
• 

."t 

' • • ' • • • • • • > 

"DRAUOAS" I 
Pobltshed IMIly Bu lĮil^n—IMĮI 
Ye»r . A . . 

8tx M«atha ^ T W fUM 
JT NEWS-STJ^TDS S A OOPY 

DRAUOAS PUJttlsHDrG OO.. Iiw.. 
2334 S. Oakle^PVve. ^ptiicago, 111. 

• • • • • • • • • ^ , — • £ 

• • • • • 

: 

LITHUANIAN DAILY FR1END 

PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

A °3 Pnbllshed and dlstiibated nnder permlt (Ho. 468), aathortzed by the Act of October «, 1917, o * file ux the Post Office of Chlcaąo, 111. By the order of the President. A. S. Bnrleson, Postmaster General. 
^ 

PRftE • > CENTS 
CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, RUGPJŪTIS, (AUGUST) 30 D., 1920 M. 

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31, 1910, AT CHICAGO, ILLINOIS UKBER THE ACT OF MARCH S, 1879. 
» i • ' • 

METAI-VOL V. No. 204 
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Maršalas Foch Pataria 
Lenkams Nusiraminti 

Kitaip Tegu Jie Nelaukia 
Prancūzų Pagelbos 

Lenkai Neatsako S.' Valstijoms 
LENKAI EINA ANT AU 

GUSTAVO. 

Neklauso Prancūzu vadų pa
tarimo. 

Paryžius, Rugp. 29. — Cm 
Lenkų militarinė misija iš 
Varsa vos kasdien painformuo
jama apie Lenku žygius Lie
tuvos šone. 

Šiandie misija paskelbė, jog 
kelios Lenkų koliumnos varo
si ant Augustavo ir Gardino. 
Kaip vienur, taip kitur yra 
intaisvtos tvirtovės. 

Nežinia, kaip yra su Augus
tavu. Bet Gardina bolševikai 
nusprendę ginti. Gins mie.stą 
ir tvirtovę -dviem tikslais: ne
leisti Lenku briaulies Lietu-
vbn. Nes Gardinas priguli Lie-
tuvai. Tr neduoti užimti gėle-

patarimų. Maršalas pataria 
Lenkams dabartinėje prieš 
bolševikus ofenzyvoje neišei
ti iš etnografinių Lenkijos ru-
bežių, nes kitaip Lenkai ir vėl 
gali susilaukti pragaišties. 

Bet Pilsudskį su savo šali
ninkais nenori klausyti tų pa
tarimų. 

Ve kodėl atšauktas iš Var-
šavos gen. Weygand. 

Pilsudskį nori Vilniaus. 

žinkeliu sueinančiu i Gardi- t » . y ; *•' i £ i troški 
ną. 

Lenkų mi Ii tarinė misija sa
ko, jog Lenkų karuomenė vi
sur progresuojanti. 

Rytuose nuo Brest-Litovsko, 
sakoma, bolševikų kontrata
kos atmuštos. Lenkai atsiėmę 
Kobrina ir Tewli. 

Lenkai sutraukia atsargas 
Baltstogėn, iš kur išilgai upės 
Bugo nori pakelti naują o-
fensyvą prieš bolševikus. Tuo 
žygiu jie mėgins apsupti skai
tlingas bolševikų spėkas palei 
Brest-Litovską. 

Foch atšaukė Weygandą. 

Iš Varšavos sugryžo gen. 
"VVeygand, maršalo Focho šta
bo viršininkas. J į atšaukė pa
tsai maršalas. I r patsai 'gen. 
Weygand nenorėjo ilgiau pa
būti Varšavoje. » x 

Maršalas Foch savo pagel-
bininką atšaukė del dviejų 
priežasčių. Pirmiausia, marša
las iškeliavo į Britteny. Iš ten 
jis sugryž Rugsėjo 4. Tą die
ną Meanuxe bus paminėtos 
metinės Marne mūšio sukaktu
vės. Po to maršalas bendrai 
su ministeriu pirmininku lei
sis kelionėn j Rhine ir į 'kitas 
okupuotas vietas. Maršalui iš
keliavus, jo vietoje pasiliks 
gen. Weygand. 

Antra, gen. Weygand at
šauktas dar ir dėlto, jog Len
kijos valdytojas Pilsudskį atsi 
sako, klausyti maršalo Focho 

Gen. "VVeygand pirm aplei-
siant Varšava reikalavo, kad 
iš kai kurių svarbesniųjų vietų 
butų prašalinti netikusieji Len 
kai oficierai vadai. Bet Pilsud
skį neišpildė to reikalavimo. 

Tad tarpe Prancūzų ir Len
kų pakilo nesutikimų. 

Patsai Pilsudskį yra gimęs 
Vilniuje. Taigi pirmiausias jo 

mas išnaujo paimti tą 

SAPIEHA IŠKELIAVO 
BREST-LITOVSKAN. 

Lenkai neatsako i S. V. 
notą. 

miestą. Su tuo Pilsudskio žy
giu nesutiko gen. Weygand. 

Kaip maršalas Foch, taip 
gen. Weygand yra nuomonės, 
jog Lenkų militarinis padėji
mas apsaugotas, jei jie ne
pereis etnografinių rubežių. 

Bet jei Lenkai nepaklausys, 
ir paskui vėl gau« gerą pirtį, 
tegu *au žinosi, sako marša
las. 

BOLŠEVIKAI SUTINKA 
PERKELTI KITUR TA

RYBAS. 

Lenkai nori tarybų Rygoje. 

Varšava, Rugp. 30. — Len
kų užrubežinių reikalų minis-
teris princas Sapieha iškelia
vo Brest-Litovskan. Tenai 
kaip šiandie j N konferuos su 
Dmovskiu, Ijenkų taikos de
legacijos pirmininku, pašauk
tu iš . Minsko. 

9 

Prastai valgydinami. 

Gauta žinių, kad Lenkai de
legatai Minske prastai valgy
dinami. Valgyti duodama ma
žai ir valgis netinkamas. 

Delegatai yra nuolatinėje 
bolševikų agentų priežiūroje 
ir į juos atsinešamą, kaipo 
į paprastus šnipus. 

Tečiaus svarbiausias delega
tų nusiskundimą-; tai tas, kad 
jiems trūksta susinėsimų su 
Varšava. 

« 

Taigi dabar Brest-Litovske 
bus rimtai pagalvota apie tuos 
trukumus ir Lenkų delega
tams nuoskaudas. 

Amerikai neatsakoma. 
Nesenai Su v. Valstijų vy

riausybė pasiuntė Lenkijai no
tą. Perspėjo Lenkus, kad jie, 
veikdami prieš bolševikus, ne
pereitų etnografinių rubežių 
linijos. 

Lenkų vyriausybė tą notą 
palaiko visuomenės nežinioje 
ir neatsako Su v. Valstijoms. 
Matyt, Lenkams negalvoję ta
sai perspėjimas. 

SU V. V. KARO LAIVAS Į 
DANZIGĄ. 

•m 

Sakoma, saugosiąs ameri
konus. 

BOLŠEVIKAI GRYŽTA ANT 
LOMŽOS. 

Gen. Budenny nesužeistas. 

Paryžius, Rugp. 3f(. — Į 
Lenkų sumanymą taikos tary
bas iš Minsko perkelti kitur' 
bolševikai sutinka. 

Bolševikai tam tikslui pa
siuto katrą nors Estijos mies
tą. Lenkai stovi» už Rygą, 
Latvijos sostinę. Lenkai prie
šingi Estijai, nes tenai sako, 
darni nuo ja bolševikai. 

BOLŠEVIKAI STIPRIAI 
LAIKOSI APIE GARDINĄ. 

Berlynas, Rugp. 30. — Lai
kraščio Die Post specijalis ko
respondentas iš Karaliaučiaus 
praneša, jog bolševikai visai 
netikėtai pradėjo puolimą 
prieš Lenkus. Iš Petrogrado 
prisiųsta karuomenė briauja-
si atgal ant Lomžos. 

Toliaus korespondentas pa
žymį bolševikų paskelbimą, 
jog gen. Budenny nesužeistas 
ir jis posenovei vadovaująs 
Rusų raitarijai. 

Waahington, Rugp. 30. — 
Karo laivyno sekretorius Da
niels paskelbė, jog valstybės 
departamentui pareikalavus 
amerikoniškas karo laivas Pi-
ttsburgh, kurs esąs Revely, 
pasiunčiamas į Danzigą ap
saugoti ten 200 amerikonų. 

Karo laivo pasiuntime kitos 
priežastys nepasakomos. Čia 
mobilizuojama, kad be apsau
gojimo Amerikonų yra dar ir 
kas kita svarbesnio., 

Kaip žinoma, Tautų Sąjun
gos aukštasis komisijonierius 
neleidžia iš atplaukusių ten 
laivų iškrauti Lenkams ski
riamą amuniciją, Nes darbi
ninkai atsisako dirbti ir kelia 
riaušes, kuomet prie iškrovi
mo amunicijos pristatomi ka
reiviai. 

Danzige didžiuma gyvento
jų yra Vokiečiai. J ie yra ar
šus Lenkų priešininkai. J ie 
tvirtina, jog Danzigas turi 
buti% neutralia bolševikų-Len-
kų kare, kaip neutralė visa 

okietija. 
Talkininkai ' gi sako , jog 

Danzigas yra tarptautinis uo
stas. Kaipo toksai nepriklau
so išimtinai Vokietijai ir to
dėl neturi būti neutralis. 

Tautų Sąjungos komisijo
nierius pareikalavo talkininkų 
daugiau karuomenės palaikyti 
tvarką Danzige. Nežinia, ar 
jo reikalavimas bus išpildy
tas. Bet karo laivai jau siun
čiami. 

McSWEENEY VIS BLO 
GESNIS. 

WRANGĘLIS PAKELIA 
PUOLIMĄ PRIEŠ BOLŠE 

is VIKUS. 
— 

Užimdinėja miestus pietinėj 
Rusijoj. 

• 

r - • . 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE

ŠIMAS. * 
* 

Vyriausybė atsisako paliuo-
suoti. 

Londonas, Rugp. 30. — Lor
das majoras McSweeney va
kar po pietų apalpo Brixtono 
kalėjime. Su sunkenybe jis ai 
gaivintas. Šiandie seka 18 
diena, kaip jis badauja. 

Buvo norima jam įsiūlyti 
nors vandens atsigerti. Bet 
jis nesutiko. Pamanė, jog 
vandenyj gali būti {maišyta 
kokio nors maisto. 

Kalėjimo gydytojas prane
šė, jog majoro padėjimas kri
tiškas. Kas momentas jis gali 
mirti. 

Tuo tarpu iš ministerio pir
mininko Lloyd (Jeorge ofiso 
paskelbta, kad Anglijos vy
riausybė atsisako jį paliuo-
suoti. 

Savo keliu Airijoje dedasi 
baisenybės. Belfaste riaušės. 
Daugelisx žmonių nužudyta. 
Visoj šalyj seka tik užpuldi
nėjimai^ i r žudynės. „ 

BAIGIASI JAM GRAČIOS 
DIENOS. • 

Londonas, Rugp. 30. — Pet-
ragrade badu mirė buvęs Pet
rogrado universitete Rusų kal
bos profesorius A. Šachmato v. 

James O'Leary ilgas laikas 
turėjo puošnų saliuną šalę gal
vijų skerdyklų, ties Halsted 
gaf. Su tuo saliunu jis pratur
tėjo. 

Kuomet šalyj įvykinta visa-
tinoji svaigalų prohibicija, 
gudrus saliunininkas savo sa
liuną pakeitė vaistine, kur 
svaigalai posenovei buvo par
davinėjami 

Tečiaus prilipo liepto galą. 
Perdaug viešai svaigalai bu-
vo šinkuojami. 

