
10 Ml 2 6 tittl) 

® 

r' 

sa 

* 

K. 

<* 

a DRAUGAS 99 

Publlahrd Daily Bxe*pt Saadayg 
° » * *«•!• , • $3.M 
8*« Moaths $4.00 

AT NEWK-STAXIKS 8 A OOPY 
DRAUGAS PUBLISHUfO OO., Inc., 
1800 W. 48th St., Cfeleftgo, niinuto. 

D < • » • 

LITHUAN DAILY FR1END 

FIRST EDITION 

PIRMOJI LAIOA 
» ' • t * • • » » > • • 

Pubiished and dJstrtbnted under permlt (Mo. 468), anthotfeed by the Act of October 8, 1817, oiTHteNat the Fost Offtoe of Chicago, 111. By the order of the President, A. S. Bnrleson, Postmaster General. 
H™ ' " ' ' , . , . - • — . Į„ ... .. . - . , — — . — — - • . - • • • • i r i J •• i. i j n - n i I I Tii 1 ' i i , * , _ , . ,. , ••• „ Į - i. i- . 

KAINA Q 
PRICE ** 

CENTAI 
CENTS 

-J CHICAG0, ILLINOIS, PIRMADIENIS, LIEPOS (JULY) 26 D., 1920 M. 
ENTERED AS S E C O N D - C I J A S S MATTER MARCH 81, 1818, AT CHICAOO, ILLINOIS VNDER THE ACT OF MAJlt'H 3, 1878. 

METAI-V0L V. No. 175 

Nauja Lenkų Vyriau
sybe Varšavoje 

Ji Pasiūlė Armisticiją 
Bolševikams 

« 

Bolševikai Palei Rytinę Prūsiją 
EUROPA ANT SLENKSČIO NAUJOS KARĖS. 

PARYŽIUS, liepom 24, — Cla nėra dviejų nuomonių apie 
') tai, kad Europa laukia nauja baisi karė, jei bolševikai atmes 

' pačių lenkų pasiųlymą daryti armisticiją. 
Pakils karė del lenkų žioplumo, išdidžiavirao ir imperi

jai i stinių siekių. 
Jei bolševikai atmes lenkų pasiųlymą, tuomet prancūzai Irlkonai savo moteris su vai

tai užtels tiesiog per Vokietija siųsti lenkams dideles kais pasiunčia į vakarus. 
Sakoma, jog čia busią .vpic 

1,100 amerikoną. 

PASIŲLĖ BOLŠEVIKAMS 
PERTRAUKTI KOVĄ. 

Svarbios atmainos lenkų vy
riausybėje. 

Varšava, liepos 24. — Lenkų 
vyriausybė sovietų valdžiai 
Maskvon pasiuntė tiesiog:iij 
nuo savęs pasiųlymą daryki 
armisticiją tuo~aus pertrau 
kus našius. 

Lenkų vyriausybėje įvyko 
atmainos. Atsistatydino mi 
nisteris pirminiiikas Grabski 
Jo vietą užėmė Witos, vals
tiečių partijos vadas. Šitas or 
ganizuoja koalicij.n, minist^ 
rių kabinetą. 

Atmainomis patenkintas ir 
socijalistų vadas Dašynski. 
Nes jis apsiėmė but vice-mi-
nisteriu pirmininku ir pažadė
jo remti naują vyriausybę. 

Yaršavoj gyvenantieji arae-

RYTŲ SIBERIJA TAIKOSI 
SU JAPONAIS. 

Pasižada persiskirti su/'fool-
ševikais. ^ \ 

ir ang 
armotas, tankas ir amunicija. Ir tuojaus bus siunčiama ka
riuomenė. 

Taip bus daroma nežiūrint Vokietijos protestų. Vokieti
ja sulig Versailleso taikos sutarties turi pilną teisę uždrausti 
per savo žemes gabenti ginklus, amuniciją ir kareivius. Bet 
talkininkai to nežiūrės. Jie patys mindžios savo padarytą 
sutartį. Tokie yra maišalo Focho pienai. 

Ir kuomet tas įvyks, tuomet, karėn gali įsimaišyti ir Vo
kietija. ' f \ 

NAUJAS LENKŲ MINISTE 
RI<5 PIRMININKAS. 

BOLŠEVIKAI PAS MĖ BAL
TSTOGĘ IR DUBNO. 

Lenkai laukia bolševikų 
atsakymo. 

\ 

FOOE LUKERIUOJA, KAS 
BUS TOLIAUS. 

Tik būtinam reikale keliaus 
Lenkijon. 

Pranešama, kad jie užėmę 
Seinus. 

' • 

Londonas, liepos 24. -— An
glijos vyriausybės sferose nei-
kiek nenusistebėta, kuomet 
gauta žinių, kad lenkų vyriau
sybėje įvyko atmainos. Minis-
teriu pirmininku yra valstie
čių vadas \Vitos, gi jo asisten
tu — socjalisų vadas Dašyn
ski. 

Taigi šiandie lenkų vald/ia 
yra kaipir socijalistų rankose. 
Ir ta valdžia bolševikams pa-
siųlė armisticiją. 

Tegu pasimoko lenkai. 

Anglijos vienas augštesnysis 
valdininkas iš užrubežinių rei
kalų departamento taip sako 
apie lenkus: 

"Lenkai yra tikri pašėiėhai. 
Tai ypatingoji Europoje tau
ta, su kuriąja nelengva susi
kalbėti. Jie paliesti megaloma-
nijos ir reikalingi kur-kas di
desnės pamokos. Mes juos 
gelbstime, bethjie to neužsitar
nauja.' ' 

Siųlo armisticiją. 

Naujos lenkų vyriausybės 
pasiųstas toksai bolševikams 
pasiųlymas: , 

"Lenkų vyriausybė sovietų 
vyriausybei pasiųlo tuojaus 
pertraukti mūšius visam fron
te ir pasiųsti savo delegatus* 
padaryti armisticiją. 

"Mes lauksime ju3u atsa
kymo ligi 3:00 po pietų, lie-

~pos 25. Delegatų susitikimui, 
manome, tinkamiausia vieta— 
Varšavos — Maskvos vieške
lis, tarpe Baranovičių ir Brest 
-Litovsko, kur eina karės fron
tas''. 

Bolševikai yra paskelbę, jog 
jie darys taiką tik su lenkų 
liaudimi. Tad nežinia, ar jie 
sutiks daryti taiką su lenkų 
socijalistais. 

Londonas, liepos 24. — Va
kar oficijaliam iš Maskvos 
pranešime sakoma, jog bolše
vikai paėmė nuo lenkų tvirto
vę Dubno, Volinijoj. Ta tvir
tovė gynė pietinius Lenkijos 
rubežius. Be to, bolševikams 
teko Slonimas, pietrytuose nuo 
Gardino. 

Bolševikai grūmoja Europai. 

Vietos spauda daug rašo ii 
plačiai komentuoja apie bolše
vikų briovimąsi ant Lenkijos. 
Kai-kurie tvirtina, jog bolše
vikai grūmoja visai Europai. 

Nežinėliai tvirtina, kad bol-
šrvikai įsibriovę tikron Lenki
jon. To jie dar nepadarė. Bet 
veikiai gali padaryti. Nes Gar
dinas, Baltstogė ir kiti bolše
vikų paimti miestai nepriguli 
Lenkijai. Lenkai 'Ik tai v>isa 
sc vinasi. 

v 
Užėmę Seinus. 

Čia vienas laikraštis skelbia 
gavęs žinių, kad bolševikai 
paėmę Baltstogę ir Seinus. 
Seinai netolies Suvalkų. Gi 
* ast;>.:ač>is mieštos arti ryti
nės Prūsijos. 

Baltstogė yra už HO mailių 

Paryžius, liepos 24.— Mar
šalas Foch nemano keliauti 
Lenkijon pirmiau, kol negau-

nuo Varšavos. 
Apie Baltstogės paėmimą 

pranešta iš Maskvos. Apb 
Seinus — iš Varšavos. 

Jei bolševikai dar ilgiau 
br i ausis su tokiuo smarkumu, 
netruks jie atsidurti Varša-
von. , 

m 

Beirutas, Sirija, liepos 24.— 
Kadangi Sirijos karalius Fei-
sal atsisakė pildytį visus pran
cūzų reikalavimus, prancūzų 
kariuomenė smarkiau pradėjo 
maršuoti ant Damasko, kur y-
ra Sirijos valdžia. Kita ka
riuomenės koliumna eina ant 
Aleppo. 

glų misijų apie padėtį Lenki
joje. 

Sakoma, maršalas tik būti
nam reikale galėtų iškeliauti. 

Žinovai tvirtina, kad mar
šalo kelionė nebus reikalinga. 
Nes jei lenkai tiesioginiai bol̂  
ševikanrs pasfųlys armisticiją; 
tuomet pasibaigs karė Lenki
joje 

Tokyo, liepos 24.- — Rytų 
Siberija, matyt, pasitvarkys ir 
padarys taiką su Japonija. 
Liepos 17 d. Verchne-Udinsko 
valdžia susimainė memorandu
mais (kaipir notomis) su Ja
ponija. Sutikta iš rytinės Si-
berijos padaryti buferinę vals
tybę ir susitaikinti su Japo
nija. 

Memorandume rusų pareik
šta, jog Rytų Siberija būtinai 
turi glausties arčiau Japoni
jos, kaipo arčiausiai stovin
čios civilizuotos šalies. Nes rv 
tinė Siberija šiandie yra at-
vienyta nuo pasaulio-civiliza
cijos ir niekas nesirūpina jos 
likimu. 

Prašalins bolševikizmą. 

Dabartinė Rytų Siberijos 
valdžia, kuri laikinai apsisto
jusi Verchne-Udinske, galuti
nai sutiko prašalinti iŠ savo 
tarpo ir iš visos valstybės vi
sokią bolševikinę dvasią. Su
tiko įvesti salyje demokrati
nę valdžią ir neleisti radika
lams palaikyti autokratlzmą. 

Podraug sutiko trumpoj a-
teityj paskelbti seiman rinki-

BELA KUN NERANDA 
VIETOS. 

Vokietija jį grąžina Austrijon. 

STREIKAI ILLINOISO AN-
GLEKASYKLOSE, 

siąs Įinių nuo prancūzų ir an- m u & J r kmMį^ mMnk(i mi, Hopkin* universiteto,J buvęs 
mas ir aname pasirodys de
mokratinė dvasia, japonai tuo
jaus apleis okupuotas ten te
ritorijas. 

Naujoj buferinėj valstybėj 
japonai gyventojai naudosis 
pilnomis piliečių teisėmis. 

BOLŠEVIKAI BRIAUJASI 
ANT VARŠAVOS. 

Taip bent Varšavoj nuomo 
niaujama. 

Varšava, liepos 24. (Rašo 
angį." laikr. koresp.). •— Čia 
jau ilgiau niekas neabejoja, 
kad bolševikų tikslas paimti 
Varšava, lenkuose įsteigti so
vietus ir tik paskui pradėti 
taikos tarybas su Lenkija. 

Kaip pasaulis atsineš į to
kį Rusijos bolševikų sumany
mą, tai jau kitas klausimas. 
Bet kuomet bolševikai laimės 
Lenkijoj, tuomet, kaip bema
tai, sovietai atsiras ir kitose 
mažesnėse Lenkijai kaiminin-
gose šalyse. 

Bolševikai šiandie deda pa
stangas pralenkti talkininkus 
diplomatijoje ir karės lauke. 

Diplomatijoje jie- atmeta> 
Anglijos pasiųlyraus daryti ar
misticiją ir talkininkams pa-
duodanaujus klausimus, nau
ją galvosūkį. 

Karės lauke gi jie pietiniam 
fronte perdaug nesiskubina. 
Bet užtaigi šiauriniam fronte 
varosi visu smarkumu. 

