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Londonas, Rugp. 11. — Au- j 
stralijos Arkivyskupą* Mansis 
yra lzmdono. Turbūt, jis vai
kiai iškeliaus Ryman. į

B0L8EVIKŲ OFICIERAI 
* LABAI ATVIRUS.

KARALIUS PATVIRTINO 
AIRIJAI PATVARKYTI 

BILIŲ. Vietoje anuotų vartojami kan 
čini prieš Lenkus. •

BOLŠEVIKAI ARTI VAR
SA VOK

' • •—t
4 ’

ą * .

bolševikai Tuo Tarpu Apsiau 
čia Varšavą

T Dėl toaenori pripažinti Pa
balti joa respublikų.

* v

Lenkai Savomis Spėkomis Turi
Grumties už Gyvavimą

LLOYD GEORGE TIKISI
TAIKOS

Londonas, Rngp. 11. — An- 
giijju* ministeris pirmininkas 
IJovd Georgr vakar parvyko 
iš konferencijos, kokią turėjo 
su Prancūzijos ministeriu pir- 
inininku. Parvykęs jis nuėjo 
(Niriaineiitaii ir pranešė, jog 

x turįs vilties, kad įvyksiant 
taika I/enkų sn lioIŠcvikais. 
Todėl nereiksią Anglijai pa
kilti karau su Rusija.

Parlamento galerijose buvo 
(Mina žmonių. Susirinko jie 
paklausyti pramėnuo, ar 
gi i ja taikingai atsineš į 
siją ar pakris karą.

BuvoirKrMan.uKa.uen.vu.

Rnsirinkusiems labai ]«- 
e lengvėjo, kuomet ministrris 

pirmininkas neprisiminė apie 
karą. ’ . . ,

‘ flateri jave tarjie snsi rinku- 
x sių Inivo ir bolševikų atstovai 

KameiH-v ir K rasei u. Ir jie 
buvo atėję {įasiklausyti prane
šimo iš pastarosios konferenci
jos. .

Nepriklausomieji lita-ralai 
parlnmentn atstovai, kuriu 
yra apie 30, išvakaro buvo at
laikę susirinkimą. Padarė pro
testą prieš norėjimą pakelti 
karą Rusijai arlia blokuoti tą 
tolj.

An- 
Ru-

i

kallietasi klausime, ar Ainep- 
ka turi (išdėti talkininkams 
gelbėti I/enkiją. Sakė, jog a- 
pie viską buvo tariamrsi Ik 
įlalyvavinai Ameriko*.

Bet n<*oficijiiliai išreikšta 
noras, kad Amerika i* savo 
jium'** visgi duotų kokio* pa 
gribos 1/enkanis, kad neduoti 
pragaišti jų nepriklausomybei.

Kas nutarta.
Talkininkų konferencijoje 

mieste llythe-Štai kas nutar
ta: . a

1. Talkininkai stori už ne
priklausomą etnografinę lx*n- 
kiją.

± Bolševikams ir I/enkam* 
{auluota *ugv*tijn kuo vei
klaus pertraukti mušiu*.

X Patarta Ix*akam* nepri
pažinti jokių sąlygų, katro* 
turėtų pakeikti I/enkijos ne
priklausomybei.

4. Jei i^nkija priims bol
ševikų sąlygas, kadir ne (Mi
gai talkininkų noro, talkinin
kai į tuos reikalus nesininišys 
taip ilgai, kol nebus paliesta 
pati I/enkijos nepriklausomy
bė.

Nepavykus konferencijai.
liet jei kartais l/cnkų su 

tailševikais Minske konferen-
jcija nepavyktų, tuomet talki- 
■ ninkai prie* bolševikinę Ru- 
sij« imtųsi tokių priemonių:

1. Lenkus remtų kovoje už 
gyvenimą.

2. Nesiųstų kariuomenė*. 
1*4 duotų pagrlhą terlmikalę 
ir materijai?.

X Rusiją suspaustų ekono
miniu žvHgsnių.

4. Paremtų gen. IVrangelį 
ir kitus bolševikų priešinin
ku* pačioje Rusijoje.

M misteri* pirmininką* bai
gė revo žodžius, atsikreipda
mas į Resii* lH»lš*>vjku<:

“Jei norite taikos, štai ją 
galite tureli dalmr. Bet jei 
ju* kėsinate* prieš Europos 
laisvę, iih-s *u jumis susidur
sime ir kovosime ligi |mt ga
lo.”

Washington, Rugp. 11. — 
Suv. Valstijų vyriausybe pas
kelbė savo politiką, ty. pozici
ją at si nešime į Imlšerikų Len- 

T 1 1 • • *• yt
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Valstybės sekretorius Col 

by. prezidentu \Vitomo var
du, indavė notą vieloti Italijos 
ambasadoriui įtarimui Avcz- 
zanan.

Trumpai imant, notoje štai 
ka* pasakyta:

Suv. Valstijos pasižada 
Dulkus paremti jų kovoje už 
nrprikla usnimis* visonii* ga 
limomis priemonėmis.

Suv. Valstijos nepriklauso- 
bolševikinėa valdžios Rusijo
je, liet ĮMslraug stovi už ne- 
ludiečiajnyiię ir neskaldymą 
pačios Rusijos. Dėl to nesu
tinka pripažinti nepriklauso
mybės Lietuvai ir kitoms nau
joms Paimi t i jos valstybėms, 
kurios yrn Rusijos dalys.

Suv. Valsit'jo* neprikiauso- 
niybę pripažįsta tiktai Lenki- 
jai, Suomijai ir iatolie* Annė- 
nijai.

Ameriko* vyriausybė tikisi, 
kad bolševikiju Rusijoje ne
ilgai gyvuos. Rusai pasirink* 
kitokią valdžios formą ir A- 
ir^riLa su ta Rusijos valdžia 
atnaujins “antikių*.

Tai Nauja Suv. Valstijų po
litika atsinešim** į Rusiją. Ji 
visai priešinga kituomet pre
zidento paskelbtiems taiko* 
principams — 14-kai |M>*nių.

BERLYNAS, Rugp. 11. - 
Sulig gautų žinių, skailHngos 
Imlševikų spėkos koncentruo
jamos atakuoti Radzyminą. 
kur vra (n-kutinė* 
lvMM*e.l\UluUiu -uotiiui. 
ša vos.

rtip- 
\ 31-

BOLAEV1KAI APSl'PA
VARNA VA-

WYSZKOV.. Lrnkija. Rugp. 
11. — Tieriituo miesteliu bol
ševikai persimetė per upę Rug.

Jie apsiaučia (n|**ii|ia) Var
šuvą šalimai* Rozan ir Pultu*- 
ko.

Svarbiausia- Imlšrvikų žy 
gis paimti Radzyminą, kur 
yra kelios stiprios Lenkų tvir
tumo*.

Patarta, kad aplink Varšu
vą fortifikacijo- yra blogam 
padėjime. Jos taip stovi, kaip 
jas kituomet apgriovę Vokie
čiai.

LENKAI NEGINS VAR
AI VOS.

Londonas, Ragu 11 - - An
glijos kinių batas vos spėjo 
prnx»**ti Airijai patvarkyti Iii- 
lių, tuojau* tam biliui duota 
karaliau* autorizacija.

t Su tuo i*tatvmn
» f 1.? . TT I.

nimhkiŲ

Airijoje
v.,’l * •

KALINYS MIRŠTA BADAU
DAMAS

Pottaville, Pa.. Rugp. 11. — 
Vietos kalėjime kalinys Ch.nr- 
Irs \Vilson miršta luidaudn- 
nuts. 4S diena* jis išimdavo ir 
inirtusiai atisako ką nors vai 
gyti.

Kalėjimo valdyba su juo ne
daro jokios prievartos, kad 
pavalgydinti. Sako togu įnirš- 
ta. Ir jis jau merdėja.

15,000 TOTORIŲ EINA PA 
GELBON TURKAMS.

PARYŽIUS, Rugp. 11. — 
Gauta žinių, kad bolševikai 
nuo Variavo* vos ui krlio- 
likm* myliu. 1 .etikai nusprvn- 
<lę neginti saro metinė*. kad 
ją apsaugoti nuo l>>ml ui n Ja
vinio ir npgriovimo.

Konstantinopolis Rugiu 11. 
— 15.000 Totorių iš A laši ir r 
eina pagellma Turkams na«'i- 
joaalistants. Autiem-, jie, sako
ma, pagelbės ofm šyvoje prieš 
Graiku*.

.Mudiipha Kernai paša *a- 
ro kariuoinerth koncentruoja 
Smirnos fronte. Graikams y- 
ra pavojaus.

fronte. Paskui jis Inivo s u to
nizuota* ptlllie^ prieš Išlikus 
iš šiaurinio šono. Ir jam kam
pai iijn sekasi.

Jis suvarė la-nkn* j Augus- 
a nw» faru miškus ir j Narrro upės t • <’ tu. t; A t • t’A

žygių laiĮi, kaip daroma kilo ,V(> raiteliu.* v»*k* ant Lomžos 
ae šalyse, ypač Prancūzijoje.'jr tvirtovė*.
Didžini iikIoiiius daiktas, kuo ! pj-ješ l/enkii* pirminnsia |»a- 
UK-t jie Ih* jokio dvejojimo |>a-1 jiinsiė maži raitelių būriai.

. . u_. | pas|_uj jM-kr skaitliilgesnės
I sargj lrae. Paskui gi pulkai ir 
i divizijos. 1x*nkai ko neajmMrė 
I iš liainiės ir pasileido liepti.

Terorizmo strategija.

Budenny'o ra Ha rija retai 
kur sutinka l**nkų pasiprieši
nimą. Tokiose |M*lkėt<>se vie
tose ir paupiais, rmlos, la*nkai 
tuntų Rusus <lnž>>:au pasvei
kinti su užslėptais kulkosvai
džiais, kadir šautuvai*- Bet 
Izenkai to ticlanr. Jie l»ėgn. 
Nes moraliai pakirsti. Netekę 
jokios drąsos.

1/Mikai laimi bijo pelkių. 
(Rusai ln-nku- nugalvju. Nes 
jie nelriju (velkių. Jie <lrans- 

i rungiu drąsų*. Tas yra *v*r* 
‘ bmilsia kare.

i prie* 
toji 
per

Sa Raudonosios Armijos Rai- 
tarija arti Osouicco, Rugp. 10. 
(Rašo angį, laikr. kore*p). 
— Rusai kalbasi su vaikų jta- 
sitikėjimn. Jie nesistmria nito

• • • • v . t

MftGINA PERKIRSTI KI- 
TĄ GELE&INKEL).

ITALIJOS LAIKRAŠČIAI A 
PIE RIAUŠES.

rad:o a|»ie savo rai t a rijos skai
tlių ir kur ir kokiose vietose 
yra ls>|<M*vikų kariuomenės.

Karė* metu toks daiktas v- 
rft iie|u*prastas. ir todėl rei 
kia <iaug stebėtiem jų atviru 
mu.

Turi 80.000 nutehų.