Už tai greitu laiku bus už
daryta ir pati vaistinė. 

'' • 

THINGS THAT NEVER HAPPEF 
- ByGENE 3YRNES 

BUS NAUJAS MINISTERIU 
PIRM. SUVAŽIAVIMAS. 
y 

RUGPJŪČIO 30, 1920. 

Chicago su priemiesčiais. — 
Gražus oras šiandie ir rytoj, ma
ža atmaina temperatūroje. 

Saulė teka 6:13, leidžiasi 7:16. 

Londonas, Rugp. 30. — Var
šavoje skelbiama, jog bolše
vikai vis labjau stiprėja ry
tuose Brest-Litovsko, taippat 
aplink Cardiną. 

Lenkai pareiškia, kad bol
ševikai tam šone savo vyriau
sią stovykla turį Vilniuje. 

-s 

Detroit, Mich., Rugp. 29. — 
Detroit Pressed Steel Co. į-
staigoje ekspliodavo kubilas 
su acitelinu. Vienas žmogus 
žuvo ir 24 sužeisti. 

— 

Paryžius, Rugp. 30. — Už
rubežinių reikalų ofisas pas
kelbė, kad Rugsėjo 11 d. Aix\ 
les Bains, Prancūzijoje, suva
žiuos Prancūzijos, Italijos ir 
Anglijos ministeriai pirminin
kai. 

KELIAUJA NAMO A N G Ų 
JOS SOSTO ĮPĖDINIS. 

Honolulu, Rugp. 30. — Iš 
Samoa čia šiandie karo laivu 
Renown atkeliauja Anglijos 
sosto įpėdinis, Vali jos prin
cas. Iš čia jis Panamos perka
su keliaus namo. 

Vos tik dabar pabaigiau rašyti naują pasaką, apie meilę— 
tai apie vieną vargdienę, bet labai patogią,, mergelę ir turtin
gą jauną bernelį. Abudu buvo labai vįsimylėjusiu, be susipy
kusiu ir pasekmėje neapsivedusiu. 

Konstantinopolis, Rugp. 28. 
— Apteiktas Prancūzijos pri
pažinimu ir aprūpintas karo 
medžiaga, gen. baronas P . 
Wrangel pradėjo penktąjį di
džiulį puolimą prieš bolševi
kus. 

Atsigavęs jis su savo štabu 
Krimo pusiausalyje i r peror
ganizavęs priešbolševikjnę ka
ruomenė, šitą pastūmė puoli
mai! prieš bolševikus ir nuo 
Krimo pasuko Kaukazo šonan, 
kur šiandie bolševikai labjau-
sia įsigalėję. 

Pakeliuje pirmiausia jis už
ėmė keletą miestelių ir žino
mą Doneco anglekasyklų klo
ni. 

Eina ant Jekaterinodaro. 

Rytinei gen. Wrangelro( ka
ruomenės koliumnai vadovau
ja gen. Ugalia, mongolų vir
šaitis. Tasai briaudamasis pa
ėmė Novorosiiską, Anapą, So-
tsclii ir Gagri. 

Iš ten nepertoKausia atsi
dūrė Kufeaniaus apskričio so
stinės Jekaterinodaro. 

Tasai priešbolševikinės ka 
ruomenės pa vykusis žygiavi
mas sujudino aplinkiritcts gy
ventojus, katrie ilgas laikas 
vilko bolševikų jungą. Todėl 
žymi dalis gyventojų mielai 
prisideda prie, gen. Wrangelio 
karuomenės su tikslu sutruš 
kinti bolševikus ir jų valdžią 
Maskvoje. 

• 

Norima atkirsti Kaukazą. 

Svarbiausias gen. Wrangelio 
tikslas — vargais-negalais tie
siąja linija pasileisti ant Kas
pijos jurįų ir atkirsti Kauka
ze įsigyvenusius bolševikus 
nuo susisiekimo su Maskva ir 
tuo .keliu suskaldyti bolševikų 
valdžios spėkas. 

Gen. Wrangelis nuomoniau-
Ja> 3°g j ° tos kampanijos me
tu jo karuomenės skaitlius tu 
rės keleriopai padidėti. I r su 
skaitlingesniąja karuomenė 
bus galima imties labjaus pa
togesnio veikimo. 

Turi gerų sumanymų. 

Gen. "VVrangelis turi didelių 
ir gana gerų sumanymų. Jei 
tie visi butų pilnai įvykinti, 
tuomet bolševikams prisieitų 
kitaip pagalvoti apie "valdy
mą Rusijos. 

Gen. Wrangclfs" sumanęs 
bolševikus sušaldyti ateinančią 
žiemą. Tuo tikslu jis ir užė
męs Doneco anglekasyklas. 

Pakeliuje priešbolševikinė 
karuomenė visur sutinka silp
nas bolševikų spėkas. Tas len
gvai įveikia ir stumiami pir
myn. 

Bet* nežinia, kas galės but, 
kuomet jo karuomenė susitiks 
su stipresnėmis bolševikų spė
komis. 
' Pirm jo keturi žynius vadai 

vedė Rusus prieš bolševikus. 
Bet visos jų pastangos pra
gaišo. Gen. Wrangelis yra 
penktasis, kurs mėgina nuga
lėti bolševikus. 

J is skaitosi paskutinė prieš-
I bolševikinių Rusų viltis. 

Lietuvos Atstovybės Ameri
koje iš Washingtono "Drau
g u i " telegrama: 

Washington. Rugp. 28. — 
Kablegramoje iš Kauno saJp r 

ma: šiandie (Rugp . 27- mū
sų karuomenė užėmė Vilnių. 
Vilnius-Gardinas geležinkelis, 
išėmus m. Gardiną, mūsų kon
trolėje. Mes nuginklavome 
bolševikų karuomenę. perėju
sią mūsų rubežius. Mėginome 
perkalbėti Lenkus, kad jie 
gražiuoju gerbtų mūsų terito
rijas. 

KOLUMBO VYČIAI VA
TIKANE. 

Rymas, Rugp. 30. — Kon
sistorijos salėje 300 Kolumbo 
Vyčių (Knigbts of Columbus) 
ir kitų Amerikonų priėmė 
Šventasis Tėvas Benediktas 
Penkioliktasis Rugppjučio 28 
dieną. 

Kolumbo Vyčiai Vatikano 
rūmuose priimti iškilmingai. 
Kuomet buvo įleisti Konsiskoi 
rijos salėn, ten tuoj aus atėjot 
Šventasis Tėvas. 

VALSTIEČIU SUKILIMAI 
SIBERIJOJE. 

ATIMTA NUO BOLŠEVIKŲ 
OMSK IR KITI MIESTAI. 

— 
Sakoma, revoliucija plečiasi. 

Harbin, Rugp. 27 (suvėlin
ta) . — sukilę vakarinėj Sibe-
rijoj valstiečiai nevertė botr 

ševikų sovietus Omske, Tom* 
ske, Novonikolajevske, Barna-
ul ir kituose miestuose, sulig 
gautų čia žinių iš pasitikėtinų 
versmių. 

Sakoma, tuose plotuose su 
pavasario pradžia valstiečiai 
buvę ėmę nerimauti prieš bol
ševikų valdžią. Šiandie tasai 
nerimavimas pasibaigė revo
liucija*- Valstiečiams, sakoma, 
vadovauja kirkizai vadai. Šitie 
pasinaudojo sumažėjimu ten 
bolševikų karuomenės. Nes žy
mią dalį karuomenės bolševi
kai iš Siberijos atšaukę euro-
pinėn Rusijon. 

Iš bolševikų kalėjimų 
liuosuota keli tūkstančiai Ru-
sų oficierų. J ie prisidėjo prie 
sukilėlių. Prie šitų dar prisi
dėjo ir žymi dalis kazdkų, 
senai veikusių prieš bolševi
kus. 

. Žiniose pareiškiama, jog 
šiandie plečiasi revoliucija 
prieš bolševikus. 

PINIGU KURSAS. 
1 Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugpjū
čio 27 buvo tokia sulig Merv 
chant8 Loan and Trust €o.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.56 
Lietuvos 100 auksinų 2.05 
Lenkijos 100 markių .48 
Vokietijos 100 markių 2.05 
Prancūzijos ui 1.00 14 f r. 26 
Italijos už 1,00 % * 21 1. 38 

/ 
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U B R J T I Ų KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedeldienius. 

L»KbM MIUATOS KAEfA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams . . .*. . . * - . . . . . . . . . . $8.00 
Pusei Metu . • • i * •» • • • . . • • • ^D0 

BUV. VALST. 
Metams . . . . v •• t 6 - 0 0 

Pusei Metą 3.00 
Prenumerata m o kasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisius* Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Uperkant krasoje ąr exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

" D r a u g a s " Pnblishing Co. 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

Didžiųjų Apaštalu 
Kapai. 

štas įdubimas vadinasi kym-
bos. I s to žodfs kaiakumbos, 
reiškiantis kapą sale nedide
lio iškaito uoloje kambario. 
Katakumbų t;at vardas atsira
do tais laikais, kada tapo pa
laidoti apaštalai sale iškaltų 
minkštoje Rymo uoloje siau
rų vietų, kuriose krikščionys 
laikydavo pamaldas naktimis, 
slėpdamiesi nuo persekiotojų 
stabmeldžių. 

Dar reikia pridėti, kad mi
nėtų apaštalų lavonus krikš
čionys įvairiais laikais kilno
jo iš vietos į vietą apie du 
ar tris kartus. Dabar jųdvie
jų kaulų likučiai ilsis šv. Pet
ro bažnyčioje Vatikano kalne 
sidabriniame paauksintame 
grabelyje po didžiuoju alto
rium. Tas grabelis paskutinį 
kart$ tapo atvožtas pirm ke
lių šimtų metų. Nuo 16-j o 
šimtmečio jį paliečia tik tiek, 
kad dulkas nuo viršaus nuš
luosto. 

• i ' " *v , "' 

Bolševikai (r Liaudis. 
1 

= • 

Lietuvos 
ninkai. 

Jau keturi šimtai metų 
kaip katalikystės priešai, no-

• f ėdami mus paerzinti ir ne
išmanančius nuo Bažnyčios a-
titraukti, .sakydavo ir sako, 
buk šventieji Petras ir Povy-

• las niekuomet nebuvę Ryme, 
buk dėlto Rymo vyskupai ne
turi teisės vadinties šv. Pet
ro įpėdiniais. 

Krikščionijos istorijoje tuo
du apaštalu daugiau reiškia 
negu Gediminas ir Vytautas 

. Lietuvo s istorijoje. Juodu ne
abejotinai mirė, bet klausimas 
kur ? Mokslininkai tyrinėjan-
tieji praeitį sako, kad žymaus 
veikėjo mirties viet$ pa
rodo įvairus dvasiniai ir me-

"' džiagmiai palaikai. 
Ryme tokiu; palaikų yra ga-

- na daug. Ten tiko medinė iš
pjaustyta kėdė, ant kurios sė
dėdavo šv. Petras laikyda 
mas pamaldas. Ten liko auk
sinis paveikslas įlietas į stik
lo dugną, reiškiantis Mozės ir 
Šv. Petro uždavinių panašu
mą ir turintis parašą " Pet
rus. " Paties šv. Petro laiš
kas Kapadokijos ir kitoms A-
zijos bažnyčioms yra rašytas 
tų laikų Babilonijoje, t.y. Ry
me. Klemensas buvo ketvirtus 
Rymo vyskupas. Vyskupu jis 
tapo nepilnai 20 metų po šv. 
Petro mirties ir sako, kad Pe
tras ir Povylas mirė Ryme. 

; Tame mieste yra ir jųdviejų 
] kapai. 