MIRĖ AMERIKOS FI 
NANSISTAS. 

Berlyną*, liepos 24. — Be
mirę amerikoniškas finansis-
tas William K. Vanderbilt. 
Jis čia daug pasidarbavo ka
rės metu, ypač ligoninių rei
kalais. 

VĖSULOJE ŽUVO 8 ŽMO 
NĖS. 

Minneapolis, liepos 25. — A-
ną dieną North Dakotoj siau
čiant vėsulai žuvo 8 žmonės. 

Barlynas, liepos 24. — Be
lą Kun — tai ungarų komu
nistų vadas, buvęs kituomef 
Ungarijos sostinėj Budapešte 
kruvinas didktatorius. 

Kuomet ungarai susiprato 
ir komunistų valdžią nušla
vė, Belą Kun su kitais savo 
sėbrais pasprūdo Austrijon ir 
ligšiol ten buvo internuoja
mas. \ 

Ungarijos vyriausybė reika
lavo Austrijos jį išduoti kai
po kriminalistą. Austrija to 
nepadarė bijodama Rusijos 
bolševikų. 

Ir vietoje to Austrija nus
prendė tą komunistą pasiųsti 
Rusijon per Vokietiją. Andai 
austrų sargyba jį nulydėjo 
Vokietijon. Bet šitos vyriau
sybė atsisakė per savo žemę 
praleisti tą radikalą. 

Ir todėl sugrąžina atgal 
Austrijon. Vokiečiai sako, kad 
jei Austrija tą komunistą taip 
daug brangina, tegu jį Rusi
jon perkelia padangėmis. 

IŠ WASHINGTONO ATVY
KO VALDŽIOS AGENTAI. 

Kasyklos uždarytos; nėra 
anglių. 

JAPONAI KELIA NESUTI
KIMUS KINIJOJ. 

Shanghai, 1 iepos 24. — Pro 
fesorius Willonghby iš Jobns 

Jogaiis patarėjas Kinijos vy 
riausybei, čia kalbėdamas kal
tino japonus už siaučiančias 
suirutes Kinijoj. 

Jis sako, japonai p?;* pas
taruosius devynerius metus 
jokiais keliais negali prieiti 
prie Kinijos. Tad pakelia čia 
vidujines suirutes ir nori tuo-
mi pasinaudoti. 

Bet kinų patrijotizmas yra 
didesnis ir augŠtcsnis už japo-
r.ų kurstymus, sak^ kalbėto
jas. Ir japonai nieką nelaimė
sią. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
• Dy GENE BYRNES 

NEKU0MET TAIP NĖRA. 
Advokatas i žmogelį, kuriam patarnavo: — Kad aš nuo 

tamstos už patarnavimą reikalauju $740, nors tas patarnavi
mas nevertas dešimties dolierių, tai visa priežastis tame, 
jog tamsta esi mano vienatinis klijentas šešių mėnesių laiko
tarpiu. Tamsta turi suprasti, kad man reikia gyventi, ar ne?! 

Illinois valstijos anglių ka< 
syklose pakilo streikas. De
vynios dešimtosios dalys čia 
visų kasyklų del streiko užda
rytos. Likusiose kasyklose ir 
mažai dirbama, 
z Kasyklų kompanijos negali 

išpildyti pasižadėjimų prista
tyti anglių miestams ir dirb
tuvėms, tad jos kreipėsi tie
siog į prezidentą Wilsoną, kad 
šis kuoveikiaus ateftų pagel-
bon. 

Į vyriausybę, be to, kreipė
si ir patys anglių pirkliai, di
delių anglių sandelių valdyto
jai. Nes ir tie turi pasižadė
jimų daugeliui kam pristaty
ti anglių. Tu 0 tarpu anglių 
negali gauti iš kasyklų. 

Atvyko valdžios agentai. 
v. _ 

Taigi šalies vyriausybė į 
anglių aksyklų apskiičius čia 
prisiuntė savo agentus. Šitie 
ištirs nesutikimų priežastis ir 
mėgins darbininkus sutaikinti 
su anglokasių kompanijomis. 

Jei sutaikymas kartais" ne-

TURKIJA PATVIRTINS 
SUTARTĮ. 

TAIP NUSPRENDĖ SUL-
TANO TARYBA. 

Trakijos miestas Adrianopolis 
liepsnose. 

Konstantinopolis, liepos 25. 
— Sultano karališkoji taryba, 
kurion rneina 25 žmonės, lie
pos 23 dieną galutinai nus
prendė patvirtinti taikos su
tartį su talkininkais. Tarybos 
susirinkimas įvyko sultano rū
muose. Pirmininkvo pats sul-
tanas. 

Sulig tos sutarties, Turkija 
netenka Trakijos ir Smirnos. 
Konstantinopolį ir Dardane-
lius valdo talkininkai. Talki
ninkai nustato rubežius Armė
nijai. Pagaliaus Turkija ne
tenka jokios valdžios Mesopo
tamijoj ir kitose Mažosios A-
zijos provincijose. 

Reikalauja abdikuotl. 
Paskelbus tos tarybos nus

prendimą, keli turkų princai 
pasiuntė sultanui reikalavimą, 
kad jis tuojaus abdikuotų, ty. 
atsisakytų sosto. 

Tie princai sako, jog pat
virtinus taikos sutartį Turki
ja bus suskaldyta j dalis, tad 
kairio tokiai ir sultanatas ne^ 

na blogai. Nes nebus anglių 
ateinančiai žiemai. Tuomet ša
lies vyriausybei paliks tik vie
na priemonė — užimti angle-
kasykltts ir priversti darbinin
kus dirbti jiems paskirtą dar-
bą. 

bus galimas, tuomet bus fca-~p&ikalingasr 
Bet sultanas, kiek žinoma, 

neklauso to reikalavimo, ne
nori abdikuoti. 

Adrianopolis dega. 

Vakar skridusieji ant Ad-
rianopolio, Trakijos miesto, 

Anglckasyklų kompanijos Į lakūnai pastebėjo, kad tasai 
nenori paleisti iš savo rankų; miestas liepsnose. Keliose vie-
kasyklų. Jos tik reikalauja,j tose pakilę dideli gaisrai, 
kad arba vyriausybė įsimai- j Pirm poros dienų buvo ži-
šytų į streiką arba duotų liuo-j nių, kad tan miestan inėju-
sas rankas joms, kompani
joms. > 

Tuomet kompanijos pačios 
taikintusi su darbininkais, na, 
ir plėštų visuomenę kaip pa
tinkama. 

Nesutikimai organizacijoje. 

Išpaviršaus žiūrint, angleka-
siai pakėlę streiką del loka
lių nesutikimų su kompanijo
mis. Bet yra žinoma, kad ta r 
pe anglekasių organizacijos 
viršininkų pakilusios varžy
tinės. Illinois anglekasių uni
jų viršininkas Farrington ne
sutinka su visos Amerikos an
glekasių organizacijos prezi
dentu Lewis, kurs perniai per-
pigiai atšaukė streiką. 

Kadangi darbininkai kaip 
seniau, taip dafyaf stovi už 

*-padidinimą užmokesties, tad 
del to ir keliami streikai. -

Iš xWashingtono pareina ži
nių, kad, turbūt, vyriausybė ir 
vėl paskirs anglims padalinti 
administratorių. 

GELEŽINKELIEČIAI TU
RĖS REFERENDUMĄ. 

šios priešakinės graikų ka
riuomenės sargybos. Tai pa-
darusios be didelių susirėmi
mų. 

Ir tuojaus po to sultano val
džios ministeris pirmininkas, 
mušęs telegramą Adrianopo-
lio komendantui, kad jis pasi
duotų graikams. ; 

SIAUTĖ KARŠTIS CHI 
GAGOJE. 

Karštis kelis žmones pakirto. 

Liepos 23 dieną po pietų 
siautė pirmukart šįmet didelis 
karštis Chicagoje. 

Išryto termometras rodė 77 
laipsnį šilumos. Po pietų ši
luma staiga pakilo ligi 98 
laipsnių, * kai-kur dar augš-
čiau. 

Keletą žmonių užgavo sau
lės spinduliai. Vienas žmogus 
mirė. 

PINIGU KURSAS. 

Geležinkeliečių viršininkai 
galutinai susirinkime padi
dintos užmokesties klausimą 
nusprendė pavesti apspręsti 
pačioms atskirioms darbinin
kų unijoms referendumu. 

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

Svetimų viešpatijų pinigų ver
tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 23 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.77 
Lietuvos 100 auksinų 2.25 
Vokietijos 100 markių 2.25 
Lenkijos 100 markių .62 
Prancūzijos už 1 dolierį 13 fr. 10 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 75 
Italijos už 1 dol. 18 1. 80 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHIOAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pu$ei Metą . .A?., .JH.. . . . . . . . ««00 

8UV. VALST. 
Metams $0-00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi ISkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiražymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"Draugas" Fublishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 

Tel. McKinley 6114 

Kunigy Susiorgani-
zavimo 

Lietuvoje ir tarp Lietuvių 
Amerikoje eina smarki kova 
katalikų vir katalikybės priešų. 
Kovoje penki susiorganizavę, 
žmonės įveikia šimtą nesusior
ganizavusių. 

Katalikystės priešai tarp 
Amerikos lietuvių yra puikiai 
susiorganizavę. Kiekvienoje 
Lietuvių parapijoje yra ne 
vien klebonas aprūpinantis 
ja, bei yra taip-gi ir kitas as-
niii1?, organizuojantis visas ją 
griaujaneias jiegas. Yra lietu
viškų kolonijų Amerikoje ne- nubarama armija 
turinčių savo kunigo, bet ir 
jose yra bedievybės i;klebo 
nas," naikinantis tuos tikėji 
mo trupučius, kuriuos mųs 
žmonės atsiveža iš Lietuvoj. 

Šimtas dvidešimt katalikų 
kunigų Lietuvių Amerikoje y-
ra dešimt tuzinų inteligentų. 
Jie visi turi vienokių pažiūrų 
į stambiausius gyvenimo klau
simus. Jie vienaip tiki, K"i 1 
yra Dievas, kad žmogaus <lu-
šia nemiršta, kad Dievo Sunūs 
įkūrė Katalikų Bažnyčių. Jie 
visi pripažįsta vieną krikš
čioniškos doros puikiai sut
varkymą sis tomą. Jie visi yi.\ 
ifikiliningai prisiekę visą savo 
gyvenimą pavesti tam uždavi
niui, kad Kristaus idealai įsi
gyventų žmonėse. Jei jie su
siorganizuotų, tai susidarytų 
didelė ir graži lietuvių švie
suolių jiega. Kiekvienai orga
nizacijai butų didelė nauda 
gauti tokį šviesuolių pluoštą 
į tarpą savo veikėjų. 

Jei tiktai 120 kunigų stotų 
išvien ir tvirtai, tai to veikė
jų pluošto dvasinė šviest ir 
šiluma pa< rauktų prie savos, 
gal šimtą, g i i daugiau, pasau
liečių Lietuvių katalikų išėju
sių mokslus. 

Apie tokį branduolį, kaip 
bitės apie bitiną, susispiestų 
šimtai tūkstančių Lietuvių ka-

. talikų ir katalikių iš visos A-
merikos. Tai pasidarytų nei 
kokiai bedievybei neįveikiama 
jiega. Ji visus svetimtaučius 
priverstų pagerbti Lietuvos 
vardą ir tautą. 

Ar tai ne svajonė f 
Išvadžiojimas virsta svajo

ne, kuomet į tas mintis, iš 
kurių jis austas, įsibruka gra
ži klaida. Nenorime tikėti, 
kad mųs pajudintose tiesose 
butų pasislėpus klaida; todėl 
turime vilties, kad kunigų su-
siorganizavimas įvyks. 