Kiek leko (uitirti iš išsikal
bėjimų. karės lauke prieš Len
kus bolševikai turi apie 80.- 
•H) raitelių. Iš jų tik maža <ia 
lis yra kazokų. Kiti risi rai
teliai y ra gyventojai iš \ oi- 
rus apskričių ir Kaukazo.

Kas link Kinų, tai tų nete
ko čia niekur matyti. Aš no 
rvčiau užginti visokias tuščuu ; 
jnsknlas apie Kinus kareivius 
ratrdlMojoj armijoj. Nes" tik 
rųjų Kinų vilti nėra. Yra tik 
‘•Tiėun^ų’’ arl»a <8iberijos 
mongolų. Tie žmonės atkak
lų* karininkai.

Mongolai raiteliai dažniau i>oti 
šia veikia naktimi-. Ir jie pa. sunkenybių.

Rusai raiteliai ncpflvnrtojn 
Įlenkus nrtilerijos. Nea 
uereik ’inga. Be to 
JM-Ikes negalima kil- 
artilerijos Im* didelių

j
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Palauks Minsko konferendjoa.

Uoyd George parlamente 
pranešė., jor Anglija Rusijos 
tlansime sutinkanti su Frau-, 
euzija. Ir abidvi liendrai vei
kianti D'nkijos reikale.

Jis pasakė, jog konferenci
joje nutarta nesiųsti karime 
menė* 1/rtikijun, liet Ix*likus 

; remti moralini, tochnikaimi ir 
_ , ■ kęso mediinvi*.

Prisiėjus reikalui nutarta 
blokuoti Rusiją. Bet su bio- 
kmia Iras palaukta lx»nkų-ls>l 
ševikų konferencijos Minske.

A Mitai imant, daug ko ti- 
kinipū iš Minsko konferenci
ja*. fr bslcl uutarta laukti los 
konlereiM ijos |>a»skuuŲ.

Amerika stovi paiaiyj.

Talkininkų konferencijoje, 
aakė Ijord Georgr. mdiuvo

E

K

RUGPJŪČIO 11, 1WO

PATVIRTINTA TAIKOS 
SUTARTIS SU TURKU A.

KAS TALKININKŲ NU
TARTA.

Bus atsiliepiama j Lietuvą.

Paryžius. Rugp. II. — Pran
cūzijos užru težini ų reikalų 
ofisas paskelbė, kas talkinin
kų nutarta buvusioj** 
konferencijoje.

Jr štai kas*
1. Nepraktinga ir 

tinai reikalinga siųsti 
joti kariuomenę.

2. Vakaruose Lenkiją* ru- 
1 saiiis apdraudžia talkininkai.

3. Talkininkai -duos |migel
tą Lmlur^r siųsdami ofirje

BERLYNAS, Rugp. 11. - 
Vieną geležinkelį tarp* Var- 
itaroa ir Danzigo 
perkirto, liet Lenkai ėmė nau
dotiem kitu geležinkeliu, ei
nančiu kitu Vielos šonu. Ba
lui r bolševikai briaujasi ani > 
Vialos au tikalu perkirsti ir 
aną paskutinį geležinkelį.

Hytbe

ne bu
Lrnki-

<*hicaco ir prinnieariai — šian
die. <nuuw> utm, rjluj pn*in»lo- 
hiM lietas; mufii sttn.'iina irnipc- 
raturoje.

Valtnr l.-mnrratuni
irara M L, h ramaus — 71 I.

Saulė teka 5'54, leidimu'?

■ — ■■ 1 ■■ ■ • ♦

Paryžius. Rugp. 11. — Va
kar tolimais Paryžiau* Turki
ja* ir talkininkų atstovai re- 
vo parašai* patvirtino taikos 
sutartį, pmišrytą talkininkų 
mi Turkija.

Tmi teorijoje knras su Tur
kija pa*iliaigė. Bet praktiko 
jr kas kita. Nes Turkai aaci- 
jonalistai veda «markų karą 
p^įi>š Graiku* ir talkininkus.I

daro daug laumės fx*nkaius. 
knip kituomet karo pradžioje 
yra padarę vokiečiams.

Bet tuometinė caro vyriau 
šylu* n<*{ m žinojo tų mongolų 
naudingumo ir svarini*. Ki
taip butų turėjusi stiprios ke 
ruonieuės.

Jų naudingumą patyrė genJ jo* ofn teras 
Budenny. Todėl juos šiandie 
ir pa vartoja revicsieius tiks
lams. '

Kaip pakilo Budenny.

Bolševikų raitarijos vadas, 
gen. Budenny, pasaulinio ka 
ro metu buvo |>aprastas ser
žantas caro armijoje Kauku 
ze. Mažas, smulkus, apie 30 
nu-tų amžiaus. Raudonojoje 
armijoje jis visiems žinomas 
ir |uižįetanias.

Pakilus revoliucijai pir- 
miausia Budenny vadovavo 
raitelių eskadronui. Paskui 
l«kilo j pulkininkas. Gi kii<^ 
met ji* prisidėjo prie* satruš- 
kininio Kolčako Silierijoje. pn 
nugštintas generolu.

šinihlte jis, kai|M> genero
las, vadovauju 44UMN) raitelių. 
Jis šiandie im* tiktai išleidinė- 
ja įsakymus kariuomenei iš 
savo stovyklos, liet dažnai įsi- 
inąišo kareivių tarjiun. Knip 
knin jis nežinomas. Kareiviai 
kareivių klausia, kas per vie
nas tasai ofirieras sa ddah- 
rine žvaigžde prie krutinės.

Jo žygiai.

Budeliu) nešioja sidabrinę 
žvaigždę. kai{w> nug.*«’iausią 
bolševikų attyinėjūuą. Pir- 
e(*ė««WJWaa jreaaa wm VW J^Y*?***^^ 

11** tiku* traškinti I

♦

Rymas, Rugp. 11. — Dalijo* 
laikraftčiai daug rašo apie bu
vusias prieš italu- jm k ei tas 
riaušes We*t Frankfort, III.

k'lMAikai stebi-i tokiam atsitikimui. Bet

San Pedro, Meksika, Rugp. 
10. — Vilios šalininkai tvirti
na, kad jei kartais Suv. Vidu
ti jų vyriusybė pareikalautų 
Vilią išduoti, to nekuomet nr- 
padarytų .Mekaiko* valdžia.

— ■ ■ ■ -

ru* ir visokią karo medžiagą. I 
4. Blokado- Rusijos klausi

mas atidėtas tolesaiai.
Blokada butų vykinama tik 

tuomet, kuomet lx*ukams ne
pavyktų susitaikinti sn bol- 
šekikai* Minsku konfrrrnriju 
X-

Bus atsiliepiama į Lietuvą.

Jei talkininkam* prisieitų 
blokuoti Rusiją, sakoma pran
cūzų užrobežinių reikalų ofi
se. tuomet butų aL*ilir|>ta už
daryti savo rūbelius j Lietu
vą. I/atriją, Suomiją, Kauka
zo respublikas, neutralr* ša
lis ir į pačią Vokietiją.

Tuomet Rn«ija butų užblo
kuota ne tik vandenimis, hrt 
ir «an«M»maia.

MSIIU8I VARŠAVOJE.
PAMUfUOTA TILTAI PER

| VI3LĄ. - Į
■■IIMaisto krautuvės piešiamos.

Berlynas. Rugp. 9. (suvėlin
ta). • — I .a i kraičio Colngnr 
Zeitnng k<ir***pot»drntas apra
šo apie pakilusią Varšavoje 
pasiauhą artina n tie* ant to 
miesto bolševikam*.

Korrspon«l**ntoa aprašo, kaip 
Tx*nkai vaidijosi sn Pninru 
tais, kaip l**n)cų ininisteriai 
bėga j įvairina mie*tu*. kaip 
pačiam mieste plečia*! bolše
vikų projiagnndM. kaip ten 
pakilusi baisi pasiauta, kaip 
nykstanti Iznką armija.

Vienoj neioj rašoma: 
'•Kuomet R’jfai parėjo upę

tikisi. ka<| nakentėjusicn* bn> 
užgnna j Mala ryta.

JAPONAI ŽUDOMI SIBE 
RUOJE.

Londonas, Rugp. II. — Re- 
Uteno depefipje iš'Vladivos
toko pranešta, jog Rurei už
puolė miesteli Oeliocko ties tu- 
vardo jūrėmis. Išžudė japonu* 
gyventoju* ir |»atį miestelį *u- 
degino.

Bugą. jHi.-irtslė griuvo pušku 
tinė l/«*nkų apriginimo linija. 
/• ••••••? • itlflL HMI»r||ij iMiMrtUiiliy
gada sunaikinta į skutu*. 
K laidiniai būriai* gryita Var- 
*avon ir vaikščioja gatvėmis. 
Jų ĮMIlIlIlštos ir |UlŽei*to* ko 
jos apraišiotos skudurais.

“Miestas |MVojuj«*. Suorga 
nizuola rivil** gtanhja. Du prr 
vielą tiltu išminuotu. Pždrau.- 
tn laivam* plaukioti. Gyven
tojus jmgnvusi pasiauiai. Bnn- 

! ko* ublaryto* nuo ketvirta- 
i dietno. Birža sustoju-i. Mais
to krautuve* užpuolamo- ir 

Į plėšinnm*. Pasklv<lę> gandas 
apie *kordyne« ?y«lų. Vyrinti- 
►ylM* pradėjo apb*isti miestą ”

PIRKITE tr*T*.UTY 
MO ŽENKLELIUS (W.8 8).

Lenkai bijosi kančiauz.

Ir štli l«e to svarbaus kart* 
pabūklo 1x*nkai nugalėti. 
Visam filote npo Ganlmo ligi 
Dnnžos j\*yko keli susirėmi
mai.

Dvyliktos nolarijna divizi- 
irau sakė, jog 

;n*r (M-iikias dt.-nas marguo
jant ant Osoirieco neužmuštas 
rei vienas Rn-ų kareivis. Kad 
tuo tarpu Rusai visus laikas 
buvo nuolatiniam susidūrime 
su I/etikai*.

Paklausiau oriciere, ar jie 
visai (nevartoja anuotų prici 
Lenkus.
'“.Mes vartojame tik rusiš

ku* kančių*, kuriuos turi kie
kviena* kareivi-.” n i-ak ė ji- 
rei. “Ir daugelis i^*nkų ne 
pamirštu kančių skonio.”

Jis pasakojo, knd jei kat
ras Itikai- |Mragavo rusiško 
kanėiau*. toks ir kitiem* J«a- 
(m-akoja ir ligi mindant ne 
pamiršta to skonio. V* ko 
l/enkai bijosi.

Nu kanėiais Rusui le-nkn- 
raginė į Xan*vo pelke* ir linu
kui išėjo ant lygumų. ve«Lu»- 
čių tiesiog Varšuvon.

Svrtimu viri puti jų pinigų vrfv 
tė, munant nruL*ži*u 42'< (*W, 
rugpjūčio 10 buto tokia *ulig Mrr 
chanu 1a>*:i aini Truat 
Anglijos sterlingi) svarui 
Lietuvai 1W auksinų 
Lenkijo* 100 markių 
Vokietijų* 100 markių

—.1 « A.lt raiM Ue-iysr* a

pietiniam Italijos už 1 d*4.

