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METAI-V0L. V. No. 183 

Lenkai Veda Tarybas 
su Bolševikais 

Tuo Tarpu Bolševikai vis / 
Briaujasi Lenkijon 

Rumunija Pakyla prieš Rusiją 
už Besarabiją 

ITALIJA APSIPRATUSI SU 
STREIKAIS IR TRUKS 

MAIS. 

Pažadėjimais mėginama nug
lostyti socijalistus. 

4 
Visoj I-

s* 

LENKAI TARIASI SU BOL 
ŠEVIKAIS. 

Kiti su kitais susitikę Kobrine. 

Londonas, rugp. 3. Iš 
Berlyno laikraščiui Dailv 

* • 

Mail pranešama, joc lenkų ir 
bolševiku armistiei jos komisi-
jonieria susitiki Kobrine, ties 
geležinkeliu rytuose nuo l'res*-
Lilįvsko. Jai buvę praeito 

penktadienio vakare. 
Ai.t rytojaus prasidėjusios 

tarybos arraistieijos klausime. 
• *9 

Bolševikų komisijonieriams 
pirmininkauja Kari Radek. 

Tarybų pradžioje, sakoma, 
bolševikai pareikalavę lenkų 

VARSAVOJ NJTURIMA ŽI 
NIŲ APIE TARYBAS. 

Savo keliu, bolševikai briau
jasi Lenkijon. 

Varsa va, rugp. 3. — 6ia ne
turima jok'.; &i.iu apie veda
ma- lenku-bolševiku tarvnas 

* r * * 

armistieijos klausime. 
Lenkų komisijonioriai liolše-

vikų šonan per mušiu linija, 
buvo išvažiavę septyniais au
tomobiliais. Jie pasiėmę su sa
vimi kilnomąjį bevielio tele
grafo aparatą, kad, prireikus, 

Rymas, rugp. 3. -
talijoj ekonominė ir industri-
jinė padėtis taip bloga, kad 
blogiau negali nei but. Todėl 
pramatoma, kad šią vasarą vi
soj šalyj bus dar daug viso
kių trukšmų, katruos pakelia 
radikalai sukurstydami dar
bininkus. 

Trnkšmų čia perdaug. Bet 
pakelti revoliuciją yra per
karsta italams. 

Ministeriui pirmininkui Oio 
litti parlamento nariai socija-
listai dažnai padaro karštas 
"ovacijas." Bet jis jau apsi
pratęs su tuo. Tuo labjaus, 
kad savo pusėje*, turi kuone 
visus kitus parlamento narius. 

Su įvaikiais streikais Itali
joje taip apsiprasta, jog pa
kilę kur nors streikai čia ne
padaro jokio siurprizo. Nes 
kasdien vieni streikai baigiasi, 
kiti pakyla. Ir taip be palio
vos. Streikai paliečia visas 
darbo šakas. 

Streikininkai pabedarbiauja 
vieną, kitą savaitę, išalksta ir 
išnaujo gryžta darban. Atro-

BUS NAUJAS SULTANO 
KABINETAS. 

BOLŠEVIKŲ MISIJOS LON 
DONE. 

Laukiamas tik patvirtinimas 
taikos sutarties. 

mu 

Varsa va. 
Ir ligšiol komisijonieriai 

- ^Ud»0ti iw»-a B r ^ t 4 ^ o v ^ ^ i e ! t n n - e Savė įrfaVyljas ne-' 
ra pranešę. 

f1ia nuomoniaujama, kad 
bolševikai visokiomis priemo
nėmis trukdo tarvbas, kad 
duoti progas savo kariuomenei 

kurs šiandie bolševiku 
i n i nitas. 

LENKAI IŠSISLAPSTĖ AU 
GUSTAVO MIŠKUOSE. 

susinės su savo šonu, su do< k f t d ^ t o č i a > l u r b u i > j a u 

nebūtu galima ir apsieiti. 

i socijalistams. 

/ 

Vokiečiai komunistai nerimau 
je Rytinėj Prūsijoj. 

j 

.v 

t 

Berlynas, rugp. 3. — Tūks
tančiai lenku išsislapstė Au
gustavo miškuose ir pelkėse. 
Juos ten apsupo bolševikų rai-
tarija. 

Bolševikai įsieigė patrolinę 
liniją nuo Augustavo ligi O ra
ja vos. 

Rusų bolševikų laimėjimai 
sustiprino vokiečius' komunis
tus rytinėj Prus-Jcj. Pasako
jama, kad jie tenai paslapčia 
rekrutuoja kareivi m- rusų bol-
šfvikams. 

Saksonijos mieste Zittau 
pakilo komunistai. Jie nuvertė 
gyvuojančią ton valdžią ir įs
teigė sovietą iŠ L"V žmonių. 

Pranešama apie smarkius 
susikirtimus pol; ,:joo su dar-
Lminkais. Paskubta generalis 
streikas ir karės padėtis. 

Ministeris pirmininkas ga-
lų-gale išmoko tinkamai apsi
eiti ir su parlamento nariais 
socijalistais. 

/ 
Kuomet tie parlamente pva-

vis toliaus ir toliaus briauties (]ei]n trukšmauti ir storžieviš-L, 

• BOLŠEVIKAI ATSIDŪRĖ 
NAUMIESTIN. 

Lyck, ryt. Prūsija, rugp. 3 
- Išilgai parnbožio smarkiai 
veikia bolševikiniai Dono ka
zokai. Lenkų kariuomenė atsi
meta Lenkijon. 

Lenkai atsiėm'.' Loniska "(*?), 
kur stovėjo m-^aitlingas bol
ševikų garnizonas. 

Šiandie paprastasai vokiečių 
-bolševikų rubežius tęsiasi per 
120 mylių. Prasideda jis Vla-
dislavovu (Naumiesčiu, Suval
kijoj) ir baigiasi Friedrich-
sbofu. 

Lenkijon, 
Bolševikų kariuomenė taigi 

ir be to ypatingo skatinimo 
žygiuoja pirmyn. Vielomis 
lenkai mėgina priešinties. Bet 
dažniausia tos pastangos pasi
baigia nepavykimais. 

Mozūrų ežerų apylinkėse 
lenkai nusprendė sustoti, kuo
met tenai atvyko nauji lais 
vanorių būriai. 

Linijoje Lomža, Pultusk, 
Ostrov ir Skobei lenkų pasit
raukimas taip susipainiojo, 
kad tenai bolševikams tenka 
daug karės medžiagos ir ne-
laisvių. Lenkai nesuspėja ne 
tik visko su savimi pasimti, 
bet ir patys vietomis neišga
li bėgti. 

RUMUNIJA PASIUNTĖ UL
TIMATUMĄ BOLŠEVI

KAMS. 

kai atsinešti į vyriausybę, pre
mjeras tuojaus imasi pažadė
jimų. 

Tai geriausias vaistas trukš-
įnadariams. Jiems tiiojaūs pa
žadama taika su kitomis vieš
patijomis, pažadama atšauk
ti kariuomenė iš Albanijos ir 
iš kur kitur. Pažadama t|ar ir 
kitokių socijalistams tinkamų 
daiktų. 

Socijalistai po to veikiai 
nurimsta ir jaučiasi patenkin
ti atlįkę " didelius " darbus 
duodami vėjo vyriusybei. 

Konstantinopolis, rugp. 3.— 
Dabartinis tįarkų sultano mi-
nisterių kabinetas turės tuo
jaus griūti, i kaip tik turkai 
komisijinieriąi sugryž iš Pa
ryžiaus pasirašę po taikos su
tartimi. L i 

Tad išanksto jau pienuoja
mas naujo kabineto sąstatas. 
Sakoma, busiąs parinktas" iš 
ministerių, prielankiausių An
glijos politikai. Taip kad tas 
kabinetas išvien su anglais ne 
tik darbuotųsi, bet dar ir bu
tų paklusnus pastariesiems. 

Bolševikai koncentruoja ka-
riuomenę. 

Vietos Persijos pasiuntinys 
Mėli k Han iškeliauja Mask
von. Tenai jis atstovaus Per-
sijos vyriausybę. 

Bolševikų pavykimai lenkų 
fronte leidžia jiems koncent
ruoti daugiau kariuomenės 

0 
Azerbeidjane. *• 

Bolševikų^agentai propagan
distai organizuoja armėnų ir 
persų legijonus. 

Pranešta, kad bolševikų ka
riuomenė jau įsibrlovusi Ar-
mėnijon. Bet kol-kas tos ži
nios nepatvirtintos. 

MELSTASI O* NUŽUDYTĄ 
RUSIJOS C*RĄ. 

• 

. f 

Bet neturi susisiekimo su ang
lų valdininkais. 
Ą 

Londonas, rugp. 4. — Čionai 
sugryžo iš Rusijos bolševikų 
misija, kuriai pirmininkauja 
žinomas Leonid Krassin. Su
gryžo toliaus vesti tarybas su 
Anglija prekybos klausime. 

NUBAUSTA 20 RADIKALU 
Chicagoje pasibaigė byla 

dvidešimties radikalų. Jie visi 
buvo teisiami už suokalbiavi-
mą prieš šalies vyriausybę su 
tikslu sugriauti vyriausybę ir 
įsteigti savotinę valdžios for
mą. 

Prisiekusieji teisėjai visus 
radikalus pripažino kaltais. 

, L* visi jie nubausti kalėjimu 
Teeians misija yra atv.eno-, i r , k a i k u r i e d a r p i n i g i n ė m i s 

ta. nuo Anglgos valdininkų. p a b a u d o m i g v i e n i u j ų „„. 
Anglijos vyriausybė pirmiaus b a u g t i i ^ ^ j j ^ i l g i a U ) k i t i 

• 

Harbin, Manchuria, liepos 
21 (suvėlinta). — Čionai vie
tos pravoslavų cerkvėj įvyko 
gedulingos pamaldos už nužu-

laukia žinių iš bolševikų-len 
kų fronto. Nori žinoti, kaip ten 
pavyks su armistieija ir tik 
paskui tarsis su bolševikų at
stovais. 

i 

Vienam korespondentui te
ko aplankyti butą, kuriam ap
sistojusi misija. Negauta jokių 
informacijų. 

Tik vienas kažkoks misijos 
raštininkėlis patarė korespon
dentui pasimatyti su Si r Ba-
sil Thompson. Sako, jisai pa
kalbėsiąs už misiją. * 

Baail Tbompso'n yra Scot-
land Yardo slaptos tarnybos 
(politikinio skyrinns) agen
tų viršininkas. 

Anglijos vyriausybė ima ne-
rasitikėti Maskvos valdžia. 
Nes ji nepildo savo pasižadė
jimų. Sakė sustabdys mūšius 
lenkų fronte, darys armistiei
ja. Tuo tarpu taip nėra. prie
šingai pasielgiama. 
Ii ' -•~ r-.Ą^J»...lUX',-V, __IL.-i_l-._L' 

dytą Rusijos carą ir jo šeimy
ną. Pamaldose buvo daug pra
voslavų rusų. 

trumpiau. Taippat ir pabauda 
nevienoda. 

Radikalai apkaltinti pasire
miant naujuoju valstijos įsta 
tymu, atkreiptu prieš suokal-
biautojus ir šalies išdavikus. 

Suprantamas daiktas, nu
baustieji tuo nepasitenkins. 
Jie paduos apeliaciją. 

Vienas iš nubaustų socijalis-
tų radikalų yra turtingas. Ne
pasigailės jis pinigų tam rei
kalui. 

i 
— 

DEBS VIENAS NENORĮS 
APLEISTI KALĖJIMO. 

ANGLEKASIAI GRYŽTA 
DARBAN. 

VAKAR JAU 50 NUOS. 
DIRBO. 

T * 
Šiandie ir ryta j . sakoma, ims 

• 

Springfield, IIL, rugp. 3. — 
Daugiau 50 nuoš. Illinoiso ka
syklų streikuojančių angleka-
sių vakar buvo sugryžę dar
ban, sulig anglekasių unijų 
prezidento Prank Parrington 
tvirtinimo. 

Kita dalis darbininkų sug
ryž darban šiandie ir rytoj. 

Tečiaus per kedias dienas 
anglys dar nebus kasamos. 
Nes Streiko metu kasyklos bu
vo užleistos. Užims kelias die
nas jas patvarkyti taip, kad 
butų galima imti anglių. 

