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Lenkai Šaukiami 
Gelbėti Lenkiją 

. Kviečiami Kas Gyvas 
Imties Ginklą 

VOKIETIJA TURI KLAU
SYTI TALKININKU, 

KITAIP BUSIĄ VISAI 
BLOGA. 

Skelbiamas Manifestas ir 
Proklemacijos 

Moterų batalijonai r. 

JAPONAI TRUKŠMAUJA 
PRIEŠ S. VALSTIJAS. 

Ministeris atsako i paklau
simus. 

MAISTINĖS RIAUŠĖS VO
KIETIJOJE 

Spa, Belgija, 
Talkininko sn vokiečiais kon 
ferencijoje praėjusias t r i sd ie 

Tokyo, liepos 9. — Aną die
ną žemesniajam atstovu bute 

del priešja-
iep*š; 9. _ I Paniškos agitacijos Suv. Vals-

Žmonės reikalauja nekontro
liuoti maisto. 

Taip sako Lloyd George, i n ^ žemesniajam ats 
\ ! pakeltas trukšmas d 

tijose. Vienas atstovas paklau
sė vyriausybes, ar gi vyriau-

i sy&ė iiegaiiuii surasti teisišku j 

Turkai Nacijonalistai Veikia 
Sulig Maskvos Nurodymu 

LENKIJOS LIKIMAS PA 
VOJUJE. 

Bolševikai nesulaikomai 
briaujasi. 

SInT10121iii jv*"^"' 
pastatyti saugoti maisto san
delius i r visokią karės medžia
gą. Užims garnizonų vietas. 
Tuomet daug vyrų kareiriy 

Varšava, liepos 9. — Lenkų i bus paliuosuota nuo tu visų 
naeijonalė apsiginimo t a ryba i pareigi) ir pasiųsta prieš bol-
paskelbė i lenkų tau tą karštą į ševikus. i 
manifestą. Pašaukia. visus len- ' Socijalistų oentralis komite-
kus liuosnoriai eiti kar iaut i . tas paskelbė atsiliepimą į vi-
Nes Rusijos bolševikų armijos j sus lenkus socijalistus stoti 
pažangi uoja an t Lenkijos. 

Šaukiami karės l aukan kas 
* s gyvas , kas t ik gal i pavarto

ti ginklus. Visi netinkamieji 
karės laukui žmonės manifes
tu raginami kuoveikiaus re-
gistruoties ir pal iuosuet i visus 

- - j a u n e s n i u s už save i r sveikus 
valdininkus, ka t r ie š iandie y-
ra vyriausybės tarnyboje. 

Visi tie valdininkai šaukia
mi karės laukan. ' / 

Manifeste"pareiškiama, kad 
i lenkai kovoja ne su rusais , bet 

su bolševikais. Po manifestn 
pa. iraŠo prezidentas Pilsuds
kį. 

Šalies l ikimas pavojuje 

Paskui manifestą tuojau* 
paskelbta praklemacija i len
kų kareivius. Sakoma, jog 
lenkams prisiar t ina sprendžia
masis momentas, kur iam ša
lies i r tautos likimas bus nus
pręstas. Šiandie lenkai turi 

visiems ginti savo šalį prieš 
bolševikų užplūdime. 

Bolševikai perėjo Bereziną. 

Bolševikų kariuomenė po ke
lių nepavykusių pastangų 
pereiti per upe Bereziną pa
galimus atsiekė savo tiksią ša
limais Novbsialki, pietrytuose 
nuo Borisovo. • 

Per upe persimetė stiprios 
bolševikų spėkos. Apie tai ofi-
cijaliai skelbia lenkų štabas. 

Pietuose nuo Berezinos mie
stelio per upę ir gi persimetė 
mažesni bolševikų būriai. 
• 

Patvirt intas tvirtoves 
puolimas. 

Lenkai oficijaliu pranešimu 
patvirtina tvirtovės Rovno ne
tekime. Bet apie Lucką, kurį 
bolševikai taippat paėmę, kol-
kas nutylima. 

Sulaužytas lenku sparnas. 

, . Londonas, liepos 9. — Iš 
7 a r ' l išti" ^e t U n g y V U ° t 1 ' MaskV0S ° f i c i j a l i a i praneŠta' 

«? , , *.. . , . . . v i kad bolševikai sulaužė dešinį-
r rok lemacnoje kareiviai uz-į •• , , « . _ 

. . . . . , V - . .. , ji lenkų fronto sparną po vi-, . . . . 
t ikr inami, kad jei jie bus s u - , s o s ^ ^ ^ m^hy&Tt] "inkai okupuos naujas Vok* 
žeisti, vyr iausybė• visvien ne- S t a r o _ K o n s t a n t i n o v . 

būdu Vokietija 
turėtų nusiginkluoti ir suma
žinti savo kariuomenės skait
lių, kaip tas reikalaujama tai
kos .sutarties sąlygomis. 

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Lloyd George paga-
liaus vakar talkininkų vardu 
paskaitė vokiečiams ultimatu
mą. Pareikalauta, kad jie pa
skirtu laiku nusiginkluotų. Gi 
jei to neatliksią, talkininkij 
kareiviai užimsią naujas Vo
kietijos teritorijas. 

Pabaigtos diskusijos. 

Lloyd George sakė: 
"Diskusijos pabaigtos. Tal

kininkai ir Vokietija patyrė, 
jog taikos sutarties sąlygos 
nepildomos. Vietoje 100.000 
šautuvų- Vokietija turi jų 
3,000.000 ir penkis a r šešis 
kartus daugiau kulkasvaidžių, 
kaip taikos sutartimi leidžia
ma turėti. 

"Vokiečiai mėgina teisin
ti es, kad sąlygos nepildomos 
del neramios vidujinės padė
ties. Bet toji padėtis turi pa
sibaigti. Vokietija būtinai tu
ri prisitaikinti prie taikos su
tarties. "' 

Duodama laiko. 

"Toliaus jis pareiškė, jog tal
kininkai vokiečiams tuo tiks
lu duoda laiko. Per sekančius 
tris mėnesius Vokietijos ka
riuomenė turi but sumažinta 
ligi 150,000 vyrų. Per kitus 
sekančius t r is mėnesius ligi 
100,000. Be to, Vokietija tai-
kininkams turi pavesti visus 
savo atliekamus ginklus ir ki
tus karės pabūklus. 

I r jei per sekančius tris mė
nesius bus pastebėta, kad Vo-

įkietija nepildo sąlygų, taikl-

Berlynas, liepos 9. — Andai 
mieste Hamburge įvyko dide
lės riaušės del pabranginimo 
maisto. Du žmogų nužudyta 
ir keliolika sužeista. 

Riaušės kuone kasdien atsi-
kartyja Įvairiuose Vokietijos 

k ^ , , , , , , , „ , „ { , a , j miestuose. Ir visur pasibaigiu 

gitaeiju Amerikoje prie japo- i s u k r a u j 0 P r a h t i J i n m - * * ™» 
nus vietoje uždraudimo siųsti ] J i m n k a i l ! Ž P u l d i n ^ a i r P « » 
ten japonams japonių pavei- ' 
k'slus. 

GRAIKAI SMARKIAI VEI 
KIA T U R K I J O J E . 

. ) 

Turkai savaip aiškina tą vei
kimą. 

komis, bet t ik su neskaitlin
gais būriais. 

Užrubežinių reikalų minis
teris Uehida atsakė, jog vy
riausybė tuo klausimu darbuo
jasi visokiais prieinamais jai 
budais. Bet* uždraudimas siųs
ti paveikslus yra gyvas ir ne-
atšaukiamaš~reikalas. 

Hiroshya provincijos gyven
tojai, iš kur daugiausia ja
ponų išeivių apsigyvenę Cali-
fornijoj, nutarė pasiųsti at
virą laišką j Californijos gy
ventojus, protestuodami prieš 
visokius ten anti-japoninius 
sumanymus. 

Ministeris Uehida klausimo 
japonų ekspedicijos Siberijo-
je štai ką paaiškino: 

Japonija ekspediciją Sibe-
rijon siuntė dviem reikalais— 
pirmiausia duoti pagelbos če-
kams-slovakams, paskui — ap
saugoti Japonijos reikalus toj 
šalyj. 

Pirmiausis tikslas, sakė U-
chida, atsiektas. Bet antrasis 
ne. Tad ir toliaus Siberijojc 
japonų reikalai ir japonafgy-
ventojai turi but pilnai ap
drausti. 

Nežmoniškai visur pabran-
gęs maistas. Žmonės reikalau
ja, kad vyriausybė atsisakytu 
kontroliuoti maistą. Jie mano, 
jog tuomet atsirastų daugiau 
maisto i r tasai butų pigesnis. 

Tiems žmonių norams labai 
priešinasi socijalistai. Bet vy
riausybė, sakoma, nors išda-
lies paliausianti kontroliuoti 
maistą. 

Talkininkų nuomonė. 

Talkininkai visai kitaip 
į nuOinūuiauja. A\P netiki turku 

pasakojimams. J i e sako. jog 
skęstantis žmogus tveriąs ir 
šiaudo. Taip šiandie esama ir 
su turkais. 

Kad turkų padėjimas yra 
blogas, sako talkininkai, tad 

NORI DIDESNIO UŽMO
KESČIO IR PIGESNIŲ 

ANGLIŲ. 

i . 

Londonas, liepos 9. — Lea-
mingtone anglekasiu suvažia
vime padaryta rezoliucija, kad 
vyriausybė anglekasiams padi
dintų užmokesti ir sumažintų 
anglims kainą. 

Sumanymas anglekasiams 
dirbti penkias dienas savaitė
je atmestas. 

VOKIEČIAI GALVOJA A 
PIE DIDELĮ PREKYBOS 

LAIVYNĄ. 

Berlynas, liepos 9. — Po ka
rės vokiečiai galvoja atstaty-

Pagaliaus Uehida pareiškė, j dinti ir vėl dideli savo preky-
j6g Japonija nieko bendra ne-1 bos laivyną. Reichstago biu-
turinti su kokia ten %steigia-; džetinis komitetas tam tiks-
ma rytinėj Siberijoj bufferi- [ lui skiria 196 milijardus mar-
ne valstija. j kių. 

IHINGS THAT NEVER HAPPEN 
^ • W ( « i 

Konstantinopolis, liepos 9.— 
Graikų kariuomenei ta ip gerai 
vyksta visur greitai apsidirb
ti su turkais nacijonalistais, 
kad vietos nacijonalistai ima 
jau sielvartauti. J ų laikraščiai 
ima intarti Mustaphą Kernai i liudija kadir tas faktas, kad 

Adrianopolio komendantas J a -
far Taya r nusprendė neka
riauti a tvirai su graikais už 

pašą tik suvedžiojime. Parei
škia, jog Turkijiai art inasi 
galutina pabaiga. 

Niekas negali t ikrai pasaky
ti, kiek yra teisingumo tuose į savo kariuomenei pasiskirsty-
jų lamentuose. Gali but ta ip , j ti į neskaitlingus bnrirs ir 

pt»t;t a t m e t a n t i jKims IltUKei! 
užmokesčių (a lgų) . Žuvusių 
kareivių šeimynoms bus mo
kamos algos. 

Visi lenkai gyventojai , kat
rie tur i kardų, šau tuvu, re
volverių arba kitokių ginklų 

A J _ _ „ _ ; , . : . : _ _ i : . » : .- _ : . -
II a i t n i n i t IJI ' .N rv. v i n ' i n . ' i i i vi>;i 

tai sunešti Į paski r tas vietas. 
Vyriausybė ta i pavar tos armi
jai. 

Eina kar iaut i moterys. 

Vo paskelbimo manifesto, 
kuove'kiaus atsiliepė į rekru-
tavimo raštines tūkstančiai 
moterų ir merginę; Js toja ar-
mijon studomni. ministeri jų 
darbininkai ir kiti. 