Co.:
ri.fctlį y

2.16
.45
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aenns adresas. Pinigui goriausia sių
sti Uperkant kratoje ar rspreae ~Mo- 
ney Order** arba įdedant pinigu* 1 
registruotą iaUkg.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, IU.

Katalikai ir Politika.

Kiekvienoje šalyje katalikai 
yra toki jau piliečiai, kaip ir 
visi. Dėdami lygius su visais 
mokesčius, a t keldami kitas pi
liečių ‘sunkenybes, katalikai 
turi naudotis ir teisėmis, prik
lausančiomis piliečiams. Kas 
nori nustumti katalikus nuo 
politikos veikimo, tas siaurina 
žmonių tei-es dėl jų tikėjimo. 
Atėmimas teisių nuo žmogaus 
už jo tikėjimą yra tikėjimo 
persekiojimas, Po šitos did'jo
sios karės katalikai beveik 
daugiau veikia politikoje negu 
prieš karę.

Vokietijoje dabar ministrų 
pirmininkas yra savo tikėjimą 
pildantys katalikas Konstanti
nas Fehrenbach. Jis Friburgo 
universitete ėjo teologijos sky
rių, l»et kunigu nesišventino, 

" b pabaigęs teisių skyrių tapo 
advokatu. 'Žmonės jį išrinko 
savo atstovų'į Reichstag’ą, t. 
y. Vokietijos parlamentą.

Apie kun. H. Brautis*ą dur- 
bininkų ministrą Vokietijoje 
rašėme skyrium.

Trečias veiklus katalikas 
Vokietijos mini.-trų tarpe yra 
D-ras Jonas Giesbcrfs, k rasų 
ir telegrafų miilisteris. Ji- yra 
duonkepio sudus ir pats Imi u 
duonkepys darbininkas. Bedir
bdamas ,|i> išėjo mokslus, ga- 
vo daktaro laipsnį ir tapo re
duktorium laikraščio “West- 
deiitsclie A rbeilvrzeit ung’ ‘ 
(Vakarų Vokietijos Darbinin
kų Laikraštis). Tas laikraštis 
buvo darbininkų draugijų or
ganas. Ministru Giesberts bu
vo ir pirmiau Banner’io Mue- 
ller’iu kabinetuose.

Taip|mt savo tikėjimų pil
dantys katalikas yra Vokieti
jos finansų ministras D-ras 
Jo-ep|| \\ it t h.

Garnį stebėtina, kadir muisto 
ministeriją Vokietijoje veda ku 
tulikus daktaras Ib-iim-s. Kuo
met sugriuvo \ okietijos tur
tas. dirbtuve-, maisto tvarka 
ir pinigyium, tuomet tuos dai- 
gtus tvarkyti puve.-ta katali
kams, Kilų pHžvalgų žmonės 
pasirinko lengvesnius 
uitis.

jJaluirtiniame Italijos kabi
note npšvietos ministras yru 
lii iii dėlto t.’roee. Jis tėvynės 
apšvietę imu tvarkyti katu- 
liky tė- dėsniais. ITrmiaurin 
ji-j susilpnino viešpatijos ino- 
nojioliją ant mokyklų ir iŠ eg
zaminų bandė prašalint netri- 
sybę. Iki šiol Italijoje valdi* 
kų moky klų laisvamaniai mo
kytojai turėdavo tyčia sun
kiau egzanunnoli katalikiškų 
jų mok%klų auklėtinius negu 
kitų.

Duijtiitmx<uiiM Italijos mmik-

uždavi-

iu-

^rų kabinete yra da inlnidrai 

katalikai.
Siuibesuis dalykas, kad iš 

50S atstovų estutčių Italijos 
parlamente yra 101 katalikas. 
Jie visi sudaro taip vadinamą 
Parlito Popolare. t v. Liaudies 
Partija. Ta partija turi labai 
daug narių visoje Italijoje. 
Partiją įkūrė grafas Daliu To- 
rre, lx*t jos vadas yra Stur- 
zo, nepaprastai gabus ir iš
kalbingas asmuo.

Kadangi ta partija remiasi 
enciklika Reruni Novarum ir 
dėlto labiausiai rūpinasi dar
bininkais, tai socijalistai ban
dė į tą partiją įsiskverbti ir 
nukreipti ją į savo vėžes. Tas 
ypatingai aiškiai pasirodė 
jiartijos kougrese mieste Bo- 
logna.

Kuomet ten katalikui baigė 
daryti rezoliucijas naudingas 
darbininkams, tuomet p.-Mig- 
lioli patarė žengti dar tolyn, 

! pasiūlydamas nKujalistiškus 
nutarimus. Sturzo pasiprieši
no. Tada Miglioli klausė, ku
ilį*! pritariama Stnrzos suma
nymui, o nepritariama Migliu- 
lio. Sturzo atsakė: “dėlto, kad 
tamistos sumanymas yra so- 
cijalistiškas, o mano katali
kiškas” Tnomtarpu socijalis- 
tams nepasisekė.

Iš katalikų susidedančioji 
jiartija Italijoje nesivadina 
katalikiška, nes kas kita yra 
Bažnyčia, kas kita yra vienos 
šalies partija. Partijai prisei- 
na taip veikti, kaip jus šalies 
ir jos laiku reikalams yra ge
riausia. Katalikų Bažnyčia ne
gali imti atsakomviiės už vi
sus vienos partijos veiksmus. 
Atsakomyliė beveik savaime 
kristų ant Bažnyčios, jei par
tija vadintųsi vienu su Baž
nyčia katalikystės vardu. Iš- 

4 manantiems ir doriems ‘žmo
nėms lengva išaiškinti skir
tumą tarp Bažnyčios ir par
tijos, bet politikoje labai sun
ku pasitikėti, kad priešai pa
sirodys dori ir išmaną. Todėl 
Italijoje, kaip ir daugumoje 
kitų šalių, politiškos partijos 
susidedančios iš katalikų nesi- 
vadina katalikiškomis. Trčiaus 
Belgijoje yra kitaip.

Italijoje Liaudies partija 
savo vienos balnais negali per
varyti nei kokio įstatymo, nes 
turi nepilnai ketvirtą dalį bal
sų. Bet jei kokia ministerija į- 
neša sumanymą įžeidžiantį 
katalikus, tai Liaudies partijų 
palaukia ko] ta ministerijų 
susipyksta su socijalistais, 
Tada prie sorijalistiškų balsų 
prisideda katalikiškieji ir mi
nisterija griūva. Tokių progų 
Italijos parlamente nereikia 
ilgai laukti. Jų pasitaiko Ik* 
veik kasdien.

Kadangi Italijos ministeri
ja negali pastovėti 254 jai pri
tariančių atstovų, kadangi ne* 
sorijalistiškų nekatulikų at
stovą ]>arlament<* yra liktai 
251, tmie| įlabartinėjc Italijo
je kiekviena ministerija turi 
rūpintis būti geru su Partija 
(MijMilart*. Tokiu budu prie 
251 balsų prisid<*da 1<>1 Liau
dies partijos ir susidaro 352 
prieš 15(i socijalistus. Taip 
kaialikų balsui sukliko daliar 
Italiją nuu puvirtimo į 
jalizmą.

SiM’ijalistai yra laliai 
už tatui ant katalikų ir 
jiems visokių patyrių.

Liūdna, kad katalikiškoje 
Italijoje katalikų atstovų skai
čius yra tiktai pcnlda dalis 
viso skaičiaus. Bet pirm kele
to metų visi Italijos |>arla- 
mento natini buvo katalikys
tes priedai. Tai-gi yra viluos, 
kad ateitijr Italija vėl taps 
katalikiška Šalis, kaip* buvo

inns

I
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Gerbiamieji Tamistos. Ma
lonėkite perspėti grįžtančius 
iš Amerikos namo Lietuvius, 
kad butų atsargesni su tais 
visais savo “ prūdeliais” — 
apgavikais, kurie pasižada 
juos aprūpinti kelionei į pat 
Lietuvą, prikalba jiems viso
kių bereikalingų informacijų 
laužomų iš piršto. Ir galas 
tokie, kad kaikurie keleiviai 
Lietuvon gauna tikintus iš
pirktus į Čekiją arba į Švei
carus. Bagažai be pažymėto 
adreso arba visai dingsta, 
arba su kreivai padėtu adresu 
klajoja po pasaulį. Keleiviai 
atvažiuoja į Paryžių, o jų ba
gažai eina į Olandus, į Belgi
ja, arba kitur.

Atsiranda tokių piliečių, 
kurie prikibę prie kokios nors 
svetimšalių kompanijos sykiu 
su ja keliauja neva į Lietu 
vą, o tos kelionės galas kur 
nors Slovakų žemėje. Musų 
vargšai pasirodo tiek akli ke
lionėje, kad ir prie žmogaus 
ir prie bagažo tiesiog reikia 
statyti sargų.

Jau turėjome atsitikimų, 
knd reikėjo stabdyti traukinį, 
idant išėmus iš jo Lietuvių 
bagažus, kuriuos kasžin koki 
••prieteliai” atsivežė iš pat 
New Yorko su žmonėmis sy
kiu, ir kėsinosi juos visus nu
gabenti j buvusios Austrijos 
žemes. Musų žmonės tikėjosi 
vykstu laimingai į Lietuvą.

Atsitinkant tokiai betvar
kei geležinkelio stotyse ir pai
niavai su Itagažu kontorose, 
geležinkelio tarnybai pasidaro 
Isreikalingo darbo, dažnai ne 
tam skirtu laiku. Iš to atsi
randa ir išeitinių iškasėtų, ku
riuos reikia atkelti imtiems 
keleiviams, nes jio skaitosi to 
nepaprasto darbo kaltininkai.

Bereikalo mane garbinama, 
kad aš aprūpinus Paryžiuje 
musų , keleiviui, grįžtančius iš 
Amerikos. Tai-gi klysta kas 
taip mano. Amerikos pa re i vių 
įeikalus musų atstovybėje ve
da’p. Jurgis Kučinskas.

Musų Atstovylh* turėtų ma
žiau bereikalingo ir tuščio 
iliirlsi, jei keleiviai patys mo
kėtų tvarkytis kelibnėje. To-

kių, tiesa, yra, bet nedaug. 
Su pagarba

Kun. P. J. Dobužis. 
Paryžius 22 Liepom 1920 m.

Patarmės. Atvykę Paryžiun 
dieną ar naktį .visvien visu 
pirma keleiviai tepalieka savo 
liagnžą stotije ir teinio į vicš- 
bučius, kurių yra čia pat prie 
stoties: 1) Hotel d* Osford, 
12 rue dą Budupt-sl, 2) Hotel 
de Louvain, S ru<* dc Binia- 
l»et»t, 3) Hotel d*4)rchamps 10 
ruo de Budapest^Visi tie vieš
bučiai prie tos įtarios gatvės, 
greta kitas kito, ir vist pigus.

