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Bolševikai Vis Dar Atsimeta 
iš Lenkijos 

* -

Tas Atliekama be Didelio Greitumo 

MAJORAS MIRŠTA DEL AIRIJOS. 

**<\ 

Varšavoje Skelbiama apie Bolševikų 
Nepalaimas 

LENKAI PAĖMC DAUG NELAISVIŲ. 

Varsava, Rugp. 23. — Lenkų militarinė 
valdžia kasdien skelbia po kelis kartus 
pranešimus apie Lenkų laimėjimus karo 
fronte. Ir kiekvienu kartu paimtų ne
laisvėn Rusų skaitlių didina. 

Užvakar buvo čia paskelbta, jog nelais
vėn išviso buvę paimta apie 19,000 bolše
vikų kareivių. Gi vakarykščiam pranešime 
tas skaitlius kuone padvigubintas. Sako
ma, paimta nelaisvėn ligi 35,000 kareivių. 

To negana. Pranešimuose pareiškiama, 
kad Lenkams tekę daugelis armotų, tūks
tančiai šautuvų, šimtai kulkas vaidžių, 
šimtai vežimų su amunicija ir daugybė ar
klių. 

Tūkstančiai Rusų atkirsta. Ir tie šian
die būriais klaidžioją miškuose, laukdami 
progos pasiduoti Lenkams. 

Be to, vakar paskelbtuose Lenkų štabo 
pranešimuose pareiškiama, jog Lenkams 
sekasi visuose frontuose, išėmus dešinįjį 
jų sparnų, kur gen. Builenny raitarija 
persimetusi per upę Dniestrą ir pasiekusi 
Stryi, už *30 mailių pietuose nuo Lvovo. 
Sakoma, bolševikai apsupa Lvovą ir todėl 
seką žiaurus mūšiai. 

Visur kitur, sulig pranešimų, Lenkai 
pažangiuoju. Atsiima miestelius ir sodžius. 
Paima daug nelaisvių. 

KAIP LENKAI ĮVEIKIA BOL 
SEVIKUS. 

LENKAI PAGAUSIĄ 90,000 BOLŠE 
VIKŲ. 

BERLYNAS, Rugp. 23- — Seniau buvo 
paskelbta, kad Lenkai jau išviję bolševikus 
iš Danzigo karidoriaus. Bet tas buvo ne
tiesa. Nes ir šiandie bolševikų dar yra ta
me karidoriuje. Visgi palengva jie iš ten 
stumiami. 

Rusų karuomenė smarkiai atsimeta at
gal ryt. Prūsijos parubežiais. Paskui aną 
skubiai grįžta atgal Rusų raitarija. Jos da
lys pildo užpakalines sargybos pareigas. 
Sulaiko priešininką nuo smarkesnio briovi-
mosi. 

Iš Lenkų versmių pareina žinių, buk 
Lenkai apie 90,000 Rusų kareivių prispir
siu prie rytinės Prusjos rubėžiaus ir su
varysią juos Prūsijon atskirtus kelią pa
bėgti. Bet tie patys Lenkai pripažįsta, jog 
apie 30,000 raiteriB jau pasprudę iš užtai
somų spąstų. 

Internuojama daug Lenkų. 
Vokiečiai didžiai nerimauja, nes jie mano 

neturėsią kur padėti internuotų Lenkų. 
Šiandie internavimo stovykloje esama jau 
apie 3,000 Lenkų. Paskui jų busią daugiau. 
Nes jie varydami Rusus Prūsijon, greičiau 
patys gali patekti Vokiečių kilposna. 
Lenkai inėjo miestan -Soldau. Pirm to jie 

miestą bombardavo iš oro ir pametė at
siliepimų. Pranešė, jog jie atkeršysią mies
tui už jo riešingumą bolševikams. 

Tad gal šiandie jie jau pildo savo grū
mojimus. 

PARYČIUS, Rugp. 23. — Lenkų-bolše-
vikų J<aro fronte šiandie svarbiausias vei
kimas yra Lenkų briovimąsfe linijoje nuo 
Demblino ant Brest-Litovsko. Stiprios 
Lenkų spėkos atsidūrė į vidurinio upes 
Bugo klonius. 

Sulig gautų žinių, iŠ Varšavos, Lenkai 
per kelias praėjusias dienas paėmę nelais
vėn apie 19,000 Rusų kareivių. 

Lenkams tekę daugybe karo medžiagos, 
kurios nesuspėta dar apskaityti. Daugelį 
visokios rųšies armotų bolševikai bgdami 
pametę miškuose. 

Šiandie svarbiausioji Lenkų kampanija 
varoma dvi šakyje tarpe upių Narew ir 
Bug, kur skaitlinga bolševikų karuomenė 
atmušta nuo Varšavos, atsimeta. 
Lenkų armija briaujasi ant Ostrolenkos 

kur norima perkirsti bolševikams susisie-
kimusJų dešiniojo sparno su centru. Tenai 
bolševikams yra pavojaus- Jei jie norės 
iš tų taisomų spąstų pasprųsti, tuomet 
nemažai turės pasidarbuoti. 

Bolševikus pirmoji nelaimė patiko, kuo
met jie mėgino užatakuoti Thorn ir už u-
pės Vislos miestą Wloclawek. Tenai jie su
tiko naują Lenkų karuomenę, suorgnaizuo-
ta Poznoniaus provincijoje ir Pomerani
joj. Ta karuomenė buvo pagaminta apim
ti Varšavą. 

Kuomet bolševikai ten buvo sulaikyti, 
tuo metu kita Lenkų karuomenė prieš bol
ševikus puolėsi iš Novogeorgevsko šono. 
p i trečioji Lenkų koliumna pradėjo puo
limą nuo upės Narewo, mėgindama per
kirsti bolševikams visus kelius. 

Šiandie bolševikų armija pasisklaidžiu-
si dideliuose plotuose rytinės Prūsijos pa
rubežiais. Jei jai nepavyks sulaužyti Len
kų fronto, tuomet Lenkai ją kartais ga
li suvaryti rytinėn Prūsijon, kur laukia 
internavimas. 

Bet nereikia pamiršti to, jog Lenkų ap* 
supama bolševikų armija turi arti 90,000 
vyrų. Tad klausimas, kokiuo būdu Len
kai ją galės įveįkti. 

LONDONAS, Rugp. 23. — Andai sua
reštuotas Airijos miesto Cork lordas ma
joras MacSweeney iš ten atgabentas Ang-
lijon ir uždarytas $rixton kalėjimam 

Tuojaus po suareštavimo majoras kalė
jime pradėjo badauti ir ligšiol nepriima 
jokio maisto. Užvakar del bado jis taip bu
vo nusilpnėjęs, kad kalėjimo kapelionas, 
kun. Fitcher, jam; suteikė paskutinius 
šventuosius Sakramentus. 

Kalėjime nelaimingąjį aplankė jo žmo
na.. Mažai jis ją patino. Visgi dar sugebė
jo ištarti, jog jis įniršta del Airijos. Jo 
žmona nepakalbina jo liauties nadauti. Sa
ko, tai jo paties reikalas. 

Tuo tarpu kalėjimo valdyba praneša, 
kad nelaimingasis majoras yra kritikiniam 
padėjime. 

Kun. Fitcher buvo paklaustas, kaip jis 
atsineša į tą majoro pasielgimą. Juk ba
daujant mirti reiškia saužudystę. 

Kunigas kapelionas atsakė: 
1 * Tiesa, bet kentėtojo saužudystę. Kituo-

met Šv. Paulius badaudamas mirė, vieto
je priimti duonos iš pagono rankų. Šv. 
Paulius badu mirė del tikėjmo. Bet šitas 
žmogus miršta politikos tikslais. Kaip ana, 
taip šita mirtis lygiai išauk št i narnos.' \ 

Pranešta, kad badaujantį kalinį kalėjime 
žada aplankyti ir palaiminti Australijos 
Arkivyskupas Mannix. 

PRIPAŽĮSTAMA PRANCŪZAMS 
PERGAU. 
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Paduotos Lenkams Rusijos 
Taikos Sąlygos 

Reikalauja sumažinti Lenkų armiją. 

\ Vokiečių militariniai ekspertai pripažįs-
taMidelį Lenkų laimėjimą, su kuriuo, ma
tyt, jie išgelbės savo šalį. Bet tasai Lenkų 
laimėjimas priguli nuo Prancūzų strategi
jos. Nes Prancūzai Lenkams pagamino 
pienus, kaip pasekmingiau apginti Varša
vą. Tad tikraisiais laimėtojais prieš bolše
vikus turi skaityties Prancūzai. -

Iš rytinės Prūsijos parubežių praneša
ma, kad Lenkai nuo Rusų atsiėmę Ciecha-
now ir apgulę Mlawa. 

Prancūzijos* karuomenė paėmė Strass-
burgą, Danzigo karidoriuje. Be to, parėjo 
žinių, jog Danzigo karidoriuje Lenkai žy
mią dalį Rusų atkirtę. * 

Lenkai ir pietiniam fronte pakėlė ofen-
syvą. Tenai jie, buk, perėję Bugo upę. 

LONDONAS, Rugp. 20. — Antroji Ru
sų- Lenkų taikos konferencijos sesija Min
ske įvyko ketvirtadienį. Toje sesijoje bol
ševikai Lenkams indavė formaliai paga
mintas taikos sąlygas. 

Sąlygos yra beveik tokios, kokias andai 
čia išdalies buvo paskelbusi bolševikų de
legacija-

Apie tai čia žinių gauta šiandie iš Mas
kvos. 

Toje sesijoje nustatyta sekančioms* se
sijoms tvarka. Pabaigoje bolševikai dele
gatai buvo pakėlę protestą, kad Lenkai 
delegatai trukdą konferenciją, mėginda
mi sesijas atidėlioti tolesniai. 

Nepaliečiama nepriklausomybė. 
Taikos sąlygas Lenkams indavė bolševi

kų delegatų pirmininkas Danislievsky, 
anot pranešimo iš Maskvos bolševikų dele
gatams Londone. 