PRADEDAMI DARBAI IR 
INDIANOJ. 

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

OLANDIJA SKOLINA PINI 
GŲ VOKIETIJAI. • 

Viešoji opinija priešinga tai 
paskolai. 

-
— — 

Amsterdam, rugp. 3. r - O-
landijos viešoji opinija didžiai 
sujudinta nuotikiu, kuomet 
aną dieną augštesnysis parla
mento butas sutiko Vokietijai 
paskolinti 200,000,000 guilde-
rių (normaliai apie $80,000, 
000). 

Pačioje Rumunijoje seka ar
mijos mobilizacija. 

• 

y 
a 

Vienna, rugp. ?>. — Iš Belg
rado pranešta, jog Rumunijos 
vyriausybė pasiuntusi Rusijai 
ultimatumą. Pareikalauta, kad 
bolševikai į tris dienas apleis
tų Rumunijos teritoriją. Ta 
teritorija, *tai buvusioj? pirm 
karės Rusijos provincija Besa
rabija. \ 

Berlyne gauta žinių, kad 
Rumunijoje sekanti armijos 
mobilizacija. Daugelis Saukia
mų kareiviauti rumunų dezer-
tuoja. Jie bėga Rusijos šonan. 
Matyt, nenori kariauti prieš 

Lietuvos Misijos Adresas: bolševikus. Gal jie paliesti bol-
257 West 71 str., New York, ševikų propagandos. 

Pirm kelių savaičių t į pat 
Ir jei Oiolitti vieuą4utą iš buvo padaręs žemesnysis par-

tų pažadėjimų visgi išpildys, lamento* butas, 
tuomet sumažės trukšmai Ita- Bet pastarasis tą savo žy
li joje. Bet jei neišpildys iš jų gį buvo atlikęs dar pirm kon-
nei* vieno, galima laukti viso- ferencijos mieste Spa, kuo-
kių pasekmių. met nebuvo žinoma jokia at

maina politikos lauke Vokieti-

Washington, rugp. 3.— So-
cijalistų partija išnaujo ėia 
ėmė darbuoties su tikslu pa-
liuosuoti iš kalėjimo savo kan
didatą į prezidentus Debsą. 

Bet šis iš kalėjimo paskel
bė, kad socijalistai už jį vieną 
nesidarbuotų. jtfes Jei kiti po-
Fitikiniai prasižengėliai negali' 
but paliuosuojami, jis vienas 
nenorįs tos garbės. 

Taigi, Debs nori but kalėji
me taip ilgai, kaip ilgai kalė
jimuose bus laikomi kiti so
cijalistai už tos rūšies prasi
žengimus. 

Gal graikai užgrobs salas. 
• 

Italijos vyriausybė yra nus-
jos žvilgsniu. 

Tuo tarpu augštesnysis bu-
prendusi Graikijai pavesti tas ta padarė tuojaus po pas 
grupę salų, gulinčių Graikijos 
pakraščiais. Norima, kad grai
kai už tas salas Italijai atly
gintų maistu arba pinigais. 
Nes tos salos įtalams nereika
lingos, gi graikams parankios. 

Bet yra žinių, jog Italija 
nieko negaus už tą graikams 
"dovaną". Nes tos salos se
niau yra prigulėjusios Grai
kijai. Tad, manoma, graikai 
tas salas be niekur nieko o-
kuopuos ir pasisavins. 

Šiandie didžiausias Italijos 
vyriausybei vargas, tai Fiume 
klausimas ir taikos sutartis su 
Vokietija. Nes abudu nepabag 
tu. ** 

tarosios talkininkų su < vokie
čiai s konferencijos. 

Kame visas reikalas. 

Tos paskolos rej&alas ve ka
me gludo. 

Vokietija ilgas laikas dar
buojasi gauti paskolos Olandi
joje. Už tai Olandijai pažadė
jo pristatyti reikiamą kieky
bę anglių, kokiij ta šalis labai 
reikalinga. ' 

Po ilgų peretrakcijų Olandi
ja sutiko skolinti pinigų. Nes 
matė, kad Vokietija daug ang
lių iškasa irjai prisieina ma
žai to kuro pristatyti Prancū
zijai ir Belgijai. Taigi, Vokie

tija, sakė, turėsianti didelį 
anglių išteklių ir Olandijai. 

Pasiremiant tais faktais, že
mesnysis olandų parlamento 
butas ir sutiko paskolinti pini-
* ' • 

Bet štai atėjo konferencija 
mieste Spa. Vokiečiai buvo 
priversti parašais patvirtinti 
pasižadėjimą kas mėnuo talki
ninkams pristatyti didelę 
kiekybę anglių. 

Po konferencijos atrodė, kad 
vokiečiai neištesės su savo pa
žadėjimais Olandijai. 

To visa nežiūrint, augštes
nysis parlamento butas ėm<* 
ir nutarė paskolinti pinigų 
Vokietijai, 

Ve kodėl olandų visuomenė 
sujudinta ir nepatenkinta. 

Kritikuojama vyriausybė. " 

Kai-kurie olandų laikraščiai 
del to smarkiai kritikuoja sa
vo vyriausybę, taigi ir parla
mentą už tokį neatsargų pa
sielgimą. Nes nutarta sukisti 
pinigus už abejotinos vertės 
vokiečių pasiketinimus. * 

Nes ką darys Olandija pas
kolinusi pinigų ir už tai negau
dama kuro iš.Vokietijos. Vo
kietija turės progos pasiaiš
kinti, jog ji neišgalinti atlik
ti pilnai savo pasižadėjimus 
ir priedermes. Nes pirmąją 
vietą užima talkininkai. Su 
jais pirmiausia reikią atsiteis
ti. 

Olandijai nebus nieko kita 
veikti, kaip tik laukti Vokieti* 
jos sustiprėjimo, kas ne vei
kiai galės įvyktiį 

VON BUELOW PASIUNTI
NIU ITALIJOJ. 

Berlynas, rugp. 3. — Vietos 
diplomatiniuose rateliuose kal
bama, jog Vokietija su Italija 
vedanti tarybas naujo vokie
čių pasiuntinio klausime. 

Italijos vyriausybė, sakoma, 
sutinkanti, kad Italijon vokiš
ku pasiuntiniu butų pasiųstas 
von Buelow, premjeras Gioli-
tti draugas, jei tasai pagei
dauja ineiti viešąjin gyveni
mam 

Von Buelow senyvas diplo
matas. Nežinia, ar jis apsiims 
but pasiuntiniu Ryme. 

Indianopolis, IncL, rugp. 3. 
Vietos streikuojančių angleka
sių vadai pranešė, kad darbi
ninkai paklausysią angleka
sių organizacijos prezidento 
Lewiso paraginimo gryžti dar
ban, j 

Kuomet Čia patirta, kad an-
glekasiai pasižadėjo pertrauk
ti streiką, jjakilo džiaugsmas. 
Nes del trukumo anglių visa' 
eilė dirbtuvių jau buvo užda
ryta ir dešimtys tūkstančių 
darbininkų priverstinai šven
tė. 

Kitos dirbtuvės turėjo but 
uždarytos. Bedarbių skaitlius 
butų labjaus padidėjęs. • 

Užims keletą dienų, kol iš
naujo iš po žemės vagonais 
bus išvežamos anglys. 

Geležinkelių kompanijos pri-
statusios į kasyklas daug an-
gi ims vagonų. 

SUSTOJO DARBAI POPE 
ROS DIRBTUVĖJE. / 

KNIGHTS OF COLUMBUS 
ORGANIZACIJOS KON

VENCIJA. • 

Suvažiuoja didelis skaitlius 
delegatų. 

N«w JTork, rugp. 3. — ftian 
die čionai atidaroma 38-oji me 
tinė organizacijos Knights of 
Columbus (Kolumbo Vyčių) 
konvencija. 

Iš visų Su v. Valstijų suva
žiuoja didelis skaitlius delega-

Balthurst, N. B., rugp. 3. — 
Del anglių stokos Čia laikinai 
uždaryta laikraštinės poperos 
dirbtuvė, Bathurst Lumber ir 
Paper Mills Co. 

Pasakojama, jog dirbtuvės 
taip veikiai busią atidarytos, 
kaip tik bus gauta anglių. 

KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS. 

APIPLĖŠTAS CANADIAN 
PACIFIC TRAUKINIS. 

Calgary, Altą, rugp. 4. — 
Trys plėšikai aijtf' Sentinel 
sulaikė Canadian Pacific ge
ležinkelio traukinį No. 63. A-
piplėšta traukinio įgula *ir ke
liauninkai. 

Philadelphia, Pa., rugp. 3.— 
Vakar čia pradėtas 34-tas 
vyskupų, pralotu ir kunigų 
Eucharistinės sąjungos suva
žiavimas. Prasitęs iStisią sa
vaitę. 

Sąjungos globėjas Ameriko
je yra Toledos, Ohio. vysku
pas Schrembs. Jis globėju pa
skirtas paties Šventojo Tėvo. 

PINIGŲ KURSAS, ~ 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė, mainant" nemaSau $25,000, 
rugpjūčio 2 buvo tokia sulig Mer-
chant8 Loan and Truat Co.: 
Anglijos sterlingą svarui $3 .72^ 
Lietuvos 100 auksinų 2.34 
Lenkijos 100 markių .6*5 
Vokietijos 100 markių 2.34 
Prancūzijos už 1 dol. 13 fr. 0S 
Šveicarijos už 1 dol. 5 fr. 87 

http://__IL.-i_l-._L'
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LIETU VIV KATALIKŲ DIKN RASTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldientus. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR l / I K N V J E : 

Metams $8.00 
Pusei Meti} ...»«».«i_ą ». • • • • 4.uu 

SUV. VALST. 
Metams . . .-.-• • • • • • • • • . . • C6.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata raokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus j 
registruota laišką. 

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

• • • — 

Keliaujantiems per 
iių. Pary 

Prancūzų gyvenimo tvarka 
žymiai skiriasi nuo lietuvis-
kos. Lietuvių Atstovybė Pary
žiuje dar ąeturi pasistačiusi 
savo namo, bet samdo dalį sve
timos triobos. 

ta j paiįtijų, tai-gi asmens rei-
kalusį o ne grynai į valstybės 
reikalus. Lietuvos socijalistųs 
pakaustė prieš valdžią gauti iš 
Amerikos socijalistų fondo pi
nigai.' ' 

"Draugas" neturi taip gi
lių politikų, kaip Europos lie
tuviai, dėlto "Draugui" rodo
si, kad nusileidimais socija-
listai nei kiek nešvelnėja, o 
dar patampa aršesni. Staty
dami Naruševičių ir Grinių 
krikščionys-demokratai mažai 
tepagerbė krikščionija, didelį 
nuostolį jai padarė, o socija-
listus padrąsino dar daugiau 
skerėčioti, dar labiau laužyti 
tautos valių ir norą. 

Jeigu ne visai grynas me
las ką Lenkai skelbia apie nau
jąją Kauno revoliuciją, tai už 
ją yra kalti krikščionys demo
kratai tiek, kad perdaug pa
taikavo socijalistams, galin
tiems visaip kenkti Lietuvai. 
Kalčiausi yra soeijalistai, kad 
maištą kelia, kalti krikščionys-
demokratai, kad maištininkų 
nesuvaldo, tik vis apsileidžia 
jais. 

^=5= 555 
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Pittsburgho Suvažiavimas. 
«*»• 

Tautos Fondo Ap-
ginėja ir Priešai. 
Mes nesenai parašėme pas

taba, išrodinėdami, kad politi-
Keliaujantieji per Paryzn, k a J ^ T a u t o g F ( m . 

Lietuviai turėdami reikalų At 
stovybėje nepalieka savo pun
dus ir nešulius stotyje, tik ga
benasi į Atstovybę. Tie pun
dai ir nešuliai užkemša laip
tus ir takus bendrus visiems 
triobos gyventojams. Todėl jos 
savininkai nenori laikyti Lie
tuvos Atstovybės savo namuo
se. 