JĮ vieSbučio galima susikai- 
lxti su Atstovybe telefonu. J j 
reikia saukti Patu y 37-44. Žo
dis “Passy” tariasi knip lie
tuviukai Pąsys, tik be s ant 
galo. Numeris tariasi trant 
<t?1 k oran kair.

(iirtiems į musų Atstovybę 
yra pavojinga eiti su reika
lais, nes girtus ir paluihlus 
tuojaus ąti<luodnma globai 
policijnnto stovinčio ties Lie
tuvos Atstovybė* durimis.

Fatvirkėlės ir paleistuvės 
gaudo žioplius keleivius, (lai
bai mnlonėjasi 'jiems, neski
riant nei šerią. Jos juos pra
šo vestis karčiau ;on išsigerti, 
ir tuo pačiu žygiu iškrato vi
sus kišenių* ir visus ryšelius 
su pinigais.

Tat reikia saugotis pažinčių 
su laitai dailiomis nematyto
mis ]M>nioinis ir lemaitėmis. 
Jos laikosi netoli didžiųjų ge
ležinkelio stočių ir siūlosi ke
leiviams jiarodyti mirsią. Pa
sinaudojus jų pasiūlymais la 
bal lengvai galima ir miesto 
nematyti ir liktis su vienais 
tik marškiniais, be vadovės, 
Im* skatiko už porus tūkstan
čių mailių, nuo ĮLieluvos.

Paryžiuje novai i a burinis 
stovėti aut gairių, nei grūs
ties ties Atstovybės durimis. 
Tvarka reikalauja, kad tie 
uždraudimai butų pildomi. Pa
ryžiaus kiemsargiams yra į- 
sakvta suvaldyti tos tvarkos 
laužytojus. Butų laimi negra
žu ir negarliė. jei Lietuviams 
atseit ų susipažinti su Pary
žiaus kiemsargiam.

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas.

Delei pašto siuntinių.

Lietuvos Atstovybė* buvo 
paskelbusi taisykles upie paš
to siuntinius (jmrctl j>ost) į 
Lietuvą. *

Visi surinktieji iki Gegužės 
1 dienos siuntiniai buvo Ame
rikos pašto pasiųsti Lietuvon 
Gegužės 15 dieną [įer Kopen
hagą ir Dancigą į Liepojų. Tie 
siuntiniai buvo iš laivo į laivą 
perkraunami ir Kopenhagoj ir 
Daneitrc. ir nn<niliahs tmsie-

• • a ti *

kė Liepoją.
Jš musų Paštų. Telegrafų 

ir Telefonų valdybos nuo jų 
direktoriaus B. Tumnševi-| 
cinus yra gautus iŠ Lie|n>s Ia i 
diena* toksai pran<*šiinus, ku
rį ir randu reikalingu paskol-: 
bti žinion visų tą, kurio yra 
siuntę tuos ]mšto siuntinius.

“Kalbumi siuntiniai iš Novv 
Yorko j Liepoją pribuvo Bir
želio 21 d. 1527 maišuos**, 
kiekvioniime pra kirčiu i p*> 4 
siuntinius. Kaime paskutinė tų 
niniių partija gauta Liepo* 3 
dieuą. Daiiguiiia maišų, kuriuo 
so eiiinčinuii siuntiniai «eni, 
kelyje suplyšo ir Liepojujc 

į latvių pašto administracija imi 
tnaišuti turėjo sutvarkyti (su
siūti), apie ką sustatė tam ti- 

' krą aktą.

===========s=r===========

Lietuvos Laisvės Paskola.
-

LiepoR mėnesio rerultatai ir jai pavargo, tai tokios stotys 
privalo būt perrinktos. Pasko
los apskričių komitetai turi 
tatai pridaboti.

Rugpjūčio mėnesiui pari- 
Imigus, atskirų stočių darim 
vaisiai bus viešai paskelbti. 
Ne dėl pramogos nr. savymei- 
lės pradėjome laisvės pasko
los darbą! Kada intjs Šalis, 
brisdama per vargo jūres į 
laimingesnę 'ateitį šaukiasi 
musų paramos, negi galima 
likti šaltajs liudininkais ir per 
pirštus žiūrėti į savo prieder
mes, kurias mnms musą Tė
vynė paskyrė. Kaip alkstan
čiam duona, taip Lietuvos re
spublikos skaitlingiems rei
kalams yru brangi ši paskola. 
Ne kįla duona be mielių, ne- 
bujoja valstybės be pinigų. 
Svarbumas paskolos snpran- 
tAm** kiekvienam, kas nori su
prasti. lečiaus paskutinieji į- 
vvkiai Lietuvoje, visus abejo- 
jančiaus principaiius paskolos 
priešininkus tun>ju pertikrin
ti. Kadn Lietuvos kariuomenė 
randasi Vilniuje, kada kas
dien atvaduojamus naujus ir 
naujos musų sodybos kada 
su sovietais padaryta taikos 
sutartis ir Rusai pripažino 
musų m*prikluu<oniybę. kada 
lenkų užgrobimo pavojus am
žinai dingo, kada prie krašto 
valdymo stovi rinktoji valdžia, 
kuri turi liaudies pasitikėji
mą, galop, Lietuvos politinės 
partijos, taigi ir Lietuvos soci- 
jaldomokratai, sutarinai ir ru- 
pestingai darbuojasi dėl Lie
tuvos valstybės užlaikymo ir 
sustiprinimo, nebelieka jokio 
Įiamato n Išjoji nuims, šalini
mais! ir ypač priešinimuisi 
liendram valstybiniam pasko
los darbui. Lietuvos Misija ti
kisi, kad bent dabar AnH*rikos 
lietuvių socljalistinė srovė ak
tyviai prisidės prie užbaigimo 
pradėtojo laisvės paskolos dar
bo. Trečdalis jan padaryta. Su- 
kruskime petys į petį prie pas
kirtų kvotų ir visi 5 milijo
nai atsiras. Tatai vieninteliai 
tinkama forma Amerikiečių 
dalyvumo Lietuvos valstybę 
atstatant.

Dailias pralietas, o neinu gi a 
mes, veikiu. Reikia jis galop 
užbaigti. Nuturalis paskolos 
darbo galas — tai atlikimas 
paskirtą kvotų. Kvotos nusta

• ka* toli&us.

Liepos mėnuo — tai atosto
gų arba vnkarijų laikas. 
Dėlto tai randame tariamame 
mėnesyje didoką skaitlių pas
kolos stočių neparodžiusių, ar
ba negalėjusių parodyti, jokio 
gyvumo, būtent: BentleyriHe, 
Pa., Huuiestead, Pa., Iloorick 
Falls, N. A\ Kansas City, Mi- 
nersvilk*, Pa., Maspctli, L. 1. 
New Haven, Conn., Paterson, 
N: Roekford, III. (jau 3
mėoesiai), Spring VaUey, 11!., 
St. Charles, I1U Su. Bethic- 
liem, Pa., (jau 2 įnėn.), St 
Clair, Pa., 8ioux City, lova, 
Westvillc, III. (jau 2 tnėn.) 
Houngstown, Ohio. ir dar vie
na, kita. Tokios didžiulės ko
lonijos, kaip B&ltimore, Md., 
Brooklyn, N. Y., ir Scranton. 
Pa va< teiš
galėjo pankolinti. Teciaus, to
li m* visa* lietuvių kulonijas 
vasaros karikis taip sunkiai 
palieto. Dauguma paskolos 
stočių jokių vakar i jų nežino 
ir posenovvi darbuojasi ifisi- 
juosusia*.

Praėjusį Liepos mėnesį y- 
par pasižymėjo rezultatais se
kančios kolonijos: Amsterda.ni. 
N. Y. (4.600), Boston, Mass. 
(6.605), Bridgeport. Conn. (3, 
460), Chicago. I1L (arti 10, 
00). Cleveland, Ohio (10,320), 
Detroit, Mieli. (2,700), Eliza- 
beth, N. Y. (5,700), Forest Ci 
ty, Pa., (2,000), Lawrence, 
Mass., (3380), Niagara Falls. 
N. Y. (2,165), New Britain, 
Conn. (2,870), Racine, Wis. 
(2290). Wilkes Barre, P. (3, 
055). Union City, Conn. (2. 
150), Worcester, Mass. (16, 
696).

Pastaroji kolonija, atlikusi 
savo didelę šimtatūkstantinę 
kvotą, imdarė jau apie 10,000 
virš kvotos ir mano tolinus 
darbuotis. AVorcesterierių var
das yra branginamas ir bus 
minimas visoj Lietuvoj. Ariu 
\Vorcesterio darhštnmni ir vi
sas Bostono apskritys, bent 
sulig Liepos mėnesio rezulta
tų. užėmė pirmą virtą, tarp 
'visų kitų paskolos apskričių. 
Mėnesiniai rezultatai npskri- 
tyse atrodo sekančiai:

Bostonu apskr. .. 33,G19.00 
New Yorko apskr. 30,465.00 
Chicagos apskr. ..23,410.00

.a
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Trečiadieni*, Rugp.
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44 Kaunu pašte maišai atida-
AVaterbun*. apskr. 1 7.245.0d

J.P.WAITCHES
ATTORNEY AT LAW 
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VAU Vakarai* 7 iki *
Nedaloma 11 Iki 1.
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romi, kiekvienas siuntinys 
pertveriamas.
tam tikrą knygą ir riunčianuis 
apdraustu tvarka, uždarytame 
maiše į paskirimp vietą.

<4

daugumos siuntinių tiktai į 
poperinį kevalą, kelyje jie su
plyšo ?r apie 20% siuntinių

Clevelando, Ohio . .15,965.00

*«

užrašomas

Iš priežasties

I

užtaisymo

reikia išimu jo užtaisyti. Ka
dangi už ]K*rsiuntuną siuntinių
Latvija ]>m*iuė tttkstanrius au
ksinų. npmt i<> dm Ii kituo ui-
<h*lės išlaidos buvo padarytos.
kaip tai: už iškrovimą ir į-
krovimą, |M*me4imą. perveži
mą ir t. t., tad valdyba nus
tatė už jų Įs t -iuntimą seknn-
tį mokesnį: už aiuntini ligi 2
kilogramų 6 suks., virš 2
kilogr. — |>o 2 auks. už kiek-I
kesnį už. m«*<lžiogą išaikvotą 
užtaisymui -uplyšusių siiuiti- 
nių. Sis mok* -rtis inranms ti
ktai už tuos siuntinius, kuriuo.* 

isnaujo užtaisyti, 
pat teisėmis, kaip 
siuntimai, Anirri- 
priima ir toliau^

♦

vieną kilogramą ir atskirą mo-

reikėjo i'
Tokiomis

ir pirmieji 
kus paštas 
siuntinius.