Tai-gi netrūksta ženklų ir 
žinių, kad du didieji Apašta
lai, ypač šv. Petras tapo nu
žudyti Ryme už Kristaus ti
kėjimą. Bet mokslai prie e* 
ančių prirodymų mėgsta pri
dėti naujų, jei jų randa. 

•Profesorius Marruchi (skai-
tosi Maruki) bekasinėdamas 
žemes, kuriose yra senovės 
liekanų, 1915 užpakalije šv. Se 
bastijono bažnyč. rado seną 
sieną su paminėtais šv. Petro 
ir Povylo vardais. Siena ii 

. parašas buvo io pačių -eniau-
• -in krikščionija laikų. Itali

jai t pasaulio karą įsi vėlus 
mokslo ieškinėjimai turėjo 
liauti*. Mokslininkas gajėjo 
pradėti savo darbą tik karei 
pasibaigus. Šįmet jis už minė 
tosios sienos rado laiptus. 
Laiptai vedė į viskas 40 pėdų 
pločio. Ant viškų sienos tri
jose vietose dar galima pers
kaityti šv* Petro ir Povylo 
vardus. Gale viškų tapo at
kastas apvalus angštas kam
barys. Jame. matomai, buvo 
palaidoti Šventųjų Petro ir 
Povylo lavonai. 

Pirmųjų apaštalų laikais 
Rymo krikščionys kalbėdavo 
grekiškal Grekų kalboje ang-

Ištikrųjų, kokis nepaprastas 
skirtumas tarp darbininkų. 
Vieni neramus, nekantrus, 
lyg karštligės apimti, klejoja. 
Jų smegenis nuolatos degina 
visokios karštos, kerštingos a-
gitaeijos. Nuolatos prieš jų a-
kis statoma kokia nors šmėk
la. "Štai—sako—ve kunigai, 
krikščionija, tave, darbininke, 
monija, tave nori pasižaboję 
laikyti, iš tavęs pelną turėt i ; 
bėgk nuo to visko, eikš prie 
mus. Mesk tikėjęs į Kristaus 
Mokslą, o intikėk į mūsiškį. 

Štai čia tave vėl valdžia ma
no smaugti, tau liuosybės ne
duoti, tave surišti, supančio
t i ; čia darbdaviai nori tavo 
kraują, lyg dielės čiulpti..." 

Vargšas darbininkas beklau
sydamas ir beskaitydamas 
kasdien tokių bauginimų pri
sipildo baimės, aierimąsties; 
visur mato vien tik savo prie
šus. Jam ima rodytis, kad tik 
agitatoriai jam bus vienatinė 
pagelba, kad jie vieni išves jį 
iš baisių žabangų. J is ir sako: 
"Šta i aš jūsų su kūnu ir dū
šia.' O agitatoriai jam sako: 
"Ne mes tave išgelbėsime, bet 
tu pats. Imsi ginkl# į rankas 
ir klosi visus savo# priešus, ku
rie tik stovės tau ant kelio." 
Darbininko akys žėruoja. J o 
širdis smarkiai plaka. J i s jau 
pasirengęs prie baisaus dar
bo. 

Bet ne visus darbininkus to
kios agitacijos apkvailina. Yra 
jų šaltai mąstančių ir rimtai 
svarstančių savo reikalus; 
kliūtis, stovinčias ant kelio; 
priešus, trukdančius jo gero
vę. 

Svarstydamas jis mato, kad 
ne visi, į kuriuos jam agita
toriai rodo, kaipo į priešus, y-
ra jo priešai. J i s sutinka tarp 
jų labai daug savo prietelių. 
J i s apmąsty damas suranda, 
kad ir kliūtys, trukdančios jo 
gerovę, gali būtį prašalintos 
ramiu būdu, nežudant kitų. 

Pavyzdžių nereikia ieškoti 
pas svetimus. 

Lietuvos krikščionys darbi
ninkai, susispietę į Darbo Fe
deraciją, ramiu keliu, nors ne 
šuoliais, bet eina prie savo 
gerovės. J ie steigia skaityk
las ir šviečiasi, leidžia savo 
laikraštį "Darbininką", turi 
sušelpimo kasas, turi savo ko-
mitetus, kurie darbuojasi įvai
riais reikalais, o tarp tų ir pa-
rupinimu samdytis žemės. J i* 
išsirinko pusėtiną būrį atsto
vų į Lietuvos S t. Seimą, o tie 
dirba, kad butų išleisti įstaty
mai, darbininkams prielankus 
ir padedanti jiems ramiu bū
du prieiti prie savo gerovės. 

Lietuvos Darbo Federacija 

Paliuosųotuose iš po Lenkų 
jungo Lietuvos plotuose dar
buojasi Lietuviai bolševikai. 
J ie nori užvesti tenai rusišką 
tvarką. Kaip girdėti darbas 
jiems nelabai sekasi. Simpati
jų tarp plačiosios žmonių mi
nios neturi. Kanda šiek tiek 
jiems pritarančių ta rp nukrik-
ščionėjusių Lietuvių, tarp ne
kuriu šovinistų Lenkų ir jaunų 
Žydų Trockio bei Lenino sėb
rų. Jei bolševikai žiūrėtų į 
žmonių valią i r troškimus, tai 
turėtų atsisakyti nuo savo 
svajonių. Bet jie to nežiūri. 
Susiradę pusėtiną būrį viso
kių nenuoramų ir padaužų, jie 
prievartos ir kruvinos revo
liucijos keliu veda savo tvar
ką. J ie Lietuvoje bandė taip 
daryti, bet nepasisekė. Bando 
dabar prie to rengti apkvailin
tus darbininkus ir nekurtuos 
kareivius. Visur varo smar
kias agitacijas. Savo agitaci
jos literatūrą ir lapelius mai
šais mėto po visus Lietuvos 
pašalius. 

Vilniuje bando bolševikišką 
tvarką užvesti Aleksa-Anga-
rietis ir Serbentą. Jiedu kvie
čia mitingus ir aiškina bolše
vikiškos tvarkos gerumus. 
Žmonių sueina mažai. Ateina 
ir Lietuvių kareivių. 

Viename tokiame mitinge 
vienas Lietuvis kareivis pa
prašė balso. Jam nedavę kal
bėti. J i s užprotestavo ir su di
delę dauguma susiėjusių ap
leido salę. Pasiliko nedaug. 
Tarp jų liko ir du kareiviu. 
Vienam jų pasisekė gauti bal
są i r jis Aleksai-Angariečiui 
bei kitiems bolševikams paro
dė, kad jie yra Trockio ber
nai ir samdyti agentai. Paro
dė, kad Lietuviai nenori bol
ševikiškos tvarkos, nes ji ve
da paskui save vergiją. Lie
tuviai nori valdytis patys. 
Nei kiek nereikalauja, kad 
jiems kas primetinėtų sveti
mas, negeidžiamas tvarkas 
ir vestų Lietuvą po intekme 
kitos valstybės. 

Be to, Lenkams apleidus 
Vilnių- iurjo į jį Lietuvos ka-
ruomenė ir bolševikų. Buvo 
tada Lietuvos komendan
tūra ir bolševikų komisaras. 
Prie Lietuvių komendantūros 
prisigrūdę žmonių su visokiais 
reikalais galybių galybės, 
prie bolševikų komisarijato 

turi savo išsilavinusius žmones 
-instruktorius, kurie yra siun
čiami kur tiktai reikia kokia 
nauja įstaiga užvesti, arba e-
santi sutvarkyti ir pagerinti. 

Toki darbininkai, taip pui
kiai darbuodamiesi, pasekmin
gai kelia savo gerovę ir pri
sideda prie kėlimo visos šalies 
gerovės-ir kultucos. 

Garbė tokiems Lietuvos dar
bininkams! Jie, tai tikri Lie
tuvos sunųs. 

Reikia tikėtis, kad jie iš to 
kelio neiškryps ir bolševikiš
koms ir kitokioms svajonėms 
kelią į Lietuvą užkirs. Jų rim
tas ir pasekmingas darbas a-
tidarys akis apkvailintiems 
jau darbininkas ir ištrauks 
juos, iš po žydelių intekmės. 

NAMŲ PATARNAVIMO 
SKYRIUS. Iš LIETUVOS. 

vienas kitas. (O bolševikų ko
misaras skelbė save vienatine 
Vilniaus valdžia). Tai rodo 
aiškiai, kur yra nukrypusi 
plačiųjų miniu simpatija. 

Vilniuje yra susiorganizavu
sios kelios krikščioniškos dar
bininkų draugijos. Į jas prigu
li, kaip matyti iš laikraščių 
apie 20 tūkstančių asmenų. 

Tos draugijos, matydamos, 
kad krikščioniškoji pusė vado
vauja Lietuvoje,, i r - k a d joje 
viskas tinkamai demokratin-
gai tvarkosi, ypač kad daug 
krikščionių darbininkų išrink
ta į St. Seimą, išreiškė, jog jie 
mielu noru rems Lietuvos val
džių. 

Toliaus, netiktai Vilniaus 
gyventojai nesimpatizuoja su 
bolševikais, bet ir visų Lietu
vos plotų, buvusių po Len
kais, gyventojai tolymi yra 
savb dvasia nuo bolševikų. O 
jie arčiausia su bloševikais gy
veno ir gyvena. Su jais jie 
gerai yra jau susipažinę, bet 
bolševikų tvarkos visiškai ne
pageidauja. 

Reiktų, rodos, Lietuviams 
bolševikams susiprasti, kad 
jie yra nepageidaujami ir ne
laukiami šeimyninkai.. Jiems 
reiktų nemindžioti žmonių lai
svės. J ie turėtų eiti sau ten, 
kuc jų nori. (Jei tik yra to
kia šalis, kui jų tvarKus kas 
norėtų). 

Aišku, jei bolševikai Lietu
voje imtų viršų, tai tą padarys 
tik prievarta ir su rusų pagel
ba ir galės laikytis, tik ru
sams remiant. 
Lietuvių tauta jų nenori ir 
nenorės. 

W m * » 

L. ST. SEIMO DARBAI. 

LAIsKAS Į REDAKCIJĄ. 

Malonėkite duoti vietos skil
tyse savo gerb. laikraščio se
kančiam pranešimui. 

Kanauninkas Kazimieras 
Prapuolenis, permainęs gyve
nimo vietą Romoje prašo ad
resuoti jam va kaip: 
40 Lungotevere Farnesina 

Roma 29. 
Su pagarba 

K. Prapuolenis. 

Nevisi žmonės turi savo 
namų. Daugeliui tai prisieina 
gyvenamą viet^ s a m y t i s pas 
kitus. Kad lame dalyke neišei
tų nesusipratimų ii skriaudų, 
yra išleidžla'iii tam likri įsta
tymai. I r St. Seilins tokį įs
tatymą — "Namą, butų ir 
kambarių samdymo miestuose 
ir miesteliuoseM — svarsto ir 
stengiasi išdirbti jį kogeriau-
sia. 

Svarstomas įstatymas apie 
išieškojimą rekvizicijų liku
čių už 1919 ir 1020 BHL Tie li
kučiai siekia beveik pusės to, 
kas reikėjo gauti. Daugelis iš
sisukinėja įvairiais budais nuo 
rekvizicijų. Paskirfa bausmė 
už neatidavimą iki Rugsėjo 
m. O jei neatsiteis kalteji iki 
Lapkričio, tai jie negaus jo
kio atlyginimo už rekvizicijas. 

Svarstomas teismo įmokes-
nifį įstatymas. Po išaiškinimų 
ir nekuriu ginčų tas įstatymas 
antruoju skaitymu priimtas. 