Todėl, gerbiamieji keliaunin
kai, keliaujantieji } Lietuvių 
Atstovybę Paryžiuje yra mel
džiami pasilikti nešulius sto 
tije arba viešbutije. 
. Skaitome nereikalinga pri
minti, kad nuėjus į Atstovybę 
nereikia spjaudyti ant laiptų, 
ant grindų ar šiaip kur. Lie
tuviai neturi to negražaus pa
pročio, bet su jais kartais pa
sitaiko svetimtautis, kurjAt 
stovybės valdininkai nenlėgs 
ta sudrausti. Spjaudytojus tu
ri sudrausti tie, kurie juos 
atsiveda. Mėtymas cigarų ar 
cigaretų galų ir degtukų yra 
lygus spjaudymui nusikalti
mas išlavinto žmogaus taisyk 
lems. 

Iš Lietuvos Politikos 

Daugelis stebisi, kodėl Lie
tuvos prezidentu ir ministrų 
| pirmininku tapo žmonės aiš-
fkiai einantieji prieš krikščio
niją, kuomet tos pačios Lie
tuvos Steigiamajame Seime 
yra 59 krikščionys demokra-
(tai, o 53 kitoki t Jeigu Lietu
va, beveik visiems piliečiams 
(dalyvaujant rinkimuose, iš
rinko didumą krikščionių, tai 
aišku, kad ta Lietuva norėjo 
I sau krikščioniškos valdžios. 
Taip rodo protas, faktai ir 
[demokratijos principai. Tau
tos valiai, protui ir demokra
tijos principams, tarsi, nusi
dėjo Steigiamasis Seimas, 
I padarydamas, kad Lietuvą 
valdytų netoki žmonės, kokių, 
[norėjo rinkikų dauguma. 

Raštai ir kitokios žinios iš 
! Lietuvos išaiškina mums, ko
dėl krikščioniškoji Seimo dau
guma taip keistai pasielgė. 
Jie sako: ''Krikščionys demo
kratai turėjo atsižvelgti į 
socijalistų reikalavimus, kad 
išvengus didesnių prieš šalije 
agitacijų, ir kurstymų prieš 
valdžią, tai kompromisiniais 
pagrindais buvo sudaryta val-
[džia ir daugel i je kame žiurė-

de yra kenksminga* Tame 
straipsnije aiškiai pasakėme 
ir faktais prirodėme, jog Tau
tos Fondas nesiduoda kitiems 
bereikalingai pragręžti, bet 
perdaug yra nuolankus ofici-
jaliams Lietuvos Valdžios rei
kalavimams. 

Mes raginome dabartinę 
Tautos Fondo valdybą, kad ji 
butų atsargi ir su tais ol'ici-
jaliais reikalavimais, nes keli 
stambus faktai parodė, kad 
valdininką oficijaliai reikala
vimai nevisada padaro nau
dos Lietuvai. 

Už tą mųs pasakymą gavo
me papeikimų iš kur nesitikė
jome. Jau dabar mus kaltina, 
buk mes kenkiame Tautos 
Fondui. Nejaugi gynimas 
Tautos Fondo nuo kenksmin
gų jam pasikėsinimų yra 
kenkimas Tautos Fondui ? 

Gal mes ginti nemokėjome? 
Gal begindami pamelavome ne
tiesą pasakėme ? Ne, to mums 
niekas neprimėtinėja. Gal 
mes išplepėjome peiktinas vi
suomenei nežinomas paslaptis ? 
Xe. Tokią paslapčia Tautos 
Fondas neturi ir dėlto jų iš
plepėti negalėjome. 

Alės pasakėme, kad Tautos 
Fondas porą kartų išdėjo 
stambius pinigų pluoštus tiems 
tikslams, kuriems Lietuvos 
valdžia reikalavo, o paskui 
pasirodė, kad tie tikslai buvo 
tik burbulas. 

Kas gali kaltinti Tautos 
Fondą už tatai? Galima kai 
tinti Lietuvos valdžią, bet ne 
Tautos Fondą. Tečiaus mes 
Lietuvos valdžios nekaltino
me, todėl išvesta buk mes kal
tiname Tautos Fondą. Tuom-
tarpu' nenorėjome būti kaltin
tojais keno nors, o til? pata
rėme, kad Tautos Fondas bu
tų atsargesnis su augštais 
Lietuvos valdininkais. Gyve
nimas pamokino, kad to at^ 
sargumo reikia. 

Bepig, kad mūsų apkaltinto-
jai butų visuomet pripažinę 
to atsargumo reikalą! 

Priauga 
Darbo vienodumas padaro 

jo galingume. Daugelio žmonių 
darbas gali pasidaryti vieno
das dviem budais, arba vie-
nam liepiant, arba visiems su
tariant. Antrasis būdas yra 
demokratijos įprastas- ir gi
riamas. Šimtas dvidešimt A-
merikos Lietuvių kunigų gana 
silpnai jaučia reikalą suseiti 
įr susitarti, kad darbas pasi
darytų vienodumu galingas ir 
lengvas. Visi tie kunigai dir
ba Katalikų Bažnyčiai, o jo
je nuo senų senovės yra susi
dariusi tokia daugybė įpročių 
ir įstatų, duodančių darbui 
vienodumo, kad nevienam ro
dosi gana busift. išpildyti tuos 
įstatus ir įpročius. 

Bet visi įstatai ir įpročiai 
yra pritaikyti praeičiai, o čia 
reikėtų darbą pritaikyti da
barčiai. Visus įstatus ir įpro
čius sudarė kitų tautų reika
lai. Todėl reikia juos apmin-
tyti ir pritaikyti Lietuvių rei
kalams, kad darbas taptų ir 
nesunkus ir naudingas. 

Trumpai sakant, kunigų su
važiavimo reikalą neprašalina 
didelė gerai išdirbtų įstatų ir 
įpročių sistema. Kad kunigų 
darbas pasidarytų tinkantis 
mųs laikams ir žmonėms, kad 
jis taptų lengvas ir galingas, 
tai reikia vienodumo, kurį ga
li padaryti vien visų sutartis 
suvažiavime, nes neturime A-
merikoje vieno lietuvio vysku
po, galinčio mųs darbus suvie
nodinti savo įsakymais. 

Suvažiavimas. 

Tą suprasdami, Lietuviai ka
talikų kunigai šįmet susiva-
žiavo įPittsburghą seredos ry
tą 28 liepos. Atvyko kunigai: 
A. Milukas, J. Valantiejus, M. 
Urbonas, A. Skrypko, M. Kru
šas, J. Vaičiūnas, A. Dexnis, 
I. Albavičius, Dras V. Bar 
tuška, Pr. Juškaitis, S. J. Če-
panonis, M. Pankus, K. Anib-
rozaitis, J . Vaišnora, J . Raš-
tutis, Kelmelis, J. Misius, J . 

' • i l i l • 

Lietuvos Misijos Informacijos. 
Tada pasidarė maža per

trauka. Preaidijumas laukė at-
vyksjtąnt tų kuiugų, kurie pri
silaikė geležinkelio laikro
džių. 

Keliomis minutomis po de
šimtai sulig teisėto Suvienyto 
se Valstijose rytinio laiko, ku
nigai V. Slavynas ir M. Ur
bonas antru atveju atidarė 
seimą. Pirmiausiai reikėjo iš
rinkti Seimo vedėjus. Kun. Ci-
bulskiui pasiūlius, kitiems pri
tariant tapo išrinktas vedėjas 
M. Urbomis, ir du jo pagel-
bininku: M. Pankus bei Čepa-
nonis. Sekretorium tapo kun. 
V. Slavynas, jo pagelbininku 
kun. P. Bučys. 

Čia pat tapo paduotas ir 
priimtas dienotvarkės pienas 
taip kaip buvo atspausdintas 
" Drauge", tiktai pirmasis 
punktas tapo perkeltas į tre
čią viejtą. , 

Svečiai iš Europos: kun. pro 
fesorius Juozapas Meškauskas 
ir kun. Adomas ViUmavičius 
dviem trumpom prakalbėlėm 
pasveikino seimą. 

Kun. D-ras Bartuška įnešė 
protestą prieš Buffalo suva
žiavimo nutarimą tiek, kiek 
tas nutarimas palietė gerbia
mą Mount Carmel'io kleboną. 
Jis norėjo, kad klausimas tap-
tų svarstomas tuo jaus, bet di
delė dauguma sutarė svarstyti 
dalyką dienotvarkės pabaigo
je, peržiūrint visus Buffališ-
kio suvažiavimo nutarimus. 

Prezidento A. Smetonos ke 
lionė. 

Pirmutinis svarstomas da
lykas buvo pirmojo Lietuvos 
prezidento kelionė į Ameriką. 
Tą dalyką referavo kun. P. 
Lapelis, Visų Šventų para
pijos klebonas Chicagos dali
ję vadinamoje Roseland. Kun. 
Lapelis išdėstė priežastis, del 
kurių reikia p. Smetoną pri
imti nuoširdžiai ir iškilmingai. 

Kai-kuriems kilo abejonė, 
ar p. Smetona neperdaug ko
vojo su krikščionimis demo
kratais ir ar neperdaug nusi-

(Pabaiga). 
Šios Rusų raudonosios armi
jos grupįs artimiausias tiks
las, matomai, yra paimti Lie
tuviškąją Brastą—Lenkų stra
teginę bazę. 

Lietuvos kariuomenė, atsiė
musi Seinus, artinasi prie Su 
valkų miesto. 

27 liepos: Patys lenkai prisi
pažįsta netekę Suvalkų miesto 
kurį užėmusi Lietuvos kariuo
menė. Lenkų padėtis Augus
tavo rajone labai opi, bolševi
kų kariuomenė gresia visišku 
atkirtimu iš Gardino^— Sokol-
1 • a 

kos puses. t y 
Alijantai bando visokius bu-

rikos nusistatymu rytų Euro
pos klausime. 

Pasitvirtino žinios, kad bol
ševikų kariuomenė paėmus 
miestelį Grajevą, pačiame pa-
prusyj. Tokiu būdu Rusai su
sisiekė su Vokietija tik ne per 
Lietuvos žemę, bet per Lenki
jos. 

Prie Augustavo artinasi 
Lietuvos kariuomenė. 

31 liepos: (iautas jau sovietą 
atsakymas j Lietuvos vyriau
sybės notą del Vilniaus ir ki
tų Rusais okupuotų Lietuvos 
žemių. Atsakymas nuolankus, 
l)et-gi Lietuvių tas negali už
ganėdinti; ^siūloma sudaryti 
mažą komisiją tariamiems 

"iB 

dus, kad palengvinus .Lenkų "klausimams rišti, 
puolimą ir sulaikius bolševikų , į . ... 

75. m t-i i i i Laukiama tikresnių žinių, 
apetitą. Tuo tikslu nutrauktos 

Petraitis, A. Kuodis, V. Sla- leido abejotino patrijotizmo 
vynas, J. Svirskas, K. Vasi
liauskas, P. Lapelis, J. Kau-
lakis, I. Abromaitis, L. Brig-
manas, M. Kazėnas, M. Cibul
skis, Pr. Bučys, Bereišis ir ki
ti. Viso susirinkusių buvo apie 
40, t. y. beveik trečia dalis vi
sų Amerikoje esančių lietuvių 
kunigų. Daugiau negalima bu
vo tikėtis, nes negali visi ku
nigai palikti savo parapijos ir 
važiuoti į seimą. Reikia, kad 
kas nors pasiliktų prižiūrėti 
bažnyčias. Kadangi diduma 
lietuvių bažnyčių turi tik vie
ną kunige ir yra toli nuo kai 

žmonėmis, kurie smelkėsi prie 
valdžios savo asmens arba 
partijos tikslais. Kun. Bučys 
tada trumpai išdėstė p. Sme
tonos viešą veikimą Lietuvos 
kovose ir atgimime. Kalbėto
jas visus savo žodžius suve
dė į tą, kad, pirmasis Lietu
vos prezidentas užsipelnė 
nuoširdaus, gražaus ir iškil-
miugo priėmimo. 

