-tai yra pirmutinė i 
paskutinė proga-todel nepraleisk jos jeigu esi tikru lietuviu-sunumi h* dukterimi Lietuvon.

Rus taipgi rodomi lietuviški kratantieji paveikslai kurie paliks širdyje kiekvieno lieti 
vio amžinų įspūdį — nes yra sujudinanti, graudinanti ir džiaugsmų priduodanti. Plunluoi 
gabiausio raštininko nepajiegtų jų aprašyti, todėl brolau ir sesute ateik ir paregėk savo akim 
tų nepaprastą reginį.

Uhieagos Lietuviai turėjo daug didelių ir įspūdingų iškilmių, lx*t ši iškilmė pralenki v 
sns-gali būti tai pirmutinis ir paskutinis toks vakaras, nes akys regės tą ko pirma nieką 
neregėjo; ausys išgirs tą ko pirtim niekad negirdėjo; širdis pajaus tą to pirma niekad neja 

[ tė. • t
Šioje iškilmėje pirmu sykiu kiekvienas lietuvy*' pilnai supras ką tai reiškia būti tikra li< 

tuviu. Jeigu musų didvyriai, Gedcminas, Vytautas. Algirdas, Keistutis ir kiti, regėtų tų mi 
žinišką minią lietuvių tėvynainių susirinkusią Auditorium Teatre. Rugpjūčio 15-tą, tai pi 
sakytų ‘‘O tai čia yra tikri Lietuvos sunai ir dukteris.” Bet brolau ir sesute, nėra tokie 
plunksnos kurį galėtų tinkamai nupiešti kas dėsis tume vakarc-toje džiaugsmingoje iškilnu 
je, genaus pribuk, paregėk ir paklausyk, nes kitos tokios progos jau nebus.

Jeigu dienoje iškilmės lytų, žaibuotų ir griautų, nenusimink, nemanyk kad tai pašei 
ės blogo oro, tai bus išreiškimu jausmų ir praliejimas džiaugsmingų ašarų senovės lieti 

i vių dievaičio Perkūno kad Vilnius Lietuvos Sostapilė, jau lietuvių rankose jr ant Gedemin 
kalno jau plevėsuoja Lietuvos trispalvė Vėliava. Todėl nežiūrint koks butų oras keliauk į Vi 
nių į Auditorium ant didžiausios lietuvių manifestacijos.

Lietuviai Chicagos ir apielinkių miestelių visi traukite į -Vilnių, į Auditorium Teatrą 
ten visi vienu balsu sušuksime: ‘‘Valio. Vilnius Lietuvos Sostapilė. sti Gcdemino Kalnu ir n 
musų.” Lai glruoja laisva ir nepriklnu'x>ma Lietuva.” Musų snvirityti to vakaro baisai su ji 
dins pasaulį — visi žinos knd lietuviai gyvuoja.

PRIVAŽIAVIMAS r- Privažiuoti galima sekančiais karais: Indiana Are.. Cottagr On 
ve Avė., South Side Elevntur, Metropolitan Elcvator, Statė St., Vau Boren, llarrisor 
Blue Ialand Avė., Arvher Avė., Racine Avė., ir daugel kitų.

I2ANGA — Idant kiekvienas gulėtų pasinaudoti proga žios nepaprasto* lietuvių iški 
mės, įžanga yra laimi prieinama, kad tik padengus lėšas. Jeigu liktų koka pelnas tai bus pc 
aukautas Lietuvos Raudonajam Kryžiui.

Pirmos Lubos, Įvažos ir Pirmas Balkonas kartu au War Tas po $1.00. Antras ir Trt 
čiaa balkonas jx> 55c. su \Var Tas.

Tikietųs pirkti iš kalno galima sekančio* vietose: Bridgeporto: Justino Kulio Aptieki 
je, 3259 So. Halsted St,, Town of I>ake: Antanu Kareivą, 4537 So. \too<l St, Joną Viskonty 
4635 So. Wood St., Brighton Park, J. Mirkeiiunas, 4410 So. Rie.hmond St. P. Stasiulis, 443 
So. Fairficld Avė., West 8ide, A. S. Kaulski, 2259 W. 22 St, Jonų BagdŽiunų, 2116 W. 2 
St.. 18-tos ir Uuion, Povylą Pilkį, N. C. Kru-koni*, J810 So. Peoria St., 729 W. 18 St, Nori' 
Side, Ludvikas Lapinskas. 1639 N. Paulina St., Roseland ir Kcnsingtoti. Buitie Biur. 11441 M 
ehigan Avė., So. Chicago. Joną Trijonj, 8756 So. llouston Avė., Auditorium Teatre Tikiet 
ofise ir nuo Komiteto narių. * *

Širdingai visus Beturimi kviečia rengėjai, Chicagos Lietuvių Taryba,
Lietuvos Laisvės Paskolos Chicagos ir Apielinkių Apskrityi

įtnĮnHlllllLllIII

S. L FABIANA. PETRAT1S

/I

EUROPEAN AMER1CAN BUREAt
A. PETRAT1S ir S. L FABIAN Vedėjai.

809 W. 35-th. St. (kampas Halsted ir 35-tos gatvių
Jeigu nori, kad jūsų giminė* apturėtų PINIGUS, tai SIŲSK j>*r MUS, nes i ui 

tančioi jau apturėjo ir priėmėjų KVITUS -m jų PARAŠAIS randasi musų Biure.
SIUNČIAME PINIGUS PO DIENOS KURSU.

Parduodame laivakortes per New Yorka ir Kanadą j LIETUVA ir iš LIET 
VOS į Amerikų.

Parūpiname pasportns tiems, kurie gali gauti. Padarome DAVTERNASTIA 
visokius NOTORIALT6KVS raštus.

k* <xli viunViaU nac PlTlIMU JLI

VA1-ANDO8: kaMien# nuo tiki < vakare. VAKAFlA ATR r tam, Ketver/ ir N ubą L Iki f mi. 
NEDCUOMIN: > ryto iki S po pUt?.
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