Lenkai 
niekur neturi pasekmės pasi
priešinti, sakoma bolšeSikų 
depesoje. 

PAKILS STREIKAS AIRI-
ms n iiisiMF. 

I I V V M I I M 

Leamin^ton, Anglija, liepos 
9. — Čia turi suvažiavimą an
glekasiu federacija. Suvažia
vime padaryta rezoliucija, kad 
jei Anglijos vyriausybė neat
šauks kariuomenės iš Airijos 
ir nepertrauks siuntimą karės 
medžiagos rusų bolševikų prie- ginklai, 
šininkams, bus jiakeltas gene-
ralis visų unijų streikas. 

tijos teritorijas. 

Ką turi padaryti . 
Sulig talkininkų nurodymų, 

Vokietija štai ką tuojaus turi 
atl ikti : 

1. Išreikalauti nuo visų vo
kiečių gyventojų visus gink
lus. 

2.- Talkininkai Vokietijai 
pagelbon tuo tikslu paskirs da
lį savo kariuomenės. Svar
biausias kariuomenės tikslas 
bus prižiūrėti vokiečių nusi-
ginklavįmosi. 

į>. Vokietija parėdys, kad iš 
kitur šalin nebūtų j vežami 

L I E P O S 9. 1920. 

Chu-asro ir pr 
žus e r a xir.:>>] 
atmaina tcuįp''; 

Vakar 
buvo 7") 

• a : . Gra
mą?^ 

UŽDARYTOS AUDIMlIfĖS, 
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banlc 

aujrscifli- -'.! 
.: ienuansia 
'•kn 3:2:!: h 
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jmperalura I** • r ' 
G:: i. snvu 

La-'Tfnce, Miss.. liepos 9. 
American AVoolen Co. čia 

'n-n laikui uždarė 
rias audiminės. 14,-

Vokietijos atstovai kaip 
šiandie turi pasirašyti po tuo 
talkininkų reikalavimu. 

Paskui "bus tariamasi atlygi
nimo klausime. 

i . . 
b. V. 

\/A 

• » i r i t n ? ' . 

:•::. 000 darbir 
i . . _ 

naiie nedar-

Rymas, liepos 8.— Italų 
premjeras paskelbė specijalę 
proklemaciją. kuriąja panai
kinama visokia cenzūra kable-
gramoms, siunčiamoms iš I-
ialijos 

i 

^*«^S<»n»a 

NEKU0MET TAIP NĖRA, 
Žmogelis i krautuvės agentą, kurs kolektuclja pinigus: — 

Nors aš esu netekęs darbo ir maco moteris serga, "bet t a s 
neturi nieko bendra su tamstos atliekamais reikalais. Tams
ta i visvien savaitinė mokestis turi but mokama, kaip y ra 
suderėta. 

bet gali but i r kitaip. 
Talkininkų karės ekspertai 

tvirtina, jog turkai nacijona
listai veikiai busią suklupdyti . 
Bet turkai ekspertai tiems 
tvirtinimams priėšginiauja. 

Graiku pranešimai. 

Graikai oficijaliuose savo 
pranešimuose iš karės lauko 
pažymi, kad turkų nacijona-
listų divizijos kaip bematai 
sutirpsta, kuomet graikari prieš 
jas atidaro artilerijos ugni. 

Graikai pasekmingai veikia 
visais frontais ir jiems "sekasi 
žygiuoti Anatolijos gilumon. 
Graikai ypač smarkiai pažan-
giuoja šiauriuose nuo Balike-
sri? kur Jie mėgina susijungti 
su savomis koliumnomis, -iš
sodintomis Padermoj. 

Kuone visa Bigha provinci
ja jau paliuosuota nuo naci-
jonalistų. Tenai graikai uži
ma strategines vietas, tas ap
taiso ir leidžiasi toliaus. 

Turku pasakojimai. 

Ne visi turkai yra dideli 
bailiai ir ne visi pasiduoda 
nusiminimo jausmams. 

Kuomet vieni iš jų Turki
jai nemato jau jokios pagel
bos, rimtesnieji ki taip pasa
koja apie Turkijos likimą. 

J i e sako, kad jei jau Turki
jai bus lemta pražūti, turkai 
nepasitrauksią iš kovos lauko 
be garbės vainiko. Zųsią j ie, 
bet j kapus, su savimi pasi
imsią ir patj priešininką. 

Tie turkai atvirai sako, jog 
turkų nacijonalistų nepasilai-
kymas prieš graikus esanti t ik j 

o-iv&tjei. A*ctvi.jviic»linini «Lr*t- f 

metą sulig Įsakymo iš vyriau
sios turkų nacijonalistų sto
vyklos. 

Karės vadai Maskvoje yra 
suplenave sukoncentruoti mil
žinišką armiją Persijos šone 
taip veikiai, kaip veikiai bol
ševikai suspėsią apsidirbti su 
lenkais. 

Tuo t ikslu nacijonalistai at
simeta. Ir tą darys, kol neat
eis laikas pakelti visatine puo
limą prieš graikus ir talkinin
kus. 

Kad tuose pasakojimuose 
trali but kiek tiesos, liudija 
faktas, kad graikai visas lai
kas yra paėmę nelaisvėn la
bai mažai turkų kareivių. Nes 
graikai niekur nesusiduria 
sn skaitlingesnėmis turkų spė-

pradėti pasalingą karę prieš 
graikus. ' 

Pirmiau, sako, buvę kitaip. 
Nes J a f a r Tayar buvo manęs, 
jog graikai turėsią daug dar
bo Smirnos šone ir todėl jiems 
prisieisią ten pasiųsti skaitlin
gą kraiuomenę. Trakijai teksią 
mažai graikų. 

Šiandie pasirodo, kad Smir
nos šone neperdaug skaitlin
ga graikų kariuomenė be di
delių sunkenybių pažangiuo-
ja . Tad graikai skaitlingesnę 
kariunomenę gili pavartoti 
pačioj Trakijoj . - : . . 
vienų ir kitų tvirtinimai. 

Iškalno negalima pasakyti, 
kat ra pusė laimės, kaip nelen
gva patir t i , kaip teisingi tie 

Laikas yra geriausias spren
dėjas tokiuose atsitikimuose. 
J i s kuoaiškiausiai mums pa
sakys, kieno pusėje teisybė. 

BUS SUŠAUKTA TAUTŲ 
SĄJUNGOS KONFEREN

CIJA. 

Londonas, liepos 9 . '— Vy
riausybės atstovas parlamente 
pranešė, jog prezidentas Wil-
sonas sutiko konferencijon su
šaukti taurų sąjungą ateinan
čio lapkričio pradžioje. 

VYRIAUSYBE KOVOS 
T»T»TX1A n n A T T T t » T « T T į 
J W W r n v n u > i u u a . 

Buenos Aires, Argintina,Jie-
pos 9. — Argentinos kongre-
san paduotas sumanymas į-
vesti šalyj svaigalų prohibi-
ei.ią 

n o n c u n^nJc fAtno Q O 1 Q K A 

r r y pranešė, jog vyriausybė 
legaliu keliu pakeisianti kovą 
prieš tą sumanymą, jei tas bus 
kongreso priimtas. 

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 Wes t 71 str., New York, 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 8 d. buvo tokia sulig Mer-
ehants Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.95l£ 
Lietuvos 100 auksinų 2.70 
Vokietijos 100 markių * 2.70 
Lenkijos 100 markių .68 
Prancūzijos už 1 dolierj 11 f r. 95 
Šveicarijos už 1 dolierj 5 f r. 52 
Italijos u i 1 dol. 16 1. 50 

/ 

Trakiją. Paskelbė jis įsakymą 

• 

/ 

/ 
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DRAUGAS Penktadienis, liepos 9 1920 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MEKRAŠTLS 

l 

Eina kasdiena išskyrus nedėldienius. 
PBESCMr:R.vros KATS.V: 

CB3CAGOJ IK TiSIEKYJE: 
Metams $8.00 
Pusei Metų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.06 

SUV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
n© nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus j 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 
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neįvyktu prieš atstovui išva
žiuojant, tai dalyką vestų kun. 
Prapuolenis, kuris tebėra Ky-
me. 

Prieš vakaeijonis pasibai
giant reikėtų namas pataisy
ti, virtuvę įrengti, nupirkti 
rakandų, kad po yakacijų ga
lėtų apsigyventi teologijos stu
dentai. Svarbu, kad tų studen
tų butų kuodaugiausia, nes 
lietuviškos kolegijos studentai, 
vien tik mokindamiesi, dau
giau apgina Lietuvos vardą ir 
reikalus, negu tamtikri kovo
tojai. 

Reikėtų, kad mes amerikie
čiai tų lietuviškos kolegijos 
reikalų gerai ir gražiai pa
remtume. Daug naudos iš jo 
bus tautai ir bažnvčiai. 

Kas Apšviestas? 
DAR APIE LIETUVIŲ MOKYKLAS. 

..r 

;. 

\ 

M 
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Lietuviy Reikalai 
Ryme. 

Andai padavėme telegramų 
iš Rymo, kad Šv. Tėvas lie
tuviams pavedė namų ir baž
nyčių. Dabar gavome platesnių 
žinių apie tai. 

Kanauninkas Jurgis Xar-
jauskas gavo Žemaičių Vysku
po laiškų, rašytų šv. Tėvui ir 
su tuo laišku nuėjo pas pope-
žių 11 birželio šių metų. įtei
kęs vyskupo raštų kanaunin-

Kapitalistų Spauda. 
Kapitalistų spauda, ypač 

republikoimiė, daug šūkauja, 
kuomet vienur-kitur darbinin
kai pakelia streikus. Ima šau
kti, kad tuo būdu norima ša
liai padaryti nelaimių. Ta 
spauda pirmoje vietoje dide
lėmis raidėmis pareiškia, kad 
čia tuos streikus kelia jei ne 
radikalai, tai svetimšaliai dar
bininkai. Ir sako, kad tokius 
trukšmadarius įeik nrasalinti 
iš šalies. Tuomet čia gyvuotų 
nesudrumzdžiama ramybė1. 
Nes, girdi, butų pasitenkini
mas užmokestimis ir darbo 
sąlygomis. 

Šiandie nėra jokia paslaptis, 

Pennsylvanijos Valstija. 

Vakarykščiame "Draugo" numeryje 
aprašėme Chicagos ir apielinkės mokyk
las. Dabar tenka paminėti lietuviškąsias 
mokslo ir auklėjimo įstaigas Pennsylva-
nijoje. 

Tų įstaigų yra šešios. 
1. Šv. Kazimiero parapijos mokykla 

338 Wharton Str. Philadelpliia, Pa. 
a) mokytojų 7 Seserys Kazimierie-

tės 
b) mokinių 193 bern., 162 mer

gaitės; viso 355 
c) baigė 1 bernaitis, 2 mergaitės. 

2. Našlaičių Prieglauda toje pačioje 
n o v o m i A i a 

a) auklėtojų 3 Seserys Kazimierie-
tės 

b)auklėtinių: 20 bernaičių ir 20 
mergaičių, viso 40. 

3. Šv. Jurgio parap. mokykla Salmonį 
and Vemango Str. nereguliariai funkcijo-

b) mokinių 154 
c) kiek baigė nežinome. 