PIRKITE 
UBTUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Lenkai Turi Juoko. 
Amerikos lenkų spauda lie

tuvius vadina išdavikais. Sako, 
tie "zdraicai" sunkiomis len
kams valandomis susitaikė su 
bolševikais ir atgavo Vilnių. 
Kitaip jie butų buvę palikę be 
sostinės, taigi ir be/ tėvynės, 
ir butų prisiglaudę po " malo
ninguoju' ' Lenkijos sparnu. 

Amerikos lenkai jau nemato 
jokios pagelbos Lenkijai. Kei
kia ir plusta savo veikėjus,kad 
tie visais laikais sapnavo apie 
didelę, galingą lenkų viešpa 
tiją. Tie veikėjai be jokio rei
kalo susinešė su Ukrainos va 
dais ir pakėlė karę prieš bol
ševikus. 

Tai didžiausioji, sako, lenkų 
istorijoj klaida. Ir jau nepa-
taisytina. 

Apraudodami lenkai savo 
tėvynės žlugimą tečiąus jie 
turi ir juoko. Turi jie gardaus 
ir kartaus juoko. Juos pagau
na juokas per ašaras. Juokia
si jie iš savo " naujo prieši
ninko". £as " priešininkas'' 
— tai lietuviai. 

"Dziennik Zw." (Chicago-
je) liepos 21 d. numeryje pa
dėjo vieną Lietuvos karės vy
resnybės įsakymą savo armi
ja: apie santikius karininkų su 
kareiviais, {sakyme nurodomos 
blogos karininkų pusės jų pa
sielgime su kareiviais. Liepia
ma pataisyti tuos blogumus. 
Įsakoma, kad tarpe karininkų 
ir kareivių nebūtų intemptų 
santikių. Karininkai turėtų 
arčiau susipažinti su kareivių 
dvasia ir neatsiskirti uuo jų 
nepereinama siena. Pagaliaus 

už blogus 
papročius — negražius apsie
jimus su gyventojais, papirki
mų ėmimus, girtavimą, kazi-
riavimą, eikvojimą viešpatijom 
turto. 

Nieko čia nėra nepaprasto 
lame įsakyme. Juk tas pai at
sikartoja ir kitų šalių armijo 
se. Karės vyresnybės, palvar-

Lietuvos St. Seimas. 
. Steigiamasis Ssimas, tai di

džiausia Lietuvos viltis. J jį 
netiktai visi lietuviai, bet ir 
svetimtaučių dauguma nuola
tos žiuri ir atydžiai seka jo 
darbus. Kokius padės jis pa
matus Lietuvos politiniam ru 
mui, taip laikysi* ir visas rū
mas. 

Seimas tai supranta ir sten-
giasi rimtai dirbti. 

Dabar Seimas daro tris kar
tus į savaitę bendrą visų at
stovų (arba plenumo) posė
dį. O ką jie kitu laiku veikia? 
Ar ima tik, algą Ir viskas? 
Kairiausieji, tai tiek tik ir te
veikia, bet kiti visi dirba ir 
sunkiai dirba. 

Kaip dirba? 

Dirba atskiromis frakcijo
mis, t. y. kr. dem. skyrium sau, 
soc. liaudininkai — sau ir ki
tos frakcijos skyrium ir dirba 
komisijose. 

Ką gi ten veikia? O štai ką. 
Svarsto klausimus, koki buvo 

Seimo Komisijos. 
Svarbų d&rb$ Seim* atlieka 

komisijoj. J įas renkami »*-
stovai iš įvairių frakcijų. Į 
Lietuvos Seimo Komisijas ne
patiko eiti so*įjal-demokratai. 
Mat, ten yra sunkus darbas, 
o įie to kaip tik ir neiRėgsta. 
Kas kita be prasmės ii nuo
seklumo parėkauti, kitas i&-
plųsti, tai jų darbas. Taip daž
nai Lietuvos Seime socijal-de-
mokratai ir elgiasi. Komisijo
se nedirba, tai nieką apie jo
se dirbamus klausimus ir ne
žino. Kada komisijos apdirb 
tas projektas yra skaitomas 
Seime, tai jie ineša vadinamus 
"skubius dalykus" svarstyti, 
tai rėkia, kad jie da su tuo 
dalyku nesusipažinę, užtat rei
kią atidėti, o jei kiti Seimo 
atstovai jų kenksmingų riks
mų nepaiso, tai jie labai iškil
mingai praneša, kad atsisaką 
balsuoti uz jj. 

Bet Seimo komisijos apsi
eina ir be jų. Dirba jos sun
kiai, nes visi projektai eina 

pakelti Seime bendrame atsto- I r ^ ^ • a p d i r b a n d | v i s o . 
vų posėdyje. Priiminėja skun- L. s k u j l ( i a i \ r a jų. tyrinėjami, 
dus ir pranešimus apie netei- v i s o k i s u m a n y m a i perkrajinė-
sėtus valdininkų darbus, apie, ^ B e v e i k v i s i a t s t o v a i ^ 

kydamos armijas, ne tokius 
daiktus iškelia aikštėn. 

Atspauzdinęs tą "dokumen
tą' apie Lietuvos armiją tas 
laikraštis sako, reikia tad žino
ti kas yra mūsų naujas prie
šininkas, kas užėmė Vilnių. 

Ir kvatoja ir jpajuokia jis 
lietuvių kariuomenę. 

Sako: 
'Ir tokie nori pasilaikyti 

kieno kito paimtą« Vilnių. 
Tuščias juokas pagauna 
žiūrint į tą lietuvišką "ru
pūžę", besipučiančią ir grū
mojančią Lenkijai. Pagedo 
(patrako) lietuviai. Gan
greit lenkai apsidirbs su 
bolševikais, užteks Varša-
vos policijos lietuvius nu
ginti ten, kur pipirai auga. 

skriaudas, kurias daro dvari
ninkai ir kitoki ponai ir t. t. 
•Tų skundų ir pranešimų at
eina kasdien gerokas pluoš
tas. Iš jų nekuriu sudaromi 
paklausimai Seime valdžios 
atstovams, kiti atiduodami 
komisijoms ištirti. 

Taktika. 

Iš šalies žiūrint, išrodo, 
kad krikščionys demokratai 
kaip ir prisibijo Seime kai
riųjų, nes dažnai nusileidžiu 
jiems. Kiek žinia, tai daroma 
ne iš baimės ir ne is patai
kavimo "nuraudusiems," bet 
iš meilės Lietuvos. Ir jie nusi
leis nekartą da įvairiuose rei
kaluose, kurie nekenks tėvy
nei ir nebus priešingi Dievui 
ir Bažnyčiai. 

Tai rodo, kad kr. dem. ne
sinaudoja savo dauguma Sei
me, kad savo partiją, ar savo 
partijos žmones keltų; neatsi
spiria, kad būtinai savo pro
jektus pravestų ir jokių patai
sų nepriimtų-, neniekina kitų 
frakcijų projektų, jei tik jie 
yra Lietuvai naudingi ir tin
kami. Tuo keliu eidami jau ne
vieną naudingą dalyką lengvai 
ir rimtai pravedė. 

ba komisijose, o kitas atsto
vas, net keliose. 

Krikščionims demokr. ir 
čia tenka sunkiausia našta. 
Nekuriems, girdėti, net truks-
sta laiko išmiegoti. * 

Meilė tėvynės stiprina tuos 
žmones, ji neduoda jiems ra
mumo, kol nenudirbta, kas jai 
reikalingiausia. 

Daugelis gražiai kalba apie 
tėvynės meilę, bet mažai ką 
daro, o tie ir gražiai šneka 
ir da gražiau daro. 

Garbė ir tiems, kurie juos 
rinko. 

Lietuvos Steigiamasis Sef-
rnas, kaip bičių avilys. Soci-
jal-deraoįratai jame yra kaip 
tranai, bet nuo tranų skiriasi 
dviem ypatybėm. Pirmoji yra 
ta, kad tranai neturi gylio, 
o socijal-demokratų liežuviai 
labai skaudžiai ir nuodingai 
įgilia Lietuvai. Antras skir
tumas yra tas, kad nuo tranų 
bitinas darosi vaisingas, o so
či jal-deuidSratai netik nepri
duoda vaisingumo i Seimui, lx*t 
visos bergždžios kalbos, visf 
naudingo darbo tru'idymai 
Seime eina iš socijal-demokra
tų. Jie yra nenaudingi, tik 
nuodingi, Seimo tranai. V. K. 
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Amerikos lietuviški bolše
vikai. 

-!- J » nrf.ai, Įnriuvy 

Bolševikai socijalistai arba 
lietuviškai didsocijali&čiai la
bai teisingai t* vardą nešioja, 

loksai priešininkas tik sauiT • . , , 
, »,, v I Jau jie kad meluoja, tai per

daug pameluoja, kad šmeižia, 
kilpą ant kaklo moka užner
ti.' ' 
Taip lenkai (žinoma, ne vi

si) iš piktumo pajuokia lietu
vius. Taip elgiasi tik despera-
tai. Gi desperatai nelengvai 
pagydomi.* Dažniausia juos 
pagydo tik kapai. 

Gaila mums lenkų, katrie 
taip karčiai juokiasi. 

MĖGSTA A M E R I K O N I Š K Ą 
MEDŲ. 

+***»*t*i 

Švedija mėgsta Amerikoniš
ką medų. Šių metų produkcija 
bus mažesnė negu 1919 metų. 
Didelis reikalavimas priguli 
nuo to, jog amerikoniškas me
dus pigesnis. Amerikos kon-
sulis Malmoje rašo, jog jeigu 
medus butų indėtas mažose sti
klinėse ar cino bonkose ar 
puodukuose, vieton didelių 
bačkučių, tai medus geriaus 
parsiduotų. 

tai' perdaug apšmeižia, kad 
kaltina, tai perdaug apkalti
na., Vis jie visur didesni už 
kitus, vis jie bolševikai. 

Dabar jie, turbūt, norėdami 
(nors tai nebolševikiškai iš
eina) pamažinti bolševikų, nuo
žmumus, ėmė savo laikraščiuo
se skelbti žinias iš. Lietuvos. 
Ana, girdi, gauta žinia iš Lie
tuvos, kad kr. demokratai už
plakę rykštėmis darbininką 
kone iki mirties. Kitur vėl 
plakę ir net druska sudę žaiz
das, J;enai vėl pūdo darbiniu-

smetoninę, kuniginę nugriau
tumėte. Tada pagrįž Kapsu
kas iš Rusijos, mes iš Ameri
kos, užsėsime ant sostų. Mes 
duosime įsakymus, jus busite 
ekaekutoriais. Mes viešpatau
sime, o kiti turės mums tar
nauti. Nudžius tada jųs aša
ros, o pasipils kitų.'* 

Iš bolševikų žinių perdaug 
juoktis negali. Jos arba visiš
kai teisingos, arba nevisiškai, 
bet jose teisybės yra. 

Lietuvoje yra lietuviškų bol
ševikų kalėjimuose, yra nu-

piipažindavo. Pas juos buvo 
šauksmas ''•kas kitų, tai ir 
mųs." Per pirmąją revoliuci
ją, jie tapo pirmiausiais revo
liucionieriais Lietuvoje ir ga
vo 'garbingą vardą socijal-revo 
liucijonierių, o vėliau "ciciM-
kų.f' Po " antros revoliucijas 
Busi jo j e, sykiu ir Lietuvoje, 
kada pagarsėjo bolševikų var
das ir jų politiškas ir ekono
minis programas, tai tos visos 
esybės sugarmėjo į bolševikų 
partiją^ kaipo geriausia jiems 
tinkamą ir visiškai patenkinan
čią ir jų nuomonę ir sąžinę. 
Be abejonės, būdami partijoje, 
kuri privatinės nuosa
vybės nepripažįsta, jie 
pradėjo tą nuosavybę naikinti. 
O, mat, žmonės tamsus, nesu
prantanti Bolševikų ekonomi
nio programo užprotesta
vo prieš naikinimą sa
vo nuosavybės, o kada 
protestas negelbėjo, tai labai 
galimas 4aiktas, kad kaip se
niau sugautus vagis žmonės iš 
piktumo apkuldavo gerai, o 
pasitaikydavo, kad kaip kada 
ir net užmušdavo, taip dabar 
tokius bolševikus gerai api-
pliekė. Kitas panašus bolševi
kas rašo į Amerikos bolševi
kų laikraštį, kad "štai kr. de
mokratai pažaugų darbininką, 
rykštėmis kone užkapojo." Ir 
Amerikos bolševikiškas laik
raštis tai kartoja su "šventu" 
pasipiktinimu iš kr. dem. nuo
žmumo. 