Kliu pasu* MuniiuiŲ jinaiijM 
tapo išsiųsta IJepojim Birže
liu 15 dienų, ant Kerr Stmin- 
;lup kompanijos laivo “Man-

Vilkes Barre apskr. 9,990.00
Shenandoah ajjskr. 9,160.0h
Pittsburgli, apskr. 6.160.00
Philadelpliia apskr. 4.33P.0O
L. Misijos ofise pirk

ta .. 2,070.00.
Tokiu budu Liepos mėne

syj paskolos darluts pasistūmė
152,422 dolieriaia pirmyn. Re
zultatas kai dėl Liepos mėne
sio geras. Betgi nuo 1 dienos
Rurpiuėio praaidedn nauja
paskoloj darbuotė Kas nebu
vo padaryta iki šiftlei, — pri
valo Imt padaryta šį rudenj.
Nė viena jNiskolos stotis n»*tu
ri moralės temės laisvės jum-
kolos darbo vilkinti. Visos
Ktotys privalo su naujA ener
gija sukrusti prie darbo.* Jei
kur paskolos stočių darbnoto-

ticello” Liepos mėnesyje su
mažėjo skaičius Įuišto siunti- 
nių ir iki šiol nėra dar su-• j 
rinkta paakių šimtų maišų. A- 
menkos pažlaa siunčia Li«pu 
jun laivu paštu -iunlmiuo kaip i 
lik susidaro jirnki šimtai ar j 
daugiau pašto siuntinių

•e -• <111» • V44 •"•ši •••«••» -

ta Kvrr Steaniship kumpunija. 
Jonas Vileišis.

Lietuvoj Atstovo* Amer.

uiw ir energijos.

pakeliama, 3) kas kliudo ir 
kas ypač reikalinga dėl pa
sekmingo kvotos užbaigimo. 
Atsakymus į pažymėtus klau
simus storių bei komitetų vir
šininkai malonės, nealidėlio- 
janf. prisiųsti L. Misijos var
du. Be to. stotvų taikindnma 
šios rąšie« pranešimą i Lietu- 
xp(s Misija, privalo nuoraša

į (kopiją) to pranešimo |»n*iųs- 
i ti savo apskričio valdybai.

(Pabaiga ant 3 puaL).

rų kolonijų, lietuviško elemen
tu skaitlingumu. Delei to nesu
sipratimą kilti negali. Yra ko
lonijų, kurios savo kvotas iš
baigė; yra koloniją, kurios ar
tinas prie užbaigimo; esama
betgi kolonijų, kurios neteko
vilties kada nuu nustatytą 
kvotą išbaigti ir dėl to neteko

Atsižvelg
dama į tai Lietuvos Misija.
šiuomi pareiškia: visos Lietu
vos Laisvės Paskolos stotys
ir komitetai, o ypatingai tie,
kurie 1 ląsta drl kvotos uugš t li
mo, po upturėjimo šio prane
šimo j laikraščiuose, tuojauI#

privalu prnluryti savo tarpe
czstra }>osėdį ir visapusiškai
apsvarstyti: 1) kodėl paskirto
ji kvota yra perdidelė, 2) ko
kia kvota Šiai kolonijai yra

tytos sulig apskričių ir atski

•"Trutkausia" :
■ ADVOKATAS J 
9 20 Sooth L* Baile Btnat S



DRAUGAS

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. LIET. LAISVtS PASKOLA.

KORONA A. SHUSHO
FERRI1EO BITTER

WINEDETROIT, MICH. chir^o, iu.
1

K

Svečiai bus- priimami Rietuvių 
knygyne, 751 Gyrus gatvė.

Su pagarba.
L. M. L. D. Pikniko komitetas.

Turto patyrimų 
motarlų IKooų; ro
pe* t ingi 1 prillu- 
rtu ligoni ir kūdi
ki laikų lt»oa.

• *
VALPARAI80, IND.

Kuomet kitų mokyklų mo 
kiniai jau džiaugiasi rainio 
mis bei Įniksimomis atostogų 
valandomis, tai Valparaiso u- 
niversitoto auklėtinius kožnų 
dieną varpas šaukia į moky
klos suolus. Norėtųsi jau ir 
mums mokiniams pasiieškoti 
kurs nors ramų kampelį, kad 

m* nors valandėlę galėtume pasil- 
t. ■ . ■ .

Į Valparaiso Lietuvius inok-
rieivius atostogos aplanko žy
miai vėliau; jos būva trumpes
nės, bet ir tos pačios surištos 
su daPbu, kad užsidirbus pi
nigų sekantiems mokslo me 

jtjįmu

Mokslas šiuosmet baigsis 
Rugpjūčio 19 d. Užbaigdami 
inukalu melus, Lietuviai 
moksleiviai kąsmet rengdavo 

. išvažiavimų, arto piknikų, kn- 
rin atsilankydavo būrys Lie- 
tuvių jaunimo iš Chicagės ir 
apielinkių. šiuosmet taip pat 
yra rengiamas piknikas, ku
ris įvyks Rugpjūčio 15 d., iT 
kurin tikimės sulaukti daug 
svečių.

Senai jau išaušo vasaros 
diena. Gyveniiims paliko ap
suptas nauja vaizduote: lau
kuose banguoja nulenkęs pil
nas, veik išnokusias, galvas, 
rodantis gausų derlių, vasa
roja.*. Vietomis jau hirkšo 
plotai nupjautų rugienų. 
Vaizduotė lygir gimtinės lau
kuose!... Arto vėl žaliuojanti 
medžiai, kuriais šios apielin- 
kės gan yra tortingos; koks 
tai širdį džiuginantis regi
nys!! Pūstelės vėjelis, sušla
mės lapai ir pasipila malonus, 
žmogaus jausmus gaivinantis 
kvapas.

O didiniestyi... Kas jiaguo- 
džia, ramina jainc suvargusį 

( žmogų, kas saldina jo pasilsio 
valandas? Vien vežimų bilde
sys, gatvekarių užimąs, dirb- 

, tuvių mašinų tarškėjimas, o 
saldus jo ^tsiki’ėpimas — su 
dulkėmis ir įvairių kaminų dū
mais susimaišęs oras. Ir 
džiaugkis, žmogau, ištisas va 
Barus grožybių valandas slė- 
gi^mas didmiesčio surukusia, 
dvokiančia atmosfera!

Ir, štai, vos tik vieną kar
tą į savaitę — sekmadieny j te- 
gauuania progos atguivmti sa 

).ve kiek tyresniame ore, pra
sišalinus iš to nemalonaus 
didmiesčio ruko.

Panašaus sekmadienio su
lauksime ir Rugpjūčio 15 d. 
Dauginiui Chicagos ir apielin- 
kės miestų lietuvių spruks 
lauk—tvran oran atgaivinti sa 
vo suvargintų dvasių. O kaip 
sykis tą dienų vietos L. M. K 
D., valparaisiečiai mokslei
viai, kaip jau bnvo minėta, 
užbaigimui šių muksiu nndų, 
rengia piknikų. Ot, čia, garbus 
tautiečiai, kaip tik proga at
vykus atsilsėti tyrame oro, p 
gyti malonių įspūdžių, prisi- 
tiurėti gamtos grožei, kuri pri 
mena tuusų gimtinę ir susipa
žinti su čionykščiais mokslei
viais. .

Taigi, vardu visų vulparai- 
: f, aieėtų .w Lietuvių moksleivių, 

nuoširdžiai pakvieČ-iaine vi
sus, kuriems tik aplinkybės 
leidžia, atvykti, o tuouii turi- 
num* progos arčiau susipažin
ti, sudaryti bendrą draugišku
mo ryty ir pamylėti vienas Id- 
tą, tikrai kaip Uet u vi* Lielii-

P. S. Chicafųeė.iiiin.' ;mPo- 
giuusia važiuoti i> Engleirond 
ftctjes. Penusvlvanilinija.

i?

«

I

¥
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Privažiavus daugeliui dar
bininkų iš įvairių miestų, jau 
Nebetelpa nė į namus, nė į 
dirbtuves. Darbdaviai niekus 
daro iš darbininkų. Man pa
čiam taip Atsitiko ir dar pen
kiems žmonėms. Gavothe dar
bų, kur davė padirbti 1 die
ną ir pd to atleido. Dar turi 
dvi dieni vaikščioti, kad ga
vus savo kelius centus.

Važiuojantieji Detroitan dar 
bo ieškoti Lietuviai turi boti 
atsargus.

V. Gaižauskas.

CICERO, ILL.

Nepamirškime “Draugo” 
pikniko.

Ntųjauiirškime nmsų didelio 
prictclio, dienraščio “Bran
go”, pikniko, kuris bus dar
bininkų dienoje (Italuir Day), 
Rugsėju 6 d., National dar
že, Riverside, III. Paremkime 
mes jį, nes tas dienraštis 
mums ištikimai tarnauja ir 
visus, musų prakilnius darbus 
remia. .

Feder. skyriaus piknikas 
pasisekė.

A. L. R.-K. Federacijos 
12-to skyriaus piknikas, ren
giamus jiarapijos (St Anta
no) naudai, Rugp. 1 d., Berg- 
man’s darže, Riverside, UI. 
pilnai pasisekė. Žmonių buvo 
daug, tat ir pelno nemažai 
liks. Visos draugijos, priklau
sančios prie Federacijos, pui
kiai pasirodė. Netik nuskir- 
dainos darbininkus, bet atsi
lankymu ir kitokiais budais 
parenidamos jį parodė vieny
bės supratimų, čia tai ir bu
vo pirmas pasirodymas. Baž
nyčios ir tautos priešums 
skaudu buvo tai matyti.

Palaukite, dar pamatysite, 
kų ateityje niųs Federacijos 
skyrius neveiks ir kokig vie
nybės galybę parodys.

Vyčių sutuoktuvės.

Trečiadienyje, Rugpj. 4 d.. 
8v. Antano bažnyčioje per 
šv. mišias susituokė jaunu po
relė, p. Kasp. Jonelis su pde 
Br. Alegaitc. Abu yra žymus 
L. Vyčių 14-tos kucųros na
riai. Jaunoji yra jos raštinin
kė. Yra imsižyinėjus savo ga
bumais vaidinimuose ir tini- 
Davime.

Y lytingai jaunimas šios ko
lonijos linki šiai porelei kuo- 
laimiugiftuaio gyvenimo.

AoMfjulienyip. Rugpjūčio 7 
d., Av. Antano bažnyčioje su
situokė Juoz. Čekanauskas su 
Ona Narušaite. Jaunavetlis v- 
ra jaunus našlys su nemaža 
.eeiAuyitele.. • •

Laimės ir ilgiausiu jiems 
gyvenimo. Pr.

• •

I

Lekenantas Tilvikas iš Vei
kiančioji Lietuvun armijos, 2 
p. D. K. Algirdo pulko ra
šo savo broliui Kazimierui:

AČių Tamstai už laiškų ku
rį apturėjau jnu senui, senai 
gegužės mėnesyje, žadėjau 
greit rašyti, bet nežinau, kaip 
tai nusitęsė taip toli. Pas mus 
Lietuvoje permainų didelių 
neįvyko dabartiniame laike, o. 
šiokių tokių yni daugybės, 
tik nežinau nei iš kurio ga
lo ir pradėti rašyti Jums. 
Pradėsiu, kad nors iš politi- 
kinio gyvenimo, nors aš daug 
tame nelabai galiu ir turiu į- 
raŠyti. Steigiamasis Seimas 
gyvuoja gerai. Apie St. Seimo 
sąstatą aš manau jau žinote. 
Dabar Seime kelios dienOs ė- 
jo karšti ginčai dėl žemės re
formos, tai yra ar žemę dva- 
n; ir didžomių dalinti buže- 
ininms, innžnzcnua’fis, nr pa
imti dvarus valstybės žinion 
ir vaidyti juos palikus čiely- 
toje.