Veikiai tapo priimta kun. 
Lapelio paduotoji rezoliucija, 
kviečianti visus kunigus prisi
dėti prie priėmimo iškilimų 
ir pasidarbuoti, kad jos išeitų 

liko prekybinės derybos su 
bolševikų atstovais Londone. 
Ypač Prancūzija karštai remia 
savo interesus Lenkuose: ne : 
pripažįsta jokių derybų s: 
bolševikais, kol jie tinkamai 
nepasielgs su Lenkais. Čia 
Prancūzija turi ir Aliglijos 
pritarimą. f 

28. liepos: Bolševikai, yra 
patys linkę "pasišnekėti7 ' su 
lenkais viens ant vieno. Alijan
tai padarė naują pasiųlymą 
Rusijai, Lenkijai, Lietuvai 
Latvijai, Estonijai ir Finhm-
dijai susivažiuoti Londone jau 
po Rusų — Lenkų santikių 
nustatymo. Ši pastaroji ali-
jantų propozicija visų minėtų 
valstijų tapo priimta. Konfe
renciją Londone, matomai, į-
vyks. | 

29. 'liepos: Nuvykusi Lenki
jon alijantų mįlitarė komisi
ja del patyrimo lenkų padė
ties, — atrado, kad Lenkija 
turi daug Lenkų, bet maža a-
municijos, ginklų ir dar ma
žiau pinigų. Lenkų strategija 
ir kariuomenės organizuotė, 
kuria Lenkai taip didžiavosi, 
negavo tos komisijos pagyri
mo. Branginama forma, bet ne 
turinys. Pilsudskio padėjimas 
keblus: atstatvtas nuo karo 

s? 

vadovybės. Vokietijos žinomas 
gen. Ludendorfas prašo ali
jantų pavėlymo organizuoti 
milijoninę armiją, su kuria jis 
nuversiąs bolševizmą. Atly
ginimu už tai turėtų 
but Poznaniaus su
grąžinimas. .Ludendorfo projek 
tas alijantų nesuminkštino. 
Visgi darosi aišku, kad bol
ševikų laimėjimai karo lauke 
netiesioginiu būdu stiprina 
Vokietiją. 

30 liepos: Šiandie BaranovL 

kurioje pusėje laikinosios de
markacijos linijas randasi Vil
nius. Laukiama rezultatų iš
važiavimo Lietuvos delegaci 
jos į Ry$ą. Išimtinai svarbu 
taipgi žinoti, ar Lenkų-Rusų 
derybos Baranovičiuose prives 
prie įvykdinimo taikos. 

Vis tai paaiškės artimiau
siose dienose. Lietuviai yra 
pilni vilties, kali ir iš šių pas
kutinių keblumų išeisim lai
mėtojais. Budėkime. 

te 

Išmok Gera Amatą. Už
dirbk $35 iki | 7 5 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge 
riauaias amatas, 
mes išmokiname 
į keletą 
Ciu, prityrimas 
duodamas moki-

nantiesT Vietos atdaros. Snecijalis 
Kriaučystes Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

M ASTER SCHOOL 
190 H". State Str. 

Kampas Lake str. ant 4lu lubų. 
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S. D. LACHAWICZ 
LIETUVVS GRABORIUS 

PatariHLMJu, laidotuvės* ko pigiausia. 
Ke ika le^pae ldž iu a ta teaukt i . o mano 
darbu b«»tte užgronėdlnti. 
2314 W. 23 PL Ohlcago, m . 

TeL Oanal *>•§. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
220*1 Wcst 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Ros. 3114 W. 42ml Street , 

Tel. McKinley 4988 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
454? S. WOOD 8TKEET 

1W W. l « t h STREET 
CHICAGO. 

McKJuley 43*0 * \ 
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Liet. M. Infor. Skyrius. 

IŠ LIETUVOS.. 

Jurbarkas. Birž.- 20 d., vieti 
niai pavasarininkai šventė sa
vo globėjo šv. Aloizo švente. 
Jaunikaičiai s*u tautiškais žen
kleliais ant krutinės, merginos 
su rūtų vainikėliais ant gai
vus ė 

įnynų, kuriais negali pasiva- gražios, kad daug bonų taptų 
parduota. duoti, todėl skaičius neatva

žiuojančių j susirinkimų turi 
būti didelis. Bet susivažiavu-
si trečioji dalis jau yra užtek
tinai didėlė, kad padarytų 
darbo suvienodinimo taisvk-

ropos kun. prof. J . Meškaus
kas ir kun. Adomas ViUmavi
čius^ 

-

ėjo visi bendrai prie šv. 
s- Koinuniios. 

• 

Atidarymas. 
. / 

Pittsburgho miesto laikro
džiai eina> vai. pirmiau nejęu 
geležinkelių. Pittsburgh'o vy
skupas Jo AjUgštoji Malonybė 
J. F. K. Cannevin atvyko į 
viešbutį sulig miestinio laiko. 
Jis rado jau būrį susirinkusių 
kunigų, bet ne visus. Pradėjęs 
posėdį vyskupas pasakė pra-

Idant nutarimas nepasilik-
tų vien nutarimu, tapo išrink
ta komisija, kuri turi pasirū
pinti jį įvykinti. Ta komisija 
susideda iš kunigų A. Milu
ko, M. Pankaus, K. Vasiliaus-les, kurių prisilaiko buvusieji 

suvažiavime ir nebuvusieji. ko> Žindžiaus ir Vaišnoros. 
Seime buvo du svečiu iš Eu-1 Visų vardu pasižadėta išpil-

dyti kų kam. komisija lieps 
padaryti minėtų įškilmių su
daryme. 

(Daugiau bus). -. 

c 
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kalbų apie reikalų sutartino V. T. M. įgaliotini* plytų, pi 
i - * i v v * * v i _ j i - n» • • i . • t « i ' krikščioniško dąrhp. Po pra 
kalbos atsisveikinęs su kuni 

i i i gms jis įsejo 

Kalvarija. (Alytaus apskr.). 
ifeistumėliai su Lietuvos vai-
dininkais ir kareiviais. Žmo
nių . skundai: nuvežiau rekvi
zuotus javus, ar kitų ką, ne
gali sulaukti kada priims, ne? 
ponaičiai su panaitėmis neat
sišneka; pirkau nuo Ž. U. ir 

ui gus įmokėjau, kvitą turiu," 
plytų dalį gavau, kitų negau
nu. 

•mose prasideda bolševikų — 
Lenkų pertraktaeijos del 'sus
tabdymo ginklų. Esama betgi 
abejonių, ar bolševikai rimtai 
nori taikos su Lenkais. Nuo tų 
derybų pasekmingumo, be abe
jo, daug prigulės ir busian
čios Londono konferencijos 
reikšmė 

Amerikos Suv. Valst. val
diškos sferos indomauja bu
siančia Londone konferencija, 
bet nėra dar žinoma, ar toje 
konferencijoje dalyvaus, ka
dangi dar ir pakvietimo netu-
ri. Intaką senųjų Rusų ir Len
kų čia posenovei tebėra la
bai stipri. Ne vien politikos 
motyvai, bet ir paskolinti toms 
šalhns pinigai Amerikos nu
sistatyme daug sveria. Ameri* 
ka stovi už Lenkijos dalių 
(Galicijos, Poznaniaus) sujun
gimą ir už Rusijos nedalinimą. 
Su bolševikiška Rusija čia ne
siskaitoma ir tvirtai tikimasi 
bolševizmą išgriauti. Dėlto 
tokst šaltas Amerikos valdžios 
atsinešimas prie jaunųjų res
publikų. Tečiaus gyvenimo fa-
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Dr. M. Stupnicki 

IS ĮVAIRIŲ LIETUVOS 
KAMPELIŲ/ 
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3107 So. Morgai otreet 
CHICAGO, LLLIMODJ 

Telefonas Ynrds MSS 
Valandos: — 8 Iki i i i i ryto; 
s po pistų iki S vak. Nodėllo-
m l a n u o e Ik! 8 v a i . 
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Kaunas. Prancūzų Misija 
aukojo 2,QU0 auksinų organi
zacijai šelpti padegėlius. 

}vyko "Profesinių sąjungų" 
suvažiavimas (tai yra bolševi 
kiška organizacija.) Prie 
jos priguli ir mūsų soc. demo
kratai. Jų parama. Ministerių 
pirm. Dr. Griniui atsilankius 
į suvažiavimą, kilo triukšmas. 
Nenorėta duoti jam kalbėti. 

Vozbutai, (Kauno apskr.) 
Jaunimas susiorganizavęs. Tu
ri savo knygynėlį. Dauguma 
žmonių skaito laikraščius. 

Šakiai. Birž. 1 d. suvažiavi
mas apskrities visų krikšč. or-
gan. atstovų. Dalyvauja atst. 
krikš. dem. par., pavasarinin
kų sąjungos, Darbo Federaci
jos, Ūkininkų Sąj., 4<Žiburio" 
ir atstovai neorganizuotų 
krikščionių. Viso 300 atstovų., 
Suvažiavimą aplanko St. Sei
mo atst. K. Ambrozaitis. Jis 
praneša apie Seimo darbus. 

Ar ne puiku! 
Marijampolė. '' Žemdirbių 

Są j ungos * • suvažiavimas. 
Stambesnieji ūkininkai susi
rūpinę, kad stambieji ūkiai 
ketinama mažinti. Užmetinėja, 
kad Seime neginami ūkininkų 
reikalai. Atsilankęs atstovas 
A. Šmulkštys paaiškino, kad 
iki šiolei išleistieji įstatymai 
paliečia tik dvarų žemes, o u-
kininku reikalus Seime aprū
pina ""Ūkininkų • Sąjungos" 
atstovai. . -
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Dr. L L MAKARAS 
Lietutis Gydytojas ir Chirurgas 

f BMelaade: ĮSOM K*. Mtehl*sn Ava 
r*M«UM i a l l n u o S4J Ir Ptf lM— H * 
Cblcagoj: 4516 So, Woo4 Str. 
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- PRANEŠIMAS 
Dr.ftLT.STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisę į People Teatrą 

1010 W. 47 Str. Tel. BouL 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. JJedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2814 W. 43rd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263 
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ANTANAS 

HOME! 

Antanas Tui 
ja 

Rugpjūčio 
ja Lietuvon 
išgyvenęs ši< 

•metų ir dau 
katalikų tarj 
vynės, Lietu 
Neteko sužirs 
gyveno Home 
bet Šv. Juoz 
kolų knyga 
Tumasonis i 
metų sekreto 
mininkaudan 
klausė prie * 
kp. ir buvo 
ir raštininko 
Fondo 23-čio 
žiaus rėmėjų 
L. K. Vienyl 
ninku, Šv. 
Draugijos pi 
v^ų Pašelpos 
L. Vyčių 11 
narvs ir Šv, 

pr 

parapijos ko 
matome, kad 
buvo Home 
lietuvių kata 
vadas. Jis 
platinimui k 
dos, raginto 
katalikiškų c 
mėju visuose 
se. Žodžiu s 
masonis buv 
katalikų tar 

Taigi H 
nėtų organiz 
jų nariai tui 
vo vado neži 
kilme, suteik 
kelionei link 
go gyvenimo 
Lietuvoje. 

a 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10SO1 so. Michlgan, Aveuue 

a — i — i j m . 
• A X * K P 0 6 t • lkl S T ^ a r ^ 

Telephone: Tardą 6492 i 

Suvažiavimas nutarė prašyti 
Seimo, kad panaikintų * rekvi-
zacijas nuo naujo derliaus. 
Jų vieton uždėti tam tikrą 
mokestį. Išnešė rezoliuciją, 
kad Lietuvos ribose butų lai-/į 
sva prekyba, o užsienin mai
nais už ūkio padargus. 

Šeduva. Birž. 1 d. užbaigi
mas progimnazijos mokslo mo
tų. Progimnaz. salė puikiai iš
puošta. Atsižymėjusieji mo
kiniai gauna dovanas. Sfcka 
prakalbos mokytojo J. Gvild^ 
žio klebono Lumbio ir mo
kinio J. Valantino. 

"Lieiuvių Dailės Draugija", 
susitvėrusi 1907 m>, buvo pa
irusi. Šįmet birž. mėnesyje pa
darė savo susirinkimą, išrin
ko valdybą ir veiks, kaip bu 

ktai nesutinka su tokiu Ame-jvo pradėjusi veikti. 

AKUŠERKA 
A.SHUSH0 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę Ir kūdi
ki laiko ligos. 

3255 So. Halsted St., Ohlcago, DL 

r 
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Telefonas Bonlevard 8108 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. Halsted Str. 
VALANDOS: 8—12 A. M. 