Už savinimąsi svetimos nuo
savybės galėjo ir valdžia ne
vieną nubausti net mirtimi, 
nes toki bolševikai plėšikai 
kartais dėlei išplėšimo sveti
mo turto nevieną žmogų nu
žudydavo. 

Kas buvo Lietuvoje per pir
mą revoliuciją, žino, ką dirbo 
tada "cicilikai," tai žinią, kaa 
jie negeresni tapo virtę bol
ševikais. 

Kaip viskas -pas bolševikus 
"didžia," taip ir laisvė pas 
juos perdidelė ir savotiška. 

Sėdą tau bolševikas ant 
sprando, tai tylėk, krausto ki-
šenius, nieko nesakyk, atima 
namus, eik tyliai į laukus, par
duos tavo tėvynę priešams,ne-
drįsk priešintis, nes kitaip 
laužai laisvę. 

Tai|i yra «u bolševikais Lie
tuvoje. Užvedė ant Lietuvos 
rusų gaujas, plėšė viską iš 
žmonių, žudė, kurie drįso pa
sipriešinti, kimšo į kalėjimus, 
kuriuos tiktai įtarė, tai tas vis
kas gerai. Prieš tai Amerikos 
lietuviški bolševikai neprotes
tavo. Taip, girdi, reikėjo del 
"darbo žmonių" labo. 

Kada kapojo Lietuvoje te
legrafų stulpus, ardė geležin
kelius, vedė prie inaišto ka
riuomenę, tai viskas gerai, tai 
del "darbininkų" gerovės. 

Bet kuomet norintieji lais
vės ir sau ir visiems žmonėms 
tokius tėvynės išdavikus, par
sidavėlius nubaudė, patupdė 
į kalėjime tai tas labai baisus 
yra prasižengimas, tai yra 
darbininkų kraujo liejimas, tai 

Užeikite ir į Mano Kampelį. 
Nuo nekurio laiko- nekuri i geriausias bus būdas, tai pus-

"pažangiųjų lietuvių" dalis jtis. Na ir pradeda pūstis. Pu
čiasi, pučiasi ir ja* jai rodosi, 
kad ji jautį dasivijo. Paklau
sus kaiminkos išgirdo, kad 
da toli iki jaučio diejumo. Var
lė stena, pučiasi toliau. Ir kas 
pasidarė? Su jaučiu nesusity-
gino, o tik sprogo ir galą ga
vo. 

Panašiai, dabar daro tie 
"pažangieji pagyrai" susis
pietę "Sandaroje." Pamatę, 
kad jie menkueiai, pradėjo 
smarkiai pūstis. Jų likimas 
gal bus... V. K. 

pradėjo garsiai tarškėti, gir 
dama save, peikdama visus ki
tus. Ji žiuri labai į save ir di
džiuojasi savo auginm. Žiūrint 
iš Šalies į tą dalyką prisimi
nė vieną sakmė, būtent 

Jautis ir varlė. 

Vieną kariai varlė, pamačiu
si jautį pievoje besiganant, 
nustebo iš jo didumo ir smar
kiai ją suėmė pavydįs, kodėl 
ji maža. Ką čia padarius, kad 
su juo susilyginus. Išrado, kad 
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kus kalėjimuose, šaudo juos, šiems buržujams ir ponai 
lieja jų kraują ir 1.1 "Oi dar-

plaktų ir gal but sušaudytų. 
Bet kaip tai atsitiko, lietuvis-f tai dubininkų kankini 
ki bolševikai neaiškina. (Kaip 
čia aiškinsi, kad negražu visą 
tiesą pasakyti. Žmonės da ne
priaugę jų suprasti). 

Matote, bolševikai privati
nės nuosavybės nepripažįsta. 
Viskas pas juos bendra. Tai 
patinka nekuriems nusmuku-

čiams ir šiaip socijalistams. 
bininkai, darbininkai, glauski-1 Tokios esybės seniau prieš 

mas. Bet, aišku, fcoki "darbi
ninkai," tokis jiems ir už mo
kesnis. 

Tai tokis Amerikos lietu
viškų bolševikų žinių paaiški
nimas. Nepilnas informacijas 
reikia papildyti. 

V . 2*>. 

tės prie mųs, mes Uk' vieni 
jus vargšus, visų skriaudžia
mus, apleistus apginsime, mes 
jus laimingais padarysime. 
Reikia tik, kad jus darbinin
kai, (nes mes bolševiku v,adai) 
pasišvestumėte ir tą valdžią 

pirmąją revoliuciją Rusijoje 
ir Lietuvoje vadinosi 
*' jonvaikiais.'' Jie mėgda
vo kelti įvairias"revoliucijas" 
bažnytkaimiuose, miestuose 
«• kaimnpse per vestuves. 
Privatinės nuosavybės jie ne-

i ws.s. 
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Iš visų Lietuvos kampelių. 

Č.akiai. Yra vartotojųv ben
drovė "Uola." Daro tūkstan
čius apyvartos. Apsaugoja 
žmones nuo išnaudojimo. Žmo
nės tai mato ir ją remia. 

Šakių miestelis gerokai iš
degintas ir apgriautas. "Ūki
ninkų Sąjunga" (katalikiška) 
žada statyti plytnyčia ir pa
gelbėti miesteliui atsistatyti. 
Čia amerikiečių pinigai pui
kiai susinaudotų. 

Luistai (Šakių apsk.). Ūki
ninkai čia įsikūrė savo profe
sinės "Ūkininkų Sąjungos" 
skyrių. Pradžia graži — 56 
nariai. Toliau bus daugiau. 

Jankai (Šakių apsk.). Kin
kinių į St. Seimą dienose 
"pirmeiviškos Valstiečių Są
jungos" nariai-agentai pasi
rodė bjauriai: nepaisydami 
net rinkimų pirmininko pro
testo, nei paties valdžios įs
tatymo, žmonėms stovintiems 
eilėmis bruko savo proklema-
cijas. 

Ai ne "pirmei 
Leipalingis. (Aly t. aps.) 

Šio valsčiaus Tarybos nariai 
nutarė prašalinti iš mokyklų, 
Leipalingio ir Liepliunų mo
kytojus Sataalį ir Bulkaitį už 
piktinimą vaikų ir niekinimą 
tikėjimo. 

Tai tau mokytojai, vaikų 
auklėtojai, visai "pirmeiviš
kai" suprato laisvę: kitų įsiti 
kiminus ir reikalavimus pa
mink po kojų, o visur kimšk 
savo fanatišką bedievybę. 

Šukiai. Šakiuose yra "Žibu
rio," progimnazija. Namas 
jai neužbaigtas statyti, nes 
trūksta pinigų. Šakių apsk r. 
yra da "Žiburio" gimnaz. 
Naumiestyje ir apie 74 pradi
nes mokyklas. Mano steigti u-
kio mokyklą Lukšiuos, arba 
Sintautuos. 

KidyMau (Šakių ap.). Pirmą 
geguž. dieną p. Grybas, Šakių 
Aps. Valdybos Pirmininkas, 
sukvietė į Šakių apielinkes 
bežemių ir mažažemių įgalio
tinius suorganizuoti socijal-
dem. draugiją. 

. Sugrįžus įgaliotiniams žmo
nės rinkosi į susirinkimus ir 
svarstė, kas jiems pasakyta 
ir užbaigė viską štai kuo: 

"Ponui Grybui, socijalistų 
veikėjui, Šakiuose. Nuo gy» 
venlojų kaimo Šiaudinės, KiJ 
dūlių valsčiaus bežemių ir ma
žažemių. 

Protestas. Mes, apsvarstę 
socijalistų mokslą, randam jį 
netikusiu ir gyvenime mųs 
nepritaikomu, už tai atsisako
me nuo jus partijos ir atšau
kiame atgal siųstuosius pasiun 
tinius, turėjusius įgaliojimą 
raštu, bei žodžiu, ir meldžia
me neskaityti mųs prigulin
čiais prie jūsų kompanijos. 

Šiaudinė, Kidulių vaL 4 d. 
geg.. 1920." 

'Seka 119 parašą varaais ir 
pavardėmis. 

Lukštai, (šakių apskr.). 18 
bal. vietinio "Žiburio" sky-
riaus susirinkimas nutarė: 

1. Priimti į elgėtnamį 2 ei-
getas; 

2. Pastatyti elgėtnamiui 
tvartus; 

3. Padidinti "Žiburio't kny
gyną; 

4. Išsirašyti į skaityklą: 
"Pavasarį," "Vienybę", "U-
kiniaką" ir "Darbininką 

it 

Sudėta 25 rubl. pripirkti nau 
jų* knygučių knygynui. 
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Gydytojas ir Chirurgas 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą* 
Feekelia oft*Q į Feopte Teatr» 

1016 W. 47 Str. Tel. Boul. 160 
Valandos; 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2914 W. 48rd Street. 
Nuo ryto iki piet. T e l McKinley S U 

' " " % 
Telefonas Boulevard 9199 

DR. C KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSS4 S. Halsted Str. 
VAl»A*CDOS: 9—12 A- M. 

1—6; 7—8 P. M.-

W . TU. DroTer 714* Tt4*T 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEafTlSTAS 

Valandos.- «uo 9 ryto iki • vak, 
Seredorais nuo 4 lyg 9 vakare 

4719 SO. A8HLAKD AVEWLE 
arti 47-tos Gatvės 
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DR. S. NAMELIS 
LIETUVIS 

HTOOtAS ttt CHUMJKGAa 
Ottstp Ir O/v«0irao vi«** 
SSt* So. Batoced Str. 

it Viršau* Uniiiensal State Bank 
'alandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 

iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 
Nodėliomis nuo 10 iki 2. 
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iP.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LBBEUVIS ADVOKATAS 
•fttt & WOOD 8 T U R 

TM W. 18th 8THBET 
CHICAGO. 

McKinley tSSS 
'mm.mmim^t ~ M 

= 
11 r • 

r = 3 5 = 

S. D. LACttAittCZ 
l i l E T U V K S G R A B O B I U S 

Patarnauja laid<Kuv<*« ko piglauda, 
Reikale meldžiu ataliaujtti. o mano darbu būvite uogonėdimi. 
* S 1 4 W 2 3 F U 

• • i — i m i Ii IWN>» 

Cliicago, m . 
1»«S. 

= 

u t i a t m u 
Iiesid. 1139 Independeo.ee Blvd. 

Telefonas Taa 

DR. A. A. ROTH, 
•» via, duonlika Ugų 

yfM kJKnšM' 1*^41 ryto 1—* po 
tntioii — • ^BĘt. seWh)aVi 1A t$ a. 

: M*4 So. Btamnū « H 
i 

bės 

i} 
•r. 

k 
. 

i*. 

pra 
k i u 
s p i 

1 
pie 
fev. 

pian 
han. 

katal 
ra 
kslai 
zimikį 
sia 
i m i 

Drau 
nai 

, Drau 

8avo 

http://Independeo.ee


Pirmadienis, liepos 26 1920 
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(Pabaiga). 
Šiai begalo naudingai ir 

gražiai dirbančiai Lietuvos 
katalikų kultūrinei draugijai 
reikia lėšų spaustuvei pato
bulinti ir parankioje vietoje 
namu/i nusipirkti, taip-gi rei
kalingi pinigai naujoms kny
goms leisti. 