Pirmajam skyriuje pasakyta, jog Rusi
ja ir Ukraina pilnai pripažįsta nepriklauso 
mybę ir laisvę Lenkų respublikai. Ir pri
pažįsta .teises patiems Lenkams įsteigti to
kią valdžios formą, kokia patinkama. 

Antrasis skyrius — Rusija su Ukraina 
atsisako reikalauti kokios nors kontribuci
jos nuo Lenkų. 

Trečiasis skyrius — Rusija su Ukraina 
pripažįsta Lenkijai rubežius, sulig užru-
bežinių reikalų sekretoriaus Curzon notos. 
Ir dar Lenkijai priedan priskiria daugiau 
teritorijos rytuose nuo Baltstogės ir 
Chelmo. 

Sumažinimo armijos klausimas. 
Skyrium 4-uoju nurodoma, jog Lenkų 

annija turi but sumažinta ligi 60,000 vy-

PER ARMĖNIJĄ BOLŠEVIKAI EINA 
TURKIJON. 

BOLŠEVIKAI SUTRAUKIA 
ATSARGAS. 

ANGLIJOS MINISTERIS PIRMININ
KAS LUZERNEJ. 

Luseme, Šveicarija, Rugp. 22. — Čia 
vieši AngHjos ministeris pirmininkas Li-
oyd George. Atkeliavo ir Italijos ministe-

Berlynas, Rugp. 23. — Sulig gautų žinių, 
šiauriniam fronte seka dideli mūšiai. Čia 
bolševikai prieš Lenkus sutraukia skaitlin
gas atsargas. 

Yra žinių, jog vietomis Rusų kareiviai, 
perėjusieji rytinės Prūsijos rubežius, inter
nuojami. *• i | fHH 

Į ryt. Prūsijos parubežinius. miestelius 
iškeliavo talkininkų komisijos atstovai su 
tikslu prižiūrėti, kad Vokietijos neutra-
lybė butų pildoma, kad Vokietijos neutra-
bežius Rusai butų internuojami. 

Tūkstančiai Vokiečių bėga iš Danzigo 
karidoriaus pasitraukus iŠ ten bolševi
kams. Bijosi jie Lenkų keršto. 

KONSTANTINOPOLIS, Rugp. 2S. — 
Armėnijos valdžia galų-gale buvo priver
sta paskelbti oficijaliai savo leidimą bol
ševikų karuomenei per savo teritorijas eiti 
Turkijon. 
"Dabar raudonoji armija kloniu Arajt nu
vyks į Nakitchevan, gi ten pasileis tie
siog Turkijon. 

Dar pirm galutino Armėnų sutikimo keli 
skaitlingi būriai raudoosios armijos buvo 
inėję Turkijon. Gi po leidimo tuojaus į 
Erzerumą iškeliavo 800y raatarijos. 

Mieste Baku bolševikai turėjo konferen
ciją su Turkais nacijonalistais. Nutarta 
kuoveikiaus duoti reikalingą pagelbą Ke
rnai pašai, kurs kaujasi su Graikais. 

Sutarties sąlygos nežinomos. Taik nuo-
moniaujama, kad bolševikai Turkams duos 
ne tik koruomenės, bet ir amunicijos. 

rų. Be tos armijos gpK bot Lenkuose mo
bilizuojama pietine milicija iš darbininkų. 
Milicija pavartojama vidujinei šalies tvar
kai. 

Skyriai 5, 6, 7 ir 8L— Kalbama apie m£-
litarinę ir industrijinę demobilizaciją ir 
uždraudimą importuoti karo medžiagą. 

Skyrius 9. — Sakmua, jog karo veikimas 
pertraukiamas praėjus 72 valandom po 
patvirtinimo tu sąlyga. Armijas pasilieka 
savo užimtose vietose, liet ne rytuose nuo 
linijos, kokia buvo paskelbta Curzono no
toje Liepos 11- Lenką armija nuo Rusų 
ir Ukrainų armijų tori tat 32 mylių atoku
me. Tasai plotas tari akaityties neutralis. 
Neutralį plotą kontroliuoja Lenkų admi-
nisracija. Ją kontroliuoja maišyta komi
sija ir specijalė komisija, sudaryta iš ama-
tninkų unijų. 

Rusai pasitraukia. 
Skyrius 10. — Tuojaus po to, kuomet 

Lenkų armija bus demobilizuota ir ginklai 
atiduoti, Rūstį ir Ukraina; karuomenės pa-
liuosuojamos iš fronto. Neutraliai parube-
žiui saugoti laikinai pasilieka tiktai 200,-
000 kareivių. . 

Skyrium 11-oju reikalaujama, kad Len
kai sugrąžintų visus daiktus ir visokią mê  
džiagą, ką jie paėmę iš okupuotų vietų. 
Taippat tuose visuose plotuose Lenkai tu
ri sutaisyti visus ją sugriautus tiltus. 

kad Lenkai 
kurio žemės turi 

žuvusių, sužei-

pripažins Rusi-

Skyrium 12 
pravestų įstatyto*, 
but duota šeimynoms 
stų ar luišų piliečiu. 

Skyrius 13. — 
jai teisių per savo teritorijas liuosai ke
liauti Rusijos piliečiams, vežti prekes. Tuo 
litelu Rusijai turi but pilnai pavestas Vol-
kovisk-Baltstogė-Grajevo geležinkelis. s 

Skyriuje 14 sakoma, jog Lenkija privalo 
paskelbti visatina politikinę IT militarinė 
amnestją. 

Skyrius 15. — Po patvirtinimo taikos 
sutarties Lenkija privalo tuojaus paskel
bti viešai pačią sutartį ir protokolus. 

DAR DAUGIAU BOLŠEVIKŲ 
REIKALAVIMŲ. 

PAVOGTA $100,000. 

SOOIJALISTAI UŽ TREČIĄJĮ IN 
TERNACIJONALĄ. 

PITTSBURGH- PA.t Rugp. 23. — So-
cijalistų partijos vykinamasis komitetas 
indorsavo trečiąjį internacijonalą su kai-
kuriais išėmimiais. Tai pasekmė partijos 
narių referendumo. 

Praeitą penktadienį po pietų Illinois 
Central geležinkeliu buvo vežamas maišas 
su $100,000 banknotais. Pinigai buvo veža
mi iš Merchant's Loan and Trust Co. į 
Pullman Trust & Savings banką. 

Traukinis sustojo ties 111 gatvės stoti-
i 

mi. Tenai su kitais siuntiniais ir paštą, 
kaip parastai, išneštas ir maišas su pini
gais. 

Kol suspėta viskas paimti, stotin, be nie
kur nieko inėjo du vyru. Pasiėmė maišą su 
pinigais, išvilko iš stoties, indėjo automo-
biliun ir nuvažiavo ant Chicagos. 

Tuojaus buvo pakeltas trukšmas. Grei-

LONDONAS, Rugpjūčio 22. 
Rusijos atstovas Kamenev čia paskelbė 
gavęs iš Maskvos dar daugiau reikalavimų 
kokie paduoti Lenkams delegatams Mins
ko konferencijoje. Tie reikalavimai ligšiol 
nebuvo paskelbti viešai. 
Taigi: Lenkija turi suorganizuoti pilieti

nę miliciją iŠ" pačių darbininkų. Te miliei-
jantai bus apginkluoti su dalimi tų ginklų 
ir amunicijos, ką bolševikai reikalauja at 
gauti nuo Lenkų. 

Lenkija neprivalo į savo teritorijas įsi
leisti jokios pašalinės svetimos viešpatijos 
karuomenės. 

Lenkija pirmiau jos okupuotoms terito
rijoms turi pilnai sugrąžinti geležinkelių 
daiktus, galvijus it kitokias medžiagas, ką 
su savimi pasiėmė apleizdama tas teritori
jas. 

Lenkų delegatai Minske ^paskaitė prane
šimą bolševikams delegatams, jog Lenki
ja nepageidavusi karo. Tik buvus užėmu
si svetimas tertorijas su tikslu leisti tų te
ritorijų gyventojams apsispręstu 

Sakoma, Egiptu Pripažįs
tama Nepriklausomybe 
APIE TAI YRA tSMTŲ LONDONE. 

Londonas, Rugp. 23. — Laikraštis Tia&s 
šiandie išryto paskelbė turįs žinių, jog An
glijos vyriausybe sutikusi Egiptui pripa-' 
žinti nepriklausomybę. 

Sako, nutarta tas padaryti po apsilan
kymo Egipte viee-grafo Milner misijos 
ir po pasitarimo fia su Egiptėnų delega
cija. 

Visgi tos žinios dar •epatvirtintos. 

VARŠAVOJ NUGALABINTA 8 
VOKIEČIAI. 

VARŠAVA, Rugp. 22. — Lenkų milita-
rinės valdžios įsakymu nugalabinta aštuo
ni Vokiečiai civiliai žmonės, katrie turėję 
susiešimus su priešininku. 

LONDONAS, Bagp- 20. — Anglų skrai
duolis Vindictive iškeltas iš Ostendo uos
to. i;uo lafvu 1918 metais an^ai ouvo už
blokavę vokiečiu nardanaas laives. 

ORAS CHICAGOJE IR PRIEMIES-

BUS PIGESNIS CUKRUS. 

Pranešta, jog apie ateinančius Naujus Me
tus cukrus tiek alnic^ia^' lrod JUMUEMI *m~ 

Rugpjūčio 23 ir 24 d. gražus oras, kiek 
šilčiau. 

Temperatūra vakar aagi5Sau*ia 63 L, že
miausia 58 1. 

Saulė teka 6:06, leidžiasi 7:39. 

PINIGŲ KUfcSAS. 