Dar yra lietuviškų mokyklų 
eester, Ma—., Su Bosto*i, Ma>.< ir Balti-įtų dar mokyklą Šv 
more, Md. Tenai mokytojauja pasaulietėsi South Chicago ir 

mokyklose. Kuliudimas-gi ima dėlto, kad 
tik viena Chieaga yra vidutiniškai apru-

\Vor-j pinta, (ialėtu būti geriau ir čionai. Reikė-
.Juozupo parapijoje 

parapijoje Šv. Petro 
merginus. Iš jų nebuvo kaip gauti reika-jVVest Pullmane. <iirdėjome, kad uvstpul-
lingų žinių, ypač kad kaikurios tos mo-jmaniečrai taippat atidarys savo mokyklų 
kyklos veikia tiktai vasaros metu, arba-ši rudeni kaip Chicago Heights atidarė 
vakarais, nepereidamos pilno kurso, su-'pereitų rudeni. 
lig Amerikoje reikalaujamų programų, Užtektinai aprūpintas yra Waterbu-
bet tiktai mokindamos lietuviškai rašy-ry's, vidutiniškai Kenosha, Wis. Bet ki
ti j r skaityti, bei tikėjimo dalykų 

Sudedant visas ne Chicagos ir jos a 
pielinkią mokyklas, gauname šitokių skai
tlinių: 

1. Mokytojų yra: 
a) Seserų Kazimieriečių 21 
b) „» Nazaretiečių 9 
c) „ Šv. Dvasios Kongr. —15į 
d) „ Notre Dame 4 

Viso 49. 
2. Mokinių buvo: 

a) S. Kazimieriečių'globoje. .1114 

tos trys lietuvių parapijos \Visconsine su 
kokio dešimtim mažesnių kolonijų neturi 
nei vienos mokyklos. Visa milžiniška lie
tuvių kolonija Brooklyn'e, New York'e, 
Xewarke vargsta be lietuviškos mokslo 
įstaigėlės. 

Maždaug dešimta dalis lietuvių gy
venančių Amerikoje yra susitelkusi Chi-
eagoje ir apielinkėse. Chicagos mieste tik 
tie negali leisti vaikų j lietuviška mokyk
lų, kurie nenori. Tokių tamsuolių yra ga
na daug. Tų patį galima pasakyti apie 
Kenoshų, AVaterburį, Serantonų, Mt. Car-

Ižmek Gerą Amatą. Už-
diH>k$35 iki$75Saviitej 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausia* amatas, 
• M išmokiname 
i keletą savai-
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nanties. Vietos atdaros. SpecijaUs 
j Kriaučystės Skyrius, mokslas už-
i s&nėdina. visus. 

b) S. Nazaretiečių - „ 357; 
c) Kitų Seserų „—1078] * ' . , , . v. 

Pittsburgieeiams jau 

iiuoja, todei apie 3? U V V U l J_4*4 +;Ui 
u i u u 

unku susiųsti 
y- 9^g]\-isus vaikus iš visų kraštų į South TSidę. 

Galutinos skaitlinės. 
nių . . , > . . , ~ _ Suvesdami visas iki šiol paduotas 4. Sv. Kryžiaus parap. mok. So. Pop-, . .... , 1 *~ ,. . i * i ^ ^ i i i . %T i -r, skaitlines krūvon, matome, jog pradmese la r and 6-th Str. Mt Carmel, Pa. . , , , , 7 ? ,.. T?_ 
• x . . . . • 0 ' T^ . " mokvklose mokytojų turėjome: 

a) mokytojų 6 Seserys kazimle-Į ' k c Zr . - ~ . .. 
rietės 

kas dar gyvu žodžiu išdėjo, j kad ant šalies kibo juodi ne 
jog lietuvių tauta trokšta tu-j darbo debesvs. Didelėms dirb

tuvėms trųksta anglių ir ža
lios medžiagos. Geležinkeliai 

1 
į 1 
i-
h 

r 

j 

i. 
"|̂ "̂ ~ — 

rėti savo kolegijų R y n i c š v . 
Tėvas pagyrė tų sumanymų ir 
maloniai kalbėjo su Lietuvos po karės kaip reikiant dar ne-
atstovu apie sumanymo įvyk- patvarkyti. Keikia džiaugties, 

icaa jais pristatoma mums 
reikalingo maisto. 

Ir štai kuomet dirbtuvėms 
neužtenka reikalingo kuro, 
krosnys užgesinamos ir dar
bininkus paliečia nedarbas 
(bedarbė). 

Iš Pittsburgho plieno dirb
tuvių apskričio telegramose 
skaitome, jog tenai del pntru-
kimo anglies labai greitai ga
li užsidaryti dirbtuvės i t mi
lijonus darbininkų gali palies
ti priverstinas nedarbas. I r 
taip įvyks. Nes nepramatoma 
jokių priemonių, sulig kurių 
veikiai butų pagreitintas ang
lių ir medžiagos pristatymas 
geležinkeliais. 

Kapitalistų spauda apie to
kius liūdnus faktus padeda 
telegramas. Bet užkemša kur 
nepatėmytinon vieton. Neima 
šaukti, nes tokie nuotikiai ne
paliečia didžiulio kapitalo. 

O juk pakįlantis nedarbas 
yra tiek svarbus, kiek strei
kas. Kartais jis baisesnis už 
patį žemės drebėjimų arba ki
tokius nelaimingus šalyje nuo-
tikius. 

Vienas milijonas darbininkų 
be darbo, tai keletas milijonų 
burnų be duonos. Neturint duo 
nos grūmoja vargas ir badas. 
Gi šitas visuomet atneša kar
čių pasekmių šaliai. 

Taigi kapitalistų spauda la
bai neteisingai pasielgia gar
siai peikdama darbininkų 
streikus ir užtylėdama grū
mojantį nedarbu. 

Kun. Narjauskas jau buvo 
apžiūrėjęs Šv. Jurgio bazili
kų, vadinamų S. Georgii in 
Velabro. šalę tos bažnyčios 
yra diktoki namai, kuriuose I 
vietinis klebonas įtaisė para
pijinį teatrelį parapijiečių 
pramogai. 

Ta bažnyčia yra statyta 
septintame amžije. Ji ir minė
tieji namai yra apleisti. Bet 
vietos juose yra užtektinai, i r 
vieta patogi, nes prie Aventi-
iiio kalno. 

Šv. Tėvas tų hažuyčių pa
žadėjo lietuviams privatinėje 
audijencijoje, neol'ieijaliaine 
pasikalbėjime. Bažnyčios pa
vedimas lietuviams turi įvyk
ti įstatymų parodytu keliu. 
Pirmiausiai reikės susitarti su 
vietiniu klebonu, kad jis at
rastų kur kitų vietų perkraus
tyti parapijos teatrelį. Gal 
lietuviams priseis šiek-tiek ir 
primokėti tai parapijai. 

Prie bažnyčios yra inkorpo
ruota viena brolija. J i pehio 
nenori, tik nori pasilaikyti ir 
toliaus tų bažnyčių kaipo savo 
veikimo centrų. Lietuviams, 
žinoma, tat nieko nekenkia, nes 
brolija neturi nuosavybės tei
sių ant bažnyčios. Visa ko ji 
nori, tai teisė laikyti pamal
das. 

Galutinas bažnyčios perlei
dimas lietuviams negali įvykti 
be Kardinolo Vikaro pritari
mo. Tas kardinolas Rymo baž
nyčias valdo taip kaip vysku
pai jas tvarko, kituose mies
tuose. Turint nors privatini 
Šv. Tėvo pritarimų ir neda
rant neprotingumų galima be 
abejonės tikėtis, kad kardino
las Vikaras pritars* sumany
mui ir Šv. Jurgio bažnyčia 
teks lietuviams. 

Negalima žinoti, ar tas per
davimas įvyks prieš 15 liepos. 
Tuo laiku kun. Narjauskas 
ketina išvažiuoti iš Rymo at
ostogoms į Ameriką. Čionai 
jas žada būti du-tris mėnesius. 
Jeigu bažnyčios perdavimas 

b) mokinių 146 bern., 154 merg., 
viso 300 

c) baigė 6 bern., 6 merg., viso 12. 
5 Sv. Jurgio parap. mok. 1627 N. 

Main Str. Seranton, Pa. 
a) mokytojų 8 Seserys Kazimle-

rietės 
b) mokinių 212 bernaičių, 247 

merg., viso 459 
c) baigė 7 bern., 8 merg., viso 15. 

6. Šv. Kazimiero parap. mokykla 2112 
Sarah Str. S. S. Pittsburgh, Pa. 

a) mokytojų 5 Seserys Nazeretie-
tės 

b) mokinių 252 
c) baigė nežinome keli. 

Kitos Lietuvių Mokyklos. 
Neskaitant Chicagos su apielinkėmis 

ir Pensylvanijos, kitose valstijose tiktai 
kur nekur yra lietuviškų mokyklų. Tarp 
tų, kaip sakėme, pirmųjų vietų užima: 

1. Šv. Juozapo parap. mokykla prie 
Congress Ave. "VVaterbury, Conn. 

mokytojų 15 Seserų Šv. Dva
sios Kongr. 

b) mokinių: 453 bern., 471 merg., 
viso 924 

c) baigė 35. 
2. Šv. Jurgio parapijos mokykla 228 

Cardoni Ave. Detroit, Mich. 
a) mokytojų 4 Seserys Nazaretie-

tės 
b) mokinių 105 
c) kiek baigė neturime žiniom 

3. Šv. Petro parap. mok. 65 Milwau-
kee Ave. Kenosha, Wis. 

a) mokytojų 4 Seserys Notre-Dame 

a) Seserų Kazimieriečių 63 
b) „ Nazaretiečių 47 
c) „ Šv. Dvasios Kongr 15 
d) „ Notre-Dame 4 

MASTEK 
1»0 N. 

Kampas Lake 

SCHOOL 
State Str. 

str. amt 4tu lubq. 
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DR. J. SIflNGIMAN 
Gydytojas ir Chirurgu 
Ofisu 4930 W. 13 St, 

B « . ttta W. 4» Av 
Teutonai Cicaro t(t< 

Oflao Cicaro «t 
KAfiBAMK LIETUVIŠKAI 

Pittsburgh'o apielirfkės visai netari mo
kyklų. Tokia pat padėtis yra Phiiadei-
phijoje ir Detroite'e. Tuose miestuose vie
nos mokyklos toli neištenka. 

Amerikos lietuviai tik dešimtų dalį 
apšvietos darbo tenudirbo del keleto prie
žasčių. Pirmiausia tų darbų trukdo atsi-
metusieji nuo katalikystės. Jie niekina vi-
soki.Bažnyčios darbų. Mokyklos yra stam
bi to darbo dalis, todėl joms tenka ir 

Viso labo 129 stambieji priešų ypai. 
^ To» mokyklos savo globoj* turėjo mo- SU>k& vienuolių, 

kinių: 
a) Seserys Kazimierietės ....33201 Daugelis• lietuvių katalikų nežiūrėtų 
b) Seserys Nazaretietės 2958|kų atsimetėliai liežuviais makaluoja. To-
c) Kitos seserys 1078;kis AVorcester'is, Detroit'as, Homstead'as, 

•—> 1 nesigailėtų pinigų ir pastangų. Bet ne-
Vi*0 labo vienuolės mokino'gana seserų, nes permažas yra lietuvai-

vaikų 7356.! čių skaičius jstojančių j vienuolynų. Pa-
r» -i • -i-r ^r.A w„+ . k . ^ N J ^ u h ^ t ė m s mokytojoms nebetesi algų iš-Dar reikia pridėti, kad \\ aterbury jei , ... . . . . . .. -• . . . ». • , • • ,. v. . , . „ J ' 01 mokėti turtingi Amerikos miestai ir šiais yra dviejų pasauliečių merginų vedama, 1Qnnn , n *y . m , . i T •• • i„ J „ ~i~ mietais 18,000 mokyklų nzdare. Tai ner-Šv. Juozapo parapijos prieglauda, glo-| . ' / _ * • • • » •, , . .-i-^-uv & v • • mr^ni 'ka svajoti, kad neturtingiausia Amerikos boianti lo vaikeliu. Sv. Kazimiero parapi - j* , . • , » " P. 