Krikščionys-deniotantai, so- 
cijalistai liaudininkai ir kitų 
partijų atstovai stovi už tui, 
kad dvarai butų išdalinti be
žemiams, mažažemiams ir ka
riškiams, socijalistai demokra 
tai prieštarauja; jie nori, kad 
dvarai ;mliktų čielybčje ir 
juos paimtų valstybės nuosa
vybėn ir pasodintų tenai dar
bininkų tarybas kaip Rusijoje 
“komisams ir sovietus.” Bet 
gi socijal-deniokratai nieko ši
tame nepadarys, kad kiti yni 
už žemės dalinimų, o ir žmo
nos pasiliktų labui apviltais., 
kad jau brve prižadėta žemo 
dalinti, daba* nebeduotų, o 
kariškiams jau yni net pradė
ta dalinti.Mat tik soči jai-domu 
kratai nori, turbut, kad įvyk
tų katastrofa tokia kaip Rusi
joje kad buvo, kac^ir Liėtuvfije 
tas pats butų. Visi bežemiai ir 
mažažemiai, ir kariškiai tik 
ir laukia kiekvienas, kad kuo- 
greičiansia gauti žemės, o čia 
soči jai-demokratai, užtarytojai 
demono (liaudies) .kaip tik prie 
Kingai veikia neklausydami 
tolso tos pačios liaudies, už 
kurių jie kariauja. Mat jie bi
josi. kml nebus darbininkų 
vargingų, tai neturės nei pa
sekmės jų agitacija, dol to. 
kad tui'ėdmiuis įieinės sklypelį 
jau jų nebeklausys.

Dabar šiomis dienomis len
kai jau pasitraukė iš Daugpi
lio (Dvinsko) ir vis dar trau
kiasi. o bolševikai, žinoma, li
pa ant kulnų beatsitraukda
mi. Pirmiuu mes lietuviai su 
bolševikai* nebeturėjom fron
to ir susidūrimo tiesiai, o da- 
Imr, kml lenkai pradėjo trauk
tis ir apleido Dnugpilį, tai da
bar jau <li<ielį barų užėmė lie
tuviai šiapus Dauguvos upės 
fronto liniją ir stovi. Bolševi
kai lietuvių dabar nepuola, 
gal jau su bolševikais ir ne- 
bereikės kariauti. Lenkams da
bar blogas padėjimas: ls>lševi 
kai smarkiai veja, gal jnu už 
kelių dienų lenkui ir Vilnių 
apleis, o musų kariuomene už
ims. Aios dienos “Lietuva” 
rašo, kad susekta didelė lenkų 
organizacijų Lietuvoje, kuri 
veikia danginusiu, šnipinėji
mu, matyti. pručju.*į rudenį 
kaip nenusisekė ginklu 

| sukilimo padaryti, tai <iu- 
i bar, tik visokia* paskalas lei- 
^la *r ir j«u keletas

' tokių lenkų dator jau yni su- 
’ imta Kaune ir kitur. Abi va- į* i *

sarų gal kokį menes] atgal 
I Kauno buvo labai didelis gai- 

sudegė daugybės namų,

(I’nluiigu nuo 2 pusi.). 

Lietuvos Misija gnutu prane
šimu padarv- linksmas iSvu- 
das.

Einant prie pasekmingo pa
skolos vykiniiim artimiausia
me riideus hukoiurp\je, diliu
mi visoms paskolos stotims 
privalomai pranešama ir įsa 
koma: paskplos stočių, bei ko
miteto valdyba privalo jtem 
pti visas pajėgas: 1) kad iki 
1 Spalio, š. m., visos kvotos 
priimtinai Lietuvos Misijos 
hustatytoa, arki ir tos kvotos 
kų atskiros stotys iš savo pu
sės rekomenduos, luitų pilnui 
užluiigtos; 2) k;ul visi pasiža
dėję, iki 1 Spalio pilnai už
simokėtų ir neliktų kolonijoje 
nei vieno dalinai užsimokėju
sio. 3) kad visi pilnai užsimo
kėję neliktų In- huno, 4) kad 
visi sumokėti jiaskolos pini- 
irai lif eento hutu pasiųsti 
Lietuvos Misijos olisau nevė
liau 1 Spalio. 5) kad visi ne
aiškumai bei skundai Imtų 
i Šmikšt o pnlmigti.

Kaslink tolimesnio paskolos 
likimo po 1 Spalio, dėl nepar- 
duotų luinų ir kitokių atskaitų. 
Ims pranešta savo keliu vėlinu.

Einant passolos darbui Ru
gpjūčio ir Rugsėjo mėnesyje, 
reikia turėti omenyje dalyką, 
apie kų jau Imvo savo laike 
pranešta: perkant toną reikės 
mažmožį primokėti. Kndangi 
nuošimčiai už tonus pradėjo 
augti nuo L Liepos ir kadangi 
mėni’sinė dalis nuošimčio už 
5<) dol. būną yni 21 centas, 
tai be skriaudos bonų pirkėjo 

Lietuvos iždo, nustatoma
Šiimmi primok.’'imu tvarka: 
už 5(1 dol. toną ik Rugp. rei
kia primokėti 21 centas; už 
tų |Mtį toną nuo 15 Rugp. 
iki 15 Rugsėjo reiftia prinio- 

k«*1i 42 snniLk «oi" 15 Rugs. 
iki 1 Spalio primokama 63 c. 
Už 100 d<»1. tonų toje pat tvar
koje primokama dviguliai: 42 

84c. ir 1.26. Už 5(M) dol. 
tonų primokėjimas )Misididina 
5 syk dauginu už 100 dol. A- 
merikos laa^vės tondsai |x> 
senovei nuiinosi į lietuviškus 
lamus sulig Xcw Yorko biržos 
dienos kursu, atliekant lygių 
o|K*rtieijų mi primokėjimnis.

Do šitų visų |uiaiškiniiiių, 
kvieėiuma visus į tolimesnį 
paskolos dailių. Pirmoje eilė
je stoja chiragioriai. Paskui 
juos seku kiti apskričiui.

Jeigu lietuviai suge>M*jo at
silaikyti prieš lenkų spaudimų 
ir galop viai nusikratė len
kiškų “ojiiekų,” jeigu lietu
viai dabar dosini reikalau
ja savo ir nesibijo įsigalėjusių 
tolševikų, ar yra tad koks ri 
zikas Lietuvai skolinti! Ne. 
Priešingai, daug rizikuotume 
neskolindami. — nes laisvę 
greičiau pranudūmė.

Lietuvos Misija.
237 W. 71st Str.. 

New York Cit v.

ANT PARDAVIMO.
Gerbiamieji Lietuviui. FraUcAn. kad 

oi parduodu bitui) ČEVKIlTKV 
KRAVTCVK tr taippat turtu mokina* 
dal ėcverikų talKymo. Tardvualu Vitkų 

■ kartu I* prtMla»tl»-a, ka<j noriu vatluo- 
I tl Lietuvon. Man gaila parduoti ge

rų blanj. Keroja vietoje, lietuvių apgy
ventoje. A* darau gerų btati). a* darau 
kitame niiotr taippat Ir Cm darnu 
gerų gyvenimų Ka* norėtų lengvai 
pa*id*ryti nau gyveninio tai meldMu 
kreipti* p» t y«» adrenu
Ilsų S. IV Cl. Cimlo. IIL

ir

Hiirins ir giminėias. Sudiev!
Bučiuoju ’l’ave.

Mnno nnfrašau;
V'eikinnč-ioji armijų. 2 p. D.

K. Algirdo pulko 9 |cuo|ni. 
!x*it>*nnutui Tilvikui.

Patikimas tonikas bittvr 
tvino ir atitaisantis ir at
naujinantis sveikatų jr duo
dantis tvirtybę.

Jis turi savyje 18 nuošim
čių Alkoolinio Port Wine 
vaistinių kombinacijų j vai
rių labai sveikatingų dalių. 
Reikalauk Drugstoriuose 

arba rašyk:

PAJIKAKOJIM VK

1'nJleSknu aavo Avogvrlo Juoso Kn- 
kcvIClaua paeina t* Suvalkų gub.. 
BnlblcrtSklo miestelio. Seniau iryve- 
no llut-h. III. Turiu svarbi) reikalų 
IU Lietuviui. Jin |>ala ar kua kiliu 
duokite man kinių.

AMOR. BARAN AtHK AK,
P. U. Hoi 33

Frnnkfort Ilsia. IIL

PARMDLObA
Groeernė Ir RuCrrnė. Rlanin laimi ge
rai ifcdirbiiin l’rlelanti* pardavimo |ut- 
tirai t e ant vieton.

S7t3 W. 47th Str.

A

11 :<'-a-u. Roulcvard B1SV

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

3SS1 8. BalMed Str.
VALAJėDOS: »—13 A. M.

1—S: 7—3 P. M. 1

Imi, 
tt.

B. R. KOZLOWSKI
Lnbomtorirs

4755 So. Loomis Str.
Chicago. III.

REIKALAUJA.

REIKALINGI 
Pagelbininkai 

Dol generalio fabriko 
kaip t r liek i ng, šlavimo

33

dar- 
ir

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Boul.

REIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVŪS.

LINK BELT 00.
39th & STEWART

REIKM.tMGAK PARTMKKML 
I>rl« krutamu pavcikalų teatro. Viola 
.mliibia. ToAtiia cltla garai. Kreipki, 
lės tuojau*

V. MIKEV1C-11TH,
351H No. Ilalau-d Str. Chlc-ago, III. 
Antro. Iiibo*.
Valandoj, nuo 10 iki I v. dienų

Ir „S „ K vai rak. 
Phonc: Y arda 2100.

ItEIKAlJNGAK MA5AI1ZERIH IR 
KAMEKKA

Krutamu puvelkidų teatre. Abudu tu. 
ri būti patyrę Tik Sulmtoml* ir Ne- 
d< liouila. Krelpktlėa tuojau*.

V. MIHKVint TT,
3348 S. Ilal*ted SI. CTtlrago. 
Valandų*, nuo 10 iki 7 diepų

•* C „I vai. vakare 
Ant antrų lubų.

iii.

I’.Et KAI.INGI
Suktiniui Ir dieniniai jnnltortnl Ir ja* 
nltofra. Kreipkite* ) ryri*u*l«Jj Ja- 
nitorlų.
MldiiMin Ikmlc-tanl IkiiMIng,

30 N. Meiliūnu Avc.

A. f A.
MIKALOJUS ZAURA

PA1EAKOJIM AK.
ItolknllnpiK Vargonininko* dora* Ir 
tlfuintlu savu amatų Ir augubun 

draus mokytojas.
Mo antrose:

Kun. J.
108 Talior Str.