Čia Žydas Fridmanas daro 
pranešimą apie Žydų skerdy
nes Lendvarave. Skerdynę 
surengė Lenkų kareiviai. Lcn 
kai vieną kartą užldupe Žy
dus besimeldžiančius sinago
goje ir išvarę prie sunkaus 
darbo. J is siųlo, kad seimas 
išrinktų komisiją t$ dalyką iš
tirti. Dauguma priima pasių-
lymę sudaryti komisiją iš 
Seimo ir valdžios ats tovu 
Lenkas Liausas gina Lenkus. 

Svarstomas žemės reiormoe 
įvedamasis įstatymas. Šis įs
tatymas išdirbti yra laba- sun
ku. Jei j iš dabar ineitų galėn, 
tai jau nusavintų apie 100,000 
dešimtinių. 

Išklausęs įvairių nuomonių 
Seimas antruoju skaitymu įs
tatymą priima. i 

Nuolatinis ir baisiai įtemptas 
darbas dideliai nuvargino Sei
me atstovus, ypač tuos, ku
riems prisieina daug dirbti 
įvairiose komisijose. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Najyų Patarnavimo 
(Home Service) skyriaus dar
bas dviejopas. 

Pirmiausia, įsteigtas prižiū
rėti Suv. Valstijų karininkų 
ir jurininkų šeimynas. Sky
rius užsiėmė šeimynų sveika
tos ir gerovės reikalais; pa
gelbėjo joms atlikti visus rei
kalus, su kuriais neapsipaži-
nę; atnešė joms žinių nuo ka
reivių ir jurininkų; daugelį 
sykių davė pinigišką pagel-, 
bą, kuomet per kokią nesupran 
lamą klaidą paskyrimai buvo 
nulaikyti. 

Kuomet karė pasibaigė, 
pasirodė, jog tas darbas ne
užbaigtas. Ex-karininkai ' ir 
tie, kurie pasiliko kariuomenėj 
reikalavA kokio nors tarpinin
ko del susisiekimo su šeimyna. 

Namų Patarnavimo Sky
rius pagelbėjo kareiviams 
kaip apsirūpinti užsiėmimų 
įmkinimu. , , į;,^ 

Suprasdami Riudonojo Kry
žiaus veiklumą ir įtekmę šia-
ee darbe, karės ir laivyno 
departamentai prašė jo tęst 
darbą ir toliaus. 

Namų Patarnavimo Sky
riaus taikos programas reiš
kią, jog bile skyrius Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus, ga
lės ateityje, jeigu nebus kitų 
agentūrų, užsiimti tuo darbu, 
patarnaut netik kareivių šei
mynoms, bet ir civiliškiems. 
Tas inims piniginišką pagel
ba, motinų pensijas, vaikų 
gerovę/mokyklų lankymą ir t. 
t. 

"Namų Patarnavimo sky
riaus darbas platus . ir įvai
rus,* ' sako Frede riek C. Mun-
roe, Raudonojo Kryžiaus ge-
neralis direktorius. 

Šeimynos gauna pagelbąse
kančiuose dalykuose: 

Finansų rokundose; pirk-
liavime; kaip laikyt vaikus 
mokyklose; skyrius šelpia pa 
žeistus vaikus; apnašlintas ar 
apleistas motinas; tarnauja 
benaminiems, nemokintiems ir 
duoda ' patarimus nekalban
tiems angliškai. 

Jeigu kada nors reikalinga 
pagelba, nueik į arčiausį A-
merikos Raudonojo Kryžiaus 
skyrių. Išpasakok reikalą. Ta
vo prašymas bus konfidenci-
jaliai laikytas ir*pagelba duo
ta'. 

ŠVĖKŠNA. 

Aš našlė, nukentėjusi per 
karę nuo Vokiečių. Turėjau 
namelį Kvėdainon einant. 
Mūšiams ištikus uždėge mies
telį ir taippat mano namelis 
sudegė, tik beliko vienas pe
čius. Nebeturėdama kur begy
venti parėjau į Švėkšną. Iš 
to išgąsčio i r rupesščio neži
nau kas pasidarė. Kojomis ne 
begaliu vaikščioti. Ar tai reu
matizmas ar paralyžius. Turiu 
2 kūdikiu: vienas 5 metų, an
tras 6 metų. Būdama ligoje su 
mažiais vaikais negaliu būti 
nei vienos dienos be tarnai
tės. Maitinimas ir užlaikymas 
jos taip-pat ir nuomos išmo
kėjimas apsieina labai bran
giai. Po vyro mirties turėjau 
pinigų, bet tuos išleidau. Da
bar nebežinau kaip versties, 
neturiu giminės nei kokios pa-
šelpos negavau ir negaunu. 
Tai-gi kreipiuos nužemintai 
ir nuoširdžiai prie Amerikos 
Lietuvių. Paaukoląįt man nors 
mažą dalelę. Mano mieli bro
liai ir sesutės, pasigailėkit 
manęs našlės ligoje su mažais 
vaikais. Atrasite didelį užmo-
kesnį prie Visagalio Dievo. 

Ant to viso pasirašys liudi
ninkas ir vietinis Kanaunin
kas, žinantis mano padėjimą. 

Su pagarba Marijona Ber-
11 'A Jenė fiš Švėkšnos. 

Pilietis Švėkšnos miestelio. 

S. Serafinas.. 
K. Žukas. 

Kun. J . Macejauskas. 
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Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $ 3 5 iki $75 Savakėj 

Buk kirpėja. Ki
rpėją! visur rei
kalaujami. Ge
riausias amataa, 
rnea išmokiname 
į keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki

nanti es. Vietos atdaros. Specijalts 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MĄSTEI* SCHOOL 
190 N. State gir. 

Kampas Lake str. ant 4tg lubo. 

• • • • • » m< 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė s a \ o of •-a po num. 

4729 S. AzI-land Avenue 
Specialistas džiovu. moterų ir Ty
rų ligų. ' 

Valandos auo 10 Iki 12 ifiryto: nuo 
2 iki S po pietų; nuo 7 iki 8:19 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Dresel 2880 

S. D. LACHA WICZ 
METUVYS GRABORIUS 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busit* užgonėdintL 
2314 W. 23 PI. Chicago. ID. 

TeL Oanal H M . 
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J.PWA1TCHES 
ATTORNEY ĄT LAW 

LIETUVIS A D V O K A T A S 
VAL. V a k a r a i s 7 ik i 9 
N e d ė l i o m i s 11 ik i 1. 

4509 S. Ashland Ave. Chicago, Dl. 
Phooc Varus 1053 

' 

Seimas buvo bepradedąs 
irifistyti, apie pasilsį per kokį 
mėnesį laiko. Bet atsiradus 
naujiems reikalams, Lenkams 
pasitraukus iš Vilniaui ir ki
tų Lietuvos teritorijų. Seimas 
pasiliko da dirbti toliau. 

Fakilo net balsų, ar nepra
dėti svarstyti apie kėlimą 
Seimo ir valdžios j Vilnių, bet 
kolei kas viskas stovi p«»seno-

V . K . 

PRANEŠIMAS.) 

Ligšiol daug laiškų Lietuvos 
Vyčių organizacijos reikalais 
buvo siunčiama mano vardu. 

Šiuomi primenu^ kad orga
nizacijos reikalais laiškų al
siai p kokių siuntinių mano 
vardu nesiųsti. Nuo 15-tos die
nos Rugpjūčio *'Vyčio'y re
dakcijos ir edministracijos ve
dimas pereina į kįtų asmenų 
priežiūrą. 

Matas Zujus, 
' * Vyčio ; ' į'cdakto rius 

Administratorius. 
P. S. Lig Seimo ir susitvar

kymo naujos centro valdybos, 
4 * Vyčio" red. ir adm. adresas 
bus: 901 W. 33rd Str., Chica
go, 111. Šiuo adresu dabar rei
kia siųsti visa, kas rišasi su 
'* Vyčio" redakcijos ir admi
nistracijos reikalais. M. Z. 

ŠVENTO JUOZAPO DR JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Shebovgan, Wis. 
Pirmininkas, Bubiiis Juozas, 

1426 So. 10 Str. 
* 

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

Pirmas Rast. Vincas Ragaišis, 
i33G Erie Ave. 

Antras Rast. Dvilaitis Juozas, 
1120" Alabania Ave. 

Kasiems, Simaninas Jonas, 
228 So. 14 Str. 

Organo Rast. Ermalas Ignas, 
1717 Erie Ave. 

Pinigų prižuivtojdi Virbickas A-
domas, Bilą Jurgis. Maršalka 
Kaminskas Jonas. 

Švento Juozapo draugystės mi
lingai atsibuna kas pirma nedėlia 
po pi linai dienai mėnesio. 
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CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti liDraugą" arba paduoti 
i jį apgarsinimą, ar kokį spau
dos darbe, kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1511 S. 49 Court 
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

mmm —•— 

Paklydėlio Kelias 
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis. 

Parašė 
Vystanti šakelė 

Kaina 15c. 
-

Veikalėlis neperdidėlis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio. 

Norėdami • gauti Adre
suokite : 

"DRAUOAS" PUBL. OO 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, 111 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, HJLIBOU 

Yaisadoa: — I Iki 11 i i ryto; 
i po pietų iki 8 rak. lUdėUo-
uia nuo 5 iki 8 TtJ. Tak&r*. 

8 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą f People Teatrą 

1618 W. 43 Str. TeL BouL 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų.. 
6 iki 8 vak. Ne dėl. 10 iki 12 ryte. 

Re*. 2014 W. 43rd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
TeL McKlnley 268 
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|| DR. S. NAIKELIS 
LUOTU VIS 

GYDYTOJAS I R CHTRURGAS 
Ofiaaa ir 0/v«aLmo vieta 

8252 So. H&leted Str. 
Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 18 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 8 rak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 

^ ^ ^-IP 

TeL Dro«*f 7642 

Dr. C. Z Vezelis 
LUETLVLS DEKTLSTAb 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 rak. 
Seredomls nuo 4 lyg* 9 vakare 

4718 SO. AtaHLAMP AVLMLE 
arti 47-tus Gatvės 
' • • y >—•» — • • • ) ! 

• • • 

Tcl. 342 
i m m m m m m 

ir 3180. 
• » • ! { 

Dr. 1. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

ĮOOOO Michlgan Ave. Roselaude 
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 

6:30 iki 8:30 vak. 

r ą j Į i m 99$} 

Oi. P. f. IAIA Y* 
Lietuvis Destis tas 

108O1 so . Micnigąn, Avenue 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Dldmlestyj: 

29 South La Salle Street 
Rambarts 824 

»eL Central 

1 

' ^ ^ • • ^ • » » » IVakarais, 8X3 W. SS St. 

Resid. 1189 Independence Blvd. 
Telefonas V/m Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir 

ir visu ctoroulakn ugu 
VALAHDAS: 10—11 ryto 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
JĘRSEY CITY. 

Iškilmingos pamaldos už A. A. 
Antaną Krasnicką. 

Pirmadienyje, 23 Rugpjūčio 
Jersey City, N. J . Šv. Onos 
Lietuvių bažnyčioje tapo at
laikytos iškilmingos pamaldos 
už a. a. Antaną KrasnickjĮ, 
mirusį 16 d.. Liepos, š. m., 
Varanavičiuose, Miroslavo 
(Slabados) parapijos 80 me
tuose savo amžiaus. 

Kun. Juozas Krasnickas, 
Lietuvių klebonas Jersey City, 
nabašninko sunūs, surengė tas 
pamaldas savo geram tėveliui. 
Kunigai kaimynai sužinoję a-
pie skaudų nuostolį savo drau
go visi atvyko dalyvauti pa
maldose ir išreikšti jam savo 
gera užuojauta. Buvo kuni
gai : B. Žindžius, Ant. Milu
kas, Pr . Pakštys, Juoz. Šešto
kas, Syl. Remeika, Ant. Ivo-
dis, Ant. Jusaitis, J . Jakštys, 
Z. Videris. 