Svetimų šalių pinigu vertė, mainant 
nemažiau $25,000, Rugpjūčio 21 buvo to
kia sulig Merchanta Ijmm and Tmst Co.: 

Anglijos sterlingą svarui $3.60% 
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mokosi liknliy. Lsi-

kss skaitosi nuo užsiraaymo dienos 
s » mio Naujų Metų. Norint permal-
Bytl adresą visada reikia prisiųsti ir 
mmmm a Aro—o Pinl*ai geriausia slų-
oat isperkant krasoje ar ezprese "Mo-
•ey Ordor" arba įdedant ptniffua 1 
registruota laišką. 

"Drangas" Publishing Co. 
2334 SL Oakley Ave. Chicago. 

augštesnė už seminarija pra
voslavų teologijos mokykla 
vadinama Akademija. Mask
vos gubernijos sovieto pildo
masis komitetas 4 Balandžio 
1920 m. sutarė tą įstaiga užda
ryti. Rezoliucija sako, kad esą 
negalima būti vienkart geru 

S.JJ [ krikščioniu ir geru komunistu. 
Kas tiki i Dievą, tas Rusijos 

komunistų tarpe skaitosi ne
tikęs užimti augštą vietą šalies 
valdyme. 

Iš to mes matome, kad fana
tizmas yra labai giliai įleidęs 
šaknis j Rusų dvasią. Prie ca
ro katalikas skaitėsi neištiki
mas, dabar jau nebeištikimi ta
po visi krikščionys. Sunkus 
buvo laisvės suvaržymai caro 
laikais. Dar pasunkėjo pries
pauda Lenino ir Trockio die
nose. 

KONSTITUCIJOS PROJEKTAS 
(Pabaiga). 

AM. LIET. RYMO KATALI 
KŲ FEDERACIJOS. 

Skyrių priedermės ir orga 
nizacija. 

—fr=—"™ x mm £ 

Vienas Bolševizmo 
Darbas. 

: / ^ 

Soeijalizuaas daugiau rūpina
si panaikinti krikščioniją, ne
gu sntvarkinti žmonių darbo 
ir turto reikalus. Bolševiz
mas pats save vadina gry
nuoju socijalizmu ir kasžin ar 
klysta. Gavęs valdžią ant vi
sos Rusijos socijalistų bolševi
zmas ėmė naikinti tikėjimą. 

Buvo žiaurių persekiojimo 
priemonių. Ten kur susirink
davo daugiausia meldžioniy, 

— Ijolševikų ponai pakabino di
delį parašą: " Religija yra 
anodai." Rusai pravoslavai 
garbindavo šventųjų lavonus 
arba relikvijas. Jų liaudis 
tikėdavo, buk nei vieno šven
tojo lavonas nepuvąs. Pra
voslavų dvasiški ja nesirūpin
davo tą klaidą atitaisyti. Te
čiaus negalima sakyti, kad 
pravoslavija butų tą klaidą 
skleidusi. Apie 1912 metus, 
knomet šventuoju pravos 
lavai pripažino Saratovo Sera
finą, vienas metropolitas ofi-
rijaliai apgarsino laikraščiuo
se, kad Serafino lavonas yra 
supuvęs, o likę tik kaulai, ir 
kad šventybė nepriklauso nuo 
lavono nepuvima 

Tečiaus liaudies dauguma 
vis mintijo, kad neivieno šven
tojo lavonas nepuva. Bolševi-

Lenky Laimėjimai. 
Įvyko kas tokio nepaprasto 

su tuo bolševikų-Lenkų karu. 
Kaip žinoma, bolševikai andai 
buvo atsidūrę tik už 6 mailių 
nuo Varšavos. Už kelių valan
dų ar dienos bolševikai turėjo 
ineiti Lenkų sostinėn. Patys 
Lenkai skelbė pasauliui, jog 
jau nebegalima išgelbėti mies
to. 

Tik staiga parėjo žinių, kad 
bolševikų Driovimąsis ant 
Varšavos apsistojo. Ir bolše
vikų raiteliai, perėjusieji Vis-
lą, susilpninto savo veikimą. 
Gi tas įvyko tuojaus po to, 
kuomet Minske prasidėjo ar-
mistiiijinė ir taikos konferen
cija ir kuomet Anglijos minis-
teris pirmininkas Londone at
laikė konferenciją <u bolševi
kų atstovais Kamenevu ir 
Krassinu. 

Suprantamas pats per save 
daiktas, kad kuomet bolševi
kai susilpnino savo veikimą, 
Lenkai pakėlė ofensyvą. 

Šiandie bolševikai lytiniam 
fronto gale, kurs susisiekia su 
rytinės Prūsijos rubežiais, at
simeta atgal. Paskui juos se
ka Lenkai ir kiek tik gali šau
kia apie "didelius" laimėji
mus. 

Gal vietomis bolševikų ar
mijai ir padaryta nemaži nuo
stoliai. Bet-gi jie negali su
tikti su "dideliais" Lenkų 
laimėjimais* 

Iš Varšavos ir iš Paryžiaus 
kasdien pranešama, kaip tai 

s-
kai tat atidarė šventųjų gra 
bus ir parodė žmonėms, jog Į daug bolševikų papuolę nelai* 
daugumos lavonai yra supuvę, j vėn, kaip tai Lenkams tekę 
Tuos puvėsius bolševikai fo
tografavo ir plačiai skleidė, 
tvirtindami buk tikėjimas sto-
vi ant melo. 

Ko pravoslavų dvasiški ja 
neaiškindavo pirmiau, tą pa
aiškino dabar, kad šventybė 
ir lavono nepuvimas yra du 
skirtingu daigtu. 

Tikinčių skaičius dėlto ne

dideli karo grobiai. Bet tos vi
sos žinios nepatvirtinamos. 
Taip jos ir pasilieka kaipo pa
prastas Lenkų entuzi jazmas. 

Pirm keletos dienų iš Varšąč 
vos pranešta, jog Lenkai ap
valę Danzigo ruožą Pavisliu. 
Gi žinoma, kad tam žemės ruo
že dar ir šiandie yra bolševikų. 

Bolševikai galėjo paimti 
sumažėjo. Bolševikai dau- Varsavą. Bet juos nuo to žygio 
giausiai valdo liaudį per di
deles minias, kurių surinki
muose nėra laiko nei progos 
ganėtinai ištirti dalykus, kur 
diduomenė nėra nei protin
giausia nei geriausia, o pri
taria kalbėtojui, jei tik jis mo
ka sumaningai jai pataikauti, 
ypač daug pažadėtiPatys nuo-
fertai sutelkdami minias bolše
vikai nedraudė nei pravosla
vams daryti krestnii ehod, t. y. 
procesijas, ypač, kad tose pro
cesijose nebūdavo jokia pra
kalbų, nei progos pakritikuoti 
l>olsevikus. Bolševikai dar fo
tografuoja tas provoslavų pro
cesijas ir fotografijas platina 
visame pasą ui i je tvirtindami, 
kad bolševikijoje tikėjimas ne
persekiojamas. 

Tečiaus visos pravoslavo se-

sulaikė ne Lenkai, tik kita ko
kia vedama diplomatija. Jlusi-
jai užtikrintas laimėjimas ir 
be Varšavos puolimo. 

Tečiaus tas nei kiek nepa
kenkia Prancūzams su Lenkais 
susimainyti linkėjimais apie 
atliktus "didelius" žygius. 

•k«k 

Kaunas. Keistumėliai! Kauno 
miesto Taryba — Rusų lieka
nos. Oficijalė kalba rusiška, 
protokolai, rašomi rusiška* ir 
politika rusiška. 

Na, o kas tie per Bušai? 
Vienas tikras Rusas, o kiti 
mūsų brangiausieji piliečiai 
Žydeliai ir Lenkai. Ar m kei
s ta i 

Gaapadorystė Kauno miesto 
vedama labai mirčiai. Ar ne
šulys Kaunas į svetimą ^mair 

* * * * 

(Pabaiga) 
45. Viši nutarimai Apskričių 

suvažiavimuose yra daromi di
džiuma balsų. 

46. Susirinkimą atidaro Ap
skričio pirmininkas ir vado
vauja iki išrenkant surinkimo 
vedėją ir raštininką. 

47. Surinkimo tvarka: 
a) atidarymo malda. 
b) vedėjo ir raštininko 

rinkimai. 
c) mandatų komisijos pa

skyrimas. 
d) praeito surinkimo pro

tokolas. 
e) valdybos rinkimas. 
f) skyrių raportai. 
g) komisijos raportai, 
b) senų ir naujų reikalų 

apsvarstymas. 
i), apskričio valdybos rin

kimas. 
j) projektų komisijos ir 

kiti rinkimai. < 
k) užbaigimo malda. 

48 Jeigu, metams nepraėjus 
kokis nors valdybos narys pra
sišalina, arba nedalyvauja Ap
skričio veikime per šešis mė
nesius, tai Apskričio pirminin
kas arba jo pagelbininkas su
šaukia paskutinio surinkimo 
a t s t o v ų posėdį ir i š r e n k a naują 
į atsitraukusio vietą. 

vn 
Federacijos Centras. 

49. Amerikos Lietuvių Ka
talikų Centras ir jo raštinė 
yra mieste Brooklyn, N. Y. 

o0. Centralėje Federacijos 
'valdyboje yra pirmininkas, du 
vice-pirmininku, dvasios vado
vas, sekretorius, iždininkas, 
du iždo globėju. 