1—5; 7—4 P. M. 
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PASPOHTU RT^MT^ftp 
PILDOME 

DTKAL 

Bąltlc Coosultatioa Bareaa. 
SS So. Dearbora 64. Chicago. n NtfNfc* 

PRANEŠUV 
NEPRIKLA 
KŲ SĄ GOS 
RJAMS IE 

VISUC 

Broliai 
Šiuomi k i 

Lietuvos lais 
somybės reim 
apie mūsų o* 
mesnio veiki 

Kadangi L. 
mane paskyr 
organizacijos 
Karinei Misij 
raštinę, pasir 
nės M.^nebu> 
surašo. * 

Tad ir k re 
kp., arlia bd 
narių, kad n 
savo kp stt 
ir t, t. 

Konstitucij 
priėmė, jau ti 
kaip tik direl 
ir tapsy\tspi 
soms kuopom 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
« • » 

DRAUGIS i 
-**-

Pirmas darbas, kurį visi na
riai turi atlikti, t. y. užsimo
kėti savo duokles, kurios yra 
sulig* konstitucijos: vienas do-
lieris įstojimo ir 25 centai į 
mėitesį. Įstojimo mokestis ir 
20 centų mėnesinės siunčiasi į 
centre, o 5 centai liekasi kp. 

ANTANAS TUMASONIS. 

HOMESTEAD. PA. 

Antanas Tumasonis išvažiuo
ja Lietuvon. 

Rugpjūčio mėnesyj išvažiuo
ja Lietuvon p. A. Tuiuasonis, 
išgyvenęs šioje šalyje apie 20 
metų ir daug darbo nuveikęs 
katalikų tarpe, podraug ir tė
vynės, Lietuvos, reikalams. 
Neteko sužinoti, kaip ilgai iš
gyveno Homesteado kolonijoje, 
bet Šv. Juozapo dr-jos proto
kolų knyga liudija, kad p. A. 
Tumasonis ištarnavo jai 10 
metų sekretoriaudamas ir pir
mininkaudamas. Toliaus, pri
klausė prie S. L. K. K. A. !>S 
kp. ir buvo užėmęs iždininko 
ir raštininko vietų. Tautos 
Fondo 2o-čio skvr. ir L.R.Krv-
žiaus rėmėjų buvo pirmininku , 
L; K. Vienybės ti-to sk. pirmi
ninku, Šv. Kaz. Kareivių 
Draugijos pirmininku, Lietu
vių Pašelpos Kliubo vice-rašt., 
L. Vyčių 11 kp# buvo uolus 
narys ir Šv. Petro ir Povilo 
parapijos komitetas. Aiškiai 
matome, kad p. A. Tumasonis 
buvo Homesteado kolonijos 
lietuvių katalikų draugijų, k]), 
vadas. Jis buvo pasišventęs 
platinimui katalikiškos spau
dos, ragintoju lietuvius prie 
katalikiškų organizacijų ir rė
mėju visuose tautos reikaluo
se. Žodžiu sakant, p. A. Tu
masonis buvo uolus veikėjas 
katalikų tarpe. 

Taigi Homesteado mi
nėtų organizacijų bei drauge 
jų nariai turėtų neišleisti sa
vo vado nežiniomis, bet su iš
kilme, suteikiant jam gerus 
kelionei linkėjimus ir laimin
go gyvenimo gimtinėje šalyje, 
Lietuvoje. 

P. P. M. 

PRANEŠIMAS LIETUVOS 
NEPRIKLAUS. ŠALININ
KŲ SAGOS (L. L. SĄNA
RIAMS IR PLAČIAI L. 

VISUOMENEI. 

Broliai ir Sesutės :— 
Šiuomi kreipiuos į Jumis. 

Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės rėmėjai, pranešdamas 
apie mūsų organizacijos toli
mesnio veikimo pienus. 

Kadangi L. L. Sargų seimas 
mane paskyrė Šios garbingos 
organizacijos sekretorium ir L. 
Karinei Misijai man pervedus 
raštinę, pasirodė, kad L. Kari 
nės M. nebuvo vedama narių 
surašo.* 

Tad ir kreipiuos prie gerb. 
kp., arba bdrių, valdybų bei 

orderius rašvkite iždin. V. 
Jančaitis, Mabanoy City, Pa., 
vardu ir prisiųskite man. 

Aukos Lietuvos kariuome
nei ir kitokiems tikslams bus 
mielai priimtos ir pasiųstos 
Lietuvon per tarpininkystę 
Lietuvos Atstovybės. 

Prie progos turiu pranešti, 
kad kandidatai Į liuosnorius ir 
važiavimas Lietuvon yra lai
kinai sustabdytas. 

Kandidatai į liuosnorius da
bar gali užsiregistruoti Liet. 
Neprik. Šal. Sąjungoj ir laukti 
paraginimo vykti tėvynėn. 

V. A. Kerše vičius, 
L/ X. Š. S. Sekretorius 

948 X. M ai n Avenue 
Scranton, Pa. 

P. S. Tiems nariams, kurie 
įstojimo mokestis v ra užsimo
kėję L. L. Sargų laikinam cen 
Jrui prie L. Misijos, įstojimo 
dabar nereikia mokėti, tiktai 
mėnesinės. 

LIETUVOS MISIJOS PRANEŠIMAI. 
Lietuvd? š«JpĮmaa. 

Amerikos Lietuviai jau iŠ 
seno įgijo vardą. Lietuvos šel
pėjų. Daugelis neturtingų šei
mynų Lietuvoje per ilgus me
tus buvo šelpiamos atkartoti-
nai savo gimiąiuiu Ameriko
je. Mokyklas ir kitus kultu-

reikalams. Čekius arba money riškus Lietuvos reikalus dar1 

SKAITYTOJI! BALSAI. 
Lietuvių Kolegijos Fondas. 

Nesenai minėtas fondas ta
po suorganizuotas. Vos metai 
praslinko, kuomet moksleiviai 
(ės) pilni energijos tam tiks
lui rinko aukas. Aš taip-gi su
rinkau $17.05. Bet kiek tų au
kų nebūtų, vi stiek turime aiš
kiau žurėti į ta dalyką. Dau
guma yra nuomonės, kad ko
legijos statymas yra negali
mas. Todėl moksleivių prie
dermė bus per Šį seimų tų da
lykų aptart i ir neieisti su
rinktoms aukoms gulėti ban-
koje. šitame svarbiame mo
mente galima tas aukas su
vartoti taip-pat svarbiems rei
kalams. 

Be abejonės, aukotojai iš sa
vo aukų tikisi pamatyti ir vai
sių. Todėl fondo direktoriai 
turėtų apsvarstyti tų dalykų ir 
paaiškinti nors per laikraščius 
(jeigu kitaip nėr galima)tiems 
geradariams, kurie aukojo mi
nėtajam tikslui. Kodėl nega
lima pradėti lietuvių kolegijrvs 
ir del kokių tikslų jųjų aukos 
guli bankoje? 

Ciceroms. 

Redakcijos prierašas. Kole
gijos Fonde yra nekiek vir
šaus vieno tūkstančio dolierių. 
Jeigu butų šimtų kartų dau
giau, tai dar negalima batiį 
svajoti apie pirkimų ar staty
mų savo namo kolegijai bet 
jau galima butų pradėti orga
nizuoti mokini ojus, nes butų 
iš ko apmokėti jiemti algas. 

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKOS. 

narių, kad man prisiųstumėl apartamentas praneša pakeli 

bilio 

savo kp stovį, narių surašų 
ir t. t. 

Konstitucija, kurių seimas 
priėmė, jau tapo sutvarkyta ir 
kaip tik direktoriai užtvirtina 
ir taps atspausdinta, bus vi 
boms fcuopoms išsiuntinėta. 

Valstijos Departamentas. 
Departamento buvo pranešta, 
jog bolševikų Raudonojo Kry
žiaus komisija iš septynių na
rių atvažiavo Pragon, Čeko
slovakijoje, liepos 10d. Jų tik
slas yra — sugrąžinti Rusijos 
pabėgėlius. 

Karės Departamentas. I )e-

prieš karų amerikiečiai gau
siai sušelpdavo. Kami prasi
dėjus — metė skaitlingas au
kas nukentėjusiems del karo. 
Pradėjus kurtis Lietuvos vals
tybei, Amerikos lietuviai y-
pač parodė savo duosnumų: 
dešimtimis tūkstančių dolie
rių padėjo ant Lietuvos Nepri-
guhnybės aukuro, tai Paryžiu
je, tai į pači^Lietuvų pasiųs
dami tai čia" pat Amerikoje, 
Lietuvos laisvės reikalą rem
dami. Plačios visuomenės rė
mimas aukomis savo valstybi
nių ir visuomeninių reUcalų 
yra didelės svarbos apsirei
škimas netik realių pasekmių 
žvilgsniu, bet ypač tuomi, kad 
parodo Lietuvių solidarumų, 
susipratimų, užsiinteresavimų 
Lietuvos likimu ir gimtojo 
krašto meile. Paaukotas dolie-
AIS nėra pats per save tiek 
svarbus, kaip tas, kad aukoto
jas jaučia savo dalyvumų tam 
tikrame, bendrame darbe. Cen
tai sudaro dolierį, dolieris su
daro šimtines ir rezultatas pa
sigamina naujų vertybę, tary
tum, iš nieko. 

Dabarties Lietuvos reikalai 
yra dideli ir skaitlingi. Tečiau 
jie yra įveikiami. Tik visiems 
Lietuviams, kaip pavieniams 
asmenims, taip ir didžiulėms 
organizacijoms, Amerikoje, 
reikia nukreipti visų savo e-
nergijų Lietuvos link ir remti 
jų darbu, žodžiu ir turtu. Šel
pimo darbas yra geros ir liuo-
sos valios darbas — jis ne
gali but varžomas ir nėra var
žomas. Lietuvos Misija, rupin-
damosi šiuo klausimu,, ieško 
kelio tobulesniam pašelpos 
darbo sutvarkymui, kad jis 
butų dar pasekmingesnis ir 
mano, kad tas darbas gali but 
pasekmingas, atliekant ne |MT 
atskirus asmenis, bet })er vals
tybines įstaigas bei visuome
nes organizacijas Lietuvoje, 
tarpininkaujant Lietuvos Mi
sijai Amerikoje- Kas link pa
čių aukotojų, ar tai butų pa
vienis asmuo ar organizacija 
kokia, be abejo, visados turi 
teisę prie pašelpos suvartoji
mo dalyvauti ir persitikrinti 
pašelpos suvartojimo tikslin
gumų, kad galėtų pranešti au
kotojams ir visuomenei. 
Tokiu būdu pėr Lietuvos Mi

sijų iš pat pradžios *ir dabar 
yra siunčiama įvairi piniginė 
pašelpa, kaip'bendriems reika
lams, taip ir privatiniams žmo
nėms. 

Lietuvos piliečiams, norin
tiems pasiųsti pašelpą savo nu
kentėjusiems del karo gimi
nėms, Lietuvos Misijos ofisas 
visiems yra atdaras. Dolieriai 
keičiami į lietuviškus pinigus, 
sulig dienos kurso, iždas, ir 
ne vėlinant siunčiami Lietuvon, 
išdavus kvitų siuntėjui. Per 
Lietuvos Misijos pastangas iš
mokėjimas pinigų Lietuvoje 

mų rangos 1,599 reguliarių o-
ficierų sulig kongreso užtvir 

PIRKITE LIETUVOS V AL 
STYBĖS B6NŲ. 

dabar gerai jau susitvarkė. Pi
nigai siunčiami per Lietuvos 
Misijų išmokami artimiausio
se iždinėse ar pastos įstaigose, 
Lietuvoje (reiškia, nebereikia 
Kauno siekti) lietuviškais pi
nigais, tiek lygiai, kiek 'ant 

tinto armijos reorganizavimo Lietuvos Misijos duodamos 
k vi tos pažymėta. Pinigai išmo
kami auksinais; kurie lygi|H 
vokiškoms markėms, arba lie
tuviškais rubliais, kmiė lygų? 
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dviem auksinam. Tatai siuntė
jui svarbu žinoti. 

Be to, tiems Lietuvos pilie
čiams, kurie gryždami Lietu
von, arba ir, dar pasilikdami 
čia, nori savo skatikus pasi
dėti Lietuvos banke, — Lie
tuvos Misija irgi jiems patar
nauja pagal nurodymų Finan
sų Ministerijos, Kaune. 