Dabartinis Šv. Kazimiero 
Draugijos turtas siekia virs 
vieno milijono auksinų vertės. 
Draugija turi spaudos skyrius 
Šiauliuose ir Panevėžyje. Ji
nai plačiai dirba visoje Lie
tuvoje. Leisdama naudingo 
turinio knygas ir mokykloms 
vadovėlius pasitarnauja visam 
Lietuvos kultūriniam judėji
mui 

• 

Narių Sv. Kazimiero Drau
gija turi keturių rusių: gar
bės (įmoka 400 auksinų); 
tikrieji (200 auksinų su teise 
juos atsiimti); amžini (150 au-
ksnių be teisės juos atsiimti), 
ir metiniai (kasmet moka po 
6 auksinus). Visi jie turi bal
są susirinkimuose ir gauna 
kasmet iš draugijos 8 auksi-

* nų vertės knygų ir kalendo
rių. 

Kun. D. Mikšys Šv. Kazi
miero Draugijos ingaliotas už
traukti Amerikoje 100,000 au
ksinų paskolą, rinkti jai aukų, 
priiminėjant visokiariopus Šv. 
Kazimiero Draugijai narius 
bei visų Šv. Kazimiero Drau
gijos leidžiamųjų laikraščių 
prenumeratą tam tikrais bend
rais Amerikos ėmėjais nusta-
tvtais dėsniais. 

Darbuotojų devinta konfe
rencija užgiria Šv. Kazimiero 
Draugijos duotus kun: D. Mi
kšiui ingaliojimus ir pataria 
paskolos reikahi atskreipti į 
tas Amerikos Uê Uivių katali
kų organizacijas, kurių iž<le 
atliekamų pinigų randasi (8. 
L. R. K. A., Tautos Fondas), 
gi laikraščių, narių ir knygų 
praplatinimo, taipgi aukų rin
kimo reikalais susitarti su 
Spaudos Draugija. 

Buvo keliamas klausimas a-
pie organizavimą Amerikoje 
Šv. Kazimiero Draugijos sky
rių, bet tam darbuotojai ne
pritarė, nurodydami, kad jau 
esant Spaudos Draugijai su 
skyriais kolonijose, Sv. Kazi
miero Draugijos organizuoja
mi skyriai neatsiektų savo ti
kslo, tik suskaldytų Amerikos 
lietuvių katalikų pajėgas krei
piamas dabar bendran dar
ban. 

Kadangi x\.inerikos lietuvių 
katalikų Spaudos Draugija y-
ra suorganizuota panašiais ti
kslais, kaip Lietuvos Šv. Ka
zimiero Draugija, tai geriau
sia butų, darbuotojų many
mu, sudaryti prie Spaudos 
Draugijos sekcijų, kuri išimti
nai rūpintųsi Šv. Kazimiero 
Draugijai paramos suradimu 
Amerikoje. 
Kun. dek. V. Mirono atsisvei

kinimo žodis. 
(Jerbiamas svečias atsisvei

kindamas su New Yorko apie
linkių lietuvių katalikų dar
buotojais, pasakė, jog aplei
džiąs Ameriką lydimas labai 
malonių įspūdžių. Budainas 
Lietuvoje visai nesitikėjo, kad 
Amerikos lietuviai katalikai 
moka taip gražiai ir tiksliai 
savo reikalus tvarkyti. Katali
kiška akcija čia esanti pasta
tytu ant &erų pamatų. Jinai 
dar jauna, ')et sparčiai auga, 
stiprėja ir susiorganizavusi ir 
susicementavusi bus tikra at
rama Bažnyčiai ir Tėvynei. 

Amerikos lietuvįų katalikų 
darbuotojų tarpe svarbią role. 
lošia svietishiai inteligentai. 

pJ"ų nemažai matyti prie kata
likiško judėjimo vairo. Luetu-
voje mažai katalikų svietiš
ki ų inteligentų priieSa&yj lie
tuvių katalikų judėjimo stovi 
Daugiausia svarbesnį darbą 
atlieka dvasiškiai Amerikos 
lietuvių katalikų svietiškių in
teligentų darbuotė daro labai 
malonų įspūdį. 

Be tikėjimo tautiškas dar
bas nebus vykęs. Tos Lietu
vos partijos ir tie darbuoto^ 
jai pasirodė daug darbštesaL, 
ištvermingesni ir tobulesni; 
kurie siekia tautiškai katali
kiško pagrindo. Čia kun. dek. 
V. Mironas pabriežė, kad 
" Pažanga,'' prie kurios jisai 
priklauso, eina tautiškai kri-
ščioniška vaga. Lietuvos tau
tininkų antra partija "Santa
r a " pasviro į socijalizmą. 

Amerikos įsodintas medis 
ant katalikiško pagrindo, tau
tiškai papuošto lai išauga ant 
naudos mūsų Tėvynei ir Baž
nyčiai. 

Darbuotojai palinkėjo kun. 
dek. V. Mironui laimingos ke
lionės į tėvynę ir išreiškė vil
ties netrukus pasimatyti Lie
tuvoje. 

Kun. N. Petkus, Brooklyno 
Apreiškimo Panelės Šv. para
pijos klebonas taipgi atsisvei
kino su darbuotojais. Jisai ke
liauja Lietuvon pasilsėti. Po 
trijų mėnesių vėl grįšiąs į A-
meriką. 

DARBUOTOJŲ KONFEREN
CIJOS PRIIMTOS REZO

LIUCIJOS. 

Lietuvos Valstybės atstovų 
žygiai Amerikoje. 

New Yorko apielinkių Fede
racijos Tarybos darbuotojų 
devinta konferencija, Lietuvos 
finansinės misijos nariams 
pripažindama pilnas teises 
darbuotis, kaip misijai atrodo 
geriausia ir naudingiausia, 
Lietuvos valstybės paskolos 
sukėlime ir sutvarkyme, iš
reiškia savo didelį nusistebė
jimą iš Lietuvos finansinės 
misijos ir Lietuvos atstovybės 
narių dedamų pastangų savo
tiškai pertvarkyti Amerikos 
lietuvių visuomeninį, kultūrinį 
ir labdaringąjį darbą, kuriam 
vadovauti Lietuvos finansinės 
misijos ir Lietuvos atstovybės 
nariai neturi moralės ir lega-
lės teisių. 

Lietuvos finansinės misijos 
pasirįžimą pavesti Lietuvos 
Liuosybės Sargų organizaciją, 
kurios tiesioginiu tikslu buvo 
ginti Lietuvos mbežius nuo 
užpuolikų, pastovia Amerikos 
lietuvių katalikų įstaiga, dir
bančia politinį ir visuomeninį 
darbą Amerikoje, misijos no
rus kontroliuoti organizacijas, 
užsiimančias Lietuvos sušelpi-
mu ir kultūrinio darbo vary
mu, darbuotojų konferencija 
laiko įžeidimu Amerikos lie
tuvių visuomenės, kurios po
litinio, kultūrinio ir labdarin
gojo darbo sritys nepriklauso 
Lietuvos finansinės misijos 
kontrolei. 

Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenė už savo viešąją 
darbuotę nevengs atsakomy
bės prieš tautą, kuomet ton 
atsakomybėn teisėtai bus pa
šaukta, bet p. Vileišio atkar-
totinai parodomas pretensijas 
ir priekabes skaito vien jo 
ypatiškų užgaidų apsireiški-
rau. 

Am. Liet. R. K. Fed. Centro 
Valctybai. 

New Yorko apielinkių Fe
deracijos darbuotojų devinta 
konferencija prašo ir pataiia 
Am. Liet. B. K. Fed. Centro 

valdybai kviesti į šių metų 
Federacijos kongresą J. JE. 
Žemaičių Vyskupą Pranciškų 
Karevičių, ir pirmąjį Lietuvos 
valstybės prezidentą Antaną 
Smetoną, kniių atsilankymą^ 
į Ameriką prisidėtų žymiai 
prie sustiprinimo Amerikos 
lietuvių tautinio ir tikybinio 
jausmų ir labai pakertų visų 
lietuvių upą. 

Federacijos kongresui. 
Kadangi lietuviams išeivi

joje yra būtinai reikalingas 
informacijįnis biurai išvažiuo
jantiems ir atvažiuojantiems 
lietuvaims ir 
Kadangi toks biurasreikalin 

gas tam tikrų darbininkų ir 
kadangi darbininkams užlai
kyti nėra tam tikro fondo, be 
kurio jiems butų sunku egzis
tuoti, 

Todėl patartina A. Liet. R, 
K. Federacijai paimti į savo 
rankas biuro vedimą ir sura
dimą lėšų j© užlaikymui. 

Vieša padėka. 
Amerikos lietuvių katalikų 

dienraščiui 4 'Draugui" ir sa
vaitraščiui " Garsui " New 
Yorko apielinkių Federacijos 
Tarybos darbuotojų devinta 
konferencija išreiškia gilią pa
dėką už talpinimą konferenci
jų nutarimų ir pranešimų, ku
rie pasidarbuojant tų laikraš
čių pritarimui konferencijų 
darbams, pasisklei^žia kuop 
lačiausiai Amerikos lietuvių 
katalikų skaitančios ir vei-
kinčios visuomenės tarpe. 

Darbuotojai nuoširdžiai 
džiaugiasi iš "Draugo" ir 
1 'Garso" gražios paramos ir 
tikisi, kad jie visuomet bus 
prietelingi darbuotojų varo
mam darbui Lietuvių Tautos 
ir Katalikų Bažnyčios naudai. 

Leonardas šimutis 
Konferencijos Pirmininkas. 

Jonas E. Karosas. 
Konferencijos Raštininkas. 

SVEIKATA. 

UETVVOS LAISVĖS PASKOLA, 

20.003 
90,000 
15,000 
25,000 
30,000 
80,000 
10,000 

100,000 

^ Pabaiga) 
VIII CLEVELAND, OHIO. 

Apskr. kvota 1498,000. Stovis 1, liepos, 50,480. 

AkronTI" . . . . ™ . . . <. .1,135 1,020 
Cleveland .. ..23,485 nieko 
ColumbuH . 300 nieko 
Dayton'.. į 1,785 350 

' Detroit " 13,240 5,636 
Grand Uapida . . . 5,^35 1,295 
Younggtown ->.... 100 50 
Be stočių: Cinainuati, Toledo ir kitus. 

IX. CHICAGO ILL. ir visi vakarai. 
Apskr. kvota $1,000.000. Stovia 1, liepos 389,344. 

Jeigu nori but sveikas, mo
kėk už sveikata. Pinigai pra
leisti sveikatos reikale, apsau
gojime žmonių gyvasties, yra 
geriausias indėjimas kapitalo. 
Gcriaus aprūpinti tinkamus 
budus užlaikyt dabartinius į-
statymus negu įvest naujas. 
Sveikata yra perkama, ir ko;> 
na kolonija nusistato savo li-
^ų ir mirties nuo karštliges, 
maliarijos, plaučių džiovos, 
raupluį ir kitų ligų. Geriau
sias ženklas kolonijos ganėti-
įnimo ar neganėtinumo valdy
me savo sveikatos reikalų pa
rodytas savo sveikatos orga-
rizaeijų gabume sumažint li
gų įtekmę. 