51. Centralės valdybos prie
dermės yra: a) pildyti Federa-

I ei jos seimų ir jos Tarybos nu
tarimus, b) išduoti Tarybai sa
vo veikimo apyskaitas, c)da-
boti Federacijos labo, rūpintis 
jos augimu ir tarpimu, d) at
stovauti Lietuvių-Katalikų vi
suomenę ir jos reikalus viesuo* 
se dalykuose ir susidūrimuo
se su priešingais arba pašali
niais gaivalais ir apsireiški
mais, e) vadovauti Lietuviams 
Katalikams tautos ir šiap vie
šuose reikaluose, f) nurodinė
ti visuomenei, koki reikalai 
yra verti paremti, koki ne, per
sergint visuomenę nuo negeis
tinų apsireiškimų, g) ištikus 
svarbiam dalykui, paliečian
čiam Lietuvių Krikščionių-de
mokratų reikalus, Fed. Centro 
valdyba sustato projektą, kaip 
tą reikalą aprūpinti, h) Cent-
ralė Federacijos valdyba pa
skiria Lietuvius atstovus į Na
tional Catholie Welrfare Coun-
cil.* 

52. Visi Centro valdybos na
riai, išskiriant dvasios vadovą, 
yra renkami šitokiu būdu: 
a) Kiekvienas skyrius per sa
vo apskritį prisiunčia } Fede
racijos raštinę pranešimą, ko
ki tame skyriuje yra žmonės 
galintieji būti Centro valdy
bos nariais, b) Prie pranešimo 
turi būti pridėtas kiekvieno 
peršamojo kandidato gyveni
mo aprašymas su aiškiai pažy
mėtais to asmens nuopelnais 
tėvynei ir Bažnyčiai, c) Vi
sus tuos pranešimus Cen
tro raštininkas, mimeograf u 
padauginęs, išsiuntinėja vi
siems Federacijos Tarybos na
riams, d) Tarybos nariai feaU 

šiais prieš visatinį Federacijos 
Kongresą, f) Visatinis Kon
gresas iš tų 14 kandidatų iš
renka septynis asmenis į Vai
dybą. Jie patys savo tarpe pa
sidalina priedermes. • 

53. Dvasios vadovą trims 
metams paskiria Lietuvos Vy
skupų atstovas Amerikos Ka
talikų jerarebijoje. 

54. Dvasios vadovas turi tei
sę uždėti veto ant Tarybos ir 
Valdybos nutarimų. Tą veto 
gali atmainyti Lietuvos Vy
skupas Amerikos Katalikų je
rarebijoje. 

55. Federacijos Centro se
kretorius gauna algos iš Fede
racijos iždo, sulig Seimo nuta
rimo. Kiti valdybo3 nariai tar
nauja dovanai, gaudami tik 
atlyginimą už keliones, bet 
Seimas gali paskirti algą ir 
pirmininkui. 

56. Šeši centai narių mokes
čių pilnai eina į Centro iždą, 
padengti jo lėšoms. Geistina, 
kad skyriai ir apskričiai rū
pintųsi to iždo gerove. 

m 

Federacijos Kongreso 
Tvarka 

PANKDfcUS, BUGPJUČIO 30 d., — Federa
cijos Kangreso, atidarymo iškilmėse: Pa
maldos bažnyčioje, Federacijos Kongreso 
pradžia. Vakare Federacijos Tarybos 
pirmas posėdis. 

\ i • 

* - — -

vm 
Federacijos Taryba. 

57. Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos Taryba (sutrum
pintas vardas: "Federacijos 
Taryba") yra augšeiausia 
Am. L. R. K. organizacija, vie
nijanti visus Am. L. katalikus 
naudingam darbui Katalikų 
Bažnyčios ir Lietuvių labui. 
Federacijos Tarybai priguli 
teittė l e i s t i į s a k y m u s . 

58. Federacijos Taryba susi
deda iš: a) atstovų nuo centra-
linių katalikiškų organizacijų, 
b) atstovų nuo vietinių katali
kiškų centrų, c) atstovų nuo 
katalikų laikraščių sąjungos. 

59. Centralinės organizacijos 
prigulinčios prie Federacijos, 
turinčios narių iki 2000, renka 
po vieną atstovą, gi turinčios 
nemažiau, kaip 2000 —gali 
rinkti po du atstovu. 

60. Vietiniai Katalikų Ap
skričiai renka po vieną atsto
vą. Tie vietiniai apskričiai, ku
rie vienija nemažiau, kaip 
2000 narių, priklausančių prie 
draugijų, ar kuopų, esančių 
vienybėje su Federacija — tie 
centrai gali rinkti po du atsto
vu į Federacijos Tarybą. 

61. Amerikos Liet. R. K. Fe
deracijos Taryba daro savo su
važiavimus bent du sykiu į 
metus arba ir dažniau pagal 
reikalo. 

62. Katalikų Centralinės or
ganizacijos tvarkosi ir veikia 
savarankiškai ir neprigulmin-
gai, tečiaus susižinojimo tik
slais plačiai ir smulkiai prane
ša apie visą savo veikimą Fe
deracijos Sekretorijatui, sių
sdamos jam visas savo apy
skaitas ir kitokius skelbiamuo
sius spausdinius ir raštus 

63. Tarybos narių kelionės 
padengiamos iš siunčiančių 
juos organizacijų 

64. Tarybos suvažiavimas 
skaitosi teisėtas, kada jisai 
Šaukiamas Federacijos Prezi
dento ir kada į jį pribūva bent 
12 narių. Suvažiavimai laiko
mi didesniuose centruose ir jų 
vietos mainomos iš eilės. Tary
bos nariai negali balso perduo
ti kitiems. 

Pastaba. Kuomet į Tarybos 
posėdi susirenka mažiau negu 
ketvirtadalis jos narių ir kuo
met jos nutarimas neapima 
neatidėliojamą dalyką, tuomet 
tuojaus po posėdžio vaidyba 
išsiuntinėja raštu jo -nutarimas 
nepribuvusiems nariams. Jei 
negsnan iš jų ataakysoo per 10 
dieaa, tai įvykusioji nutari. 

UTARNINKAS, RUGPJŪČIO 31 d., ir 
DA, KUGSAJO 1 «l, — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjjungos ir Moterų Sąjungos sei-

.mai." " 

KETVERGAS, RUG&fcJO 2 d., — Tautos Fon
do, Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų Draugi
jos ir Pilnųjų Blaivininkų Susivienijimo 
seimai. 

* 

PĖTNYCIA, RUGSĖJO 3 4 , - Federacijos 
kongreso užbaiga, 

SUBATA, RUGSĖJO 4 d., — Spaudos Drau
gijos seimas ir Federacijos Tarybos ant
ras posėdis. 

Waterburio lieturiai katalikai, Federacijos Kongre
so iškilmių ir vakarų rengėjai netrukus praneš 
spaudoje Federacijos Kongreso salės antrašą ir 
rengiamų vakarų eilę. 

Draugijos, kuopos, parapijos, kliubai, pri
klausantieji prie Federacijos tuojau sušaukit 
susirinkimus ir išrinkit atstovus į Federacijos 
kongresą. Nuo kiekvienos 10 narių galima sių
sti į Federacijos kongresą po vieną, atstovą. 

Federacijos Sekretorijatas šiuomi kviesda
mas Amerikos lietuvių katalikų draugijas, or
ganizacijas, kuopas, parapijas ir kliubus į Fe
deracijos kongresą, šaukiama Waterbury, 
Conn. , n u o R u g p j ū č i o 3 0 4r* i k i R o g s ė j o 4 d., 
ž. m., atvirai tiki, kad jie savo atstovus pri
sius į kongresą dirbti svarbaus darbo Kata
likų Bažnyčios ir Lietuvių Tautos naudai ir 
garbei. 

Federacijos Sekretorijatas. 
v 
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. Išmok C m Amalą. Ui-
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DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ©flfia po ntun. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas diUrrų, moterų tr vy
ru ligų. 
Valandos uno l t iki l t išryto; nuo 
2 iki 6 po plote,: * * • 7 iki I:te 

l t lkl 1. 
Telefonas 

• . 

£ "•a" 

S. D. LACHAW1CZ 
LUETUVTS GBABORIUS 

Patarnauju, iStSStPSkOl k* pietausią.: 
Heikale meUttHi atsišaukti. • mauo, 
darini busit* uiiauiiliafl 
Uis w. at » . CM—n, «• 

įt |1 ii • • ! •»••> w i i m t II • •!»>• 

J. P. WAU€HES 
aTTO&KEY AT L a W 

'« 
VAI* Vakarais 7 iki t 
NedėMooaia 11 iki 1. 

4*0* & atateH AM. Cbfcs*©. m. 
Pbooc Vards 10M 

rių. Kuomet susidaro du treč-
(faliu balsų, priešingų įvyku
siam nutarimui, tuomet Tary
bos pirmininkas turi sušauk
ti kita posėdį, kurio nutari
mas, įvykęs paprasta balsų di
džiuma, yra teisėtas, nežiūrint 
kiek pribuvo narių. 

TRUMPOS PATARMŽS KE 
LIAUJANTIEMS \ LIE

TUVĄ. 

Dr. M . Stupnicki 
3107 So. 

Valandos: - • na 11 Ii ryto; 
ft po atete a* t *sx H odeno
mis |M m iki • vai. 

K -

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Shebnygan, Wis. 

Pirmininkas, Bubniu Juozas, 
1426 So. 10 Str. 

Viee-Pirm., Daugirdas Jonas, 
1117 N. 12 Str. 

Pirmas Rast. Vincas Ragaišis, 
1336 Erie Ave. 

Antras Rast. Dvilaitis Juozas, 
1120 Alabama Ave. 

Kasierus, Simaninas' Jonas, 
228 So. 14 Str.' 

Organo Rast. Ermalas Ignas, 
1717 Erie Ave, 

pinigų prižurėtojai Virbickaa A-
domas, Bilą Jurgis. Maršalka 
Kaminskas Jonas. 

Švento Juozapo draugystes mi
tingai atsibuna kas pirma nedėlia 
po phmai dienai mėnesio. 

» . , . - ttr - m . ^ ^ ...- ^ • . 

SV. KAZIMIERO DR-Tt, 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 

T. Grigaliūnas, pirmininkas, 
1437 So. llth str. 

Jurgis Bataitis, vioe-pirm., 
1428 So. 11-th str. 

Aug. Juknialis 1 rast., 
1626 New Jersey Av«. 

Kaz. Smaidžunas 2 rast., 
1441 So. 10 str. 

Miknlair Drassutis iždiniukas, 
1522 So. 11-th str. 