įvairios aukos del persi 
timo į Lietuvą taipgi priima
mos Lietuvos Misijoje. 

Šelpimas nukentėjusių del 
karo ir šiaip pavargėlių yra 
socijalės apsaugos departa
mento ir Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus žinioje. Aukas ga
lima siųsti betarpiai šioms 
įstaigoms, arba per Lietuvos 
Misijų, New' Yorke. 

Kitas svarbus reikalas yra— 
Lietuvos kareivių — invalydų 
(sužeistų) ir jų šeimynį šelpi
mas. Rūpintis tais brangiais 
karžygiais, kurie Lietuvai lai
svę iškariavo, yra visų mūsų 
šventa pareiga." Aukos' priima
mos Lietuvos Misijoje. • 

Lietuvos kariuomenė švie
čiasi. Visur steigiama karei
vių kliubai — skaityklos. 

Mušu kariuomenė turi but 
nevien ginklo pajiega stipri, 
bet ir dvasioje galinga. Šiam 
prakilniam ir didelės svar
bos darbui reikia daug pinigų. 
Amerikos Lietuviai, nekariau
dami patys, aukomis HKvo ga
li prisidėti prie Lietuvos su
tvirtinimo. 

Laikraščiuose buvo tilpes 
jau Lietuvos Karinės Misijos 
paraginimas ir kap. Steponai
čio, Kr. ,Apsaugos Min. Jite-
raturos s k y r i u s viršininko, 
akyvas atsišaukimas. Aukos 
kareivių švietimo* reikalams 
gali but siunčiamos a r "Ka
riškių Žodžio'' redakcijos var
du, ar taipgi Lietuvos Misi
jos vardu. 

Pagalios te!>ėra priimamos 
Lietuvos Misijoje aukosLietu-
vos šauliams. Tie šauliai (Iiuo
si partizanai) sulošė ypatingų 
rolę išvarant bermontininkus 
ši Lietuvos, dabar jie smarkiai 
veikia naikinime lenkų oku
pacijos, šauliai pradėjo leisti 
Kaune savo mėnesinį laikraš
tį "Tr imi tas , " kurio turinys 
labai indomus. Jaunimo orga
nizacijoms Amerikoje patar
tina susipažinti išsirašius. Šau
liams per Lietuvos Misijų jau 
pasiųsta aukų 273,050 auksi
nų. 

Neprivalėtų būti užmiršta ir 
kiti svarbus Lietuvos reika
lai, reikalaujant visuomenės 
paramos, kaip moksleivijos 
šelpimas ir Lietuvos pirmojo 
universiteto rėmimas. 

Savaime suprantama, kad 
prie viso Lietuvos Laisvės Pa
skola, kaipo Visos Lietuvos 
Respublikos ramstis, turį būti 
šiu^o laiku pipmoje vietoje. 

Lietuvos Misijos Biuras, 
257 W. 71st St., 

New York, N. Y.-l 

darbo Milane. Galų-gale neži
nojo kų daryti ir kuomet vieš
bučio savininkas būtinai rei
kalavo pinigų, Rafaelius pasa
kė jam sugrįžti už valandos ir 
bus viskas užmokėta. Ralae-
lius atsisėdo prie stalo savo 
kambaryje ir nutepė ant jo 
tris auksinius dukatus, ousi-
dėj^s visus savo daiktud — 
lankė. Kuomet savininkas ai 
ėjo į jo kambarį, Raraelius, 
rodydamas pirštu. į stalų, sakė: 

"Ten tamstos pinigai. Pra
šau nunešt mano daiktus že
myn. Reštų galėsi pasilikt 
sau." 

Savininkas su mielu noru 
patarnavo, mintydamas apie 
dovanų už patarnavimų. J i s 
džiaugsmingai sugrįžo \ tik 
apleista kambarį. Kuomet no
rėjo imt nuo, stalo tuos *tris 
dukatus patyrė, kad tai bu
vo ne pinigai, tik nutepta jų 
iorma. 

Tūkstančiai apgavikų yra 
šioje salyje, kurie moka už 
savo išlaidas tokiu-pat būdu 
kaip Raiaelius vartojo. J ie nu
piešia puikų paveikslų ateiti-
nių dividendų ir naudų ant 
tavo stalo, bet jie nupiešia tų 
žodžiais ir prižadėjimais vk-
ton teptuko ir maliavos. 

J ie žada duot jums daug au 
negu kai kada gavote už pi
nigus, kuriuos jioms pasko ui
site. J ie sako: *' Laikyk reštų ' ' 
ir išeina su tavo taupytais pi
nigais ir Laisvės bonais kiše-
nyje, lieka tau tik paveikslas 
ant stalo viršaus. 

Sulig viršminėtos pasakos, 
daug metų po to atsitik-mo, 
vienas keliauninkas pažino to 
paveikslo vertę ir užmokėjo 
viešbučio savininkui penkias
dešimts dolierių už stalo vir
šų. Bet keliauninkas nemokės 
įau vertę už neatsakomų ak
ųjų certiiikata, nes perdaug 
jų Tandasi. Atsargiai peržiū
rėk kas ant stalo nupiešta. 
Neatsakomos akcijos nepakis 
^ero peržiūrėjimo. 

ltet valdžios užstatai, kaip 
Lvarės Taupymo Ženkleliai, 
Laisvi* Bonai ir kiti k#s nuo
dugnų ištyrinėjime, jie ap 
saugoti ir pelningi, nes u* jų 
stovį tvirtuma vienos iš stip
riausių tautų. 

PirKite Karės Taupymo 
Ženklelius. 

« a M « M 

PASAKA. 

Vienų sykį Rafaelius, gar
sus italų tepliorius, pateko 
bėdon. J is atvyko j Florenci
ja tikėdamas gaut darbų prie 
naujos bažnyčios, bet meistras, 
po kelių dienų, pasakė, jog 

NAUJAS GYDANTIS VYNAS 
VARTOTI ŠEIMYNOMS. 
Grynai Niįžnit Vaistas* 

Korona Ferrated Bitter Wine 
yra tai dideles vertas Laxative To-
nic ir pilvo vaistą* Bitter Winc. 
Puikus Iron Jome, yp%e pavarto
tas dei kraujo nusilpnėjimo. 

Patariamas nuo sumažėjimo a, 
petito, dispepsijos, "nevirškinimo, 
del atsigavimo, nuo pilvo suirimo, 
kataro ir t. t. Šitas Bitter Wino 
y*a atnaujinantis sveikata, duo
dantis stiprumą virškinimo orga-
i iams. 

g . eunyna 
vertės 

vaistas. Jis visiškai okiriasi nuo vi-
šokių kitų pagamintų vaistų. Nu
sipirk to Korona Fmated Bitter 
Wine, o suprasi jo vertę. Jis su
darytas griežtai pagal mokslo nu
rodymų ir to dėlei turi duotį ge
ras pasekmes. 

Reikalauk visuomet ir imk ne 
kitokį, o tik Korona Ferrated Bit
ter Wine. Parsiduoda drug storuo
se, arba rašyk — 

BOLESLAW R. K0ZL0WSK1 
Laboratories 

4755 S. Loomis St. Chicago. 

PASIŪLOS UŽ LAIVUS 
"LKVIATHAN" IR "DE-

• 
KALB 

Su v. Valstijų Laivyno Bor-
das priėmė tik dvi pasiūlas 
del pirkinio pirmiau buvusių 
vokiškų pasažierinių laivų, 
"Lev ia than" ir "De Kalb ," 
kurių pardavimas buvo pas
kelbtas sulig Pirklybinių J u ' 
rinių aktų 1920; Pasiūla iš 
$3,000,000 buvo nuo Suv. Val
stijų Krasos Garlaivių kom
panijos UK "Leviathan, ' ' i r 
$800,000 nuo Amerikos Laivų 
ir Susinėsimų korporacijos už 
"De Kalb ." 

Amerikos Laivų ir Susinėsi
mų korporacija nori vartoti 
luivų " B e K a l b " sarišyje su 
jų pasežierine linija tarp 
Suv. Valstijų ir Vokietijos. 
Pasiūla nuo Suv. Valstijų 
Krasos Garlaivių kompanijos 
priguli nuo Laivyno Bordo 
paskolinimo tai kompanijai 
$6,000,000 po penktu nuošim-jam nėra vietos. Tuomet jis 

norėjo važiuoti \ Milanu, bet čiu. Kompanija tuos pinigus 
neturėjo kelionei pinigif ir, be 
to, buvo kaltas už apsistojimo 
ir pragyvenimo išlaidas. Išva
žiavimas jam nerūpėjo, nes jis 
Imvo geras ėjikas, bet žinojo, 
jeigu neužniokės viešbučio sa
vininkui kų kaltas, savininkas 
paims jo teptukus ir drabu
žius, b« kurių negalės gaut 

vartos pertaiiymui laivo. A-
part pirkimo kainos, Suv. Val
stijų Krasos Garlaivių kom
panija žada mokėti Laivyno 
Bordui 25% metinio gryno pel 
no nuo laivo "Levia than" , 
kuris tęsis per 20 metų arba 
pakol visa pirkimo kaina, ar
ba paskola nebus užmokėta. 

Taigi jis yra augštos 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 
Pagalbininkai 

Del generalio fabriko dar
bo, kaip trucking, šlavimo ir 
tt. 

Albaugh Dover Co. 
, 2100 Marshall Boul. 

PRANEŠIMAS. 
• — 

Ar ieškai pastovaus darbo? 

Mes turime daug darbų del 
tavęs mūsų foundrey Leibe-
riams, ir pagelbininkams ge
ra mokestis ateik į mūsų Em-
ployment skyrių mes su ma
lonumų pasikalbėjime su Jums 

^ _ 

Link Beit Co. 

K r t u r t j puslapių v laiškams popie-
ra siųsti Lietuvon, pirmas puslapis 
gražiai kvietkuotas išmargintas irsuy 
gražiomis literomis kaip ta i : Oi tu 
sakai sakalėli, Pas tėvus, Sveikinu Ta 
ve mano mylimas broleli, Sveiki gy
vi gentys kas. pas Jus girdėti. Mie
la mano prisiegiėle, Išsiilgimas my
limos prisiegos, Sveikinu Tave mieln 
sesute, ,Kur ten saulutė šviečia. Pas 
mylimą mano širdelę. Apgailestavi
mas Lietuvos, Pas pačią ir va lks 
čius. 

UŽ 2? laiškus tiktai vienas dolie
ris prisiųskite money orderj šiandie j 

KOVAI. SALES CO. 
IH'pt 18. Box 59 SU, O, 

Ncw Yotk City. 

329 West. 39 Str. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
* ' * f •* M 

Barbąs pastovus mūsų ftib-
rike prie generalio darbo. 

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Blvd. 

Bookeeper 
rėti gerus 

REIKALINGI 
ir Stenografistė. Turi tu-
paliudyjimus. 

Atsišaukite. 
Banką. 

* 

{ Metropolitan 

W. 22nd Str. 

State 

FIRE SALE 
Išpardavimą* prasidės 2 Ku*i>«\i •• 

(August) 8 vai. ryto ir t rauksis Iki 
7 Rugsėjo 1920 m. 

Mes parduosime žemiaus prekes, 
parlor sets, karpetus, lovas pečius, 
komodas, stalus, krės.us, pi.iar.uw, 
plunksnas, kaldras, mdus, maliavas, 
kukmnius dalykus ir kilus visokius 
dalykus prie gyvenimo tinkančius, 
galėsite pasirinkti. 

Ateikite visi, ne nepraleiskite tos 
progos ir pasinaudokite iš tų\ negir
dėtų pigumų. 

ANTON KOSMOWSKI, 
1741 W. 47th Str. 

— — — ^ — • — — - i • i i . 1 T • -

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT 0 0 . 
39th & STEWART 

\ — 

DR, MARLES Sf GAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 

ru Ilgy-
listas džiovu, moterų ir vy-

i . 

Valandos nuo 10 lkl 12 išryto; nuo 
2 lkl 5 po Pietų; nuo 7 iki 8:80 
vakare. Nedėhomls 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 28S0 • 

• « 

„ PIGIAI I R GERAI. 
Pa rduodam ir mainom namus, lo

tus, farmate **• *-;• • *-"•••: fritjtfuft ! 'as 
mus galima gauu viouaiu pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: *%.„ 
A. GRIGAS & CO. 