Taupumo "ir nuojiegumo 
naudai, visas sanitariškas dar
bas, ar tai vaikų mokslas apie 
užlaikymą sveikatos, ar pra
moninis sveikatos užlaikymas, 
ar mokyklų hygieria, ar pieno 
priežiūros darbas, turėti^ but 
Sveikatos Departamento cen
tralizuotas. Vietinės sveikatos 
administracijos turi but pas
tiprintos per samdyme sveika
tos oftcierių, kurie bus po prie
žiūra Valstijos Sveikatos De
partamento ir duos visą savo 
laiką atlikime priedermių. 
Viešos Sveikatos Biurai tiki, 
jog mažiausia, reikia naudot 
antrą procentą viešo turto 
sanitarijos darbui. 

Belgradas. Kaip tik 60,000 
pabėgėlių iš Rusijos atvažiavo 
į Serbiją, rendos ir viešbučių 
mokesčiai pradėjo kilti. Serbai 
laiko kasdieninius susirinki-
tnus miestuose, agituodami 
greitai įvesti bilių, kad sut
varkyti rendų reikalą. Pabė
gėliai kreipiasi prie Amerikos 
J£a*idonojo Kryžiaus, prašyda
mi pagelbos. 

3,000 
3,000 

630,000 
155,000 
160,000 
90,000 
80,000 
35,000 
eOįOoo 
40,000 
10,000 
50,000 
10,000 
8,000 
5,000 

10,000 
20,000 
30,000 
15,000 
10,000 
20,000 
8,000 
2,000 

20,000 
20,000 
10,000 
8,000 

10,000 
10,000 
5,000 

30,000 
12,000 
8,000 
8,000 
5,000 
5,000 

10,000 
10,000 

Aurora i 1,075 
< W i « . • , . . . .2 ,350 

I 

Chicago, JJ]., (Ui?iic*rai) 258,124 
Bridgepoi-i, ( et.) 
Town «£ Lake 
18-tos ir Union Ave. 
Wc*t Side 
North Šitie 

Biigjtton Park * 
Roueland 
We«t Pullman 
Cicero 
Chicago Heighte, J U. 
E. St. Louis, 111. . . . 
E. iSt. Louis, Mo. . . . 
Gary, Ind. . . » . . . . 
Indiana Ilarbor, Ind. 
Kcno.sha. Wis. . . ^ . . . 
Melione Fank, 111. 
Mihvaukee, Wis. . 
Rookford, 111. . . . 
Koekdale, 111. 
Khinęlander, Wis. 
Ručine, Wis,.. . . 
So. Chicago, UI. 
Shet>oygau, W k . . . 
St. Charles, 111. . . <. 
%x£nf Valley, k* BJJ. 
Spiii.^fteld, III 

490 
nieko 

32,165 

•• 

. 18,896 
»,4oU 
4.200 
i don • • • J . , *UU 

. . . . . . . . . . . . . . ..6,162 
' Į 

l ^ , o o l 

• • <*•••• . 1 8 , 0 9 0 
. 9 ,298 

REIKALAUJA. Telepbons: Yardu 6493 

—— 

REIKALINGI 

VYRAI IR VAIKAI DIRBTI 

PACKING HOUSE 
• • • 

HETZEL & CO. 

1743 LARRABEE STR. 
•"*"•»! 

REIKALINGI 
Bookeeper ir Stenografistė. Turi tu
rėti gerus paliudyjimus. 

Atsišaukite j Metropolitan State 
Unnkų. 

2201 W. 22na Str. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO 
DARBAS PASTOVUS 

LINK BELT CO. 
30th & STBWART 

. . . . 

m . . . . . . ... . . 

.4,860 

5,420 
150 

1,050 
1,400 
760 

1,055 
2,180 
6264 

1,460 
nieko 

REIKALINGI 

• • • • • .600 
nicKo 

240 

• • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • * • • 

• • . . . 

10,665 1,155 

. . . . . . . . 

11,220 
9 

• • • • f 

.1,915 

. 2,635 

.2,416 
1 roorp, vv m you 
\Vaukegan, m • ^655 
We»jtville, 111 , . 1,320 
Kauaga City, Kaus 1,000 
Los Augeles, Cal • . 1,100 
Seattie, Wash 700 
So, Omaha, Nebr. .'..602 
ISiou* City, Iowa . . 
Be Htoeiį 

. . . . . . . . . . . 5 n.n 

200 

i 

300 
150 
100 

1,025 
nieko 
nieko 

250 
100 
302 
205 

Lietuvoj Misijos, ofise pavieniai išpirko $31,333. 

Suglaudus skaitlines, raišiin<\ 
kad iki 1 liepos, į valHtybės 
kas$ per Lietuvos Misija, in-
plauk6 1,15^,949. Imant do
mėn dalinai įmokėjusius ir 
pasižadėjusius, ta suma bus 
daug didesnė. 

Pažvelgus j paskolos apskri
ti u darbuotę ir palyginus jų 
rezultatus, rasime, kad devyni 
paskolos apskričiai, sulig at 
liktojo savo paskirtos kvotos 
darbo, stovi taip: 

Chicago* III 39% 
Boston, Mass. 37V2% 
Waterbury, Conn 25% 
New York ir New Jer-

sey 22% 
Philadelphia, Pa . 
Cleveland, Obio. . 
Wilkes Barre, Fa. 
Shenandoah, Pa. . 
Pittsbūrįjrh. Pa. . . 

. 14% 
i2y2% 
.. 10% 

• VJHSk 
. . .6% 

Pažvelgus į atskiras stotis; 
kurių j>riskaitoma 15©, paste
bime visų kolonijų subruzdi
mą. Darbštumu per praeitą 
mėnesį pasižymėjo ypač Am-
sterdam, N. T., Kearney ir 
Harrison, K. J., Newark, N. 
J., Rochester, N. Y., Anaonia, 
Conn., Hartford, Oonn.̂  New 
Britain, Conn., BrigiitMi, Ma
ss., Oambridge, Mass., Manche-
stor, V. H., Nashua. V. H., 
Providence, E. L, Rmnford, 
Me. Worcester, Mass., Balti 
morc, Md., Mt. Ctoad, Pa., 
Homestead. Pa., Broddock, 
Pa., Detroit, Mich., Chicago, 
111., Oicr&ro, IU. ir Tjitos. 

I& visų kolonijų puikiai iš, 
«iskyrė Worcester, Mass. J i 

Visokios klesos darbininkai 
prie packing plautos. Nepap
rastai geros darbo sąlygos. 

IKIKERK* 
iSHUSHO 

Tnriu patyrUaą 
• i t t o l ų UVOM; n-
pmtinfl priHu-
riu ligone Ir kudi* 
kj laike Ilgo.. 

JJ255 So. Halsted St., Chicago, IU. 

Dr. L E MAKARAS 
LietoTl* Gydytoja, kr OhlrargM 
BMMlMdet 

rt l i tmu PanmM Mt tr 
Oblcagoj: 4016 So. Wooi 
Ilk m*rmrm vAkAkc MM StM Hkf 1iM 

* » » » • 

Išmok Gerą Amatą. Už-
$35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias aaaatae, 
mes išmokiname 
i keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki

nau ties. Vietos atdaros. Specij&Us 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER 8CHOOL 
1»0 N. State Str. 

Kampas Laite str. aut 4tu lubej. 

« HETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str. 

— 

ANT PARDAVIMO 
PARSIDUODA. 

labai pigiai 2 lubų medinis 
oaJUJAS, 3 pagyv. 2 po 4 kam
barius 1 pagyv. 7 kambarių. 
Bandos $46.00 j metus. Pre
kė tik $2,400.00. 

Savininkas ant 2ro fiooro 
3434 S. Union Ave. 

L_ 

Groserne ir bučerue ant pardavimo 
frerje vietoje 

4W26 8. Wincbe*tcr Ave. 

PAR8U>lOI>A , 
General krautuvė su- Pastų. Geras 
kampas 2 pagyveni ra u mūrinis na
mas su 3 lotais 

4300 S. Hozart St. 

padarė savo kvotą net s* lu 
laks. kaupu. Woicester, mato
mai, varosi prio to, kad pa ve r 
žti iš Bostone jo kvota, o sy
kiu k ^carbę Naujosios Angli
jos lietuvių centro. Worceste-
ris padarė į vieną mėnesį tiek 
beveik, Jri*k Bostonas į pusę 
metu. Seabejo, Bostonas rea
guos. Woreesterio lietuviams 
garbė: surinko 93,193 pasko
los. 

Esama betgi kolonijų, 
kurios ilsisi lig darbą at
likusios: Westvillef IU., Cleve
land, Okio, Fosest City, Pa., 
Chester, Pa., Athol, yMass., 
Bro<ikton (Montello), IVfess., 
Lowell> Mass., AVaterbury, 
Conn., (streikas ir kelios ki
tos). 

Pranešdama apie visa tai, 
JLietuvos Minija tvirtai tiki, 
kad paskolos stočių, komitetai 
ir atskiri visuomenės veikėjai 
be skirtumo partijų kaip rėmę 
paskolą iki šiolei, rems ir to- ^ 
liau. ,- -

Visiems Lietuvos piliečiams 
be skirtumo lyties, tautystės, 
tikybos ir partijinių įsitikini
mų neprivalėtų likti be bono. 
Paskola liepos mėnesi eina se
nuoju būdu. Nuo 1 rugpjūčio 
už 50 dolierių Lietuvos boną 
jau reikės primokėti 21 cen
tą, už 100 dolierių boną — 
42 centu, 500 dolierių boną— 
reikės pTimbkėtį $2.10. Todėl 
pirkite tuoj, be primokėjimo. 

Li«taivo« Misija, 
257 W. 71st. Str., 

New Tork, N. Y. 

A*JT PA1UJAVIMO. 
Namas su 6 lotais, vištinyčia su viš
tomis. 

Kaina $2800. 
3921 VV. 66 Place 

Arti erawftwti Ave. 

TUKKK NUOSAVU NAMĄ. 
Kaip ilgai tu manai dar vergauti? 

Randas receiptės tau nieko nereiš
kia — Tikrai moki ir moki pinigus 
— mokėk tuos pačius pinigus ant sa
vo namo, *ai tavo priederme tavo 
šeimynai, gyventi, , kur tyresnis o-
ras — kur gali turėti darželį ir ne
toli nuo d^rbo. ÂS t-,»*:" &*•*** fR*"'"" 
Jn*m 9*OU^ULJ. — v. . . o įįrjgtrij!• 
nuo jų*ų Pajau — Ateikite ir pa
matykite. Nieko jums nekainuos 
pasialbėtl. Klauskite Mr. Thorpe, 
8327 Stouey Island Ave. 

South Ohlcago, 8493. L 

NAMŲ BARGENAI. 
Pamatyk sekančius namus, 

pirm pirkimo, nes tai yra mū
sų didžiausį bargenal. 

Parsiduoda 3-jų augšeių mū
rinis narna, 8 pagyv. po 4 ir 
5 kambarius, su maudynėmis 
ir elektra, raadasi prie 3337 
So. Wallace St. Prekė $13.000. 
oo. 

Parsiduoda 3-jų augšeių inu-
rinis namas, 1 storas, ir 4 
pagyv. po 4 ir 5 kambarius, 
nams randasi prie 3321 So. 
Morgan St. parsiduoda labai 
pigiai. 
•* Parsiduoda 2-jų augščių 
mūrinis namas, 4 pagyv. po 
4 kambarius, lotas 50x125 prie 
3081 S. ParnelI AVB. Prek% 
tiktai' $5,500.00. 

Parsiduoda 2-jų aug&čių mū
rinis namas, 2 pagyv.* po 6 
kambarius, su maudynėmis, 
nams randasi ant Bridgepor-
to, Prekė tiktai $4,600.00. 

Parsiduoda 2-jų aukščių mū
rinis namas, 4 pagyv. po 4 
kambarius, prie 3316 So. Par
nelI Ave. Prekė $4,200. 

Parsiduoda 2-jų augščių me
dinis namas, 2 pagyv. po 6 
kambarius, prie 3809 So. Eme-
rald Ave. Prekė $2,000.00. 
MILDA REAL ESTATE CO. 