• • i A DiT-i A i i-- • i~„^^-;«A idarbimnkų rųsis--h%tuviai--galetų atkelti jos prieglaudų Plnladelphijoje jau mine-! , - « . * , . , « 
£ » e , bet jos vaikus nepriskaitėme p r i c į ^ 1 ^ ^ ****** ^ g g j i m a 

mokinių ir tris seseris Kazimierietės, U*tf>™}m?™^lV^f* n e n o n 
. , , , . . . , ... dirbti be o doiierm dienai; reta tarnau-

pneglaudos vedėjas nepnskaiteme pnej. ~ , . *». .*•> i C "* 
i - x - m - • i - - :ia uz 100 dol menesiUL 

mokintojų. Taip pat prie mokinių nepn- •»* . , v. .. . . _ J 
1 Į vienuolynų širdis traukia tik tas 

1 &JXLA£HAVHZ 
lj£jix V X S G K A U U K I L S 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite uigocėdioti. 
2314 W. 23 PL Chicago, HL 

leL Owud * H * 

skaityta ir Šv. Kazimiero Akademija su 
5 mokytojomis ir 17 mokinių. Pridėjus ir 
tas skaitlines išeitų: 

1. Visos kat. jstaigose globojamos 
jaunuomenės 7428 

2. Visų vienuolių mokytojų 129 
3. Po Šv. Kazimiero Seserų glo

ba 3377 
4 P 0 Seserų Nazaretiečių glob. .2958 
5. Kitų globa 1093 

Dar negana. 
Pažiurėj'us į ta* skaitlines yra kuo

mi pasidžiaugti, bet yra ir delko nubus
ti. Džiaugsmas,kad netoli pusantro tūk
stančio vaiku gauna mokslo lietuviškose 

marginas, kurių mintys augštos, jausmai, 
gražus, noras pasišvęsti stiprus. Sunku to-

jkiai užaugti tarp vaidų ir žemų kal
bų, nuolat girdimų šeimynose neragavu
siose apšvietosC 

Kurie ima džiaugtis tuomi kų pada
rę, tie liaujasi veikę. Mums Amerikos lie
tuviams butų pražūtis liautis rupinusie 
mokyklomis. Dar devynis kartus tiek tu
rime padaryti kiek padarėme. Tada dar 
nebus viskas ,kaip reikia, bet tada jau ^>us 
visur taip, kaip dahar yra Chicagoje. 

Vienuolės yra mokyklų ateitis, o 
mokyklos yra tautos ateitis. • 

Kun. t. Bnčys. 

• 

•—-
Dr. L L MAKARAS 

Lietai* GjdjtaftM Ir 
• m l l l f c t MM* 8»> 

ChlcagoJ: 4515 80. Woo« Stt, 
Tik Ki<T«s« vakake H * ilM Bd I l N 
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PRANEŠIMAS 
Dr.lLT.STRKGL'lS 

Lietutis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia 01 isą į People Teatrą 

M M f . 47 Str. TeL Boal. 1«0 
Valandos: 1 iki 3 po pietį;. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Bes. 2814 W. 43rd Street. 
Nuo ryto iki piet . ' 
Tcl. McKteley Stt 

» • - - « • • . . . . j | 
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Iš LIETUVOS. 
Vieni stato, kiti krato. 

Išradimas. 
Visi atsimena pasaulio nu

sistebėjimų, kuomet vokiečiai 
pereitos karės metu ėmė šau
dyti j Paryžių iš tolumos 75 
kilometrų. Bet dar labiau nu
sistebėjo vokiečiai, kuomet 
prancūzai užtiko tų didžiulę vo 
kiečių armotų ir, numetę pu
sėtinai bombų, privertė j į 
nutilti. Tai buvo pavasarije 
1918 metų. Talkininkų laik
raščiai pranešė, kad "Dicįžio-

Jaunutei Lietuvos respubli
kai tenka labai daug darbo. 
Net jau ir perdaug. Karo su
tremta, sudeginta, suardyta, 
suvarginta turi atsistatyti, 
priešų apsupta turi apsiginti, 
nekuriu savų vaikų rengiama . 
parduoti, turi labai būti atsar- | j , H l — a ^ ? 
gi, pemo grobėjų glostoma ir 
viliojama, turi nesiduoti ap
gauti, geriausi jos prieteliai 
daro del stokos prityrimo klai
das, reikia jųs taisyti ir kar
tais nukentėti. Ar tai jau tuo 
viskas baigiasi? Yra da ir 
daugiau vargų, o juos reikia 
išvargti! Kas padeda? Kas 
padės? 

Lietuvos Steigiamasis Seimas. 
Bet ir^jam ar bus lengva? 
kad jame vieni stato, o kiti 
prisispyrę krato. Krikš. de
mokratai sąžiningiausiai jame 
stato. Juos remia, kad ir ne-
visada ir nevisanie, tai nors 
kaiD ksd-2 ir nors kame so^i 

(tautininkai-
laisvamaniai),' o socijakdemo-
kratai atsisakė nuo visokio 
darbo: jie apsirinko lengviau 
sia — visa, kų anie s^ato, kra
tyti (kritikuoti). 

liau, nuodugniau, visapusiš
kiau apsvarstyti visokį klau
simų, padeda išvengti nekuriu 
nepramatomų klaidų ir pade
da prieiti prie geresnių rezul
tatų — pasekmių. 

Bet ar tokia bus opozicija 
socialdemokratų Lietuvos Sei
me. Ar jiems rupi, kad daly
kai, prieš kuriuos jie stos opo
zicijoje, išeitų tobulesniais! 
Labai abejotinas daiktas. 
Jiems, greičiausia, rūpės lai
kytis opozicijoje, kad kr. dem. 
sumanymai, neivyktų prakti
koje, jie, gal but, stengsis, kad 

•*-s 
Telefonas Doulerard 91M 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Sttl S. W1w*fėl «<r. 
Chicago, HL 

VALANDOS: »—12 A. U. 
1—5; T—8*P. M. 

K 

1 

Dr. C. Z. Vezelis 
UETCVK HESTS9IAS 

Valandos: suo 9 ryto įki $ Tak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

471S SO. ASHLAND ATĖMUS 
arti 47-toa Gatrea 
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ilgiau projektus vilkinus, kad 
Tas butų nieko, kų jie ap-1 i o k i u o u « u žmonių akyse ga-

sirbko tokj sau darbų — būti 
opozicijoje. Opozicija reika
linga ir naudinga, jei ji yra 
protinga. Opozicija padeda gi-

ji Ber ta" sugadinta, bet ne-1 šūviai pataikė į Šv. Gervazo 
pasakė kokiu būdu ta': pasise-: bažnyčią Paryžiuje. Tat nepa-
kė padaryti. l tiko kunigui Rousselot'ui. Jis 

Tik dabar, beveik dviem me-yra gamtos mokslų profesorius j pakalbės žmonėms ir statj-to

lima butų kaltinti krikš. dem. 
už nerangumų, už prižadų ne
pildymų ir save prie tos pro
gos išgirti ir žmones sukvai
linti. 

Vienok reikia tikėtis, kad 
ne tiktai "kratytojai" mokės 
ir galės .žmonėms kalbėti. 

tam praėjus nuo karės pabai 
gos, Prancūzijos parlamentas 
Paryžiuje priėmė 
išreiškiančių 
Rousselot'ui 

garsingoje Prancūzijos augs- \ jai. 2monės, kaip iki šiolei, 
toje mokslo įstaigoje College ; nors viliojami, suprato, kas 

rezoliucijų j de France. Puikiausiai mokė- į daugiau gero Lietuvai pada-
padėkų kunigui! damas akustika, t y. mokslų I rys ir tų daugiausia rinko, 

; apie garsus ir girdėjimų, j taip da geriau pamatys ir su

tik krato ir prie kiekvienos 
progos ardo kitų darbų ir 
griauja, kas gero pastatyta. 
Juk jau visi gerai supranta, 
kad tie geresni ir geriau da
ro, kurie stato, kad ir nedaug 
pastatytų, ne kaip tie, kurie 
ardo ir neduoda niekam ramy
bės. 

V. K. 

J,P.WA1TCHES 
ATT0KNE7 AT LAW 

LJJbTtVIB ADVOKATAS 
•Mt S. WOOD STKKR 

it* w. istfc sn 
CHICAGO. 
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TRUMPOS BAŽNYTINIS 
ŽINUTĖSL 

Tarybos tarp popeiiaus ir 
Prancūzijos valdžios apie san-
tikių atnaujinimą jau užbaig-
toSi Pereita savaite užrubeži-
nių dalykų ministerija jau iš
davė raportų užrubežiniai par
lamento komisijai. Jai apsvar
sčius dalykas taps įneštas į 
pilnų parlamenta. 

Rodos prancūzų kunigas ir!kun. Rousselot'as išrado prie-
didžioji vokiečių anuota nega- j taisą kaip susekti iš kur kyla 
Ii turėti nieko bendra. Te- balsas. Su tuo prietaisu Pran-
čiaus bendrumo atsirado ši
tiek. . ., 

Vokiečių dldžiOėiOė arffiOtOs 

euzijos kareiviai • įsakmiai įs
pėjo, kur stovėjo didžioji yo-
•ičvių ani iOts ' ir JU . J . 

pras tikrus Lietuvos vaikus 
toliau ir da geriau sunaudos 
savo baisus, kaip praėjusiuose 
rinkimuose. Sugebės pavesti 
savo reikalus tiems, kurie ste-

Prancuzijos parlamentas be 
ginčų vienbalsiai priėmė Mau-
rk*e Barres'o paduota suma
nymų, kad' Joannos d' Ark 
šventė, antrasis gegužio sek-
i»adienis, butų tautine Pran
cūzijos'šventė. Sutarta taip-gi. 
pastatyti paminklą im>stp Rn 
nen tame daigte. kur šventoj: 
tapo sudeginta. 

%ia*c/fc'at^v»/r«****'t/»«*a***'(W 

Lietuvos Misijos AntraSas: į 

^jgg^^g^Wga<^M»»<»9gggC»9pOOt 

DR. S. MIKELIS 
LIKTU VIS 

OMMKNHP IR CHIRURGAS 
Qt\ma Ir 6/vanlmo w\tt% 
S9&2 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus Univcrsal State Bank 
Varandos nuo it> įai 12 ryte: ano 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki I *ak 

Nedcuomis auo 16 Iki 2. 
' THthmm I n * 9844 

/ 

PA5PORTU BLANKAS 
PILDOME * 

DVKAL 

Baltlc CoDsoltatlon Bnreao, Ino. 
U So. Dearbon St Ohloago. 

Room 20t 

Rosld. 1139 Iadcpcndėnoe BtaL 
Telefonas Vaa Boren H 4 

DU, A. A. ROTH, 
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257 West 71 str.. New York,; 
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LIETUVIAI AMEMKOJE 
• » » * • n 

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA. 

WOXCE8TX£, MASS. 

(Utegrama). 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
pardavimas pasiekė siuita tris
dešimties tūkstančių dolierių. 
Tai yra daugiaa negu buvo 
paskirta, nes mums reikėjo iš 
parduoti už 80 tūkstančiu. 

Kun. Čaplikas. 
Red. prierašas. Worce.sterie-

c'iai Vvra i ' 

BALTIMORE, MD. 

Šičionai ketverge 8 ir pėt-
nyčioje 9 liepos jau buvo su
rengtų svetimkalbiams pasi 
lifiksminiHių Ksereatioa^ Pk*r 
(Pramogos Tiltas) foot of 
Bread^ay . Tas pramogas su
rengė Vaikų Žaidimo Draugi
ja, prie Pilietiškos Motenj Są
jungos (Childrens Playgramid 
Assoeiations "YVonien's Civil 
League). Tos pačios pramogos 
bus panedėlyje ir utarninke. 
ty. 12 i r 13 liepos. Tarp kitų 
daigtų y ra žaidžiama juokin
ga komedija "Ta le of the 
C o w " (Karvės pasaka, gaJ 
uodega). 

j lę ir ištikhmby. Kitur esu ma-
; tęs, kad per ištvirkimą pro
to neteko. Jų giminės dabar 
klausia ką daryt i ! Xieks ne
žino' ką atsakyti. 