8114 S. Halstcd s t , Chicago, III. 

REIKALINGI 
Leibėriai prie Samson Tractor Co., 
Janesville, \Visc. Laivas su Bosu; ga
lima eiti su superendencu kasdiena 
12 P. M. $5.00 iki $6 J dieną; vaiz
bininkai ir visokie mechanikai; ma
šinistai; karpenderiai ; muolderiai; 
geri eutteriai; ir grinderial; found-
rės Kompani ja . duoda kambarį ir 
Burdą. Siunčia kas diena iŠ Wiscon-
sin J Michigan Miškus; teamsteriaf 
ir pjovėjai $75 iki $100 mėnesiui. 

Kambaris ir Valgis; Reikalaujame 
prie darbo mieste; antį ūkės; $91 
mėnesiui. K. ir V. Kasyklose, zinc; 
anglių ir copperio. SvetimSemius ve
žame j Westus dykai kas dieną. 

DIAMOND AGENCY, 
557 W. Madison Str. 2nd floor 
Telefonas Main 5074. 

— - ^ * " « f S ^ * » * ^ t*m*w^m*w+ 

2 single kambariai ant randos fur-
nace heat. Atsišaukite -

6637 S. Francisco Ave. 

ANT PARDAVIMO 
- .—»-

Paieškau švogerio, Matu.šo Stasiunai-
Čio apie 4 metai iš Lietuvos. Girdė
jau esąs Chicagoj. Jis pa ts a rba kas 
žino jojo adresą, malonėkite atsiliepti. 

KAZIMIERAS M \ N K l S. 
1426 L. Reynold Str. 

S p r i n d i !<')<!. 111 

—-

ANT PARDAVIMO 
grocernė ir bučernė, geroj vietoj, už 
pigią kainą, — Cash binis. 

Atsišaukite: 
1657 W. North Ave. 
-

Telefonas Armitase 7341 

NAMAI ANT PARDAVIMO 
2randos, o žemai krautuvė gera vie
ta bizniui. 

4751 So. Honorc Str. 

lllilllllfl!UltlllllltllMJil!lltlIlllUfltlllllltlilJfIIIIIIIIIIfllllllllltlllllltl£lltlliailliaillltaaltl 

TĖVAI! 
; Ar norito kad jūsų dukteris dirbtų geriausiam šio 
miesto fabrike kur kiekvienai mergaitėj duodama pro
ga ir gera alga? % 

| Ar nori kad jos turėti švarų darbą ir geras darbo 
I sąlygas! 
= 

Jeigu t a ip ; ir jei tavo duktė turi 16 metų amžiaus 
ar senesne, tai lai atsilanko pas mųs. Darbas randasi 
prie poperos, geriausias koki jauna mergaite norėtų tu
rėt. Subatomis iki piet. Pamatykite Miss Murphy. 

RaRd McNally & Co. 
536 So. Clark St. Chicago. 

2-ros Luboe 

i 

i 
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Trečiadienis, ragp. 4 1120 m. 
- * c .» • • ! ' I » 
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CHICAGOJE. 
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KATAUKIšKOS ŠVENTES, j DABAR LAIKAS PIRKTI 
I CUKRŲ. 

Trečiadienis, rugpjūčio 4 d., 
Sv. Domininkas. 

Ketvirtadienis, rugpjūtis, 5, 
Šv. P. Marija Snieginė. 

GRAND JURY TYRINĖS 
ANGLIŲ KAIN4.. 

Taip sako cukraus t rustas . 

Bus pakelta kova prieš didžia-
pelnius. 

Kriminalio teismo vyriau
sias teisėjas Crowe naujai ru
gpjūčio grand jury davė ins
trukcijų tuojaus imfios tyri
nėti anglių kainą. Nes kuomet 

- šiandie visur t rūksta augliu, 
didžiapelniai naudojas! tąja 
proga ir be pasigailėjimo plė
šia žmones. 

Podraug Įsakyta grand ju
ry pravesti nuodugniausius 
tanrymus klausime, ar Cook 
apskri tyj pavieniai žmonės, a r 
korporacijos nėra prisidėju
sios prie veikimo su tikslu su
mažinti kokiuo nors būdu an
glių išteklių, kad paskui iuo-
mi pasipelnyti, imant peraug
ėtas kainas už anglis. 

Galimas daiktas, kad čia ga
li but koks suokalbiavimas. 

-* Nes snanglimis tikrenybėje nė
ra ta ip bloga. Kad tuo tarpu 
visur ir visiems šiandie trūks
ta to reikalingo kuro. 

Del anglių pri trukimo So. 
Chicagoje uždaryta dirbtuvė 
Repnblic Tron & Steel Co. A-
pie 500 darbininkų turi pri
verstinas atostogas. 

Sulig apskaitymo, del netu
rėjimo anglių šiandie So. Chi-
eagoj bedarbiauja apie ,1,000 
darbininku. 

Cukraus ir valgomų produk
tų didžiuliai pirkliai Chica
goje skelbia, • žinoma, trustų 
v a r d u , j o g d a b a r l a i k a s m u s i j 
š o i m i n i n k o m s is icrvl i d i d e s n e 

kiekvbe cukraus, kuomet tasai 
produktas kiek pigesnis. 

Sako, šiandie cukraus sva
rui mokama nuo 21 ligi 25e. 
Vadinasi, nelvgiai Bet trum-
pu laikotarpiu, sako, cukrus 
išnaujo pabrangsiųs. . 

Cial tas ir tiesa. Nes pirkliai 
yra įpratę iškalno pranešti n-
pie produktų pabrangimą. 

Geras daiktas tas perspėji
mas. Bet didesniam ištekliui 
Įsigyti cukraus yra reikalin
ga turėti nemažai pinigų. Oi 
šitų ne kiekviena šeimininkė 
turi , kad galėtų vienu žy
giu cukrui išleisti kelias de
šimtis dolieriu. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

10c. VIRŠUTINIAIS GĖLE 
ŽINKELIAIS. 

DAUGIAU SVAIGALŲ PA 
VOGTA, KAIP KON 

FISKUOTA. 

Iš prohibicijos įvedimo raš
tinės skelbiama, kad probibi-
cijos gyveninio laikotarpiu 
Cbicagos apirubėje proliibici-
jiniai agentai sukonfiskavo 
svaigalų vertės $2,100^)00. (ii 
tuo pačiu laikotarpiu pavog
ta svaigalų už $2,445,000. 

Taigi daugiau svaigalų, pa
vagiama, kaip sukonfiskuoja-
ma. 

Bet nuomoniaujama, jog ne 
visi svaigalų savininkai pra
neša apie pavogtus svaigalus. 
I r todėl bus pavogta kur-kas 
daugiau, negu oficijaliai pa
rodoma. 

Su šiandie Olncagojc viršu
tiniais geležinkeliais važinėji
mas atsieina jau 10c. vienon 
pusėn. 

Nereiks ilgai laukti, kuomet 
prisieis 10r. mokėti ir už va
žinėjimą garvekariais. 

Ką-gi daro miesto valdžia. 
Nieko. Nepakelia nei ma

žiausio protesto-. Neturi teisės 
taip daryti . 

Miesto valdžia senai žinojo, 
kad ji šitam atsitikime neturi 
halso. Tečiaus bylavimuisi su 
kompanija išleido daug pinigų, 
piliečių sumokėtų. 

Tie pinigai teko advoka
tams. 

PAVOGTA DU GRA2ŲS 
AUTOMOBILIAI. 

/ 
Paimta dar nuo darbininkų 

$20. 

v 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
bendras komitetas šjuomi krei
piasi j visus Aštuonioliktos 
kolonijos lietuvius reikale pir
kimo tos paskojos bonų. 

P a r d a v i n ė j i m a s Jj. .Tj. P . 
bonų, kaip buvo skelbta, turėjo 
pasibaigti su liepos 1 d., šių 
metų. Bet kadangi visos be
veik Amerikos lietuvių kolo 
nijos iki tai dienai nepardavė 
joms paskirtos kvotos, todėl 
paskolos užbaigimo laikas i r 
tapo at idėtas neapribotam lai
kui. 

Mūsų, Aštuonioliktai, kolo
nijai Lietuvos Misija y r a pa
skyrus 1(X),000 dol. kvotą, bet 
iki šiol mes turime i špkkę vos 
už 36,000 dol., reiškia1, nė pu
sės kvotos da r neturime iš-
pirkę. Net gėda ir pasisakyti. 

Gerbiamieji! Pe rdaug šaltai 
jau mes j tą dalyką žiūrime. 
Ii. L. Paskola — visų mūsų 
reikalas. Ir gėda butų, jei to 
reikalo neatjaustume i r nepa
remtame, Tąsyk duotume pro
gos mūsų priešams pasijuokti, 
kad nesirūpiname svarbiausiu 
tėvynės reikalu. 

Žiūrėkime, ką daro mūsų 
priešą i-Lenkai. J i e paskelbta 
Lenkijos valstybine: paskolą 
kožnas vienas remia, pirkda
mas bonus ne nž 50 i r ne už 
100 dol., bet už kelis šimtus. 
Mūsų kolonijai paskir ta kvota 
senai jau butų išpirkta, jeigu 
tik kožnas vienas būtume nu
sipirkę nors po vieną lx)ną. 

Tat-gi, katr ie iki šiol da r ne
turite įsigiję Lietuvos pasko
los bono, pirkite dabar, at
likite piliečio paneigas. 

Katr ie jau tur i te pirkę po 
vieną boną, bet jaučiatės galį 
pirkti daugiau, ateikite pas 
stoties iždininką, nusipirkite 
daugiau ir duokite pavyzdį 
kitiems. 

Liet. Laisvės Paskolos rei-

L. P . bonų. Keikės pas i tar t i 
kaslink tolesnio veikimo, kad 
greičiau galėtumėm užbaigti 
mums paskirtą ktfotą, i r kaip 
prisirengti pr ie sutikimo Lie
tuvos Misijos, kuri atvažiuos 
į Cbicagą rugpjūčio 15 d. 

Su pagarba , 
Bendra stočių vaidyba. 

/ 

CICERO, ILL. 

KS > 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angl i škos Ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kfrygvedystės, s te 
nografijos, typewrit ing, plrklybos tel-
siy, Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, pol i t iklnės ekono
mijos, pil ietystės, dailiarašystea. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo C 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chic&go. 

L. Vyčių 14 kuopos mėnesinis 
s u s i r i n k i m u s b i i s s e r e d o j e , ri i įfp. 
4 d., 1920, 8 vai. vakare. 

Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

kabi ypaiingai mažai jaučia 
Du kaukėmis apsitaisiusiu į įvairios rųšics^ mūsų pram«-
• v | . . . v 1 . f • 1_ • riv 

TAIKOS TEISĖJAS NEPRI 
ĖMĖ CENTŲ. 

Mi estei vi AVilmette taikos 
teisėjas septyniais dolieriai^ 
nubaudė 17 metų merginą 
Betsy Sliepker už tai, kad jinai 

c perilgai laikė stovintį savo au
tomobilių tokioj vietoj, kur 
automobiliams stovėti laikas 
apribuotas. 

Mergina atnešė taikos teisė
jui pabaudą vienai< centais. 
Teisėjas nepriėmė. Prisiėjo jai 
užmokėti didesne moneta. " 

Atrodo, kad centai nėra pi
nigai. 

plėšiku anų rytmetį užpuoli 
Rienzi automobilių stotį, 554 
Diversey parkvvay. 

Piktadariai nuo stoties dar
bininkų atėmė $20 ir, pasirin
kę ]H) geriausią automobilių, 
išvažiavo. 

Pavogti automobiliai kai
nuoja $11,000. 

KALBAMA APIE AUGS 
TESNES MOKESTIS. 

LABAI MAŽAI NAMŲ 
STATOMA. 

Visiems gerai žinoma, kad 
šiandieninė Cbicagos valdžių 
labai išlaidi. Metų ,pabaigoje 
miestas turės kelis milijonus 
deficito. 

Kur-gi gauti pinigų paden
gti deficitą? 
Kalbama, jog miesto valdžia 

išnaujo rūpinsis dar labjaus 
padidinti mokestis už nejudo-
mas nuosavybes. 

PRAŠOMI ATSILIEPTI. 