Gražus būrelis parapijiečių 
nivlėdamas kleboną susirinkęs 
bažnyčion idėio savo dali i 
pamaldas. 

A. a. Ant. Krasnickas bu
vo vienas iš žymiausių, savo a-
pielinkėje, gerai pasiturinčių 
ūkininkų, bet užsipelnė sau 
augštų pagarbą pas žmones, o 
pas Dievą malone tuonu, kad 
buvo uolus, pavyzdingas ka
talikas įsitikinimu ir darbais. 
Su savo dievota moterimi, 
kun. S. Krasnicko motina, mi
rusia jau šešeri metai atga
lios, nabašninkas stovėjo pir
moj eilėj ištikimų Dievui ir 
Bažnyčiai šeimynų Miroslavo 
parapijoje. 

Kun. J . Krasnickas vis ren
gėsi atsilankyti Lietuvon ir 
pasidžiaugti saVo mylimu tė
veliu, bet Augščiausioji Ap-
veizda nulėmė kitaip. Te su
teikia Viešpats nabaŠninkui 
amžiną ramybę ir šviesą. ' 

Norbutas. 

KEWANEE. ILL. 

Darbai Kewanee eina gerai 
ir pribuvusiems iš kitur dar
bininkams nesunku darbas 
gauti. Lietuvių čia randasi 
nemažas būrelis, tiktai nera
mus, kad negauna Lietuvio 
kunigo, kuris aprūpintų jii 
dvasios reikalus. 

Rugpjūčio 15 dieną Šv. Ka-
zimiero Vyrų ir Moterų drau-
gija laikė mėnesinį susirinki
mą. Po visų svarstymų vienas 
narys įnešė, kad reikia pa
kviesti Lietuvos Misija ir su
daryti Lietuvos laisvės bonų 
pardavinėjimo stotį. Svetainė
je pasigirdo delnų plojimas. 
Reiškia, Šv. Kazimiero drau
gija vienbalsiai su tuo sutiko. 

V. S. 

AMERIKOS RAUDO 
NASIS KRYŽIUS. 

1881 metais Amerikos Kon
gresas įkūrė Amerikos Raudo
nąjį Kryžių. 

Organizacijos tikslai sekan-
t i e j i : 

Pristatyti liosnoros pagel-

pricdermių, organizicija buvo 
įsteigta ir išplėtota. 

Prezidentas organizacijos y-
ra Suvienytų Valstijų prezi
dentas, kasierius—tai Suvieny
tų Valstijų iždo valdytojas. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus valdymas centralio ko
miteto apspręstas. Į komitetą 
ineina vyrai, kurie atstovauja 
Valstijos, Kasos, Karės Laivy
no ir Tęisdarystės departa
mentus, ir apie tuzinas gerai 
žinomų Amerikos vyrų ir mo
terų. 

Vadinafnas ekzekutyvis ko
mitetas yra pakomitetas gc-
neralio komiteto. Dr. Livings-
ton išrinktas pirmsėdžiu ir 
jam pavesta prižiūrėjimas vi
so veikimo. Raudonojo Kry
žiaus Karės Taryba veikia tik 
karės laike. 

Raudonojo Kryžaus vyriau
sioji kvatera randasi Wa-
shingone ir susideda iš sekan
čių: 

Kkzekutyvio komiteto pir-
msėdis, prie kurio randasi raš
tininkas, kasininkas, patarė
jas, pašalinis komitetas ir vi-
ce-pirmsėdis. 

Po vice-pirmsėdžiu yra val
dininkas, direktorius svetim-
šalinio darbo ir generalis di
rektorius. 

(Jeneralis direktorius veda 
visą Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus naminį darbą su pagel-
ba sekančių biurų ir departa
mentu: 

Kareiviškos pagelbės biu
ras, kurs apima karės laike 
viską — ką vardas reiškia, in-
imant Jaukų, ligonbučiu, da
bojimo (ligonbučiuose), ka
reiviškų sinkių ir šeimyniš
kas tarnystes. Taikoje sky
rius prižiūri kariuomenės ir 
laivyno vvrus, kurie būva Ii-
gonbučiuose, mokinimo stovy
klose arba viešos sveikatos į 
staigose. . 

Prižiūri kareivių šeimynas, 
teikia pagelbą knr tik ir kaip 
tik reikalinga. Prižiūrėjimas 
kareivių šeimynų pereina 
Namų . Patarnavimo (Home 
Service) skyriui ir užima 
svarbią vietą. 

Civiliškos Pagelbos skyrius 
apima visus tautiškus ir tarp-
tautiškus nelaimės aprūpini
mus ir pagelbą; po-karės 
prižiūrėjimo biurą; pinigų pa
skyrimo informacijos biurą; 
susinėsimo biurą; kareivių ir 
jurininkų šeimynų pagelbos 
biurą; visuomenišką tarnystę; 
informacijos biurą ir Foreign 
Language Information Servi
ce. 

Per paskutinį įvardytą biu
rą, kurį Raudonasis Kryžius 
paėmė nuo Suvienytų Valsti
jų valdžios, žmonės, kurie ne
kalba angliškai, gali gauti sa
vo kalboje paaiškinimus viso
kiais klausimais ir reikalais. 
Darbas biuro svarbus. 

Dabojimo (nursing) biuras 
užraį) ir paskiria si augo toj as, 
mokina naminį dabojimą kaip 
prižiūrėti . kūdikius, viešos 
sveikatos dabojimą, gaminimą 
tinkamo valgio, užlaikymą 
sveikatos ir tt. 

Karės Departamentas regulia-
riškai prižiūri atskaitas. 

Palengvint pašeipos darbą 
visų departamentu, Suvieny
tos Valstįjos padalintos \ ke
tui ioliką dalių;—'Naujos An
glijos, Atlantiko, Pennsylvani-
jos ir Deleware, Potomac, Pie-
tų, Gulf, Lake, Centralis, Piet
vakari], Šiaurinių, Šiaurva
k a r y Mountain, Pacific . ir 
Svetimšaliu. Terįtorial ir In-
sular arba geriau žinoma " ke
turiolikta," divizijos. 

Divizijos seka vyriausiąjį 
darbą. Kožna divizija turi di
rektorių, kuris prižiūri divizi
jos darbą. Kožna divizija pa
dalinta į skyrius. Tų skyrių iš 
viso yra 3,620. Tie skyriai su
riša Raudonąjį Kryžių su vi
suomene. Skyrių nariai renka 
aukas, sandelius ir narius. 

Jaunųjų Raudonasis Kry
žius atlieka didelį darbą. Vai
kai, tarnaudami susiedams ir 
draugams, tarnauja valdžiai. 
Prižiūri valgį ligonbutinį. J . 
R. K. vienutės duoda pagelbą 
svetimšalių vaikams. Vaikus 
mokina taupyt netik pinigus 
bet viską. 

Nuo karės laiko, Karės De
partamentas prašė Raudono
jo Kryžiaus vest darbą toliaus, 
ypatingai kareivių ir jų šeimy
noms pagelbos darbą, prižiū
rėt kareivius ligonbučiuose ir 
t.t. 

Svetimų šalių pagelbos sky
rius atlieka darbą užjurėse. 
Darbas išplatintas per visą 
Kuropa ir Meksiką, kur Ame
rikos Raudonasis Kryžiaus pa
gelbsti Meksikonams sulaiky
ti baisų maro piėgą. 

mirkyti, tai laiks (nuo V laiko [nuo V 
reikia dėti tinkamą dalį " so-
diųm-fluorid. , , 

Vištų sparnus reikia laikyt 
viršuj pečių .su kaire ranka, 
greitai įkišti vištą į kubilą, su 
kita ranka laikyt -galvą viršui 
vandens pakol plunksnos ap-
šlampa. Po tam galvą greitai 
sykį ar du sykius kišk į van
denį. Kuomet išimsi vista iš 
vandens, laikyk rankose pakol 
vanduo nubėgs ir paleisk. Pa 
merkimas ima apie trisdešimts 
ar keturiasdešimts penkias 
sekundas. 

% _ _ 

REIKALAUJA. 

TĖMYKITE! 

CHICAGOS KARUOMENĖ Į 
ANGLEKASIŲ STEIKĄ. 

Charleston, W. W a v R u g p . 
30. — M ingo apskrityj strei
kuoja anglekasiai. Andai įvy
ko kruvini susirėmimai. Ka
dangi padėjimas aršėja, gu 
bernatorius (JroimvHl streiko 
vieton ])akviečia federalę ka-
ruomenę iš Chicagos. 

J ieškote pastovaus darbo? 
Mes turime daug darbų jums 
mūsų fandrėse kaipo leibe-
riams ir pagelbininkams. Ge
ra mokestis. Ateik į mūsų Em-
ployment Dept. bile dieną. Mes 
norėtume pakalbėti su jumis 
apie tai. 

LINK BELT 0 0 . 
329 West 31th Str. 

REIKALINGI 3IOLDURIAI. 

Bench mąohine ir floor; taippat vy
rai mokantis molderystfcs, ir kabe
liai. Gera mokeetis, darbas pasto
v u ^ nėra uei jokio darbininkų tar
pe nesutikimo. 

PRATT a*ALLEABLE IRON 
WOBKS 

JOL1ET, ILL. 

I i 

I 
mm 
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PARDAVIMUI 

3 lotai Sale Chicagos arba mainysiu 
ant antomobilių, nežiūrint kokios 
iMirbystt's, arba prapertės. Lotai pi
gus taipgi 5 kambarių, naujas medi
nis namelis. 

Atsišaukite pas savininką: 

A. CHERNAUSKAH, 
4038 So. <.'a»oJ Avc. 1 blokas 
rytus nuo Oak Park Ave. 

— 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT GO. 
39th & STEWART 

SUOKALBIS DEL IMPERA 
TORIAUS KAROLIO. 

NAMINIŲ PAUKŠČIŲ PA 
MERKIMAS ' NATRO-FLI 
UOROJE" (SEDIUMFLUO-

RID) IŠNAIKINA 
VISUS VABZDŽIUS. 

Vienna, Rugp. 30. — Minis-
teris Streter parlamente pra
nešė, jog Austrijos vyriausy
bė susekusi suokalbį, kurio 
tikslas buvo Austrijoje atgai
vinti aorta; ir jin sugrąžinti 
buvusį imperatorių Karolį. 

Suokalbiu įveliami (i9 par-
lathento atstovai. Jų pavardiV 
bus pasakytos slaptajam par
lamento susirinkime. 

DEMOBILIZUOTA VILLOS 
KARUOMENfi. 

Tarp vištų augintojų yra 
nuomonė priešinga naminių 
paukščių mirkymui. Tas yra 
gal dėlto, jog ligšiol augyto-
jai pamerkdavo vištas į alie-
juota ar deginantį vandenį, 
tas suteršia plunksnas ir dau
gelį sykių užgauna odą. Su
vienytų Valstijų Agrikultūros 
Departamentas pataria vištų 
pamirkymą "sodium J'liuoro-
j e " . Pamirkymas geriau* pri
taikomas pietinėms valsti
joms, ir vasaroje siauruose. 

Pirmas reikalavimas — šil
ta diena, idant višta galėtų 
greit išdžiūt. Neišrink vėjuotą 
dieną. Patart ina užbaigt • pa
mirkymą vieną valandą prieš 
saulės nusileidimą, tuomet 
višta išdžius prieš eisiant tu-
tpi, nes plunksnos nevisos 
šlapintos. Pamirkymo "Nat -
ro-Fliuoroje" pasekmės ko-
geriausios ir sulyginant su 
dulkinimo procesu, šis būdas 
geresnis, pigesnis ir greites
nis 

Vabzdžiai greičiaus išnyksta 
nuo pamirkimo "natro-i'liuo-
ro j e " negu dulkiuant su "so-
dium-fluorid" (dulkių formo
je) . Vabzdžiai nuo skystimo 
greitai stimpa, į kelias valan-

deinobilizuota ir pasibaigė to 
žmogaus trukšmavimas. Villa 
apsigyvena uk<\j<» Cmmlillo. 
Jam bus mokama ]Jeusija. 