Tik aš norėčiau kaikurioms 
t'ieerietėms, jų vardus galė
čiau paminėti, bet neminėsiu, 
pasakyti: "Liaukitės bėgioju-
;dos pas apšviestunus, kurie 
tik patys savo šviesą gi r ia ; 
nevadinkite kapitalistais sa-
60 rankpelnius vyrus, neatmes
kite prisiekos, kad neprisieitų 
ieškoti vaistų jūsų p ro tu i . " 

Kareivis Keliauninkas. 

Pirmininkas Knn. F. Kemėšis, 
E. 381 Westminster ave., 
Detroit, Mich. 

Vi^-Pinnininkė M. L. Gu-
rmskaitė, 3347 Auburn ave.. 
Chicago, HL 

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pL, Chi
cago, IU. 

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 

R^ALAUJA^ 

buO;trio, kuns galėta būti numage-
rium—gaapadorium. L ie t Kooperat-
viškoj Kraotuv,•>. Turi gerai nusima
nyti apie iMlčernės ir grasįrnė* biz-
Bj. Atsišaukite laišku, reikia kaucija 
uždėti. 

JONAS KAKCIKKIL'S. 
44S NoioJi 6t. Muier*ville, Pa . 

DETROlT, MICH. 

2327 W. 23-rd pi., Chicago, 
DL 

Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 
W. 33-rd str., Chica^c, Dl 

Literatiškas Patarėjas Kun. P. 
Bučys, 2634 W. Marąuette 
RA, Chicago, Dl. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
d fi 

darbas. 
LINK BELT CO. 

39th ir Stewart Ave. 

G £ R A fKOGA. -
Parsiduoda: pekarnė, bučernė, gro-
sernė ir gyvenimui namas tirštai a p -
gyventoj vietoj lietuvių ir lenkų. 

Priežastis pardavimo savininkas 
važiuoja Lietuvon. Del platesnių ži
nių malonėkite kreiptis Šiuo adresu: 

v. J. tdūcnBum, 
•lli J.uicoui Avev Rockiord, III. 

BAKGKNAS 
Parsiduoda taurinis namas pigiai ant 
kampo, grasioj vietoj. Elektra, va

dei fabriko darbo Pastovus a o s / 'eJefonįf i r «*"**»• *•» 2 a u" 
1 " •' • • • - toinobilių. Tas namas atne*a gerą 

pelną. Kainuoja tiktai JS.000.00 vi
sų pinigų nereikia įnešti,; gal ima pa
laukti. 

Ateikite ypatiškai pamatyti. 
6001 So. HOIUMV Str. Chioago, IU. 
Tel. Prospect 1424. KKAL ESTATE SALESMA.V 

Pilna arba pusę laiko. Mums reikia 
vyrų, geru darbininkų ir gerų agi
tatorių mūsų kampanijoj, kuri prasi
dėjo. Mes jums padėsime ir pakelsi-
me iki $1<M>00 algos j metus. 

oAVAR.\s and JOHNSON 
Sth floor—lis x . i ^ SaileStr. 

CICERO, ILL. 

gy-Nesenai atsikrausčiau 
venti j šią kolonijų, bet jau 
turėjau laiko pažinti šitos vie
tos žmones, vyrus ir moteris, 
čionai gerų vyrų ir motery 
yra, gal, daugiau negu kitur; 
tečiaus y ra ir blogų. Apie vy
rus nekalbėsiu visai; apie ge
rąsias moteris taip-gi nerašy
siu. Tik man parup<f, kaip h 
kode! gana žymus skaičius 
moterų virsta niekais. , 

Pastebėjau. ,kad kaikurios. 
tarsi neblogos moterys, ima 
draugauti su tais, kurie sa
ve vadina apšviestais. Joms 
vargšėms rodosi, kad ir yra 
apšviestas, kas apie savo švie
sybę kalba. Tuom tarpu nieks 
daugiau už beprotį nesigiria 
savo išmintimi ir maža yra 
tamsesnių už tnos, kurie save 
šviesuoliais nuolat garbina. 

Kelios moterys Cicero'je į-
tikėjo j tamsuolių šviesybę. Iš 
jų jos išgirdo daug visokių šne 
kų apie kapitalistus ir apie 
tai, kaip kapitalistai varžo 
žmonių laisvę, kaip verčia dir
bti. Tos kalbos patiko kaiku
rioms moterėlėms taip, kad 
jos beklausydamos dažnai pa
likdavo savo kambarius Be
valytus, vyrams vakarienę ne
virtą, vaikus neprižiūrėtus. 

Toki dalykai nepatiko vy-

Birželio 27 d. čia lankėsi p. 
J . K= Krušinskas, Tautos 
Fondo Centro raštininkas. Pa 
sitarus T. F . 168 skyrio pir
mininkui su p . Atkočiūnui su 
klebonu kun. J . Jonaičiu, tapt* 
surengtos prakalbos, kuriose 
ir kalbėjo viršui paminėtas 
svečias. 

Prakalbas atidarė T. F . sky
rio pirm. P-as J. Krušinskas 
kalbėjo dviem atvejais. P i r 
mam atvėjyj papasakojo da-* 
bartinę Lietuvos padėtį, ant
rame atvėjyj kalbėjo apie L. 
Raud. Kryžių ir Lietuvos" L a i 
svės paskolą. Žmonių prakal
bose buvo nedaugiausia dėlto, 
kad niekas iš anksto nežino
jo, jog čia įvyks prakalbos. 
Daugelis buvo išvažiavę į par
kus bei šiaip pasilinksminimo' 
vietas. 

Prakalbose aukojo sekantie
j i : 0 . Voranė 5 dol., K. Dar-
tis 2 dol. 

Po 1 dol.: S Atkočiūnas, 
E. Šlapelis, J . Bal*er, J . Vara-
neckas, P . Andeonac, A. Gus
taitis, B. Rokas, K. Telmon-
tas, J . Medinis, J . Gedvilas, 
O. Urbonavičienė, J . Laiman-
tas, S. Laimantas, K. Kančius. 
J . Rokus, S. Dogelis, A. Uo
gintas, A. Žukas. Smulkių au
kų $2.50. Viso $27 dol. 50. 

Be to dar prie T. F . 168 
skyrio prisirašė, keturi nauji 
nariai su mėnesinėmis duoklė-
n i k 

Kad ir^ daugiau įvyktų to
kių prakalbų. 

Senelis. 

NAMAi ANT PARDAVIMO 

$6;750.00. 

Parxj.1iĮĄ<ju K;2. 
niavas namas 
puse muro puse 
nit'džio, geras 
del saloono, dar 
ir barai yra ja
me, labai gera 
viola del Lietu
vio. Randos ne
ša ant mėnesio 
$92.00 Kaina 

Parsiduoda mūrinis namas 2 
flatas beismente 4 kambariai ne-
flatas beismente. 4 kambariai ne
toli nuo šv. Jurgio Bažnyčios. 
Raidos neša ant mėnesio $32.00. 
Kaina $2,850.00 

Parsiduoda gražus mūrinis na
mas .4 flatai po 6 kambarius ga
zas ir vanos. Randas neša anl mė
nesio $110.00. Kaina $10.250.00 
jis yra ant W. 66tb St, ir S. Union 

'Ave. labai gražioj vietoj. 

Parsiduoda bizniavas medinis na
mas su 5 flatais. dailiai aptaisy
tas ir gražioj vietoj ant S. Side. 
Randos neša ant mėnesio $73.00. 
Kaina tiktai $5,450.00 j] galima 
išmainyti ant mažesnio namo ar
ba ant loto geroj vietoj. 

BKIKAMSGAS 
Kepijas. (feaker) dirbu prie antras 
raakos sora mokestis atsišaukite: 
C. II'ITKOU'KKY. 

2529 W. 25 Htr. 

kuiiniu iaifcugyvono Philadelphia, 
Penna, jo sesuo ir švogeris gyvena 
BeUoguloj, Lietuvoje. J is pats arba 
kas apie jį žinot praneškite: 

S. CĘBCVBĘMB, 
206 Cardoni Ave., . .I>etroit, Mich. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS AJTTRAŽAI: 

Sheborgan, Wis. 

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBA: 

AN1 
t'ixtures 

J. 
• . 

ir 
G. 

P.YUDAVI.MO. 
stock'as. Atsišaukite: 
SEREIKAS, 

i2M Emendd Ave 

Dvasiškas vadovas, proi. kun. P. 
Bučys, 2634 W. Marąuette Road, 
Chicago, 111. 

Pirmininkas A. Nausėda, 1641 N. 
\ Paulina st., Chicago, IU. 

Vice-piranininkas F. Yeryga. 
toov So. Jiarsnneicl ave., Chicago, 
I1L 

Nutarimų raštininkas J. Purto-
kas, 4437 So. Farfield ave., Chica
go, IU. 

Finansų raštininkas B. Nenarto-
nis, 4412 So. Richmond st., Chica
go, IU. 

Iždininkas kun. Ig. Albavičius, 
717 W. I8th St., Chicago, IU. 

Pirmininkas—J. Bubnis, 1426 S. 
10 St. 

Vice-pirmininkas—J. Daugirdas. 
1117 N. 12th St. 

I raštininkas—V. Ragaišis, 1612 
Indiana Ave. 

II raštininkas—J. Dvilaitis, 1120 
Aiabama Ave. 

Kasierius—J. Simoninas, 228 S. 
14th St. 

Iždo globėjai:—J. BUa, A. Vir
bickas. 

Maršalka—M. Daunoras. 
Organo raštininkas—Ig. Erma-

la, 1717 Erie Ave. 
Susirinkimai būna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 

jPaklydelio Kelias 
Keturiuose aktnose scenos 

veikalėlis. 

Para iė 
Vystanti šakelė 

Kaina 15c. 

j Veikalėlis neperdidelis, 
j lengvas sulošti, gražaus ir 
• • • • 
i rimto turimo. i 

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

WAUKEGAN, DLL. 

Norėdami 
uckite: 

gauti Adre-

"DRAUGAS" PUBL. C0. 
! 1800 W. 46th Str. 
; Chicago, DL 
H . ; 

Dr. M. Shipnicki 
3107 So. Morg&ii otreet 

i 

BARGEXAS. 
A n t įKirdavii i io lo tas V 5 x l 2 5 a n t Ook 
I'ark Ave.. Bartletts Highland, par
siduoda per savininko 
JOHX FLOKEX 

. -13! i \ o . Uatulin Ave. 
Telefonas I n ū i ^ sti4S 

Iždo globėjai: 
St. Jucevičia, 726 W. 18th St., 

Chicago, IU. 
J. RupŠis, 4430 So. Maplewood 

ave., Chicago, IU. 
P.VRSIDIODA. 

Barzdaskutykla (Barber Shop) lie
tuvių apgyventnj kolonijoj, priežas
tis pardavimo savininkas eina. j ki
tą "bianj" Atsišaukite: 

J. K. LAKOS, 
324 V . Baltinjore St , . 

BaltinH.ro. Md. j a v e v C h i c a g o , 11^. 
B. Sekleckis, 3427 Auburn ave., 

Direktoriai: 
J. Steponkaitė, 4545 So, Fair-

field ave., Chicago, IU. 
J. Petraitis, 4358 So. Washtenaw 

PAKS1DIODA 
medinis namas, 2 pagyvenimų, ce
mento beisniontas. vanos. raxas, e-

j lektra. Parsiduoda pigiai nes savi-
j ninkas i»važii;oja j kita miestelį. 