751 W. 3 1 ^ St. 

P\RSIl>LOI>\. 
Mūrinis namas 2 ir 4 kambarių na
mas yra geram padėjime, naujai su
dėti toiletąi ir vanos galima nupirkti 
su mažai pinigų. Kreipkitės prie sa
vininko: 

32111 Lowe Ave. 
Phoae Yards 6789 

SAVO AKIS. 

ANT PARDAVIMO 
Bučernė, Groserne ir Saliunas. Par
siduoda išpriežasties ligos; geroj 
lietuviškoj apgyventoj vietoje. 
3501 W. 46th Str. Chiea«;o, IU. 

PAUSi&LODA 
Groserne ir Saldainiu krautuve, Lie
tuvių apgyventoj vietoj, prie' Sv. Jur
gio bažnyčios. Priežastis pardavimo 
išvažiuoiu Lietuvon. 

928 W. 33rd Str. 

AAR6FNAS 
Turi paaukoti gražia 80 akrų 
farma su visais moderniškais 
budinkais, t i į 38 mmutos nuo 
" loop" 'ant Chicago & Bur
lington Quincy Railway. Ant ~ 
lengvų išmgkeseių. Norint 
daugiau informacijų atsišau
kite ar rašykite: 

A. TEAUBE, 
1404 W. 18tos Str. 

Smetonos gerai pritaikinu akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aki?. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi 1 k m 
«%, kuouet skaitai ar siuvi ar ra-
iai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 mtfci 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinama kaina 
nat taip žemai net iki M-00. 

JOHN SMETANA 
Akių SpecijalistM 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egismmas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos viri PUtt'o aptlefcoa. 

-^MI|bjM» W 1A, 1A, 17 tr l t 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 
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GAL BUS ATNAUJINTA 
TANANEVIČIAUS BYLA. 

Pirmadienis, liepos 26 d.; 

Sv. Ona, šv. P. Marijos Motina 
Antradienis, liepos 27 d., 

Šv. Pantaleonaš. 

PRASIDĖJO BYLA ŽMO 
GŽUDŽIO GKARY. 

Pirmas liudininkas buvo ad
vokatas Feli. 

Praei ta penktadienj krimi
naliam teisme, pirmininkau
jant teisėjui SabatTi, prasidė
jo byla žmogžudžio Gene CJe-
ary, kurs vienam saliune pa
lei stockyardus nužudė grai
ką Reokas. 

Tą dieną išklausinėtas pir
masis liudininkas advokatas 
Fell, kurs buvo su Reckas 'u, 
kuomet pastarasis nužudytas. 

Fell pasakojo, kad (leary 
ka ip jis, ta ip Reekas, pirmu 
kar tu saliune matę. Geary tą 
žmogų nužudė l>e jokios prie
žasties, be mažiausios provo
kacijos. 

Butų žuvęs i r patsai advo
katas Fell. Bet j is atsiprašęs 
nusiimdamas skrybėlę. 

Šiandie byla bus tęsiama to-
liaus. 

Teisėjas Pam sutinka išklau
syti argumentų. 

Advokatas Everet t Jeunin
gs darbuojasi atnaujinti bu
vusio privatinio bankininko J . 
M. Tananeviėiaus bylą pasi
remdamas tuo, kad pirmoje 
byloje padary ta klaida. • 

Teisėjas Pam, kurs vedė pir
mutinę Tananevičiaus bylą ir 
kurs Tananeviėiu nubaudė ka
lėjimu, sutiko išklausyti argu
mentu šitam svarbiam klausi
me. 

• STREIKUOJANTIEJI GE
LEŽINKELIEČIAI LAIKOSI 

REIKALAVIMŲ. 

BULVĖSE DAUG ŽEMIŲ. 

Bulvės yra brangios. Svarui 
imama dc. ir daugiau. 

Kai-kam atėjo galvon min
tis patir t i , kaipgi tos bulvės 
yra švarios, ty. grynos, be 
žemių. 

I r štai kas buvo susekta: 
Kai kuriuose po 1(H) svarų 

bulvių maišuose a t ras ta po 
26 svaru žemiu. 

Vienas pedliorius nesenai 
pirko 100 svarų bulvių. Tžmo-

* kėjo $6.50. Tr turėjo pardavi
nėti su žemėmis, kokias al-
ra\lo maiše. 

Už tai jis buvo iskustas vai-
dziai. 

Jš to valdžia ir patyrė, kaip 
tai begėdingai bulvių t rustas 
apsuka pirklius ir todėl bul
vės branginamos. 

J u k nuo pedlioriaus žemių 
niekas neperka. Tas jis riel 
to turi pabranginti bulves. 

Cbieagoje vis dar nepaliauja 
streikuoti apie 5,000 geležin
keliečių, kurių reikalavimų 
nepriima geležinkelių kompa
nijos. 

Darbo taryba mėgino, juos 
palenkti baigti streiką. Bet 
darbininkai didžiuma balsų 
nutarė streikuoti ir toliaus, jei 

jų reikalavimai atmetami. 
Streikininkams duodama di

desnė užmokestis pagal pas
kutinio tarybos nusprendimo. 
I r j ie su tuo sutinka. Bet kom
panijos atsisako juos priimti 
darban kaipo senus darbinin
kus. Ve kame nesutikimų 
branduolys. 

LLOYD GEORGE SIŲLO 
TAIKA AIRIAMS. 

Apie respubliką negali but 
kalbos. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPOMS. 

A. L. R. K. Moterų Są-gos 
Chie. Apskričio paskutinis, 
priešseiminis, susirinkimas j -
vyks liepos 26 d., lygiai 7:30 
vai. vakare, Šv. Mykolo pa ra - 'ma į , a n t kurių gerb. kalbėtojas 

amatų reikalus i r t. t . Ant 
galo da r prisiminė, kad Kaune 
Dvasinės Seminarijos murai , 
kaip buvo vokiečių apgriaut i , 
t a ip ir tebėra, o y ra art i §0 
klierikų, kurie per žiemą tur i 
šalti. Todėl gal a t s i ras gailia-
širdingų žmonių, kaip ki tur 
kad buvo, i r šiek-tiek paaukos. 
] r tam reikalui duosnųs north-
saidieeiai sumetė $64.94 

Dar buvo paduoti užklausi 

» 

])ijos svetainėje (North Side-
j e ) . 

Kviečiu kuoskaitl i ilgiausi a 
susirinkti, nes, kaip žinote, 
daug nepabaigtų reikalų, liko 
iš praėjusio susirinkimo. Taip-
pat-tfauji įnešimai da r bus pri-
ėnuoni. 

Turime s t eng tus , kad se
kantiems metams, įnešti k.\i 
naudingo pagerinimui organi
zacijos, uen jei ta ip šaltai da
lykus leisime, niekada nepri
eisime prie tvarkos. Kiekviena 
pataikome nusiskųsti, paaima
nuoti, bet kad parodyt i darbo, 
pasišventimo, tai labai maža. 
Taigi tikiu,- kad šiame susi
rinkime sueis delegatės su 
svarbiais įnešimais i r r imtai 
juos svarstys . 

(1hic. M. S. Apskr. pir., 
A. Jakai tė . 

cražiai atsakė. 
Prakalbomis visi paliko pa

tenkinti. 
X. 

IŠ TOWN OF LAKE 

• IŠ NORTH SIDE. 

PANAKTINIO PAŠAUTAS. 

Aną rytmetį ties 4f) gat. ir 
Shields ave. a t ras tas begulįs 
pašautas Anthony Clage, 40 
metų, 325 West. 63 gat. 

Pa imtas ligoninėn jis pasi
sakė, kad jį pašovęs vienas 
geležinkelio panaktinis be jo
kios priežasties. 

Policijai įsakyta surasti tą 
panaktinį, kurs šaudo* praei
nančius žmones. 

GALIMA NEŠTI SVAIGA 
LUS NAKTIMIS. . 

Probibicijihių agentų virši
ninkas Cbicagoje gavQ iš Wa-
shingtono parėdymą, jog bile 
vienam žmogui po saulėleidžio 
ligi saulėtekio yra leidžiama 
svaigalus pernešti iš vienos 
yietos. kiton. 

Londonas, liepos 25. - ^ A-
ną dieną čia pas mini storį pir
mininką Lloyd (ieorge apsi
lankė Airijos darbininkų or
ganizacijų atstovai. J i e prane-
šė ministeriui apie blogą pa
dėtį Airijoje. I r reikalavo ką 
nors padaryti tame klausimi'. 
Atstovai pasiųlė jam taikin-
ties su Airija, nes padėtis ne-
pakenčiama ir aršėja. 

M i n i s f p r i s p i r m i n i n k a s , iš
k l a u s ę s d a r b i n i n k o . a t s t o v ų 
kalbų pasakė, jog jam esą* la
bai nuos tabus 'da ik tas , kodėl 
darbininkų organizacijų vir
šininkai imasi tokių daiktų, 
kas jiems nepriguli. 

Sakė, kas ki ta butų, jei Ai
rijos klausime pas jį a te i tų , 
tokiu sinn-feinor'ų atstovai, 
kadi r pats toksai de Velera, 
(iriffitb ar kit i . 

Tuomet jis j iems paduotų 
ranką ir, kaip bematant, butų 
padaryta taika. 

Bet i r t ie visi tegu verčiau 
neieško jokios taikos ir tegu 
pas jį neina, jei jie nori Airi
jai respublikos arba pilno pri
jungimo prie x\irijos Ulsterro 
provincijos. 

Ųoyd George pareiškė, kad 
Airija negali but respublika 
ir nebus. 

SKRYNIOJ MOTERIŠKĖS 
LAVONAS. 

Liepos 22 d. 6v. Mykolo par . 
svetainėje kalbėjo nesenai at
vykęs Amerikon gerb. p ro f. 
kun. J . Meškauskas. Nors ne
buvo plačiai išgarsinta, bet 
žmonių susirinko pilna svetai
nė. 

P i rmiaus ia mačųjų vaikų 
činaras padainavo "JJgiausiu 
metų" , o paskui v id inės mo
kyklos vienos rao'jd'As pašo
ko japoniečių so<>. &>tos pe-" 
ioliškių, trečios pa ja inavo 
•*Knr Languoja įVemunėFis.*' 

Toliau? seka g^ro profeso
riaus- prakalba. Kal io jo apie 
didelius vargus , kokius isken-
tėjo lietuviai, užėmus Lietuvą 
vokiečiams, bolševikams i r 
lenkams, ir kokiu būdu iš jų 
pasiliuosavo. Ypat ingai žmo
nės indomiai klausėsi, kuomet 
profesorius pradėjo kalbėti a-
pie l inkimus į Steigiamąjį 
J !eimą, ką krikščionių-demo-
kiiitų,socijal-dem. i r kitos par
tijos žado jo žmonėms suteikti, 
ka ip agitacijas varė , kokias 
proklemacijas dalino ir t. t. 
Pr ie to buvo parodytos kaiku-
rios spalvuotos prokliamacijos, 
kurias su savimi atsivežė. 

py^iminė, ' kad dabar , kuo
met lenkai tapo išvaryt i iš 
Lietuvos, i r pagal sutar t ies su 
Kusi j a , bus tos vietos grąži
namos lietuviams, tenai įvyks 
rinkimai į Seimą, kaip Vil
niaus, Suvalkų i r Gardino re-
dybose. Smarkiai agituos visos 
part i jos , todėl jei krikščionis 
demokratai nori turė t i Seime 
daugiau atstovų, tai tur i ly
giai varyt i agitacijas, o tam 
reikia turėt i daug pinigų. To 
del tiems tikslams i r nuvo rent 
karnos aukos, kurios pe r Tau
tos Fondą i r bus pasiųstos 
krikščionių demokratų Centrui 
Kaunan. 