Tcautillelp.i

Vaišnoras

1*li-!>nri:h

po- 
ant

Vn

PATFAKM* KIMIIAHIO 
Itclkalimm* kamtiury* vienam 'irti! 
BrldenpurUk Wcal Si.l.J arba Hrigh- 
t<>n l’arko apylinkėj. Gclatinn. kud 
vagis butų paominaniM nųtnlcje.

AUlAai tote:
\VIL1.IAM BAVMIK.

311« Emcrald Avc.

FAIEšKOJI.MAN
<! lavinas Aiik-knltiK 
darbo ir neilnia kur 
II motų. & pėdų C co- 
Chicagoje gyveno apie

Auglinto 3 
ikėjo jlrkkotl i 
tuvo. Senumo 
llų niurktume 
SI melų.

AlaiAuuktl J 
KTAMIKMlVA LICKV.

Nu. SlandiHekl <1ik-*gt>.
| Ji.kimų Auk-kaloj
J.-ir.-r-Hi Str. <ėar>. lnd.
3231 Gary.

4333 
arba
IKU 
Tel.

III.

lulAkuinn pnple- 
plrfnui pimlnpl* 

Ifttnarnnfnji ir »n 
kaip tai: <>l tu

Krturių puslapių 
■ a siųsti Lietuvon, 
graliai kvlctkuotaa 
gratlonila llh-roniia
aukai aaknlAII. l’ua tėvu*. Sveikinu Ta 
ve mano mylima* broleli. Sveiki ry- 
vi Rcntya kaa po* Juo irlrdltl. Mie
lu mano prislesiėle. lAallIkltnaa Uty- 
llmua lirlaiegoa. Sveikinu tave m Ir La 
aemite. Kur ten anirtiitr kviečia. I’aa 
mylimų mano Širdelę. ApKnllealavi- 
tna» Lietuvos, l*aa paClų tr valku- 
M na.

l»4 7? luiAkim tiktai vieniu rtolic- 
rta primųakMc tnoney order} Rmn.lle )

ROTAI. KALES CO.
Ocpt 13. Itov 53 Ma. O,

Ncw York City.

PIGIAI IK GERAI.
Tarduodain ir mainom namui, lo

tus. ramias Ir visokio* biuilua Fa* 
mus gulima gauti vuoklų par i rinki- 
mų.

Atsibūkite paa:
A. GRIGAS A CO.

JII4 K. llalKtrd nt.. Cblcago. III.

:08 LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: anctllkoa Ir HetunAkoa 

kalbų, arttmaUkoa knygvadyatėa, eta- 
nografljo*. typearltlng. plrklybo* tel- 
aių. Buv. Valai, latorfjos. abelnoa tako- 
rijoa. K*orrafljoa. poUtlktnėa akono- 
mtjoe. pIlletyatM dalllaramtte.

Mokinimo valandoa: ano 3 ryto Ud 
4 mlnndnų po pietų: vakarui* nno 4 
iki *0 vaL 

3106 So. Halsted St, Chicago.

AMERIK

Saugok akių regėjimą

i

Kada kankinies gntvoa
skaudėjimo, kada regi-jlnian all- 
nata aku Ha n t. siuvant rr tolyn 
ilurlnl — tai rclfckla. Jo* pri
valote kreipi les | manę klausti 
patarimo dėl jurų aklų: mano 
!0 metų patyrimna suteik* 
Jum* geriausi patarnavimų dėl 
•kklų. Aum,. Au-m-s Ir GcrklOs 
Lig.m gydoma syocljallsto,

W. F. MONCRVFF. M. I».

JOHN J. SMETANA,
AKTŲ SPKCTJALISTAF 

1HOI 8. AMilan.l Avc., Chl<a*o. 
kertė l*toa gatvi-a; 2-Cioų lubos

Kambarį* U-IB-ll-17
Virikul PI.ATTS a įdiek o* 

Tėtn>kitę manu paraku.
Valandoa: Nuo 10 ryto Iki
Va k K'edėllutrila nuo 3 ryto iki 
i: d.

1 -1 ■ *a

1 “

a

Dr. A. L Ynska 
1900 S. Halsted Str.

Trl Ganai 3113
Valandos: 10 ryto Iki S vakarų 

Gyvenimą*
sau IV. «3n1 Ktr.

Trl l'r<N>|>ect >«««.
V—.... .............................................ii* J

<1

1

1

GRAND RAPIDS’O LIETU
VIAMS.

Juozapas Margelis

•'Dmugo” / -----
į nauji) virtą '>09 W. LeotMinl St.
N. W. 1>n jis turi krautuvę mi | 
įvairiau daiktai*, i'alantaaja ga , 
vinie iipkorėių it muutimr pinigų 
i Lietuvą.

ii m»l«m» minti niekti mal. I SHIS,
daknygių. užatpiriiumenmii ] M’nnjam** mieste, ftiemrt metai 
** Draugą” ir kitokiu* reikalu* į Lietuvoje vidutiniški, neblogi, 
atlikti. I Dualia labų dieną palįsta-

1 /. - •. s.

Ilt.lK-UJYGI
la-llmr'.at prie Samaoo Trnrlor l’o, 
Janeevlll*, Wi*e Luv-a* *n H»*u; ga
lima eiti »u *i.pcrendeniu kaedinnų 
II I’ N <1.30 ld |» I iBemj; r*l«- 
htnlnluai ir įlenkia inochanlkai; mo- 
linialal: knrp< nlerlal! niuolderiai;
geri rt»1»ert*i- Ir grlpderial: found- 
rėų Kompanija duoda kamb.it) Ir 
Bttrdų JHtinCta l.uadiom MI Wire»n- 
•m | M>- big»n Mitkų*; tnamcietial 
ir pjMijni >71 iki >130 meneeiui

Kambarin ir Valda: Reikalaujam* 
prie darbo m ir ate; ant ukėa: >>1 
m*ne*lul. K ir V Knaykbue. «!n< 
anglių ir • <«>. *iv.uu*. >«>*.
tame j Wrxtu» dykai koadltnų

IHIMOVP AGEM'Y.
3S1 W. UadiMia Str. 3m1 Hma 
TMefona* Mala 00T4

• w

mirė Rugp. 9 tą dieną 
1920 m. 7:30 vai. ryte. Pa
ėjo iš Kauno gub., Ukso 
kaimo, Penevėžio parap. 
Turėjo 56 metiis amžiaus.

Paliko nuliudusią mote
rį Pauliną ir penkis sūnūs 
ir dvi dukteris. Seniau 
sias 20 metų, o jauniau
sias 6 metų. Laidotuvės 
bus Rugp. 12 d. iš iv. An
tano parap bažnyčios į 
šv. Kazimiero kapines.

Lavonas randasi po nu
manu 1417—S. 48th Str. 
Court, Cicero, Ill.

Visi giminės tr pažįsta 
mi kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse Pasilikę nu 
liūdime moteris Paulina, 
sūnūs Kazimieras, Julius. 
Juozapas. Jonas, Zignion- 
ta«. dukterys Ona ir Mal 
vina.

PnguJcjo pne dr. sv. 
Roko, iv. Antano ir Apaš

ROKADELL STATYMO 
BENDROVĖ

Ai turi Lietuvių Rokiekllo 
Statymo Bendrovė* Serų! Jei ne
turi tai Nkulick įpti nusipirkda
ma* nors keletą joh aerų, nt* Še
ro* yni koznuni prieiruimoK ]>o 10 
dol. viena. Duodam ir unt iamo- 
keačio įmokant dn dol. nuo Aeres 
umirarauit ir pndri i r-ėn-ri k:e‘* 
gali- Turi dainų* tuoj ai i *enj 
jei nori 1 d. Ilapkričio dideli nuo
šimti procentą gauti. Darbas L. 
K. B-vėa yru pclningn* ur. tai ir 
Menai greitai kila. Dėlto pirk nuu, 
huvo inoterei, merginai, vaikinui, 
bniliui, Mcaerei ir t. t. žiūrėk kad 
Juku name ne butu nei vieno to 
prakilnios organiucijoN Meru. Iš
pirk nioiiev order aavo miesto ]>*«' 
to ir atmunsk oftoiti pinigus o 
toro* tos tuoj priaiunKtos. Arto 
klausk atstovi; savo miešti* o jie 
Taiuistai plačiau paaiškins. Did- 
m karti J (.'hirago musu atstovu yru 
p. S. Crkanaiįvk**. 4546 Fairfield 
Avė., Chicago, III. llaciuc, Wis. 
p. A. Jucius, 9fil Miisaukec St. 
Ručine, Wis. G*ry, lnd.. p. šlu- 
'pikevirin. Detroite p. Aiknnaitis, 
Į Likusiu atstovų antrašus veliuu 
pruncšinie.

Jei nori koki amalą mokintis 
kaa rišusi su Statymu, marinimu, 
mnlevojimu, pltimtonu, elektra ir 
L t., tuoj rasjk o musu Bendro
vė mielai pageli** Tamista išmo
kinti ir gyvenimą laimingu išda
ryti. Musu Bendrovė yru vienati
ne Bendrovė Atnrrike kuri Lietu- 

iviu* ruokins amalų, tol vėriniui 
'iarbo reikalingi pinigai, užtai 
norėdami sukelti kapitulą ir at- 
sliepiam į Jus kad pelei iligaks 
pirktumėt Šeru.

| Spiruuiainas pinigus visuomet uz- 
Į<ick ši ant rašų:
■ t *» -»—| ivvamivtKM wvnu>u<v,

130 Woostcr Avė. 
Akron, Ohio.

L

«

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 tic-lal 

OUmm 3143 No. Morgui Nt. 
fUrtė M-m RL. <Aiic*co. IIL

8PECIJ ALINTAS 
Motarilkų. VyrUkų. taipgi chro- 

nlMtų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo lt ryto 
Iki 3 po plotų, nuo I IU I valan
da vaitam.
N«M-mr, > U3 2 p« p<«t

Telefonai Tardė ..7

I

-i i

PEnt ATii*' " k > aiujomaJ

A. PETRAT1S & C0. 
Mortgage Bank

ItE.tL ENTATE—1NK1KANCB
European American Bureau 

NIuiM-i* ritilgtK. Panluoda 
loiHokorte*

KOTARUl'lA*
8U3 IV. 32Ui Mr. ailrasn, IR 

iricptvitic nouirrara ***
K................ —-4

i
i

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

lUMil Ko. Mieiilgan. Armuo X

VALANDOSi • Ud 3 Vikaru

i

Lietuvos Misijos Adresas:
Vn West 71 str., New Vert,

J1
■J

j

< 1

kamb.it


CHICAGOJE. KOLONIJŲ
.... .........................-................. ....

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. PAŠAUTAS MOTORMANAS 
IR KITAS VYRAS.

IS NORTH SIDE.

Trečiadienis Rugpjūčio 11 d. 
šv. Zuzana.