Atsišaukite ncdėhoj v nuo' 10 ryte 
iki T vaare. 
4980 Archer Ave. 

prie Crawford (40) Ave. 
Didelio bargenas ant Bridgopor-

to parsiduoda naiuas medinis ant 
2 !ubu 2 fiatai po 4 kambarius ir 
2 flatai po 2 kambarius. Raudos; 
neša per mėnesi $45. Kaina $3.-
500.00 jis yra dabar tik* iš lauko 
numalavotas. Viskas geram stovij. 

Parsiduoda geras ant 2 lubų 
medinis namas 2 flatai po 6 kam
barius. Vanos gazas elektra kiek
vienam kambarij. Bandos neša 
$40.00 ant mėnesio, parsiduoda tik 
MŽ $3.350.00 kas turite nors pen
kis šimtus tas ji galite pirkti, o 
likusius ant išmokesčio kaip ran-
dą. 

VIEŠA PADĖKA 

rams, kurie >avo uždarbį par
nešdavo pačioms. Tuom tar
pu girpebnos apš vienturiai 
kalbėjo savo klausytojoms a-
pie meilę. Moterys nusiskun
dė savo vyrais, kad nepati
ria tankaus išėjimo iš namu, 
•*ad refkalsuja dausiau darbo. 
Ciirpelnos tuos \-yrus pavadi
no kapitalistais. Pusprotės 
moterys tam pritarė* Jos mat 
nekapitalistės, tik vyras kapi
talistas, kad per dieną kaip 
arklys dirba, kol užpelno iš 
ko iryventi sau, patfiai i r vai
kams. 

Dabar pa> nui- Cieero'je y-
ra visokių moterų. Beveik vi
so- yrn padorios ir išmintin
gos. Bot mažumoje yra viso-! tokiŲ idėjinių organizacijų 
kiii. Vienos dar tik g-Mi-i sa-Įveikimo. .Jis išvažiavo ant u-
koniąi.- apšviestunais ir bėsrio-ikių. Tikini'^. Kad rudenyje vėl 
įa jų klausyti. Kitos tebegy- .sugryž. (iarbuoties jauinny 
renrljmo.- .-n .-avo vyrais in ta rpe . 

iš Cicero, ID. 

Už ilgą lankymą, gražius 
' i r malonius patarimus laike li
gos mano vyro, ir už.tinkamą 
patarnavimą laike jo laidotu
vių, birželio 15 d., iš Šv. An-
iaso bažnyčios j šv. Kazimie-1 
ro kapines, turiu ištarti širdin
gą ačiū gerb. šv . Antano pa
rapijos (Cicero 111.) klebonui, 
kun. H. J . Vaičiūnui ir jo 
gerb. asistentui, kun. Pr . Vai
tukaičiui. J iedu tikrai už-
sitimĄVc viešos, rraošii džius 
padėkos. Taipgi ačiū visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse. 

Konst. Golubickienė. 

Parsiduoda labai pigiai marinis 
namas ant 3 lubų labai geroj vie
toj 3 flatai po 6 kambarius vanos 
ir gazas. Randos ant mėnesio 
$75.00. Parsiduoda tik už $7r800.-
00 nepraleiskit tos geros progos. 
Bet kreipkitės Į mano ofisą del 
platesnių žinių. 

GEORGE PETKUS. 
Real Estate. Loans & 
Insurance, Foreign Exchange 

and Steamship Tickets. 
3402 S. Halsted St. Chicago. 

TeL Yards 5379 

AXT PARDAVIMO 
2 augSči\i mūrinis namas 4 f latg su 
dviem krautuvėm, su kambariais už
pakalyj moderniškas. Parsiduods už 
labai prieir.;;ina kaina. 

1737-39 W „ 5 1 Str, 
S:Miuinka< 

• 17S3 W. 51 Str. 

-*KT PARDAVIMO. 
1 akras ŽCIIKS ir o kambarių namas, 
maud>'kh's. gazas ir kiti moderniš
ki įtaisymai, garadžius ir mažas so
das. Art. šv. Kazimiero Kapinių. 
Parsiduos ant išmokėjimo. 

J. S. HOVLAN'D, 
l l l t h & Mt. Grccnwoo<l. 

P\KSIIM <>n\ 
labai pigiai 2 lul>v augščio medinis 
namas, 3 pagjT. 2 po 4 kambarius 
1 pagyv. 7 kambariai, randos 46 5.00 
j metus. Prekė tik $2.500.00 prie 

sal ininkas ant 2ro flora 
3434 So. Vnkm Ave. 

p.\Rsn>roBA 
Grosernė ir Saldainių Krautuvė, 
randasi geroj lietuvių apgyvento} 
vietoj. Atsišaukite greitai: 

3246 S. Emcrakl Ave. 

Chicago, UI. 
A. Valančius, 1442 So. 49th Ave.. 

Cicero, IU. 
A. Nausėda, 1041 N. Panlina St., 

Chicago, 111. 
J. Rupšis, 4430 So. Maplewood 

ave., Chicago, 111. 
Kun. M. L. Krušas, 3230 Auburn 

are., Chicago, I1L 
F. Veryga, 4539 So. Marshfield 

ave., Chicago, 111. 
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 

Marąuette Road, Chicago, 111. 
Kun. Ig. Albavičius, 717 W. lSlh 

St., Chicago, III 
Kun. F. Kudirka, 2337 W. 23rd 

st., Chicago, 111. 
A. Dargis, 726 W. 18th s t , Chi

cago, 111. 

Agitacijos komisija: 
Prof. knn. Pr. Bučys, 2634 W. 

Marąuette Road, Chicago, 111. 
St. Jucevičia, 726 W. 18th st., 

Chicago, 111. 
A. Dargis, 726 W. 18th st., Chi

cago, 111. 
B. Nenartonis, 4412 So. Ricb 

mond st., Chicago, 111. 
J. Šliogeris, 1447 So. 50th ave., 

Cicero, 111. 

Pirm. — Antanas Sutkus, 1317 S. 
Victory Str. 

Vice-Pirm. — Steponas Keliotis, 
1228 So. Victory Str. 

-Vut. Rast. — Jurgis iiukantis 
1201 So. Victory Str. 

Finansu-Rašt. — Tavadoras Sta-
nulis 502 So. Utica Str. 

Kasierius — Antanas Bakšys 1339 
. So. Victory Str. 

Kasos Globėjai: — 
1. Pranas KasdeleviČius 1017 — 

Eight Str. 
2. Jonas M. Leškys 1329 So. Jack-

son Str. 
3. Petras Pocius 726 Eight St. 

Maršalkos:— 
1. Kazimieras Stulginskis 1339 S. 

Victory Str. t 

2. Jeronimas Šimulnas 759 Sberi-
dan Road. 

Knygins. — Pranas Kapturauskis 
ISlil J>0. * ,uvi ,> b l . 

Vėliavos nešėjas: — Stanislovas 
Urbonas 911 Eifht S t 

Organo Užžiurėtojas — Kazimie
ras Burba 1416 S. Prescott Ave. 
Šv. Antano Draugija susirinki

mus laiko po 8-tai dienai pirma 
sekmadieni, kiekviena mėnesi, -ma 
valanda po pietų, Lietuviu svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Strs.»\Vau-
kegan Illinois. 

CHICAGO, OA-EKOIS 

• u a n d e s : — 8 lkl 12 U ryto; 
6 po pietų lkl 8 rak. Nedėllo-
mla nuo 5 lkl 8 raL n l u n , 

. 

Telepbone: Tards 8492 

• 

. 

AKUŠERIU 
A. SHUSHO 

Tnrla p»*yrtm% 
moterių Ilgose; rn-
pestingai prižiū
riu ligonę Ir kudl-

4 j k; laike ligos. 

S2&5 So. Halsted S t . Cnlcajco, HL 
B3M 

•M 

DR, G. M. GLASER 
• rraktiknoja M metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro SC, Chicago, HL 

8 P E C U A U S T A S 
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto 
iki i i«o pietų, nuo i liti 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po p l e t 
Telefonas Tards 687 

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖ 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 

So 

( M 

CICERO, ILL. 

Apleido koloniją. 

Pastaromis dipnomis šią ko
lonija ^apleido L. Vyčiu 14*tos 
kuopos veikėjas, p. Bol. l^e-
narias. Prisidėdavo ir prie ki-

iu uždarbio jau kovoja <u jai 
kaip >u kapitalistais. Yra i 
lokių, ka jau pabf>,ffo nuo ių\ 
npva "k^nitflli.it n " kurieuii; 

-• - - ^ — - Į 1M. " " T " 

buvo prisiekusios amžiną mei-i 

Pr. 

PIRKITE 
LUTUVOS PASKOLOS 

BONUS 

NAUJAS GYDYMO BUDAS 
PERGALI REUMATIZME 

7 5 o . W « m ^ D ^ k a i K o ž n a m K e t l f č l o j m 
8vrf»cu»«. M. Y. tapo terastas n»ujjis >>»''»» 
cy.tvmo r n i M l u m n . U raportų. kuri<> HJ-
grlsto ano artotojij šio v a i « o yra t i k a i slr-
bf-tini. K«t ir tokie korie bovo vi»al be 
vilt ies 1r neiSrJ'^m: »*l >ekiai» vatatala. 
tuojaos l » v o dideli palaor^Blma. Jis na>-
k i n * .uric scl<1 n kalkm* dr«»ska jsisMa i 
kraują, i*H*l*nt visus nereikaMntus daly
kus II imogaos sistemos. Skaufleiimas. *ti-
\-umaa sapVtUnas vlxai prapuola. 

S) naują gydymo badą išrado Penas 1>-
lano Ir j is užtikrina, k sd vaistas yra jre-
ras. j is nori. kad kiekvienas kentėtojas is-
mė*mta dykai 7S<-. pskelj. kad paraitk-
rlntl: Fonaf t>rlano fsako: "KM prirody
ti Jums, kad Oejano vaistas yra iMtn p*-
colbs nuo r»um»ti7mo. apfiurtnt ka 
gat j i s b«<M utslst«vejee ir kad na) jokie 
vsii«ta»a Jums nogalbejo. Ai Junie prisig-
mų pilna ISc. pakdj dykai. jeig« Uklrpėt 
•i pi . - i kaita »• * v « p«v«rde ir 
*i\rf',r V" k">."Oe TV--. ': • i i - : , 
pual in r i«n ypuvricn- 5-r»?r">m-'« •-

F H r>' •»--• i ?.•»;- r>. o- iffm S<Į •.;•<•« 
$.\imį\t<t. N ^ A- •ratu !"-« i; ' '•*-
• :eną Paxe. , «r.t- x*ek" "•ni adreeo ' 
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"DEAUGUA* 
Gavome 6 "Draugijos" numerius po 2 num. vienoje knygoje 

Kaina vienos knygos $1.00. 
"Draugiją" gausime ir toliau. Kas norite, galite pas mus 
užsiprenumeruoti. 

Metams $6.00. Prisiontinesime kaip t iktai gausime. 

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

"GANYTOJAS" 
redaguojamas prelato A. Dambrauskos, padedant kun. M. Vait
kui. Laikraštis didujno 32 pusi. Jis (alpins straipsniu iš pla
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto
jus apie bažnytinj-rcligijinj gyvenimą apskritai pasaulyj ir y-
pae Lietuvoje, kels ir gvildens įvairius gyvuosius mūsų dvasiš-
kijos gyvenimo klausimus. Laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 šilingai 

"ŽVAIGŽDE" " 
Eina sykį į mėnesį. Kaune. 