Surinkta $135<30' 
Paskui da r kalbėjo apie į-

vair ias koperacijas, prokybas, 

Pasekmingos prakalbos. 

Ketverge, liepos 15 d. Eli-
jaus svetainėje įvyko prakal
bos, kur ias surengė A. L. R. 
K. Federacijos 7 skyrius. Kai" 
liejo gerbiamas k in . J . Meš
kauskas, Žemai, ių Dvasinės 
Seminarijos profesorius ir 
Katalikų Centvo * ice-pirnn • 
ninkas. J i s pra.iesė daug ži
nių apie mūsų cėvyiię — Lie 
tuvą. Kalbėjo dvnui a t v e j i s . 
Taip-gi kalbėjo ir mų3 gerb. 
kun. p . Mikšys, kuris tik ką 
buvo sugrįžęs iš l.i"iUvos. I r 
j is daug naujų žinių parvežė 
iš mųs tėvynes. Žmonės nesi
gailėjo atsilanką ir savo auko
mis parėmė Lietuvos reikalus. 

Katal ikų Veikimo Centrui 
aukojo : 

P o 5 dol . : Kun. A. Skrypka, 
S. Sau J i tinas, A.* Urbonas . 

P o 3 dol . : J . Martinkienė, 
A. Lukoševičienė. 

P o 2 dol . : L. Sarauskis , J . 
Šimaitis, S. Olberkis, P . S t ra-
kauskis, D. Urbųtai te , A. Bei-
taitė, J . J agminas , J . K iba i -
iaitė, K. Vasiliauskis, K . Šu
kienė, J . Valentienė, A. Si r 
balas. 

(Pabaiga bus) . 
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NAUJA KNYGA 

BIBLIJOS 
TYRINĖTOJAI 

Ką, manyt i apie juos? 
Kas nori susižinoti apie 

"Biblijos Tyrinėtojus" "arba 
"Biblijos studentus", įsigykitr 
šią knygelę. 

Kaina 10c. 
ir 2c. prisiuntimas. Galima.-sių
sti krasos ženkleliais. 

Adresas: 

"Draugas" Publ. Co. 
1800 W. 46th Str. 

Chicago, m . 

S 
• s 
• 

rage, minuose gali tilpti 
Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

" D R A U G A S " PUBL. CO. 

1800 W. 46tn Str. Chicago, HL 

S • j n 
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REIKALAUJA 
Reikalauju moteries del padabojįmo 
vaikučių. Jauniausias vaikas ~>% me
tų. Duos pragyvenimą ir da priinnkos 
flal atsišaukti ir fiejjnyna seniukai. 

JOK TRAK PAZKMIK 
20 S. Itiller Ave. 

riiicagn. III. 
f'a ieškau SAVO giminių tr paSJ**ta-

nių; visų pirma atsišaukti arba kas 
žinot apie juos man praneškite: 

Afmieskos Aukstaknlniem's — 2io-
bienės ir jos brolio Andr. Aukštakal
nio, Katrinos Ramanaurkiutės (vyro 
pavardės nežinau). Visi iŠ Suvalkų 
rėdybos, valSč. •Kliabisko. parapijos 
Prienų. 

ANTANAS GRIGONIS, 
Fort stunton, New Mox*čo 

ANT PARDAMMO 
Ant vieno loto 2 pagyvenimai po 4 
ruimus. Atsišaukite vakarais nuo f 
vai. 

4617 So. Roekwell H\v. 
2 KINGLE KAMBARIAI 

ant^randos, fiurnace heat. AtsiSaukite 
6637 So. Fraiufseo Ave. 

NAMAS IR LOTAS^ 
ant pardavimo, geram stovyj. Atsi
šaukite 4 po pietų. 

4t27 8o. Maplewood Ave. 

PARSIDUODA * 
geležų ir, dažalo krautuvė, geroj lie
tuvių apgyventoj vietoj Ktorkas ver
tas $5000.00, namas $7000.00. Savi
ninkas apleidžia miestą. Atsišaukite: 
2547 W. 47 Str. 

Telefonas McKinley 2927. 

DR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas S14» So. Morgan St. 
Kertė S2-ro St., Chicago, m . 

SPBCIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų, nuo « iki 8 valan 
da vakare. 

Nedėliomls nuo 9 Iki 2 po piet 
Telefonas Tardą 687 

I • » • m » » » • » » I » < » I » • » • ! • • » » tm » »i — J? 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oftsm po o n m . 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterį; Ir vy
rų Ugų. 

Valandos nuo 10 iki 12 iftryto; ano 
2 iki f po pietų; nuo 7 Iki S:30 
vakare. NedėliomU 10 iki 1. 

Telefonas Drexe] 2K80 

ii 
I 
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Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty J: 

29 South La Salle Street 
Kambarį* 824 

TeL Oentral «St« 
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t "DRAUGIJA" 
Gavome C "Draugijos" numerius po 2 num. vienoje knygoje 

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

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime. 

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

"GANYTOJAS" 
redaguojamas prelato A. Dambrauskos, padedant kun. M. Vait
kui. Laikraštis didiuno 32 pusi. Jis talpins straipsnių iš pla
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto
jus, apie bažnytinj-religijinį gyvenimą apskritai pasaulyj ir y-
pae Lietuvoje, kels ir gvildens įvairius 'gyvuosius mūsų dvasiš
kuos gyvenimo klausimus. Laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 Šilingai 
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"ŽVAIGŽDE" 
Eina sykį į mėnesį. Kaune, 

Sis laikraštis skiriamas katalikų dvasiškiems reikalams aprū
pinti : Iš paduotų nurodymų, kas bus jame rašoma matyti, kad 
bus labai jvairiaus turinio ir pilnas malonių pasiskaitymų. Re
daktorius kun. M. Vaitkus. 
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 Šilingų 

Visus galite užsiprenumeruoti " D R A U G E " . 

Kas norite tiesiog su tų laikraščių Administracija susinešti tai 
tevartoja šį adresą c 

KAUNAS, DIDŽ. VILNIAUS G. N. 34 LITHUANIA. 

i 

STPAGHT 
1 0 

k»«nuMk 

MELR4 

12 
ISIZES 

$P*L 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne 
gu koks Havana c igaras. 

Paklausk savo kraiituvnūiko—Bet jeigu 
kraufuvninkas neturi—rašyk mums. 

llEWISCICARMFG.CO.NnWKJU 
Urgest hdependent Oįįar Factory inthe Worid 

« Vakarais, 812 W. 33 St. ? 
^ T f l . T * n l a 4 a a i « 

i 

Buvo pasiųstas iš Detroito. 

P E T R A T I 6 F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL E S T A T E I N S ' J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siuncta Pinigus Parduoda Laivokort»t 

N O T A H I J L S A S 
3249 So Natsiri Street, Chicago, Illinois 

T E L E P H O N E B O U L E V A R D 611 

New York, liepos 25. — A* 
n^ dieną eia American Raii-
way Express € o . darbininkai 
Grand Central stotyje atplė
šė intar iama paprastą skry
nią, kurios adresa tas nebuvo 
surastas, ir viduje a t rado nu
žudytos kokios tai jaunos mo
teriškės lavoną. 

Abi kojos buvo nukirstos 
ir padėtos sale lavono stuo
mens. Lavono viduiiai buvo iš-

skrosti. Pa t i skrynia sukalta 
iš paprastų lentą. Adresas bu
vo padė tas : 

" J ames Douglass, Ameri
can Express Co., New York 
City, N. Y . " 

Buvo išsiųsta iš Detroito. 
Tu o jaus pranešta Detroito 

policijai. Ten susekti šiokie-to-
kie pėdsakiai tos baisios žmo
gžudystės, ieški irii piklada-
na i . 

PRANEŠIMAS AUTOBOBI 
LIŲ SAVININKAMS. 

OGDEN PARK AUTO 
Siuomi pranešu, kad lieka atida

ryta tikra automobiliu taisymo Sapa, 
po vardu Ogden Park. Auto Repair 
Shop. 

Su amatu esu gerai susipažinęs, ir 
todėl užtikrinu, kad -darbą, atliksiu 
atsakančiai, greitai ir pigiau negu 
kitur kur. Mano tiksiąs yra toks, kad 
darbas but atliktas atsakančiai, o ne 
kad tik atstumus nuo ranku, darbą 
galėeiu atlikti visokj, nuo ratų iki 
viršaus. Taipgi turim tam tikrus J-
rankius del rediatorių, geležlms su
virinti "Weldlng" carbon'ui iš de
ginti. 

Jei kada pasitaikintu kelionėje ko
kia nelaimė, galite paJSauktl po že
miau paduotu adresu, o mes pribu
sime partraukti. 

REPAIR SHOP 
6308 Racine Ave. 
Telefonas Wentworth 1598. 
MYKOLAS ARBA8AUSKAS 

ANT PARDAVIMO. 
Mūrinis namas, ant Brighton 

Park, 2 pagyvenimai, po 5 ruimus, 
elektra, maudynės, basemente Įtaisy
ta skalbinyčia, namas S mecų( senu
mo, turi būti parduotas greitu lai
ku, savininkas apleidžia miestą, di
delis barganas, parsiduoda už $6500. 
00. 

Puikus mūrinis namas, ant Elize-
beth 8t. aetoli 59 gatves, 2 augfttu, 
4 pagyvenimai, visi inlaisymai. mė
nesinė randa 13L0 dol. am mėnesio, 
šis namas yra gražioj apielinkėj, par
siduoda už $15500.00. 

Biznio vietos, turime narni? tin
kančių del biznio, lietuviais apgyven
tose vietose, reikalaudamas ^iznio 
vietos kreipkis j rau?ų ofisą. 

A. PETRAITIS & CO. 
3249 So. Halsted Str. 

TtlotMu Pmllmmm SfiC 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis DentisUu 

10801 So. Michigan, Avenue 
i rsulaai . m . 

•JJLaNDOSt f U d l vmtan. 
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| FARMU MEDUS, f 
=| Parsiduoda visai Amerikai, -
= Chicagon su prisiuntimu i E 
S namus $|.95—5 svarų vied- i 
į rūkas. Kitur pasiunčiamo E 
=1 sampelius, jei kas prisiunčia -
3 ^5c. Adresuokite: 

| WALTER STRYGAS, 1 
§3022 W. 40 St. Chicago. | 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgas otreet 
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CBIOAGO, OULIMOI8 
Telefoną* Tardą M I I 

Valandos: — t iki 11 Ii ryto; 
6 po pietų ik' 8 vak ffedAlio 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakar*. 
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Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J# J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvefcė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su " V y č i o ' ' 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėt i 
tąsias i l iustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną "Vy t i e s* ' numerį. 

Vargu kas kita y ra ta ip iškalbinga, kaip i l iustracijos. 
Nė gabiausia pa rašy tas s t raipsnis , nė* tur iningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip i l iustracija. 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja tur in inga Lietuvos 
gamtą. 

Mėgi Lietuvą, nor i pasigrožėti jąja — užsisakyk 
" V y t į . " Prenumera tos ka ina : Metams $2.50. 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. Halsted St. Chicago, III. 
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ENGlANDERj 
WrT-EDGE SPRING 

Soid eve*ywhete by fumiiure deslers 
axid dBfįarhcutrvt aiores -

SNGLANDEH SPRING BEO C t t 
įkrw~Vbrk -Dnooklyn - Chlca^* 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYD1TOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 Wegt 22nd Street 

Tel. Canal C222 
Rcs. 8114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

Carter's Little Uver Pilis 
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi 
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaiua 

Kraujas neturintis Geležie* 
yra priežastimi ftbiigkusių 
veidu. 

Tikras tori pasirašymą 

pARTER'S IRON PILLS 
\ * \ Jums pagelbės, pamėginkite C 
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