Kasos gtebėjai: Kas. Lukšio ir 
Jon. Ježis, Pranciškus Daui 

1. Saugokis nesąžiningų Lie
tuvių agentų, tarnaujančių 
svetimoms keleivių kompani-

ijoms ir išperkanėių tautie
čiams klaidingus tikietus į 
svetimas šalie. 

2. Nepalik savo bagažo be 
aiškaus gražiai parašyto ir 
tvirtai prisegto adreso. 

3. Neprisidėk prie svetim
taučių kuopos, keliaujančios 
į pietinę arba vidurinę Eu
ropa ; draugauk tik su tais, ku
riuos tikrai i^nai, kad važiuo
ja į lietuva. 

4. Paryžiuje, Berlyne ir ki
tur, kur yra Lietuvos Atstovy
bė, daigtu s pasilik geležinke
lio stotyje, bet neužmiršk pa
siimti resytę. Nesinešk pundų 
į Atstovybę. 

5. Atstovybėje nakvoti ne-
galėsi, deHo linui » > kam 
barį viešbutyje. Paryžiuje pa 
tariami viešbučiai: Hotei d 
Oxford, Hotei de Louvain, 
Hotei d Orchamps. Jie visi 
yra netoli geležinkelio stoties 
prie gatvės Budapest nume
riais 8. 10, 12. Jie yra pigus. 

6. Girtas būdamas neik iš 
kambario, pateks j kalėjimą 

7. Paryžiuje nevalia būriais 
stoviniuoti ant gatvių nei grū
stis kur-nors. Už nepildymą 
to įstato galima patekti į kie-
msarginių globą. 

8. Nesusidėk su gražiai iš
rodančiomis moteriškėmis va-
dJaaa&emis į karčiamą. Jos 
yra paleistuvės ir vagys. 

9. Neprisiiaak paaiųlymą 

Dr. M, T. STRIKOL'K 
Liotuvte Gfš^rtojss sr Cbtoorga* 
P^rsoMs ofiss t ^rnplr Teatrą 

IS IS W . 47 Str. Tel . Bo**Ju 160 
Valanooa: 1 iki 1 po piety. 
« iki S vok. Hcsėl l t iki 12 ryte. 

2t 14 W. Sjtsa Streec 
Nuo ryto iki piet. 
TeL Msg*il*y M9 
m • • m m m m m mm m m mm* • • • • • , 
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DR. S. NAIKEUS 
r\mtA 

i VSJsAdos nuo l t Iki 12 ryte. s i 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki i vsk.j 

Ne*ėHos»k» ano l t iki a 

Tt4f 

Dr.C.Z.Vezelis 

Pi 4 

L. 
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V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS • 
OSSMS) a i l l iHi i : i 

South La Baila Street | 

•—••atjsjsjsjsjsjsjaasjsj^sjsj 

ir pa-
m. +...*..... .« 

• 
| [ . •' • • • • • • • » m m m m » - » m — m m m m I 

i Vakaraia, 8 t t W. 3S 8t. J 

nst 

OLIA. 



• 

% 

Pirmadienis , Hu-p. 23 1920 m. D R A U G A S 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
•'*m • » m* 

DETROIT, MICH. 

Ii. I>. S. 2 kuopa Šv. J u r 
gio pa raph ine j Halėj snrrnigė 
v a k a r e pelnas buvo skiriamas 
s t re iku Fondui programas su
sidėjo is dainų ir prakalbų. J i s 
pasisekė nežiūrint to, kad bu
vo mažai garsintas: Darbinin
ko spaustuvė neprisiimto ti-
kietų. nei apgarsinimų. 

P rognuau i pasibaigus kal
bino kun. B«*rcišxis. J i s t rum
pa i ir aiškiai apibrėžė Lie
tuviu darbininkų gyvenimg ir 
rabino siekt* augStesnioidealo. 
An t ra s kalbėtojas buvo kun. 
F . Kemėšis, vietinės parapijos 
klebonas, tikra> darbininkių 
užtarėjas. J i s parodo, ka ip ka 
pi tal is tai išnaudoja . neorgani
zuotus darbininkus. J a u atėjo 
la ikas sukilti darbininkams 
pr ieš 'iSnandotojus. Kalbėtojas 
pasakė , kad bolševikai tai 
fcmugis kapital istams, nes jie 
jų bijo kaip velniukas šv. van
dens. Vakaras publikai pati
ko. Susirinkusieji ramiai už
silaikė ir atidžiai klausė. P ra 
kalbos užsibaigė 11 vai. va
kare . 

Aukavo T.. T). S. streiku 
fondam J . Perminąs 3 baksai 
minkštu geriam, 8 Ambro-
w\s 3 baksus papso ir 2 ataus, 
K . Abišala 3 baksus alaus Pi-
nigais Diukteinei 2 d., Permi-
nienė t.00, kun. Kemėšis 1.00, 
kun . Boreišis 1.00. 

l lemkime tuos pirklius, kurie 
remia darbininkus i r šelpia 
s t re iku laike. ' (K-as) . 

jų nemėgstame. Nenorime už
sikrėsti. 

Čia yra Lietuvių apie 60 
šeimynų. Turime savo bažny
čia ir kunigą ir vKi sutikime 
gyvename. 

Darbininkas. 

SHEBOYGAN, W I S . 

Lietuvos Vyčiu 51 kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą 9 
Rugpjūčio. Susėjo daug narių. 
Išduota keletas raportų. Tš jų, 
pasirodė, kad piknikas buvęs 
1 Rugpjūčio atnešė nemažai 
pelno. Praneš ta taip-gi, kad 
VVČJU choras susitvėrė 20 Lie-
pes. Sutar ta raginti visus, kati 
prigulėtų kas gali. 

Kadangi Vyeių Seimas šįmet 
bus tolį nuo Sbebovgan'o. tai 
liuo<anorių vykti neatsirado, 
nusiųsti deleg^at^ perbrangu; 
sutar ta siųsti telegramų. P-lė 
O. č'ižiauskaitė tapo išrinkta, 
kad tų sutarimų išpildytų. 

Kuopon įsirašė p-lė V. Bu-
ividaitė ir draugas Bartuška. 
Juodu yra jau pasižymėję dar
bais t a rp katalikų ir priklau
so prie vyčių choro. 

Tįkimės, kad veikiai visas 
Sheboygano Lietuvių .jaunimas 
prigulės prie Vyčių organiza
cijos. 

Korespondentas. 

A U K O S 
Lietuvos Kraš to Apsaugos Reikalams. 

24.45 
50.00 

5.93 

Iš LIETUVOS. 

T5 dienų Rugpjūčio L. O. S. 
72 kuopa laikė mėnesini susi
rinkimų. T a r p daugel kitų 
svars tvmu išr inko delegatą 
eeiman kun. Boreišį ir K. Abi
šalų. 

Nu ta r t a sutaisvti rezoliu-
oljų seimui pasiųsti , kad 
streikierių Fondas butų ge
r i au sutvarkytas , kad kiekvie
nas narys L. O. & gautų pa-
šelpų streiko laiku po dvie
j ų savaičių streiko. Nutar ta , 
k?wl kekvienas L. D. S. narys 
mokėtų 1.00 metams ir ki tu 
naminių organizacijos reikalo, 
ypač santikiuose su organu. 

Pr is i rašė 3 nauji na r i a i : A. 
A lėksi s Lankus ir J . Grigas. 

S vogimas. 

Kaunas . Yra susitvėrusi 
Nauja lietuvių pramonės Ben
drovė " S p i n d u l y s . " J i ver
čiasi kinematografą i s? rodymu 
paveikslų. J i turi tris pasto
vius kinematografus ir vieną 
skrajojamąjį. Šis važinės per 
visų Lietuvą. " S p i n d u l y s " ne 
vien del pekio tą darbų varo, 
bet del žmonių apsvietos, i r 
jų dorinimo. " S p i n d u l y s " ven
gia rodyti kokius nors sensa-
cinius paveikslus. 

1. Bendriem* reikalams. 
Per Ant. Žiemj iš ftoeheefter, N. Y. $32835 
„ J. K. Miliaus prakalbas . . i i Chester, Pa. 144.81 
„ Juoz. Pautienių iš Baltimore, Md. 165.00 
)?Jtt03. Makžtutį ' ik Seranton, Pa. 55.00 

Joną Senu na iš bur. L. h. Sargų.—iš Pittstoio, Pa. 134.00 
P. Kubilių ir J. Ragelį; iš 26 bur. L. h. Sargų iš New 

/ Britain, Conn. 95.00 
Juoz. Dauper iš §Įprin>rfi*kl, BĮ. 
Ant. Žiemį ; iš Roehester, N. Y. 
Al B. Mum ii So. Boston, Mass. 
J . Urbanavičių iš Plymbuth, Pa. 74.40 
O. Zataveeką nuo L. Vyfcių 26 kp. iš Doroester, Mass. 15.00 
P. Zatevecką, nuo L. D. ir D. Dr-jos 

"Aušrelės" iš Worcestcr, Mass. 
Joną Ulieką iš BHsworth, Pa. 
Z. Tamošiūną, nuo L. L. Sargų 46 būrio iš Cambridge, 

Mass. 
K. Karskio, Discovery, B. C. Canada iš Canada 
Jūrę] Alvauską, iš L. L. S. N. 41..iš Waterbury, Conn. 
P. Zataveekas, iš L. L. 8. būrio 40, . . iš • Woreester, 

iš Woreest€r, Mass. 
J . H.. ALUIų, is JJ. L. Sargų 

A. V. Diksą, iš L. L. Sargų būrelio iš Hazclton, Pa. 
J . K. Milių . . i . . . . iš Athol, Mass. 
V. Čekanauską iš Woree«ter, Mass. 
Jurgį Ališauską. iš Waterbury, Conn. 
V. Čekanauską iš Worc««ter^ Mass. 