Šis laikraštis skiriamas katalikų dvasiškiems reikalams apru-
piuti: Iš paduotų nurodymų, kas bus jame rašoma matyti, kad 
bus labai jvairiaus turinio ir piuias malonių pasiskaitymų. Re
daktorius kun. M. Vaitkus. 
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 Šilingu 

. Visus galite užsiprenumeruoti "DEAUGE". 
Kas norite tiesiog ra tų laikraščių Administraeija susinešti tai 

tevarnoa šį adresą: 

KAUNAS, DIDŽ. VILNIAUS a N. 34 UTHUANIA. 
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T. Grigaliūnas, pirm., 1437 
l l th St , 

Jurgis Bataitis, vice-pirm., 1428 
So. l l th S t , 

Aug. Juknialis, fin. rast., 1626 
New Jersey ave., * 

Prot sekr. Kazimieras Smai-
džiunas, 1017 Swifts Ave. 

Ižd. Antanas Čižauckas, 1318 
New York Ave. 

Kasos glob. Kazimieras Lukšas 
ir Jons^ -T VV 

Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antrą 

nedėldienj mėnesio. 

DR. CHARLES SE6AL 
Perki'lė « T O oftsa po omn. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovy. motenj Ir t y -
nji tiCT. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki S:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Droxel 2S80 

• 
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Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street 
Kambarla 824 

TeL Central U N 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
TeL Tartb 4681 

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pittsburgh, Pa. 
Valdybos Antrašai: 

J. 
J. 
J. 

P. Petraitis^—pirmininkas. 
Janauskas—vice-pirmininkas. 
W. Patckevich, nutarimų raš

tininkas. 
J . Daukšys—finansų raštininkas. 
B. W. Woshner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

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

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmofcas. 

VYRIAUSIAS KATALIKŲ 
KOMITETAS. 

FEDERACIJOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R. K. FEDE

RACIJOS VALDYBOS 
ANTRAŠAI. 

WESTPULLMANIEČIAI! 

Atkreipiame J asų atydą, 
kad pas J u s dienrašti " D r a u 
g ą " atstovauja p. M. Kaupe
lis 12115 So. Halsted St. 

Pas jį galite gaut i kasdien 
nusipirkti " D r a u g ą " , ta ip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
i r • apgarsinimų paduoti į 
dienraštį. 

Kun. Pr. Bučys, prezidentas, 
2534 W. 67-ih str., Chicago, 
m. 

Kun. J. J. Jakaitis, vice-pre-
zidentas, 41 Providence str., 
Worcester, Mass; 

Kazys česnulis, vice-pres., 
456 Grand str., Brooklyn, N, 
Y. 

Jonas E. Karosas, sekreto, 
rius, laikinas antrašas 381 
Westminster ave., Detroit, 
Mich. • 

K. J. Krušinskas, iždinin
kas. 456 Grand str., Brooklyn* 
JT. Y. 

Iždo globėjai: 
Kun. M Pankus, 443 Park 

ave., Brldgeport. Conn. , 
L. Šimutis. 456 Grand str., 

Brooklyn, N. Y. 

PIRKITE LIETUVOS "VAL
STYBĖS BONŲ. 

/ 
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Penktadienis, liepos 9 1920 
i' «Mi | i I • • . « « • > » — * — • » 

5>»« 

CHICAGOJE. I! 
ii 

KATAUKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Penktadienis, liepos 9 d.} 

Šv. Veronika Jui. 
Šeštadienis, liepos 10 d., 

Šv. Septyni Broliai kentėtojai. 

SUAREŠTUOTAS LEITE 
NANTAS WANDERER. 

Intariaraas savo moters nuiu 
dyme. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ, 

VARGONININKŲ DAR
BUOTA 

SU GAZO KOMPANIJA 
NAUJAS TRUKŠMAS. 

Nežinia kaip tas bus patvar
kyta. 

U? 

is< 

"State Public Utilities" ko-
™į<ija ĮšTiaujo užverčiama nu-
.sLskundiniajs prieš gazo kom
paniją. Dalykas ve kame: 

Nesenai ta komisija gazo 
kompaniją autorizavo suvarto
jamai gazui padidinti kaina. 
Padidinta kaina turėjo veikti 
su birželio 16 d. 

Ta pačią dieną ar keliomis 
dienomis vėliaus gazo kompa
nijos meterių skaitytojai (ka
trie po namus vaikščiodami 
užrašinėja suvartoto gazo kie
kybe), kaip kas mėnuo perė
jo per namus ir pristatė kom
panijos oi'isan užrašius. 

Kompanija iš tu užrašu pa
darė sąskaitas žmonėms su
lig naujos kainos, vietoje vie
nos ar kelių dienų. 

Suprantama, žmonėms pa
daryta didelė neteisybė, nau
jas išnaudojimas. Ir todėl pa
kilo skundai prieš kompanija, 
už tokius darbus. 

Jei kompanija teisingai el
gtųsi, tad šokančiose sąskai

dose atskaitytu perimtus nuo 
žmonių pinigus. 

Bet kas gali pasakyti, ar 
taip bus padaryta, 
- Gazo kompaniją šiandie ne
paliečia jokia kontrolė. 

• 

PIKTADARIAI PRIMUŠĖ 
ŽMOGŲ. 

Reikalavo nurodyti savo 
auksą. 

• 

. i • 

Buvo pakilusios kalbos, jog 
John (iallagber, fa metų, tu-
rjs daug pinigų. Savo auksą, 
buvo ,-akoma, jis pas
lėpęs mažajam kambaryj, 
užpakalyj jo plaikomos barz-
daskutyklos, 3823 So. Halsted 
gat. 

Užpraeitą naktį du piktada
riu užpuolė barzdaskutyklą. 
Paėmė $8 iš registerio ir pas 

V seni pareikalavo nurodyti, kur 
jis turis auksą. 

Gallagher sakėsi, kad jis 

Kiluonut, šioj vietoj bnve. 
pranešta, kaip buvęs S, V. ar
mijos leitenantas Wanderer.su 
savo. moterimi vėlokai vaka
re ėjo namo. 

Namų prieangyj susidūrė 
su plėšiku. Tasai plėšikas nu
žudė leitenanto moterj, gi lei
tenantas tuė-tuojaus iš revol
verio patiesė plėšiką. 

Tasai nužudytas tntariamas 
plėšikas nebuvo pažintas, kas 
per vienas. 

Tuojaus po to detektivai pa
tylomis pradėjo tyrinėti tą 
nepaprastą atsitikima. Ir su
sekta nurodymu, kad turbūt, 
pats leitenantas nužudęs sa
vo moterj ir podraug nežino
sią žmogų. Nes aiškiai patir
ta, jog po nužudymo leitenan
tas pasiėmė nuo intariamo 
plėšiko revolveri ir šalę jo 
lavono pametė nuosavą revol
verį. Abudu yra armijos revol
veriu. 

Leitenantas \Yanderer prisi
pažino tai padaręs aiškinda
masis, jog intarianiojo plėši
ko revolveris buvęs geresnis. 
Todėl ir sumainęs. 

Suareštuotu dar ir kitu du 
leitenantu artimu žmogų. Ma
tyt, bus išvilktas aikštėn koks 
nepaprastas daiktas. 

SUIMTAS SVARBUS VAGIS 

Trys poliemonai naktį ėjo 
pro šąli vaistinės. ol22 India
na ave., Iš vidaus vaistinės 
pasigirdo koks tai nepaprastas 
braškėjimas. 

Jie sustojo ir ėmė kiaušy 
tifs. Tuo metu per kitas du
ris iš vaistinės spruko laukan 
trys piktadariai, sušoko lau
kiančiai) jų automobiliun ir 
nuvažiavo. 

Bet vienas piktadaris susi
vėlino kiek išbėgti iš vaistinės 
ir tą pagavo poliemonai. Jis 
mėgino dar šauti i policmo-
nu>. Bei revolveris neveikė. 

Suimtas yra policijai žino
mas vagis George Bissett. Jis 
perniai nužudė vieną detek-
tivą. Buvo teismas paliuosuo-
tas. 

Šiandie jis sakosi, jog su 
vagyste vaistinėje neturė
jęs nieko bendra. Girdi, "ap
linkybė? jį užnešusios vais-nelurj* aukso. 

Piktadariai ji baisiai ap- | t inėn kaip kartas tuo metu, 
daužė ir nuvilko i užpakali-1 kuomet t-n buvę įsikraustė 
nį kambariuką. Tenai tiedu va&ys-
niekšu grūmojo visai nužu
dyti žmogų, jei jis nepasaky- j pasiteisinimu, 
siąs, kur laikąs auksą. 

Bet priblokštas senis nieko 
neatsakė į jų grūmojimus. Pi
ktadariai pamanė, kad jis jau 
mirštąs, kuogreiėiaus išdūmė. 

PRANEŠIMAS. 

Dr-as M. T. Strikolis 
turintis savo ofisą po num. 
1757 W. 47 Str., dabar per
sikėlė j Peoples Teatrą, po 
num. 1616 W. 47th Gatv.. rei
kale galima kreįptis tenai. 

Tegu galas ima su tokiuo 

BAIGIASI MIESTO DARBI 
NINKU STREIKAI. 

Jau kuone visi miestiniu 
- I _ _ L : _ : _ L . . „ i : i — : .-.;v«;^,\ 
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Cliieagoje. Tie streikai buvo 
pakėlę daug tiuksmo. Vie
niems darbininkams padidinta 
užmokestis, kitiems pažadėta 
tas padaryti. 

DarfMTi>ikai nusprendė, ka,l 
streikai neduoda jokios nau 
dos ir todėl nutarta imties 
darbu. 

; 

A PETRATIS F A B I J O N A S 

m 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E ' B A N K 

REAL ESTATE -INS'JRANCE 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokorl** 

N O T A R U L Š A S 
324} S» Hihted Street. Ckicafo IHinou 

T C L f P H O N t BOULCVAKO 611 

Ateinantj šeštadieni Obica-
yon suvažiuoja atstovai visu 
tų politikos frakcijų, kurioms 
nepatinka nei republ ikonų, 
nei demokratų partijų šiandie
ninis veikimas. 

Suvažiavę atstovai , Įkurs 
trečią polilikine partiją ir no
minuos savo kandidatą į ša
lies prezidentu*?. \ 

S. L. R. K. A. Vargonininkų 
Chieagos kuopa laikė pusmeti
ni susirinkimą 18 d. birželio, 
1920 m., Beethoveno Konser
vatorijoj. .Susirinkimai! atsi
lankė nemažai narių. Buvo ir 
svetys p. A. Aleksis iš Detroi
to, Mich., kuris susirinku
siems pridavė daug energijos. 
Dar niekad nebuvo mūsų kuo
pos tokio gyvaus susirinkimo 
kaip šis. (lai del to, kad jame 
turėjome svetį. 

Daug naudingą dalyki; nu
tarta, ypaė visiems vargor.. iš
vien darbuotis ir tobulintis mu 
:dkos srityje, kad mūsų niuzi 
ką kaip bažnytinė taip ir pa
saulinė kiltų augštyn. 

Toliau prisiminta ir apgai
lestauta draugai, kurie aplei
do Suv. Valstijas, k. a. p. K. 
Mikalauskas, kuris iškeliavo 
Lietuvon ir p. J. Kudirka, 
kurs iškeliavo Italijon baigti 
pasaulinę dainavimo šaką. Iš
reikšta geriausi linkėjimai at
siekti savo tikslą. 

Aut galo liko išrinkta nau
ja valdyba iš sekančių asme
nų : 
Pirm p. A. S. Pocius. 
Vice-Pirm J« Balsis. 
Rast B. Lauraitis. 
Kas J. Brazaitis. 
Kasos Glob V. Niekus. 

Galima tikėti, kad Chieagos 
Vargon. kuopa išsirinkus nau 
ją ir gabių valdybą daugiau 
nuveiks muzikos srityje. 

Geriausio pasiekimo naujai 
iiiusŲ valdybai ir visai kuopai 

Narys. 

IŠ TOWN OF LAKE \uuumi 

Alumnų 1 kuopa laikė vien.i i 
iš svarbiausių pasirinkimų lie
pos 1 d. Susirinko labai skait
lingas būrys jaunimo ir gyvai 
svarstė' kuopos reikalus. 