Sukilėlis PedroZjimora ne
pasidavė vyriausybei. šitos 
karuomenė įveikė Zamoros 
kareivius ir patį Zamorą gau
do. J i s veikė vakaruose nuo 
Jalisco. 

REIKALINGI 
Ilarbininkai į šapą ir į raol-
ding (liejimų) skyrius. 

Barbąs pastovus.. 
CRAttE COMPANY 

Employment Departments 
40th St. <fc South Kedzie Ave. 

Or 
15th and Canal Street 

REIKALINGAS GERAS DIONOS 
Kl.PEJAS 

Gera mokestis, Atsišaukite: 
* 

K. NEFFAS, 

542-E-43rd Str. Chicago. I1L 

ANT PARDAVIMO. 
* 

ANT PARDAVIMO. 
Kampinis namas su lotu 1 namas 
2 pagyvenimai su bizniu antras ma
žas mūrinukas užpakalyje. Atsišau
kite: 

2159 W. 22ud Place. 

REIKALINGI 
Anglių inuinioriai. 

Kentucky ir West Virginijoj, geros 
algos mokamos. Atsišaukite. 
30 S. (anai Str. , 

2-ros lubos. 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo-. 

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS & CO. 

3114 S. Ualstcd s t , Chicago, 111. 

MUZIKOS MYLETOJAKB. 
Nauji ir gražus muzik. vėmalai 

gaidos su žodžiaįs del plano, ka tik 
išėjo iŠ spaudos. 
1. Gana broUai" duetas 5 0 c 
2. "KAS man darbo" duetas . . 60c. 
3. "Sudiev, gimtinė" Solo Mc. 
4. "O Lietuva numylėta" . . . . 50c. 
5. "Laiškas pas tėvel|" Solo . . 50c. 

Užsisakant šiuos veikalus kartu 
reikia siųsti ir pinigus per raoney 
orderi arba registruotam laiške, 
(štampu nesiųskite). Išleidėjo vardu. 

4. A. ŽEMAITI*. 
315 So. Wcst St. Sheuandoah, Pa. 

]?!GUS PARDAVIMAS. 
Ant pardavimo nedidelė iarmuit^l i -
viso 3 akeriai, galima laikyti karvę, 
kiaulių, vištų ir prisiauginti daržo
vių kurias pardavus geras pelnas. 

Galima auginti kiaulių, nes tie pa
tys miesto gyventojai tuojaus nuper
ka, taippat ir daržovės ir pieną. Yra 
stuba su 6 kambariais, gražus skie
pas gerai ištaisytas, tvoros šimet sta
tytos, gatvė akmeninė, vienas viors-
tas į miestą, žemė visa lygi kaip 
stalas, čionai viskas auga, uogos ir 
kiti dalykai, lieka žagrė, akėčios ir 
kiti reikalingi dalykai, čionai yra ke
letas lietuviškų šeimynų, kurie turi 
lotus nusipirkę galima pirkti Jotus 
ir budavoti. 

Kas norėtų prie daikto nusipirkti 
lotų parausiu labai pigiai ir da pa-
barguosiu, ta vieta netoli nuo Pitts-
burgho, ant trūkio tiktai 60c. j Pitts-
burghą. 

Priežastis pardavimo savininkas y-
ra siuvėjas ir turi bienį mieste ir 
negali apžiūrėti žemės uitat priver
stas parduoti. Išpardavimas bus per 
3 dienas Rugsėjo 5, 6, ir 7. Kurie 
mancte pirkti atvažiuokite ir galėsite 
nusipirkti žemės labai pigiai, arba 
kas norės galės nupirkti visa farmą. 

MI6KIS, 
275 Park Ave. Clairton, Penna, 

ANT PARDAVIMO 
Business (soft drinks) su visu Bldg. 
ant pardavimo. .Geroj vietoj arti fab
riko atsišaukite. 

P. GIEDMAN 
1336 S. 52nd Ave, Cicero, 111. 

Mexico 0*y, Hugp. 30. - EBIKALINGI. 
ZiiioiiK, r,v„U,...jomeriu .vn.lu g , ^ S r u b ( J mMm^ 
\ 11 los karutniHMK' pasaliausi •_. . 
, . . . . i • . l a i o i i ų . 
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BIZNIERIŲ ATYDAI 
niinojaus Farmas Ant 

Pardavimo. 
80 akrų fanuos, 1 mylia nuo mies

to ir geležinkelio. Nauji binlinkai 
pilnas setaK visi; ūkei reikalingu da
lykų, 3 geri arkliai, C melžiamos 
karvė«, 300 vištų, 18 kiaulių, ir apie 
30 tonų dobilinio šieno, ir iniinant 
visus kitus javus. Karmos kaina $12-
000.00. 

Roth Mfg. Company 
1600 South Kilbourn Ave. 

REIKALINGAS KALESMONAS 
$50 iki $60 į savaite. 

Turi būti greitas . ir apsukrus. Nie
kados ant marketo šk: dalykai nebu
vo pardavinėjami. 

Atsišaukite —r- g ryte iki 5:30 va
kare. 

85 Weat 63rd Str. Room 412 
Merrick Building 

ATYDA 
—ieškantiems pastovaus dar
bo su geru mokesčiu ir bonus, 
atsišaukite gatavi prie darbo 
WESTERN FELT W0RKS, 
4115sOgden Avenue, arti 22ros 
ir Crawford. 

ANT PARDAVIMO 
Tuojaus parsiduoda moderniškas 

namas dviem pagyvenimais. Vande
niu apšildomas, yra elektra ir ga-
zas. Stovi dailioj vietoj, šalimais šv. 
Kazimiero vienuolyno, arti didelio 
parko. 

Kas nori Įsigyti puikią vietą, tegu 
kreipiasi adresu: 

VINCENTAS KLIMAS, 
2564 VVest 69 Str. Chicago, 111. 

m^** 

Saugok akiu regėjimą 

ANT PARDAVIMO 
4 kambarių medinis namas elektros 
šviesa, maudynės, vandeniu apšildo
mas, parsiduoda pigiai. Atsišaukite: 
4045 No. Amžiau Ave. Chicago, III. 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-

* nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriaasį patarnavimą d«l 
Akių. Ausų, Nosies ir Gerklės 

I Ligos gydoma specljalisto, 
W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA,. 
AKIŲ SPECTJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-čios lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S aptiekos 

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

= — = JI 
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ir upie 300 vištų, taipgi 
sų ir ančių, apie 20 tonų Alphalfos 

karės laike. 
Sudaryti susinėsimo budus 

tarp Amerikos žmonių ir ka
riuomenės — laivyno kaip 
taikos laike, taip ir karės. 

Vesti tautišką ir tarptau-
tišk£ pagelbą taikos laike, i-
dant sumažinti ir nukreipti 
vieša.- nelaimes, kaip tai iš
tikus dideliems gaisrams, tva
nams, vėtroms, marui, badui, 
epidemijoms ir tt. 

das nuo dulkiavimo. 
Viešos Sveikatos biuras, ku- [ Naudojant pamirkymo Ijudą 

reikia turėti šilto vandenio. 
Geriausia dviem ypatom 
mirkyti vištas, tuomet darbas 
greitesnis ir galima vartoti 

rio tikslas yra visur įsteigti 
sveikatos centrus. Šitas depar
tamentas mokina pirmiausią 

bos sergantiems ir sužeistiems (pagelbą (first aid) sužeis
tiems, gyvasties ąelbėjimą ir tik vieną didelį kubilą. Van-
kitus panašius visuomeniškus I duo turi būti mieruotas. Prie 
darbus. Tikslas šio biuro yra 
— visuomeniškas sveikatos 
darbas ir dirbti sandąrbyje su 

| tautiškais, valstiškais ir mies
tiškais sveikatos judėjimais. 

Prie Raudonojo Kryžiaus 
randasi pinigiukas departa
mentas, kuris laiko teisingą 
surašą įplaukiančių, ir išleis
tų pinig-ų. Sulig Kongreso rei-

lA-t išpildymo virš.uinėtųl kalavinio Suvienytų Valstijų 

kožno galono vandens reikia 
vartot nuo trijų ketvirtdalių 
iki vienos uncijos vaisbiškai 
'arba dvi-trečdalis uncijos che
miškai grynos * * sodium-fluo-
r id" . " Sodium- Fluor id" su
tirpsta su maišymu. Vandenio 
pripilk beveik pilną kubilą, 
paliekant nepripįldyt tik a-
pie šešis arba aštuonis colius. 
Jeigu daugelį vištų manote 

L'O akrų farina, galima pėsčiam 
eiti i Chitagą, gali turėti farmą ir 
dirbti rhieagoje, stockas, mašineri
jos, 6 karvės, 2 arkliai, 7 kiaulės, 

yra ir žą-
ų Alphalfos 

šieno, korng, bulyių, avižų, ir didelis 
sodas. Kaina •fcSOOO. Nepraleiskite 
šios progos. Mes parduodame už 
cash arba mainysime ant biznio Chi-
eagoje. 

•10 akrų netoli miesto, geri namai, 
ir žemė. Stockas, mašinerijas, parsi
duoda pigiai, ateikite ir pamatykite. 

4 0 akru, 4mylios nuo miesto, 5 
kambarių namap, graži žemė ir so
das, netoli upės, i geras puikus juod
žemis. Kaina $2000.00, iikalno $1000. 
00. Balaneas i 3 metus išmokėti. 

40 akrų f ar mos, be budinki;, 20 
akrų išdirbimui, 20 akrų del ga
nyklos ir girios $1500.00 iškalno 
$700,00 balaneas j 5 metus moka
mas ant 6%. 

INDIANA FAR^OS. 
120 arų, 43 milios nuo Chicagos ant 
Diie Highway, arti miesto stockas ir 
farmos įrankiai. Kaina $9000.00. 

400 akrų, geros žemės 50 mylių 
nuo Chicagos, geras juodžemis, $20-
000.00 ant išmokoseio, šios 2 farmos 
Uiri būti .parduotos tuojaus, nežiū
rint kainos. 

UV1SCONSINO FAHAfOS. 
80 akrų Wisconsųn arti Steven Poi-, 

nt geri narnai geras sodas, ir gera 
žemė stockas, mašinerijos $7000.00 
mainysiu ant namo, Chicagoje. Prieš 
perkant kokia farmą ateikite pas 
mus ir pasikalbėkite. . 

First National Realty Co. 
840 West 35tįh Str., 

Chicago, IU. 
Telefonas, Boulevard 2437 

PRANEŠIMAS 
Mes krau*tysimės į savo nauja vie

ta apie Rugsėjo (Sepiember) 5-ta, 
1920 | 736 West S5th Str. Arti Rais
tini Gatvės. 
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PIEKITB UETUVOS VAL 
STYBŽS BjONŲ. 

A.+ A-
f . 

ULIMUMU-
KAS 

persiskjnrė su šiuo pasau
liu Rugp. 11, 1920. 
A. A. Kazimieras gimė 
Sausio 18 1900 m. Chica
goje įstojo į S. Valstija 
armiją, Birželio 4, 1919. 
likosi užmuštas nuo ark
lio, Rugp. 11, 1920. Hono-
lulu Nawaii. Paliko nu
liūdime motiną, ir brolį. 