SheiHmdah, Pa. 8.00 
L. L. Sargų 41 būriui aukojo Moterų Ratas $20.60 
Šv. Jurgio dr -ja . . . . . . •••••• . . . . . . . . . . . . •«•• . . • • • • / .oo 
A. L. T. Sandara 11 kp 5.00 
namazausKas* . . . . . . . . . . . . . . o . O U 
L\iiz. ZiVunausKas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o.uu 

Bendrai ' . . . . 43.25 
Viso labo '. 1448.81 

2 Liuosnorių Fondui 
Plymouth Pa. per Lietuvos Misijos prakalbas $42.23 
Wanamie. Pa. per Lietuvos Misijos prakalbas 39.34 
Roehester, N. Y., per Lietuvos Misijos prakalbas. 184.39 
Nevv Britain, Conn, iš L. L. Sargų 26 būrio per Ragelį ir Kubilių 181.60 
St. Clair, Pa., iš L. L. Sargų 48 būrio 32.00 
\Vaterbury. Conn. per A. Osteiką 
Shenandoah, Pa. per M. Kudenintę 32.13 
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REIKALAUJA. 
• " • • ' * ^ 

TĖMYKITE! 
Jieškote pastovaus darbo? 
Mes turime d a u g darbų jums 
mūsų faBdrėse kaipo leibe-
r iams ir pagelbininkams. Ge
ra mokestis. Ateik j mūsų Em-
ployment Dept. biie dienų. Mes 
norėtume pakalbėt i su įumis 
apie tai. r 

L I N K BELT CO. 
329 Wcst 31th S t r 

R E I K A L I N G I L E I B E R I A I 
D E L F A B R I K O DARBO 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK B E L T CO. 
39th & S T E W A R T 

. 

R E I K A L I N G I 
Darbininkai į šape i r į raol-
d ing (liejimų) skyrius. 

s pastovus. 
CRANE COMPANY 

Employment Departments 
40th St. & South Kedzie A ve. 

l ) Y* 

15th and Canal Street 

F. AD. RICHTER & CO., 
Nevv York. 

Gerbiamieji: 
Aplaikiau Bambino, kurį 

ir maldauju prijimkite nao 
giatisią padėką už taip didelę 
teiktą mano kūdikiui. 

Prij ėmęs kelias dozes, jis 
visą naktį be prabudimo ir 
nereikalauja daugiau už 
v imu. 

Aš nežinau kaip Tamstoms 
netik už suteikimą pagalbos mm 
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir 
Čiau gerai, kuomet mano 
kinosi. 

A i pataria visiems si 
vartoti šitą stebuklingą gydn< 

A K. 

Kūdikių geriausias draugas 
Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, 

nutildomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebos 
negaus; 

B A M B I N O 
VAIZBOS **flUMNA" Ž1KKLA8 

TOntiatraoU S. V. P»t. OAM. , . 

Vaikai myli ji! He nori jo daugiaus! 
Tikrasai turi Bambino lėiės paveiksią ant pokeHo. Neprijimk 
50c. butelis vaistinyčiose arba 60c. su prismnitumi, už 

F. AD. R1CHTER A C0., Bask TemkaJ Mg. No. S, 

ii 

• _ _ _ _ _ _ 

00 

- •JL Coaldale, Pa. per Bacevičių 
. « . . 

• • • • • . • .56.25 

REIKALINGAS PARDAVĖJAS 
N110 $60 iki 64) dol. j savaite, turi 
būti garai vikrus, punktualia J miau-
tą, dalyai, kurie da niekur iki Šiolei 
nepardavinėjo. Kreipkitės nuo 8:00 
A. M. iki 5:00 P. M. Prityrimas ne
reikalingas. 

MERRICK BliDG. 
Roosn 41S 

S57 W. 08 str. 
— 

UŽSIL 
Dr. J . J . Bielskis, gr įždamas is Lieuivoe, 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su ' 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., p rade j a m e 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar 
iliustracijomis puošime kiekvieną " V y t i e s " 

Vargu kas ki ta y r a ta ip iškalbinga, kaip iliustnstajtft. 
Nė gabiausia parašy tas s t raipsnis , nė t u r in ing iwi«a 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip i l iustraci ja . 

i 
Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Ljetuvos Valdžios 

žmones, kariuomene, kitos vaizduoja tur iningą L i e t a r o s 
gamtą* 

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — 
" V y t į . " P renumera tos ka ina : Metama $2-50. 

REIKALINGI 

W A U K E O A N ILL. 

Pranešimas. 
Ket virtadienyje, Rugpjūčio 

25 d. bus milžiniškos prakal
bos Lietuvių svetainėje. Kal
bėk Lietuvos Misijai pirmi
ninkas Jonas Vileišis. 

įTVaukeganeeiai rengia gra
žų i r prakilnų programą.Bran-
gus tautiečiai, nepraleiskit^ ši 

Raseiniai. St. Seimo atsto-
yas A. Staugai t is (kr. dem.) 
Liepos r) d. darė tu Miešima a 
pie St . Seimo darbus. 

Po jo kalbos buv> paduota 
daug įvairių kl«M»imii, skun
dų ir prašymu. Atstovas nu
rodė vienus dalyku* siųsti į 
Seimo komisijas, o kitus pa t s 
priėmė, paaiškino ir sugryžęs 
Kaunan, pasirūpino, kad outų 
išt ir t i . 

Nuo karės laiko čia liko 
daug doriško ištvirkimo i r 
šeimyninio gyvenimo suirimo. 

v (Kauno " L a i s v ė " . ) 

• r 
Seranton, Pa. per P . Zivalą 2016 
Pittsburgh, Pa., is Sv. Kaz. Mokalainėa mokinių 40.00 
Ohe*ter,"Pa., per L. M. Prak. su pagelba O. Linauskiutėa ir 

— p. Slavinienės 100.00 
Pittsburfch, Pa., L. L. S. 42 bario per Petrą Viloinską . . . . . . 42.00 
Pittsburgh, Pa. per Lietuvos Misijos prak. per P. Pikšrį 62.25 
Ashland, Wis., per Vincą Ciga, surinkta, per T. Paukštį 

• 

prisiųsta ." 100.00 
Elizabeth, N. J. per A. Bacevičių *. 50.00 
Manchester, N. H. per P. A. Andriejuną iš L. L. Sargų 

bur. N. 12 46.00 

ANT PARDAVIMO 
, Negirdėta proga gauti g ra : 

žiu dviem pagyvenimais mū
rinį namų ir ta ippat gerai iš-

to« prakilnios progos, nes t a i j d i r b t 9 b i z n i - P inuos klesos 
y r a svarbi užduotis kiekvieno 
Lietuvio ir l i e tuvės . Kas gy
vas atsi lankykite i r parodyki
t e savo patrijotiškumų. 

Tad-gi broliai i r sesutės, 
d i rbkim Tėvynei. J e igu mes 
nedirbsi m, tai niekas tiž mus 
tte.bfc'jrbs. Rer^kmi Lietuvos 
L a s v ; . 

Prakalbos prasidės 7:30 vai. 
vakare , ne žiūrint a r publika 
vėlinsi s a r ne. Nes bus ilgas 
vakaras . 

Rengėjai. 

Braddock, Pa,, per M. Vitarą • • • .68.00 
Philadelphia, P., per K. Mildą, L. L. Sargams 351.15 

Viso labo . . . . . • • • • • l,5*>4.ou 

Įvairių Lietuvių kolonijų duosniems aukotojams, draugijoms ir 
atskiriems asmenims už rėmimą vieno svarbiausio Lietuvos reikalo, 
kokiu yra Krašto Apsauga, tariu širdingiausią aeių. 

Šitame darbe ypatingai pasidarbuota L. L. Sargų, kurių pas
tangomis į "Liuoaanorių fondą" įplaukė apie 1000, doL ir ben
driems reikalams apie 4,300 doL per visą laiką iki 1 Birželio. 

Iš daugelio asmenų, į kuriuos buvo kreiptasi atskira laiku 
"Liuosanorių fondo" reikale atsiliepė tuo tarpu vienas D-as A. 
Baeesicė( ?). Majoras P . Žadeikis, 

" . • ' « L. K. Misijos pirm. 

Anajlki maJnieriai. 
Kentucky ir We«t VirgrinljoJ. gretos 
algos mokamos. Atsišaukite. 
80 S. i anai Str. 

2-roe lubos. 
-

—. 

R E I K A L I N G I 
Rankų šrubų mašinų ope

ratorių. 

Roth Mfg. Company 
1600 South EUmourn Ave. 

1 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. Hakted St. . Chicago, DL 

3$ • • • ! • » •>• 

ANT PARDAVIMO. 
W W ^ ^ A / » l W ^ W > i ^ > / » » ' ^ ^ ^ ^ A / X » ^ > W V S / V 

Gerbiaaatek lAetm,rimi Pranešu, kad 
a i parduodu bianj ČEVERYKU 
KRAUTUVE ir taippat turiu mašiaas 
del čeveryku taisymo. Parduosiu viską 
kartu it priežasties, kad noriu važiuo
ti Lietuvon. Man gaila parduoti ge
rą. bizn|, geroje vietoje, lietuvių apgy
ventoje; Aš darau gera biznį, aS darau 
kitame mieste taippat Ir čia. darau 
gerą gyvenimą. Kaa norėtų lengvai 
pasidaryti sau gyvenimą tai meldžiu 
kreiptis po tuo adresu 

1439 S. 49 Ct. Cicero, HL 

K" 
n 

KANSAS CITY, K A S . 
: » 

' Girdėt i kituose miestuose 
da rba i sumažėjo; ta i -gi Lietu-

A ^ . A : . 

knyąvnasi ir Cigarų krautuvė. 
Namuose naujausi į taisymai, 
ka ip va : visame name gazas, 
geriausi elektros įvedimaj, 
maudynės abejuose pagyveni^ 
muose, basementas, aknten>s 
pamatas 2 pėdų i r 18 colių 
storas Grindįs basemente ce
mentinės. Garu šildomas vi
sas namas. Suros naujosios į-
taisymo 1-mas pagyvenimų — 
pirmos klišos knygynas ir 
cigarų krau tuvė kampas 47-
tos ir Wood gatvės Grindį s 
muro , dur įs i r langai ąžuoli
niai . 2 pagyvenime durįs i r 
langai ta ippat ąžuoliniai. 