Bernaiėiai ahunnai yra su
siorganizavę į"IndoorTeam' \ 
kurie gražiai žaidžia. Jiems 
kuopa supirko tam tikrus į-
rankius. Dabar jie. užuot gat
vėmis lakstyti, gražiai ir nau
dingai praleidžia laiką. 

Nieko nesigirdi iš mergaičių 
pusės. Gal jos aenori garsin-
ties. O jei dar nieku neužsiė-
musios, tai pataiviau organi-
zuoties ir išgalvoti ką nors 

gražaus. 
Kuopos valdyba kitiems me

tams paliko ta pati, t. y. dva
sios vadovas gerb. kun. N. Pa
kalnis, pirm. Z. Hajoriniutė, 
pirm. pagelb. — 
nutarimų ras t -
čiutė, t'iu. rašL -
kaitė, ižd. — J. . 
respondentas J 
maršalka — K. Vaitiekaitė. 

Mūsų dvasios vadovas kun. 
X. Pakalnis dar yra išvažia
vęs ant vakacijų. Visi Alumnai 
nuoširdžiai linki linksmai pra
leisti vakacijas ir sveikam stv 
grjžti. Alumnė. 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 

I PIKNIKAS! j 
§ Nedelioj. Liepos 11 d., 1920 i 
| NATIONAL GROVE, - - - Riversįde, 111. | 
I Pradžia 10:00 vai. iš ryto. Įžanga 25c. Ypatai § 

5 Dar neužmiršome pereitų metų pikniko, o jau vel Westsaidieėiai gamina lenktines. Bet lek- S 
s tinių šimet bus keletas. Dainų lektinės nė neminime. Viduryje daržo, kaip gaidys, stovės rau- E 
5 donas straikeris. Isbandykit visi Chicagiečiai savo jiegas ir sveikatas. Pažiūrėkit, ar visi, kurie s 
| daug sveriate, priversite straikeri "giedot." Ištirsite taipgi \Vestsaidieeių namų darbo skanių gė- i 
5 rimų ir patys nuspręsite katra šeimininkė pagamina gardesnius yra verta dovanos? E 
S Piknike bus išlošimas siuvamos mašinos ir auksinio laikrodėlio. Bus muzika ir šokiai. = 
S E' 
| Visi, tad i Anšros Vartų Parapijos Pikniką. Visi i National Grove (Daržą). Riverside, | 
E Imkit 22-rus karus iki galui, o paskui La Grange iki daržui I 

Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAS. I 

J 

1'. Jansonas, 
- Z. Jurgai- __ 
S. Pavlaus-15 _ 
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CICERO, ILL. 

Vyčių gegužinė. 

Birž. 27 d. L. Vyčių 14-ta 
kuopa su savo prieteliais tu
rėjo šeimininj išvažiavimą 
Riversidės miškuose. Pasige
rėjo gamta, lietuviškai pažai
dė ir taip labai draugiškai 
diena tapo praleista. 

Pr. 

IŠ NORTH SIDE. 

Gražioms pavasario dienoms 
užėjus, visi poilsio dienomis 
kraustosi iš surukusio miesto 
Į girias arba i užmiesčio kam
pelius, kur pasidžiaugia gam
tos gražumu ir pakvėpuoja 
tyru oru. 

Įvairius piknikus ir šeimi-
ninius išvažiavimus ypatin
gai rengia jaunimą?. 

Tokiame išvažiavime lemta 
man uuVo Imti nedėliOj, Oirž. 
27, 1920 Jefferson'o miškuose, 
kuri Įrengė Lietuvos Vyčių 
."> k p. 

Išvažiavime apart vyčių 
dalyvavo Šv. Mykolo parap. 
choras ir daug svečių iš kitų 
kuopų. 

Linksmai jaunimas leido 
laikę, žaisdami hole (ball). te-
nnis ir draugiškai šnekučiuo
dami. 

Paskui šeimininkės pagami
no stalus. 

Užkandžiaujant keletas iš 
Įžymiausių darbuotojų pasakė 
prakalbėles. Kalbėtojams už
baigus kalbėti ir pasisotinus, 
vietinis parapijos choras po va 
dovyste J. Brazaičio padai-
_ ( . « . , , I . !. « . ) . , C*>..IC,, T i r t . , rmn 
iiitvu ririein i in i i i ruu . ASUUS,*.-
lis iš svetimtaučių atydžiai 
klausės lietuviškų dainų. 
Kuomet choras pabaigdavo 
dainuoti ir jie plojo ranko 
mis. Saulutei slenkant už mi 
ško vieni vyrai ima. dainuoti 
žinomas Lietuvoje dainas, ki
ti vaikščioja, kiti ilsisi susė
dę ant žalios pievutės. 

Žvaigždėms pradėjus mirk
sėti, dar valanda, kita, pras
linko ir vėl reikia grįžti j su
rukusi miestą. 

Neabejoju, kad prieš užsi
baigsiant vasarai dar vyčių 
kuopa Įrengs panašų išvažia
vimų. Jaunutis. 

RED. ATSAKYMAI. 

Vyčių komitetui (Spring-
t'ielde, 111.) Jireų koresponden
cijos negalėjoine patalpinti 
prieš 5 d. liepos,' nes vėlai pri-
siuntėt. 

PRANEŠIMAS. 

Rubsiuvių unijos 269 skyrius 
rengia dideli išvažiavimą i Jef-
ferson girias nedėlioj. liepos 11. 
Pradžia 10 valandą. Bus suruošta 
puiki programa. Visus prašome 
atsilankyti. 

Komisija. 

IŠ LIETUVOS. 
PAIEŠKOJIMAI. 

Klebiškio valsčiaus, puštas Prienai, 
Marijampolės apskr. Lithuania. 

Paieškau savo pusbrolio Antano 
Adomo sūnaus Greibaus. Paeina 
iš kaimo Šimiškių, Skapiškio pa
rapijos, Kauno gub. Meldžiu at
sišaukti šiuo adresu: Pelikarpa*. 
Speieis, Kaunas. Laisves Aleia, 
f>2 Teelusytės knygynas. 

Jarašunas Kazimieras, mano dė
dė ir teta Ona, prašau atsiliepti 
ir atsiųsti adresą, šiuo adresu: 
Lietuva, paštas Subačius, Pane
vėžio apskrities mokytojui Stasiui 
Janauskui. > 

S.P. Mano dėdė ir teta jau prieš 
karą gyveno Amerikoje. Esant ka
ro aplinkybėms žuvo adresai ir 
visi giminės, pas kuriuos galėčiau 
gauti adresą. 

St. Janauskas. 

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

je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
lieuvių šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga-
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai 

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu:" 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. Chicago, DX 
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I NAUJAS TEATRALIS VEIKALAS E 

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

Ieškomas yra Civonavieius An
tanas seniau gyvenęs Pibodos mie
ste. Amerikoje, nuo kurio jau 7 me 
tai kaip negaunama jokios žinios. 

Prašomas atsiliepti šiuo antra
šų: 
Lietuva, Kaunas, I Raitelių Pulkas 
Tnibočių Komanda. 

Martinui Kazlauskui. 

Motiejaus Mickevičio. iš Giniu-
nų kaimo. Prienų parap.. Mari
jampolės apskr. ieško brolis Pra
nas. Antrašas: 
Lithuania — Kaimas, Elektro — 
Technikos batalijonas, Karininku* 
Petrušauskiii (įduot Mickevičiui 
Pranui). 

Kur yra: Motiejus ir Juozas 
Petraičiai iš riudiškių kaimo. 
Prienų parap.. Marijampolės ap
skr. Antrašas: 
Lithuani/i — Kaunas Elektrę — 
Technikos batalijonas, Karininkui 
Petrušauskui. 

•Kur yra: Motiejus ir Vincas 
Girniai Šakališkių kaimo. Iglian-
kos parap., Marijampolės apskr. 

Antrašas: 
Lithuania — Kaunas, Elektro — 
Technikos batalijonas. Karininkui 
Petrušauskui (įduot Juozui Gir
niui). 

Juozas Kašiuba Giniunų kaimo, 
Prienų parapijoj Marijampolė? 
apskričio ieško giminių ir pažįsta
mų. Antrašas. 
Juozui Kašiubai, Giniunų Kaimas. 

II TEISINGOS DRABUŽIU I 
KAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvie _ 
nam kišeniul. Gvarantuojame kad IS 
sutauplnaime jums 10% lkl 50% = 
ant kiekvieno pirkinio: nekuria 15 
dalykai mažiau negu vrholesale ! E 
kainos. S 

Vyru ir jaunu vaikynu gateri ' s 
drabužiai padirbti ant užsakymo ! S 
bet neatsišaukti siutai ir everko- S 1800 W . 4 6 t h Sta
tai su dirželiais ir be, for fitt'ng 5 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu specitale eile 
siutu ir overkotu po J15, 17.50, 
J20. $22.50? $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Helinos vil
nos siutai po $35 iki $50. Valku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augS-
čiau. Vyru kelines $4. ir augšdiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis n-ioSimtis h% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo , Į 
Europa. \ 1 i 

j '' 
Atdara kiekviena diena iki 9 

vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne- ' 
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

1 I 
i ' ' 

1415 So. Halsted Street 
S. GORDON, 

Dešimts Mėly Smuklėje 
Vertė 

Jonas M. Širvintas 

Kaina 50c 
Daugiau imant nuleidžiamas nuošimtis 
Adresuokite: # S 

"DRAUGAS" PUBL. CO.' o | 
Chicago, IU. E 
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Carter's Uttle Iiver PIHs 
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 

Negali Boti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pijrulka 
Mažas Dosas 

MAža Raina 

Tikras tari pasirašymą. 

Kraujas Mi«riatis Odeii«s 
}ra priežastimi lU>IKko«iy 
VfidU. , CARTER'S IRON PILLS 

t Jums pagelbės, pamėginkite C 
• • H a M a M a a a H a M M K r ^ 

••tmiiiiiiiiiiiMiimimuiiiiiiiiin i 

ERNEST WEINER 
ORY 0 0 0 D 6 

1800 W. 47th kamp. Wood Sta. | 
Ktinpu i 
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ŽVAIGŽDUTE f 
, M M dnodame dvigubas _ 

KetvergaU ir Subatomis. ~ 
Dideliame pasirinkime gaunami,! S 

Visokie materijolai. valkams drabn-; s 
»1»1. «»hA» tr lalratea. v i r 

Pluksnos 
79c 

i i 

Graži Maldaknygė 
Ypač tinkama einantiems prie Pirmos Komunijos. Knygelė 
- - -• HoiH Voniiniai anrl«r«i ant jindaro V. Jėzaus naveik-

Pluksnos | 
79c 

PLUNKSNOS. 
iinniiimiumiiiiiiiiMirniimHfiiiimnn 

slas, uždaroma sagutė. 
Kaina — $1.75 (su kryželiu viduje) 

% • 1.60(bekryželio) 
Norėdami gauti kreipkitės j 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO., 

-• 

I 1800 W. 46-th Street, Chicago, IU. | 
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G I I B I T A 
Silpnybe, paeinančios m o persidirhimo, paiisimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
"Dranga R«>ika1«" 

imynos, kurios kurt?dažiiiojo jo vpiki»ti<'ia ji*»gĄ. daugi*is bo jo neapsieina. 
k vionas P»in-Exp«lierU ir "iiel jasa. apsaugojimo, j;» yra paženklintas 
aizbaženklin 0 

^ ANOHOR (Įlfcsiras) ^ 
Jeisjn ant pokolio nėra vatzbaženk'i" ;k»ro, t»i jis nėra tikras ir jn» tokio 

ceirakite. Vitos* »pti«ko«e po 35c. ir 70c. Taipei galima ganti pas išdirbėjus: 
P. AD. RlCrtrER * CO.. 326-330 Bn»dwajr, New Yot* 
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