Parvežtas į namus 
brolįo 1445 So. 50 Ave. 
Cicero. Subatoje, o laido
tuvės bus Panedėlio ryte 
iš namų į šv. Antano baž
nyčia^ o paskui į &v. Ka
zimiero kapines. 

Motina ir Brolis. 

DR, 6. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St , Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki S po plotų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefoną* 3ards 687 

• S 
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Dr. A. L. Yuška 
1900 *r# .... . .... ' 

Tel Caiial 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas ' 
2811 W. 68rd Str. 

Tel Proepect 3466. 

Telefonas Boulevard 9198 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8S81 S. Halsted Str. 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

1 _ 6 ; 7—8 P. M. 

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—INSURANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Laivokortes 

NOTARWCSAS 
809 W. sstli Str. Chicago, III. 

iwiį .Aouc Boulevard 811 

: IIIIIUUHI 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYl>VTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 3114 W. 4iiiul Street 

Tel. McKinley 4988 

Telephone: Taros 6492 

AKUŠERKA 
A.SHUSH0 

Turln patyrimą 
moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligoa 

8886 So. Halsted St., Chicago, HL 

*m III. 

WS>.J. 
WAR SAVIKGS STAMPS 

1SSUED BY THE 
UNITEB STATES 
GOVERMHE^T 

1 

mum BITTER 

Patikimas tonikas bitter 
wine ir atitaisantis ir at-
naujinantis sveikata ir duo
dantis tvirtybę. 

J i s turi savyje 18 nuošim
čių Alkoolinio Port Wine 
vaistinių kombinacijų įvai
rių labai sveikatingų dalįų. 
Reikalauk Drugstoriuose 

arba rašyk: 

B. R. K0ZL0WSKI 
Laboratories 

4755 So. Loomis Str. 
Chicago, IU. 
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CHICAGOJE. IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI). 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Pirmadienis, Rugp. 30 d., 
Šv, Rožė Limietė. 

Antradienis, Rugp. 31 d., 
šv. Raimondas. 

NEŽINIA KAS PAŠOVĖ 
VAIKINĄ. 

SUAREŠTUOTAS PLĖŠI 
~ K A S ATLIKO IŠPAŽINIMĄ. 

Tai padarė verkiant tėvui ir 
tėvukui. 

Tarpe trijų š n a i r u o t u 
'Jtšikų, kurie ano dieną mėgi
no apiplėšti Wilson k -Co. pa-
siuntėjij, išėjusį iš baiikos su 
$40,000, yra Milton Bransky. 
. P a i m t a s jis nagan buvo at
sisakys apie savo ir savo sėb
ru, žygius pasakoti. 

Bet kuomet jį detektivų o-
fise aplankė jo tėvas ir tėvu
kas ir tiedu ėmė verkti, Mil
ton kiek palaukęs atsiliepė: 

" A š negaliu ilgiau būti to
kiam padėjime, tėve. Išpasa
kosiu viskę, kaip buvo.' 

Tuojaus pašauktas steno-
grafas ir plėšikas policijai 
viską išgiedojo. Sakoma, iš
davė jis vis# eilę savo sėbru, 
kurių policija šiandien j ieško. 

BRANGIOS ANGLYS 
ŠVEDIJOJE. 

Šeštadienį anksti ryte John 
Zinowa, 20 metų, 2631 South-
port ave., papusryčiavo, atsi
sveikino su motina ir išėjo 
laukan eit darban. Perėjus 
jam per kiemą staiga pasigir
do šūvis ir Zinowui įlindo de-
šinin petin kulipka. 

Vaikinas įbėgo atgal butan 
šaukdamas. 

Pašovimo priežastis nežino
ma. Vakinas tvirtina, jog jis 
matęs šovėją. Tai buvęs jau
nas, daliai apsitaisęs. Pirm 
šausiant nei žodžio jis nepra
bilęs. Po šovimo gatvaite pa 
bėgęs. 

Motina nuomoniauja, kad 
šovėjas busiąs plėšikas. J is 
norėjęs vaikiną užpulti. Bet, 
matyt, susimaišęs ir šovęs. 

no, ir kuomet jis pribus į A-
meriką, tai su didesniu entuzi-
jazmu jį priims. 

Kugpjučio 22 d. Šv. Myko
lo par. svetainėje įvyko "Lietu
vos Misijos prakalbos. Kalbė
jo gerb. majoras Žadeikis per 
dvi valandi, bet taip įdomiai, 
kad visi su dideliausia atyda 
klausėsi. J i s apsakė dabartinę 
politinę, militarinę i r ekono
minę Lietmvos padėtį. Kas-

Praeitoje- savaitėj* north- Tink politikos, tai ačiū susi-
sicliecUai turėjo laime net dėjusioms aplinkybėms, gerai 
dviejų labai įdomiu prakalbų stovi. Lietuva gerame momen 

Ar jau turi Ukietą i 
"Draugo" pikniką RŪGS. 
(Sept . ) 6 d. National Grove, 
Riverside, ID. 

IŠ NORTH SIDE. 
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išklausyti. Rugpjūčio 19 d. 
Chicagos Federacijos apskri
tys surengė prakalbas. Kalbė
jo Tėvai Marijonai: prof. Pr . 
Bučvs ir kun. Pr . Serafinas. 

SUAREŠTUOTA DU AUTO 
MOBILISTU. 

' Amerikon atkeliavo Ilarald 
Funch, specijalis Švedijos ko-
misijonierius 8uv. Valstijose. 
J i s lankėsi ir Čhicagoj. Tarp 
kitų indomybių jis pasakė, 
jog Švedijoje anglių tonai rei-
4ia mokėti $35. 

Policija suareštavo du au
tomobilistu, kuriuodu mirtinai 
sužeidė Aleksandrą Bloom, 
4509 So. Michigan ave. 

Suareštuotu yra Max Geig-
her ir St. Louis ir James La 
Frone. 

Bloom apie vidunaktį ėjo 
skersai Michigan ave., neto-
lies 47 gat. (Jeigher pirmuti
nis siu automobiliu važiuoda
mas jį parbloškė. Paskui per 
parblokštą4 su kitu automobi
liu pervažiavo La Frone. 

SUKČIAI NUBAUSTI K A 
LĖJIMU. 

Teismo nubausti trys balsa
vimų teisėjai iš 18-tos war-
dos. 1918 metų rudeniniais 
rinkimais jie ant lakštų padė
jo balsų tų žmonių, fcokių vi
sai nebuvo Chicagoje, bet tar
navo armijoje. 

Kiekvienas iš jų už suokal
bis vim$ ir atliktas suktybes 
gavo po vienerius metus kalė
jimo ir po du tūkstančiu dol. 
pabaudos. 

APIPLĖŠTA AUTOMOBI 
LIŲ STOTIS. 

Keli automobiliu važiuoti 
piktadariai apiplėšė automo
bilių stotį po num. 9295 So. 
AVestern ave. Paimta $10 pi
nigais ir $700 vertės automo
bilių guminių lankų. 

NETEKO $72. 

Stanley Scott, 4223 Cahi-
met ave^pranešė Brighton 
Park policijai, kad ant kam
po 37 gat. ir California. ave. 
jį užpuolę du jaunu plėšiku 
ir atėmę $72. 

ATRASTA APMUŠTA MO 
TERIŠKĖ. 

Mrs. Julius Asher savo na
mų prieangyj vakare atrado 
primuštą savo svainę Mrs. B. 
Štrasberg (5041 Michigan 
ave.). 

Sakoma ją pareinančią na
mo plėšikai apiplėšę ir pamu-
sę. 

BUS BALSUOJAMA DIE
NOS ŠVIESOS TAUPYMO 

KLAUSIME. 

APMUŠTA MOTERIŠKĖ. 

Aną vakarą ^arti namų keli 
piktadariai apmušę Mrs. A. 
Stromberg, 5671 Normai ave. 
Paėmę $13 pabėgo. 

Dienos šviesos taupymas 
Chicagoje daugeliui patiko, 
bet daugeliui ir ne. Tad atei-
mančiais rinkimais Lapkričio 
2 d. miesto piliečiams bus leis
ta patiems balsais nuspręsti, 
arvChieagoje šviesos taupymą 
palikti ant visuomet, ar atei
nančiais metais visai panai
kinti. 

Ims viršų didžiuma piliečių 
balsų. 

MIESTINIAMS DARBININ
KAMS BUS MOKAMA 

KVITOMIS.. 

Miesto tarybos finansinio 
komiteto pirmininkas Tiishert 
pranešė, jog miesto finansinis 
padėjimas taip blogas, kad su 
ateinančio Gruodžio pradžia 
miestiniai darbininkai busią 
apmokami ne pinigais, bet 
kvitomis. Tos kvitos bus pa
mainytos pinigais, kuomet 
ižde bus pinigų. 

NAUJOS CHICAGOJE LI
CENCIJOS.' 

Neužmiršk atsilankyti į 
"Draugo" pikniką per Labor 
Day RŪGS. (Sept. ) 6 d. 
National Grove, Riverside, 

Trųksta miesto ižde pinigų, 
taryba sugalvojo naujų viso
kių licencijų ir gyvuojančias 
licencijas pabrangino. 

Sakoma, jog naujomis licen
cijomis busią surinį ta apie 
milijonas dolierių. 

Licencijos paliečia ir numi
rėlių palaidojimus. Už kiek
vieną palaidojimą bus imama 
10c. mokesties. 

Saliunų licencijų klausime 
dar nesusitaikinta. Vieni ta-
rybininkai nori saliunams už
dėti $100 mokesties per me
tus, kiti sako, kad užtenka 
$50. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). 

Pirmiausiai kun. Serafinas 
papasakojo labai pamokinau 
čiai apie tikro apšvietimo rei
kalingumą. Pradėjo nuo tų 
žodžių: "Pažink pats save", 
kuriuos ištarė Grekų išmin
čius Solon. Tame# gludi visa 
žmogaus laimė. Kaip reikia su 
prasti tuos žodžius. Tą duo
da geras išauklėjimas, kurį 
suteika žmogui gera mokykla 
ir gera apšvieta. Žmogus lai
mę įgyti gali tiktai tuomet, 
kuomet Dievą tikrai pažins ir 
Jį kuolabiausiai mylės. Tą-gi 
žmogui duoda gera krikščio
niška spauda, kaip tai geros 
knygos ir geri laikraščiai, to
dėl ypatingai šiais laikais rei
kia visiems tikintiems ir 
patiems skaityti kas g.^ru, kas 
dora ir kitus raginti prie to. 
O ar taip yra? Daug dabar 
katalikų skaito bedieviškus 
laikraščius ir knygas ii tuomi 
palaiko ir stiprina Dievo, ti
kėjimo ir savo laimės priešus. 
Toliaus kalbėtojas apsakė dar 
apie bedieviškos spaudos kenk
smingumą, kaip ji tvirkina 
žmonės, aptemdo protą, Už
valdo širdį ir žmogų verčia 
gyvuoliu. Nėra tad ko stebė-
ties, jei dabar daug dorų, ge
rų Lietuvių virto ištvirkėliais. 
Turime gana.savo gerų laik 
raščių, mėnesinių, savaitinių ir 
net dienraštį "Draugą" , Lodei 
turime ką r skaityti, kuomi 
džiaugties. Tokia tai maždaug 
buvo Tėvo Serafino prakalba. 
Kadangi 6* d. R ^ s ė j a u s bus 
benraščio " D r a u g o " pikni-

kis , todėl gerb. kalbėtojas ra
gino visus važiuoti j tą pikni
ką. 