Pardno&iu narna i r biznį vi-
d utine ka ina dėlto kad išva-
žiuoiu • i Enrorm. AtRiSauk-itA 

" • • » - « 

N A U J A K N Y G A 

^Žmogus ir Gyvuolysw 
Parašė: Kun. Pr. Builys 

Išleista Katalikų Spaudos Draugijos ledomis. 
Štai tranipas turinys 

I. žmogaus Kilmė IV. Moteris 
I I . žmonių Veislės V. žmogus Dievo 
I I I . Dūšia VI. šv. Raštas ir 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tytas. 

Nerašome pagyrimų. 
Verta kiekvienam Įsigyti. 

ne* patą turinys rodo iea didele verte. 

1 
8 -

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Ulmois. 

N F PAPRASTAS B ARGE N AS 
Kaakrito ir medžio namas 

ant dviejų lubų, po keturis kamba
rius su bizniu ant kampo, gatvių 
44tos ir So. Mozart Str. pusė bloko 
nuo bažnyčios ir mokyklos, neša ran
do* $369.00 į metus. Gatvės jau 
ištaisytos ir taksai užmokėti (up to 
date). Parsiduoda tik už $3350. At
sišaukite pas: 

J. K. BMGKEBI, 
44©» So. Mozart Str. Cbieago, Iii. 

U. S. MAIl STEAMSHIP COMPANY, te. 
Važinėjimas ii NEW YORK tiesiog į 

_ Kambarėliuose ir Trečia Kieta 
Kreipkitės 

4S Broadway, New York G t j M. Y. 

arba į Vietinius Agentus. 

Reikia grei tai parduoti . Na
mas su daug gyvuliu, ir pauk
ščiu. Tik $4400. 

Atsišaukite tuojaus. 
Evaldas, 2434 W. 69th St . 

Prospei t 107. 

• • 
I • • • • 

I 
i 

"Draugo" Knygyne 
Galima gauti laikraščių is Lietuvos 

"DfUUGUĄ" 
Nuo N. 1 — 6 (po du numeru knygoje. Knyga $ L M ) 

n 

• • 

"GANYTOJĄ' 
(Dvasiškijai Laikrašt į ) 

N. 6 ir 7 po 3 5 c . Kiekvienas numer i s 

• ' • SZSB 

Carter's Little Livef POb-
Boti Links- ^Ė fcf. Vaistas Kuris 

(naS IVUOBMv r ^ I c s s a f r fs *i •• ir* • 
dBriūlfedkb. ^mW.^rro, Reikabnga. Vsieau 

Ant pardavimą mūrinis namas 5 
metai kaip statytas, eera vieta del 
visokio biznio ant kampe 2S00 S. 
Leavitt # t klausk M. Z. Palonis. 

Parsiduoda Ford Trokas 1920 me: 
tų tinkantis dau bučernios aeba pa-
karnios parsuosiu pigiat. 
PlMtoe Y9*d* 712& IMS W. 4* Si. 

PAIEŠKOJIMAI. 
Paieškau saro kraučiaus kurs ga

lėtų dirbti' visokios rūšies vyrų dra
panų. Mokestis serą geram darbinin
kui, valandas neilgos. Butu pageida-
ma kas norėtų dėtis pusiau ant bssnio 
nes i i r n n m perdaug darbo yra.. Dėlto 

• 
I 
I, 

• • I 
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"ŽVAIGŽDĘ" 
Kata l ike dvasiškiems reikalams la ikrašt į 

N. 6 už 2 5 c 

Adresuokite: 

"DRAUGAS" PURL CO. 
2334 So. Oakley A*e. * Chicago, 

i 

file:///Vaterbury


\ 
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DRAUGAS 
Pinnadionis. Rugp. 23 1920 n . 

• 
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CHICAGOJE. I 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Pirmadienis, Rugp. 23 d., 
Sv. Pilypas Benietis. 

Antradienis. Rugp. 24 d.. 
8v. Baltramiejus, ap. 

PILIEČIŲ REGISTRAVIMĄ 
SIS. 

Gera proga moterims pilie
tėms. 

Ateinantį trečiadienį, Rug
pjūčio 25, įvyks piliečių regis
trą vi n įąsi s. Y ra vienatinė diena 
moterims pilietėms, katros nė
r a užsiregistravusios, jei jos 
nori dalyvauti valstijos ir ap
skričio rinkimuose, kokie į-
vyks Rugsėjo 15. 

Rasi, ligi to laiko Tennessee 
•aistijos legislatura patvirtins 
moterų lygiateisės amendmen-
ta . Tuomet S. Valstijų moterys 
šalies politikoje bus lygios vy
rams. Ir joms bus progos da
lyvauti ateinančiuose prezi-
dencijaliuose rinkimuose. 

Chieagoje registravimosi 
raštuose yra pažymėta 274,627 
BŽsi registravusios moterys. 
Užsiregistravusių vyrų yra 

20,623. 
Rinkimų vyriausias sekreto-

rins (klerkas) Sullivan tvirti
na, jog ateinanti trečiadieni 
užsiregistruosi}} dar apie 25,-
000 moterų. O kartais galės 
but ir daugiau. Tuomet tikrai 
Iras gražus būrelis. 

Šiandie politikai daug rūpi
nasi moterimis: Darbuojasi, 
kad knodaugiausia jų užsire
gistruotų. Tikisi savo parti
joms naudos. 

Bet yra moterų piliečių, ka
truos nesi vaduoja visokiais 
politikų pažadėjimais. 

UŽ~KĄ MOTERYS PILIE 
TĖS GALĖS BAL

SUOTI. 

PALIUOSUOTA 135 PASTOS 
DARBININKAI. 

Nieko negelbėjo apeliavimai. 

Iš Chicagos pastos paliuo-
Miota pasenusieji 135 darbi
ninkai. 

Tarpe paliuosuotų yra vy
riausias čia pastos inspekto
riui gen. James E. Stuart ir 
postmasterio (pastos viršinin
ko) asistentas HuKbard. 

Šitiems ir kai-kuriems ki
tiems bus mokama po $60 per 
mėnesį pensijos ligi gyvos gal
vos. 

Didžiuma paliuosuotų iš 
pastos tarnybos senelių di
džiai nepatenkinti. Toli grą
žo, jie nenori prisipažinti už
tektinai pasenę, kad neįsteng
tų tolesniai pildyti savo pa
reigų. 

Pav., gen. Stuart sako: 
" J i e sako, jog aš esu per

genąs. Bet aš esu taip tinka
mas šiandie, kaip ir seniau." 

Daugelis iš jų apeliavo į ge-
neralį postmasterį, net į patį 
prezidentą Wilsoną. Bet nieko 
tas negelbėjo. Jie paliuosuoti 
pasiremiant federalės civilės 
tarnybos įstatymais. Atitar
navo paskirtą laiką ir savo 
vietas privalo užleisti jaunes
niems. 

Tikimasi, kad trumpu laiku 
moterų piliečhj lygiateisės po
litikoje konstitucijinis amend-
mentas* bus ratifikuotas. Tuo
met Chicagos moterims pilie
tėms bus galima balsuoti "pr i -
mary" rinkimuose (skyri-
muose kandidatų) Rug<ėjo 15 
d. Ir kuomet jos dalyvaus ši
tuose skyrimuose, tuomet ga
lės balsuoti generaliuose rin
kimuose Lapkrityj. 

Kai IK) lygios su vyrais pilie
tės moterys generaliuose rin
kimuose galės balsuoti už. tuos 
kandidatus: 

27 prezidencijalius elekto-
rius. 

Suv. Valstijų senatorių. 
Gubernatorių. 
Leitenante gubernatorių. 
Valstijos sekretorių. 
Viešųjų apskaitymų audito

rių. 
Valstijos iždininką. 
Generalį valstijos prokuro

rą. 
Augščiausiojo valstijos tei

smo klerką. 
Tris trustisus Illinois uni

versitetui. 
Du kongresmanu " a t la rge" 
Kongresmaną # kiekvienam 

kongresijonaliam distrikte. 
Klerką apeliacijų teismui. 
Valstijos senatorius. 
Narius Illinois atstovų bu

tam 
Valstijos prokurorą. 
Rekorderi, 
Klerką apskričio teismui. 
Klerką augštesniąjam teis

mui. 
Koronerį. 
Du assesorių tarybos nariu. 
Vieną narį į "board of re-

view.'' 
Apskričio matininką. 
Tris trustisus sanitariniam 

Chicagos distriktui. 
11 municipalinių teisėjų Chi

eagoje. 
Teisėjus į apskričio ir augš-

tesniojo teisnms, jei pasitai
kintų aptuštėjusios vietos. 

REIKALAUJA $10,000 NUO 
MIESTO 

Buvęs policijos kapitonas 
Stephen K. Healy per teismą 
nuo miesto reikalauja $10,000. 
Sako, tie pinigai tai prigulin
ti jam alga už laikotarpi nuo 
Rūgs., 1917, ligi Rugp., 1919, 
kuomet jis be priežasties bu
vęs suspenduotas. 

CHICAGOS LABDARINGO 
JI SĄJUNGA. 

Šiuomi pranešame, kad Lab
daringosios Sąjungos našlai
čių namo planai jau parengti. 
Juos galės matyt kas ateis į 
mėnesinį Centro posėdį 25 
Rugpjūčio Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje ant 18-tos 
ir S. Union gatvių. 

Į tą susirinkimą kviečiami 
visi Chicagos ir apielinkig 
kuopų atstovai ir nariai. Taip 
gi ir draugijos įsirašiusios į 
sąjungą. 

Kviečia valdyba 
Pirm. A. Nausėda, 
Rast. J . Purtokas. 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojarae kad 
tūtaupinslme jums 10% tkf 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai mažiau negru wbolesale 
kainos. 