Aleksandras Stašait is , atsi
liepdamas žemiaus paduotu 
antrašu, sužinos apie savo bro
lį Lietuvos kariuomenėje. J a m 
randasi laiškas pas mane. 

Andrius, Ona (ištekėjus už 
J . Kručkaus) ir Magdė (ište
kėjusi už A. Danilevičiaus) 

l inkai . Tiesa, ne visi. Kai-ku-
lie y r a pirkę bonų, kiti ir už 
n< nuržai, bet dauguma atsisa
ko, visokiais laidais išsikalbi-
nėja. Kodėl ta ip yra? Ar-gi 
jau pamiršo, kad ir jie, kaip 
ir visi Lietuviai, vra 
yaikai tos pačios tėvynės-Lie-
tuvos, kad ir jiems turėtų bū
ti brangi ta jsalis, kur gimė, 
augo i r sveiku maistu išaugo 
į s t ipr ius vyrus. Daugelis iš 
jų ketina grįžti tėvynėn. Kaip
gi grįši neturėdamas bono, vie-, 
1 iiutėlio paliudymo, kad bada
utas čia šelpei tėvynę, kuomet 
ji tos pašeipos reikalavo. 

Gerbiamieji! Tik t ruputi pa-
sistengkiine, o kaip matan t i.š-
pirksime mums,skirtąją kvotą. 
Padarykime tokį p&siryžim.ą: 
nė vieno Lietuvio be Lietuvos 
paskolos bono. 

L. L. P . bonų galima gauti 
pas stočių iždininkus, pp, Al-
Dargį, 700 W. 18-th Str. , i r 
Joną Kasteną, 663 V»\ 18-th 
St. 

Jonas Grisius. 

L. Vyčiu 16 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus šiandie ruįpju-
čio 4 d., 8 vai. vakare. 

Visi kuopos nariai ir narės ma
lonėkite susirinkti. 

Jaunirhas nepriklausą n ('m dar 
pne Vyčių organizacijos, kviečia
mas ateiti ir įsirašyti. 

Nik., rast. 

IŠ TOWN OP LAKE: 

L. Vyčių 13 kuopa turės sava i-
tnij susirinkimą šiandie, EUgrp, 4 
d., 8 vai. vakare, Davi-5 *Square 
parlįp salėje. 

Visi nariai teiksitės ska dingai 
susirinkti, nes Ims daug nauju da
lykų. Korespondentas. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

L. I). S. 29-tos kuopos susirin
kimai bus rugpjūčio 5, 1920. 7 :;JO 
vai. vakare, Šv. Jurgio perapljaf 
evet. 

Visi ivąpai malonėkite ateiti siu 
susirinkiman, nes reikės aptarti 
daug dalykų. 

Taip-gi katrie esate u/sii:kę m 
niokesėiais. nialonėlvite lame m. 
s'rinkime užsimokėti. 

Kviečia Valdyba. 

RED. ATSAKYMAI. 

P. V.JRasimas BuiTalo. A-
pie( Bendrovę C M Nasli Lo-
pat ta , Zarevič mes nieko ne
galime rašyti . Suvienytų Vals
tijų įs tatai gana smarkiai gi
na bendrovės nuo laikraščių 
užsipuolimo. • 

Saugok akiu regėjimą 

Kada kankinies del galvot" 
skaudėjimo, kada regrėjimas sil-
nata skaitant, s iuvant ar tolyti 
žiūrint — tai reiSkia. jos pri
valote kreipties j manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas nuteiks 
jums Keriausj patarnavimą del 
Akių. . \II»Ų* XOSH>S ir Gerk le . 
L,igOH gydoma specljalisto, 

W. P . M<lNCRt'FF, 'M. D . 

JOHN J. SMETANA, 
A K U ' SPECUALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Cliic-ago. 
kertė 18tos gatvės; 3-ctos lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui I'l.ATT'S aptiekos 

Tėmyki le mano Į M Į Į J < 
Valandos: N u o 10 ryto iki 9 
vak. Nedėl iomis nuo 9 ryto iki 
12 d. i 

J 
— — — I 1 1 

PRANEŠIMAS AUTOBOBI 
LIŲ SAVININKAMS; 

OGDENPARK ,' 
fiiuomi pranešu, kad lieka at ida

ryta t ikra automobil ių taisymo Sapa, 
po vardu Ogden Park. Auto Repair 
Khop. 

Su amatu esu gerai susipažinęs, ir 
todėl užtikrinu, kad darbą atl iksiu 
atsakančiai , greitai ir pigiau negu 
kitur kur. Mano t ikslas yra toks, kad 
darbas but at l iktas atsakančiai , o ne 
kad tik ats tumus nuo rankų, <Jarbų 
galėsiu atlikti Wis6kj, nuo ratų iki 
viršaus. Taipgi turim tam tikrus J-
rankius d«l redlatorlų, geležlms su
virinti "Nfeldlng" oarbon'ui iš de
ginti. * 

%Jei kada pasitaikintų kelionėje ko
kia nelaimė, galite pašaukti po že
miau paduotu adresu, o men pribu
s ime partraukti. 

Ogden Park Repair Shop 
6308. Racine Ave. 
Telefonas Wentworth 1598. 
MYKOLAS ARBASAUSKAS 

OUNDafLAST! 
jELF-ADJUSTIflG 

BRASSIEPES 
l t 1 

9 
• 
S 
S 
I 
I • • • • 
I • • 

"Draugo" Knygyne 
/ Galima gauti laikraščių iš Lietuvos 

"DRAUGIJĄ" 
Nuo N. I — 6 (po du numeru knygoje. Knyga $1.00) 

mĄm • » » » • » » » » * » » • " • 

ff "GANYTOJĄ' 
(Dvasiškijai Laikraštį) 

N. 6 ir 7 po 35c. Kiekvienas numeris 
• » • i « .— 

. "ŽVAIGŽDĘ" 

8 
• • • 

i 
i 
• 
: 

i • 

Katal iku dvasiškiems re ika lams laikrašt į 

N. 6 už 25c. ^ 

Adresuokite: 
% 

• 
n DRAUGAS" PUBL C0. 

• 

1800 W. 46-th Street, Chic^go, Illinois. 

N°9 1 5 0 N°I5 9QD 
SiiNOfRl STOUT L 

Jeigu taro krautuvininkas 
neturi, prisiuslc piningus 
ir iiiioni o m e s pris igs ime 
viena L^megliiimiii. Paštog 
lesos a p m o k a m o s . 

NKMO H YOLKNir - FASHION 
IN8TITITB. 

Drpt. M. 23 Irvine Mace N. Y. 

( Incorporated) 

S. S. SUSQUEHANNA 
G. T. 10057 / 

Išvažiuoja iš New Yorko į Bremeną ir Danzig 
( b e jokio mainymo la ivu) 

Rugpjūčio 4-ta diena . 
inhitf K. . i Bremen $175 iki $200; f Danzig $225 

Trečia Kaina i l'.icmt'ii $125; 
$5 Kartas I.'IMI 

Atsifiaukite \ 

__ 
f Danzig flSS 

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, Inc. 
45 Broadway New York City 

Arba į Viet inius Agentpfi. 

LNCHOR 

Dr. C Z. 
Tai. Prover 7«4f 

i * 

M I I I VIS DEMTISTAS 
Valandos: auo 9 ryto iki 9 vak. 

Seredomls nuo 4 lyg 9 vakare 
7 1 3 SO. A S H l i A N D A VENĮ IT 

arti 47-toa Oatv«a 
» » » » * ' a$M^^ ii —Į — —-į | w>ą> 

IIHHMMBMMMUIMMIUjfet 
e 

Dr. A- L* Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

I« I ( a n a i 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
• 2811* W. I 3 n l S! r. 
Tel Prospect 34C6. 

MtHimiUlItlIHtIllllllllifllUltHlliliniItlIi 

Sulig oficijalių skaitlinių, ' Barauskai, atsišaukę, sužino^ 
Chicagoje statydinimas namu 
susiaurėjo ligi negirdėto lajp 
snio. 

a])ie savo seserį Lietuvoje. 
Jonas Jakut is , (Chicagoj), 

atsišaukęs, sužinos apie savo 

• 

PRANEŠIMAI. 
^ 

PRANEŠIMAS BRIDGE 
PORTIEČIAMS. 

Priežastis — nepaprastai pusbrolį kapitone B . Jakutį 
pabrangusi medžiaga ir darbi- Lietuvos armijoje. 
ninkai 

Nežinia kas bus toliaus ši
tam svarbiam klausime. 

J. J. Bielskis, 
« 257 W. 71 Street , 

NTew York, N. Y~ 

r 

Bendras abieįi j ' stočių Lie^ 
tuvos Laisvės Paskolos bonų 
pardavinėtojų susirinkimas j -
vyks seredoj, rugpjūčio 4, S 
valandą vakare, Šv. Ju rg io 
parapijos- svetainėje, į kurj 
būtinai tur i pribūti visi paė 
mę knygutes užrašinėjimui L. 

MEDUS! f i i 

* * * > 

DR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 29 meta i 

Ofisą* 314» So. Morgnii St. 
Kertė 82-ro St., t 'hl tago, DL 

S P E C U A L I S T A S 
Moteriškų. Vyrifikų. taipgn ebro-

ni*ky \\KV. 
OFISO VALANDOS: V u o 10 ryto 
iki 3 po piety, nuo fi Iki 8 valan 
da vakare. 

I*|ėdėUomls nuo t iki 1 po pi e t 
Telefoną* Tardą «87 

TTiC 

A. PKTKAT1K S. F A B I J O N A S 

A.PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

\K\W\. FSTATf i—INSl R A N C E 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
l ia ivokortes 

N O T A R I J l g A S 
409 W. 35th Str. Clilca«o, IU. 

Telephono Boulevard, 611 

I • 
I • 
S 
I 
1 • 
I 
J • 
i • • 

S.S. CALABRIA 
Išvažiuoja Rugpjūčio 17, 1920 

HAMBURGĄ $120.00 
UAIMt.Ivj J J D . U U 

3-Čios Klesns Kaina 
Dadedant $S.OO W?r Taxiį 

Lokaiis Agentas randasi jusu mieste ar apielinkėje. 

srauor OEZ 

MELBA 
JTMZ 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvnūiko—Bet Jeigu 
krautnvntnkas neturi—rašyk m u m s . 

I.LEWISCICARMFCCaHnMHjU 
Ur^e5t Independent Cgiar Facfory inthe WoHd 

i 

i 

i 

Kas nori eysto bieių medaus, 
lai ateina pas .-

JONAS BERNOTĄ, 

663 W. 4 4 Place. Chicago, IU. 

Kaina $1.85 ui penkis svarus 
Tūrių medaus užtektinai del vi

su kurie nori. Taipgi kas nori 
gerų bulvių iš Michigano del žie
mos galima partraukti labai pi
giai, 50c. pigiau už bušeli negu 
Chicagoj mokėsi. 

DR. S. NAIKUS 
I J E T U V I S 

GYDYTOJAS DR ClURfiRtJAH 
Offsa* ir O/venlmo vtetm 

S252 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Unlversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak 

Nedėl iomis nuo 10 iki 2. 
Triefe Y*rrta M44 

V 

Rcsid. 1139 Independence Blvd. 
Telefonas Van Ruren 294 

DH.A.A.R0TH, 
Rusa* (rjrdyto)aa Ir dblrnrfras 
Specijallstaa Moteriška. Vyriško 
Vaikn ir visn efironiškę Ilgu 

VALANDAS: 10—11 ryto 2 — • po 
pietn T—a vak. VmMMomtt 10—11 A 
Ofisaa: S354 So. Halsted St., Ohlcatft, 

Telefonas Drover 9698 

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai 
Apsaugok savo kūdikio sveikata laikant visuomet p o ranka n u o vidurių 

užkietėj imo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį 

BAMBINO 
VAIZBOS "MADONA" ftOflfcaS f' 

UtragUtrnota & V. P»t. OfiM. 
Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myl i j i ! Jie prašo j o 

daugiaus. Gaunamas v i sose vaist inyčiose arba tiesiai i š labaratorijos. 
Reikalauk pokel io t u Bambino lėlės paveikslu. 

Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo isdirbėjų 6 0 c su persiuntimu. 

F. AD. RICHTER k C0, M Temi»l BM|. N.. 5, BR00ELTN, N. T. 
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