Paskui kalbėjo Tėvas Bučys 
apie buvusiojo pirmojo Lie
tuvos respublikos prezidento 
Ant. Smetono gyvenimą. 
Daug įdomių dalykų papasa
kojo. Ant. Smetona kaipo stu
dentas, kaipo dienraščio "Vi i 
t i e s " redaktorius i± veikėjas 
pasirodė dideliai mylys savo 
tėvynę o jau kas lyti kal
bos, tai retai kas moka taip 
gražiai rašyti ir kalbėti, kaip 
jis. Giriasi Amerikonai savo 
prezidentu Wilsonu, prancūzai 
buvusiu prezidentu Poincarre, 
kad jiedu žinojo savo kalbas 
ir mokėjo gražiai jas vartoti, 
taip i r Lietuviai gali pasigir
ti savo buvusiu prezidentu 
Antanu Smetona. Jei Lietuva 
iškilo taip sunkiuose laikuose, 
kuomet Vokiečiai viešpatavo 
joje, jei paskui Lietuva žen
gė vis augŠtyn ir augštyn, tai 
reikia sakyti ačiū Ant. Smeto
nai, kursai, "taktiškai elgda-
mas, mokėjo suvienyti prie 
bendro tėvynės darbo įvairių 
partijų veikėjus. Lietuvos įs-
torija amžinai "paminės Anta-
410 Smetono didelius nuopel
nus, padėtus atgimstančiai tė
vynei. Taip maž-daug kalbėjo 
tėvas Bučys. Labai butų geis
tina, kad gerb. kalbėtojas savo 
prakalbą patalpintų* "Drau
ge ," tuomet Lietuvių visuo
menė daug k į sužinotų iš gy
venimo .Pirmojo Lietuvos 
Prezidento gerb. Ant. Smeto-

te padarė sutartį su Rusija 
ir gana geromis sąlygomis. 
Atgavo j i ' Vilnių, Gardfną ir 
visas žemes, kur gyvena Lie
tuviai. Prie to Rusai, sumuš-, 
darni Lenkus, privertė juos iš 
Lietuvos pasitraukti ir pripa
žinti jos neprigulmybę. Ka
dangi Rusai labai įsigalėję, 
galėtų pasikėsinti kaip kitas 
valstijas, tai ir Lietuvą už
imti, todėl tapo įsteigta Pa-
baltijos valstijų apsiginimo 
sąjunga, prie kurios prisidėjo 
ir Lietuva. 

Aplamai imant, dabar yra 
svarbiausias momentas Lietu
vos politikoje, nuo kurio pri
gulės paskutiniųjų metų veiki
mo apvainikavimas. Prie to gi 
prisidės daug tas, jei Lietu
viai daugiaus bonų išpirks, 
nes tuomet valdžia turės dau
giaus pinigų ir geri aus paves 
savo politiką. Todėl kalbėtojas 
ragino, kad žmonės kuodau-
giausiai pirktų bonų. 

Labai Svarbus Pranešimas! 
i 
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1 . JEIGU siunti pinigus į Lietuva siusk per LIETUVOS AME
RIKOS PRAMONES BENDROVE -~> persiunčia geriausia ir pi
giausia, į ' 

2. JEIGU nori važiuoti j Lietuvą, kreipkis prie LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES, suteiks Tamistai teisin
giausias informacijas, parūpins laivakortę, išmainys pinigus ir gra
žiai išleis j kelionę. * 
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3 . JEIGU turi susitaupęs pinigŲ investyk juos i LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES Šerus. Gausi gerus nuo
šimčius ir tavo pinigai dirbs del naudos lau ir Lietuvai. 
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4. Dabar LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE 
ruošia Lietuvoj fabrikus idant palengvinti tavo t r o l i a m s ir sesu
tėms pasiekti gerbūvį. Todėl prisidėk prie šios Bendroves neatidė-
liodamas. Šerų dabar da gali gauti po $ 1 0 viena. Pirk kadaugiau-
siai gali. Pelnas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli. 

. 

Lithuanian American 
112 N. Greene Street 

Tradiflg Co. 
altimore, Md. 
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pat Lietuva didelę pažangą 
padarė. Turi daug-daugiaus 
gerai išlavintos kariuomenės, 
ginklų ir amunicijos ir tik lau
kia, kuomet priešai pradės 
briauties Lietuvon, tai žada ge 
rai pavaišinti,, o jei kartais 
kariuomenė neišlaikytų, tai 
vyrai ir "moterys yra apsi
ginklavę gint savo gerybes ir 
ukes. 

Ekortnmija lygiai Lietuvoje 
geryn eina: tveriasi įvairios 
bendrovės, užvesta pirklyba 
su kitomis tautomis, gyvuliai 
auga ir dauginasi, žodžiu sa
kant, mūsų žemė turtinga, rei
kia tiktai gerai įSiiaūduoti įfr 
o bus aukso, anglių ir visokių 
gerybių. 

Tokia tai buvo maž-daug p. 
Žadeikio kalbos prasmė. 

Northsidieeiai, nors jau bu
vo nupirkę bonų už $27,150.00 
dolierių, bet ir tą vakarą dar 
nupirko už $1600.00, kiek atsi
menu. Northsidei paskirta 
buvo išpirkti už 35 tūkstančius 
bonų, taigi dar trūksta $6,1*50.-
00. Yra viltis, kad northsidiš-
kiai dapildys sau paskirtą su
mą. 

• § Reporteris. 

SPECIJALIS IŠPARDA
VIMAS. 

Pertaisyti Mitchells ir 
kiti karai. 

Ant mėnesiui mokesčių Pliano 
Išlygos 
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MŪSŲ BARGENA1. 
AITT PARDAVIMO AR 

MAINYMO. 
2 šeimynų mūrinis namas ant 

Bridgeporto. Priimsime . automo
bilių kaipo 1-ma mokesti arba 
maža grocerne. • 

Mainysiu 2 lotus ant namo, nuo 
$500 iki $1000. Cash mokėsiu jei
gu gausiu gera narna ant Bridge-
porto ar Bridgeporto $2000.00 
Cash ^500 Balance kaipo randa. 

Ant pardavimo 4 kambariu na
mas medinis, didelis basementas 
Kaina $1950, iškalno $300. Ba
lance kaipo randa. 

Ant pardavimo namas ant 35-
tos ir Halsted. Su bizniu savinin
kas važiuoja Europon. 

Ant pardavimo2-4 kambariu me
dinis namas, moderniškas, Brigh
ton Parke $3,300.00. Įmokėti 
$1000.00 Balance mokesčiais. 

Ant pardavimo 5 metu medinis 
namas, didelis basementas, karštas 
vanduo, elektra ir gazas, didelis 
augstas ir extra lotas prie šalies, 
vyštynyčia, šandes ir namas vis
kas gražiai aptverta. 

Ant pardavimo 2-4 kambariu 
mūrinis įlamas ant Bridgeporto 
$1600.00 įmokėti $600.00 o likusi 
$1000.00 ant išmokėjimą. 

Ant pardavimo K ir t) kfunbariu 
mūrinis namas ant South Side 
Moderniškas, Steam Heat, kaina 
$8500.00. 

12 flati namas ant išmainimo, 
prie JacVson parko, moderniškas, 
Steam Heat, šiltas ir Ufa*i van
duo, janitoriaus patarnavimas, 
elektra h gazas, randės neša $5,-

U, S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, m 
S. S. "SUSQUEHANNA" 

Iš N. u Yorko tiesiai | 

BREMEN ir V 

22 Diena Rugsėjo 
Kambarėliai j Bremcn nuo $175 iki $200 f Danzig $225. 

Trečia kliasa į Bremen $125 JDanzlff $185. 
Karės Taxai $5 

U. S. Mail Steamship Gompany Inc. 
- _ H. CLAIJ«SINItTS & CO. 

Gcneralę Vakarine Affcntura 100 North ka SaUe Street. Chicago, m . 

J-

Kaina J mokėt 
1900 $350 
1000 400 
1200 500 
1400 600 
1600 700 
1800 900 
1800 • 800 
2000 900 

mokesčiu 
$45 į> mėnesi 
60 „ „ 
65 „ „ 
65 ,, „ 
75 „ „ 
96 M .. 
86 „ ,, 
96 ,, „ 

Nuošimčio nereikia mokėt Mortga-
ge nereikia mokėt, Charges nereik 
mokėt Insurance. • 

Kiekvienas karas yra inšiurintas 
nuo ugnies ir vagių 80 nuošimti savo 
kainos per vienus metus be jokio ka-
š,to jums. 

Tavo seną karą (ne senesnj 
kaip 
skaitliuodam 
mokesčio. 

Visi Pertaisyti Michels turi ta pa
čią gvarancija kaip ir Nauji Karai. 

MITCHELL 
2328 2 Salesrooms 2334 

Michigan Ave. Michigan Ave. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

200.00 į metus. Mainysiu ant tuš
čiu lotu mieste Chicagos i* bent 
an€ kokios properties. Čionais ney 

paprastas bargenas! 
6 flatu mūrinis namas ant mai

nymo, § metu senumo, steam 
heat % janitoriaus patarnavimas, 
tiesiai prieš ežerą. Mainysm anj 
mažesnes propertes. 

Ant mainymo mūriniai namai 
ant Bridgeporto, 1 namas 4 flatu 
kitas namas turi 2 krautuves ir 

1912) paimsime j mainus at- 8 flatus, steam heat. Mainysiu ant 
iuodamf jo vertę kaipo dali į- v , vj. 

mažesnes jSropertes. 
Ant virs paduotu properciu mes 

priimsime Amerikos Laisves Pas
kolas ir Lietuvos Laisvėm Pasko
las kaip** pirmutini mokesti. Prieš 
perkant bent kokia nuosavybė at
eikite p^s mus pasikalbėki ir pa
matyti mušu bargenus. 
First National Realty Co. 

840 West 33rd Str . 
Telefonas Boalevard 2437 

^MiriiiiiiiiiiiiiiiiifiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiMimiiiniiiiiitiiiiitiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
I PRANEŠIMAS VISUOMENEI!! | 
£: šiuomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad šiomis ^ 
E dienosis atsidarė Nt*w Yorke nauja Lietuvių Perstiuntimo Agentu- z 
r: ra, po vardu Lithuanian Marinė For\varding Co.. kurios tikslas = 
S yra sąžiningai patarnauti Lietuviams persiuntime pagelbos savo 
S giminėms Lietuvoje, kaip-tai, persiuntime drapanų, valgomų daig-
S tų, pinigų ir tt. ' 
^ Su visokiais reikalais kas link persiuntimo gei informacijis mel-
• P — 
S džiame kreippties ant šio adreso: = 
i LITHUANIAN MARINE FOR\YARDING CO., = 
S 203 West 3Srd Str., New York City. Š 

l)uiiiiMiiiiini!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iimiiiiiittiiiiiMiiiiiininniiiniiirl 

^iiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiMHiiitiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii^ 

| 

I 
UNARD L IN IJA 

S.S. SAXONIA 
I š p l a u k i a 

Spalio 30 d, 1920 
PLYMOUTH -' CHERBOURG - HAMBURG 

I Lokalis Agentas randasi jusy mieste ar apielinkėje. I 
5 I 
^ilIlIlilIlIlIHIlIlIlIlIllIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" 

^ • y 

MAGDE, "ėk, kaip num niešti gal
vą t Hbandšiau vūokiut masgoįimųt, 
trinkimui, mvilavimtu — ir viskas tas 
nieko nepagelbijo MM tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi l" 

MARE, "Na, tai kam tau kęst be
reikalingai f žiūrėk, kokie mano plau
kai grasus, ivelnus ir lysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLE81" 

K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar 
tai gyduole? Ne! ! Ar kve
piantis vanduo? Ne! ! RUF-
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti groži. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

Ruppma 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelrų mėnesiu, galvos" 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaites laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaojintų. ' ' 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekojot Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c pačto markėmis, ar naoney order šiokiu adresu • 

f. AD. RICHTER 6 CO., 316430 Broadway, 

Ii 

žą, 