Vyru ir jaunu valkynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt«ng 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.G0, 
$20, $22.50, $25. Ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos/ siutai po $35 iki $60. Valku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augt-
čiau. Vyru kelines $4. ir augšiiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalls nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo \ 
Europa. 

Atdara kiekviena diena Iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakar*. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 
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Labai Svarbus Pranešimas! 
ii 

. 

I. JEIGU siunti pinigus į Lietuvę siųsk per LIETUVOS AME
RIKOS PRAMONES BENDROVE — persiunčia geriausia ir pi-
giausia. 

- ^ ^ — • 

NEMAŽĖJA AUTOMOBI 
LIŲ VOGIMAS. 

Policija dažnai suima po 
Yieną arba kelis automobiliu 
vagis. I r praneša, kad vagių 
gauja išblaškyta, kad auto-

jnobiliai ne taip bus vagiami. 

NELAIMINGAS TAS KALĖ
JIMAS. 

Pranešimas. 

Ketvirtadienio vakare ftv. 
Antano parapijos svet. 7:30 
vai ivvks labai svarbus 6v. 
Antano parap. Beno mėnesi
nis susi linkimas. Beno vadas 
p. L. Krikšeiuna< išvažiuoja į 
Federacijos seimą ingaliotas 
atstovas nuo L. R. K. Am. 
Federacijos 12-o skyriaus. To
dėl ir šis susirinkimas 
yra svarbus reikalingas būti 
skaitlingas dėlei daug svar
bių reikalų. Todėl ir prašomi 
visi nariai atsilankyti ant šio 
susirinkimo 

• 

Keikia pažymėti, kad sis 
Šv. Antano parap. Benas pri
klauso prie Federacijos 12-o 
skyriaus. Fr jam visame ka
me sekasi. Todėl pageidauja
ma nariams uolrai lankyti jo 
.susirinkimus. 

J. Šliogeris. 

Vienas kalinys pašautas. 

Valstijinį Jolieto kalėjimą 
galima priskaityti prie nelai
mingų valstijos įstaigų. 

Iš tenai kaliniai ne tik bė
ga, bet dažnai pakelia kovą su 
sargyba. 

Aną dieną prie darbo sta
tant naują kalėjimą būrys ka
linių mėgino pakelti gaisrą. 
Pakilusi ugnis prigesinta. Pa
daryta daug nuostolių. 

Kitas vėl kalinys tą pačią 
dieną prie darbo užpuolė sar
gą. Buvo parblokštas ir prie
de dar pašautas. 

Nelengva išaiškinti, kodėl 
tam kalėjime nuolat gyvuoja, 
tokia betvarkė. 

POLICIJA IEŠKO ŽMOG 
ŽUDĖS. 

Mieliigan boulvardu su au
tomobiliu važiavo kažkokia 
jauna moteriškė. Ties 9 gatve 
staiga užlėkė ant praeinančio 
senyvo žmogaus. Tasai tuo-
jaus mirė. 

Tuo tarpu moteriškė dar 
Smarkiau paleido automobilių 
ir nudardėjo. Liudininkai ne
suspėjo pamatyti automoni-
Uaus numerio. • 

KORONA FERRATED 
BITTER WINL 

Jo nuopelnai ir medicalė 
vertė. 

Jis yra vertingas Laxative To
nikas ir pilvo vaistas Bitter Wme. 
Puikus Iron Tonikas. Ypatingai 
jei vartotas del nusilpnėjusio 
kraujo. v 

Korona Ferrnted Bitter^ Wine 
3*ra sudarytas moksliškai su far-
maceutišku prityrimu. Į jį įeina 
labai naudingi ir pripažinti Sto-
machie Bitter Tonie, ir Aromatiš
kos Dalys, Daržovių Syvai, liuo-
suojanti vidurius, Oinchona, Citro 
Chloride of Iron labai tinkamai 
formoj, kuris yra butįnai reika
lingas nuo isbalimo kraujo ir ner
vų nusilpnėjimo, su kitais prie-
niaišais, kurie daro įtekmę į iš
skyrimą vilkintų syvų, kaip ma
tyti, esant Dispepsijai, pilvo ka-
terui, sukombinuotam su žarnų 
judėjimu, su reguliuojančiais pa-
liuosuotojais, sustiprintais gliceri
ną ir Kalifornijos Raudonu Port 
Wine augšto Tyrumo ir Gerumo, 
užtektinai pasendintas ir gvaran-
tuotas atlikti teisingą darbą ir 
veikme.' 
• - t , -

Reikalauk visuomet Korona Fer-
rated Bitter Wine. 

Pardavinėjamas drugštoruose 
arba rašyk: 
BOLESLAW R. KOZLOWSKI 

Laboratories 
4755 S. Loomis St. Chicago, 111. 

(Apgr.) 

A. .PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAIi ESTATE—INSURANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Laivokortcs 

NOTARIJIŠAS 
SO» W. »5th Str. Chicago, III. 

Į Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas ail-
nata skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiftkla, jos pri
valote kreipties i manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriaus) patarnavimą del 
Akių. Ausų. Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specljallsto, 

W. F. MONCRUFP, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECTJALISTAS 

1801 S. Ashland A ve., Chicago. 
kertė l8tos gatvės; 3-čios lubos 

'Kambaris 14-15-16-1? 
Viršui PLATTS aptlekps 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nų© 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

II 

I 
I 

2. JEIGU nori važiuoti į Lietuvą, kreipkis prie LIETUVOS 
AMERIKOS PRA1VIONES BENDROVES, suteiks Tamistai teisin
giausias informacijas, parūpins laivakortę, išmainys pinigus ir gra
žiai išlefs j kelionę. 

3. JEIGU turi susitaupęs pinigų investyk juos į LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES Šerus. Gausį geras nuo
šimčius ir tavo pinigai dirbs del naudos tau ir Lietuvai. 

KAI 
PRI 

Si 

t = 
_ 

s 

1 1 

_ 

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

^ 

Lithuanian American Trading Co. 
112 N. Greene Street , - Baltimore, Md. 
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DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Ros. SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

AGENTŪRŲ B-VE 

Telefonas Boulevard t l f t 

DR, C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

S1S1 S. Halsted 8tr. 
VALANDOS: * — l t A. M. 

1 _ 5 ; 7 ^ g p . M. 

Dr.P.P.ZAUYS 
Lietuvis Dentistaj 

10801 So. MlchJgan, Aveaue 
rt-nii—A m . 

•JUUaMDOSl • Iki » T i k m . 

ATIDARO 
: 

UETUVOJ 
• 

:, 

Lš priežasties didelio ir plataus auginio niusų agentūrinių užsienumų esame pri
versti atidaryti Kaune ir kituose didesniuose Lietuvos miestuose ofisus idant praša
linti visokius dabartinius sutrukdymus si untime pinigų ir palengvinti važiavime iš 
Liet. j Ameriką. Mūsų atstovas, visiems gerai žinomas Jonas Kastėnas, trumpu 
laiku išvažiuoja užimti vietą vedėjo mūsų ofiso Kaune. 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3140 So, Morgan St. 
Kertė 22-ro St., Chicago, Hk 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
lkl S po pietų, nuo 0 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomia nuo 9 iki 2 po plet 
Telefonai Tardą C87 

Telephone: Tardą €492 

AKUŠERIU 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu ligone Ir kudi-

\ k| laika Ilgom, 

S265 So. Halsted St., Chicago, Dl. 

= Išgavimas pašportų Lietuvoje ir Amerikoje, parupinimas laivakorčių, siuntimas 
E pinigų ir kita labai reikalingi Lietuvos ir Amerikos lietuviams dalykai bus atliekami 
E per mūsų ofisus stebėtinai trumpu laiku. 

Ę i J E K J I J MANAI atsiimti savo gimines ar pažįstamus iš Lietuvos į Ameriką, 
| kreipkis pa« mus tuojaUs. 
s . - t 
= J E K J U TURI Lietuvoje kofcią nuosavybę, žemę, namus ar dalį ūkės, ir nori par-
E duoti ar kitaip atsiteisti, kreipkis pas mūsų atstovą nieko nelaukdamas. 

1 JEIGU REIKALAUJI kokių informa cijų apie gimines ar kitą-ką iš Lietuvos, J: 
a— tt * 

E mūsų atstovas ištirs viską ypatiškai. 

E JEIGU MANAI siųsti pinigus Lietuvon tai dabar yra geriausia proga priduoti 
| juos saugiai ir greitai savo giminėms, pa žįstamiems ir tt. per mūsų dabar išvažiuo-
= jantį atstovą. Šia proga gali pasinaudoti kiekvienas. v 
S 
= Turėdamas kokį iš augšeJau minėtų reikalų kreipkis į mūsų ofisą ypatiškai arba 
E per laišką, o mes atliksime viską greitai ir sąžiningai. 

Į FEDERAL LAND AGENCY & LOAN CO. 
] 666 W. 18th St, Chicago, 111. ( 
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1 Dr. A. L Yuškt 
1900 S. Halsted Str. I 

T d Canal S11S i 

Afi, ADOaV^B A. KARALALhKAB, SEKAMC1AI RAAAC. 
Ai labai sirgau per B matus, nuslabnėjes pUralls buvo. Dispep

sija, nevlrinimas pilvelio, nuslabnėjlmaa. Kraujo, inkstų. Narvu lt 
abelaas spėkų nustojimas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur Ieškojau sau pagalbos, n—Igiilfrjaa visoje Ameri
koj ir ui rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagalbon, 

Bet kada pareikalavau Salutaraa vaistų, Bitterto, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatismo gyduolės, tat po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, garai dirbt, 
Kraujas, išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu-
matlamaa pranyko, diegliai nebebadė po krutina. Vidurių rėžimas 
linyko po užmušimui visų Ilgų. Bėgiu t mėnesiu Išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaraa, Bltteria, ir po I n t e . savo paveikslą pa

loki skirtumą kala t sra dlaaoa ir a i s M « IWhM t u N n o i 
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