Ketvirtadienis, Ru^p. 12 d 
šv. Klara.

DR. SERGIEI VORONOV 
CHICAGOJE.

Netinrandama reikalinga 
**monkė*’ operacijai.

ir anas pngv 
žmogui. P<> ši- 
.*i>n:t* žmogus

Dr. Sergici \\nonov tai las, 
kurs nesenai iš l'aryžinus bu
vo paskelbęs, kad jis seniems 
žmonėms galįs atjauninti c- 
nergiją. Tam tikslui iš jaunos 
“monkės“ (beždžionės) jis iš 
pjaunąs giles 
dąs senyvam 
tos oi»era<*iju*
pasijautus turįs jauno vyro c- 
nergiją, vadinasi, atjaunėjus.

Dr. Vormtov atkeliavo Ame- 
rikun. i liicagoje ji.* gydytoją 
susirinkimuose aiškina apie 
to* operacijos naudingumą ir 
pa<ckmingumą.

Jam laimi norėtųsi padaly
ti čia savo giriamą operaci
ją. Tam tikslui gal ii atsira** 
tą koks žmogus, kuriam nori
si “monkė*“ jaunos energijos. I 
l»<*t vargas, kad tam tikslui 
ne*uran<hinia “monkės”, bū
tent. gorilos, čini|muzės arlm 
orangutango.

Aną vakarą Dr. Voronov A- 
meriean ligoninės klinikinėj 
laboratorijoj, susirinkus šim- < 
tams gydytoją, šitiems aiškino 
apie tą operaciją. Tam tiks
lui jis jmvartojo du šuniu. Pa
darė operaciją. Iš vieno 
ne* verkėlė giles kitam 
niui. Jam lieknlbant vienas šu
nelis subūrė kojomis ir nus
tipo.

Po to žymi didis gydytoją 
Apleido susi rinkimą.

Keli piktadariai pabėgo.
•

Plėšikai vagy* pašovė gat- 
wL:iri" nmtorinaną Krank 
Pavcl, ?>() metą, ir \Villium 
Barrctt, 21 metą, kuomet jie- 
<lu ramiai, stovėdami sale gat- 
vekaiio. žiurėjo į kovą |wtli<*. 
mono su keliai*- piktadariais.

\Vesteni avė. gatveknris bu
vo kupinu.* žmonių. Jam sus
tojus lies Fullerton avė., Itėgo 
Ed. Jacks šaukdamas ]M>lio- 
mono, sakydamas jj keli plė
šikai imtvję apiplėšti. Tuo me
lu kaip kartas ant kanųto pa
sisuko polii’inonas. Jis pamatė, 
kaip keli vyrai rieilui atl»ėgo 
ir sprthlo gatvekarių.

Tuomet pulicmomts gatve- 
kariu įšoko per priešakinę 
likit formą Jam išoktis vidun, 
piktadariai įšoko iš gatveku- 
rio ir leido<i bėgli.

Poliemonas.iš gatvekarių ė- 
mė j juo* šaudyti. Piktadariui 
atsakė šaudymais ir sužeidė 
paminėtu vyru, kuriedti buvo 
i*li|H* iš gatvekarių dirstelėti, 
kas veikiami.

(•atveknryj pakilo pasiauta, 
gi piktadariai |ialn'*gn.

Pašautuoju pristatyta ligo- ( 
ninėn. Motorimmas vargini pa
sveiksiąs. i

I

DRĄSUS UŽPUOLIMAS 
TRAUKINIO.

Vienas žmogus pašautas.

kiek-

Ml- 
šll-
ŠU-

šalimais
Chicagos 
»t važi no-

SUIMTAS DALYVAVĘS 
NUŽUDYME POLICMONO.

Suareštuotas .laitu** Muria- 
ritv. .lis intariamas dalyvavęs 
nužudyme ]Kili<*mono jiicGiirk. 
kuomet norėta apiplėšti llli- 
nois, Vinegar kompanijos ofi- 1 
sa.

Policija tvirtina, kud Meri- 
aiitv gyvenąs priešais tos 
kompanija* 1ro1»e*iiis ir buvęs 
suokalbiavinie su plėšikais.

Moriaritv advokatas kitaip 
kalba. Jis sako, jog (Milicija 
negalinti surasti piktadarių. ' 
tai suareštavo visai nekaltą 
žmogų.

]M*rdėtiriį Tinki. Kitą |inšo- 
paėmė kiek pinigą. nušo- 
nu«» traukinio ir pnspru-

Užvakar vakare 
Englewoo<1 stoties 
ekspresinį traukinį, 
inntj iš Ne\v Yorko, užpuolė
pi k tada ris plėšikas. Tai atliko 
juodukas. kurio policija ieško.

.lis isikniu<lė vnlgnmąjin 
vagonan ir ten užpmdė vago
no 
vė. 
ko 
<lo.

Policija tuojaus apsupa v: 
są apylinkę ir tikimasi niek- 
s., pagauti,

('/.puolikas yra buvęs trau
kinio įlarbininkns-jMirferis. 
Policijai pasakyta jo ] si varde,

REIKALAUS PATVARKYTI 
SAMDAS.

1 MIRĖ. 5 SUŽEISTA UŽSI 
LIEPSNOJUS AUTO 

MOBILIU!.

75,000 DARBININKU PADI 
DINTA UŽMOKESTIS.

Geležinkelių dinlm taryta 
jutdidino Ii/.m<ike-į geležinki*- 
lią eloq»n*iniams darbinin
kams, kurią yra 75.Ot.in. Jiem.-* 
visiems |s-r metus pripažin
tu 24 milijonai dol. įjungiau 
uždarbio.

•v
PIRKITE

LIETUVOS PASKOLOS
BONUS

Ryloj Chicagos miesto tary
ba turės susirinkimą. Bu« ta
riamasi pabranginimo samdą 
klausime. * Bus pareikalauta, 
kad pati valstija patvarkytą 
tą klausimą, išleidžiant nperi- 
jalį įstatymą.

e

Dnlmr northnidiečini 
vieną nedėldienį vnžiuojn į pik 
nikus prasivėdinti ir tyru oru 
pakvėpuoti. Bet juu pnmHŽit 
pradėjo iciiglivs ir prie jiura-. 

i pijos l'erų. kurie prasidės 
Rugsėjo 5 d., po pietų npie 

3 valandą ir lęšiu jier visą mė- 
I nesį šiomis dienomis: ti, 11, 
12. 15, 18, 19, 22, 25 ir 26. 
Draugijos jau ir delegatus iš
rinko į ferų komisiją ir dova
nų jmsižadėjo. Taip: 1) šv. 
Mykolo dr-ja išrinko: Knz. Va
leiką, Juozą Naujoką ir J. 
Mockų. Dovanų dar nenutari*, 
kiek aukoK.

2.) ftv. Juozapo dr-ja išrin
ko: Mykolą Knreekę, Adomą 
l<u|M'*itiną ir.loną (ieilvilą. Nu
tarė jmaukoti $25.00.

.3.) Av. Kazimiero dr-ja iš
rinko: Karolių Ihigentavirią, 
1 .!/.’>;> lą Saviekit-itv it Juoze 
l'ą Kaniaiickienę. Aukoja lai
krodėlį $25.00.

4. ) Aušros Vartą dr jn iš
rinko: Joną Kaitulį, Juozą 
Daugirdą ir Adolfą Penkaus- 
kj. Aukoja kišeninį laikrodi 
$25.00.

5. ) nv. Ceeilijoa dr-ja išrin
ko: Joną Ramošką ir Apol. 
I'rlmnitvieienė. Dovaną žada 
dar paaukoti.

(L) Vyčių kp. išrinko: An
taną Mureikų. Joną Jx*hcžinft- 
kj ir Vladą Kazakevičių.

7. ) Moterių Sąjungos 4-ioji 
kuopa išrinko Apol. Urliona- 
vičiettę. Sekančiame susirinki
me dnr dvi išrinks; pinigų su
rinko $40.00 ir žado nupirkti 
šėpą knygoms sudėti.

8. ) Rožancavos dr-jn išrin
ko Emiliją Andruškevicienę, 
dnr dvi žada išrinkti. Aukoja 
dvi staltieai $R).(M).

Povilas Krikščiūnas fernnis 
aukoja klematą $25.00.

Vincas Dovidnitis aukoja 
triulią $25.00.

Adolpas Penkauskas aukoja 
gitarą.

Tai tik pradžia, o kas bus 
tolinus!

Tad nortlisidiečiai nejuokais 
rengiasi prie ferų. Aiuoniet 
1 utimii nori pavyti, o gal ir 

; pralenkti, vestsidiecius. Jie 
|mdarė jter lutzarą, lapkričio 
mėn., gryno |x*lno trys tūks
tančius dolierą, o koilol tu nu
gali padaryti nortlisidiečiai. 
kurie visokiems tikslams daug 
dauginus auką surinko negu 
kitos kolonijos, todėl nebus 
nuostabu, jei ir Favo parapi
jos naudni nepasigailės durim 
ir auką.» Reporteris.

L. G. D. REIKALUOSE.
ATVIRINKITE VANDENĮ.

I.

•ponu drabužių ii L B K D«m 
Dr jas; visas dra
bužių bortiruojatoHs ir jau l»ai- 
giamaa dalinti tarp Lietuvo* bied- 
nuontenėti.

• 3) Siųatųjj 24, XII. 19 Tnmatų 
dfiatą $5,000.00 L R. K. Valdy
bai Pirmininko D-n> Roku Sltą»o 
vanlu Vyr. L. R. K. Valdyba ga
vo, bet tuom tarpu pinigai «la> 
neišmokami, iki teatrui iš banku, 
kur jie buvo įneiti, Lietuku* Pra
kyboti ir Pramonės Bankui prune- 
Urnas.I

Lietuvai Raudonojo Kryžmus 
Draugijos vardu ta ritu ne Lieta 

' vai Gelbėti Draagijai iiž aukas 
Mvo širdingiautria ačiū!

D-ras R. Šliupas,
Vyr. L. R. K. ^VaM/boa Pirm.

M. Lingvia,
• iknbi Vedėjas.

Kaip veik h:*3cas nuo
Lietuvos Raudonojo Kryžiaas 
Vy riauaioa Va’Jyibov kad pinigai 
$5,000.00 priimti; tuojaus L. G. 
D. Valdyba nu’ua- pni-iąsti ir nn- 
irų dalį $10,000.*X — Kalcitinės
dovanas.

Todėl šiunmi jStnešame gerbia- 
ntieniN L. G. D. vyrių nariams ir 
ii'niėjams, kati likn-**oji .*uiuu ^3,- 
000.0(1 (ISO,500 murkiu) tapo pa- 
Kiųsta D-to Roko Šliupo vanlu 
pirmininko Vyriausios ValJ/jos 
Lietuvos Raudonojo Kryžinis 
Kaunas I^im-ės alėja Nr. 7.
“Draitai.“ Nr. 32S95 tapo £- 

pirkias p«u> p. A- O’i, aską, .T251 
So. Ilubitcd st., Chicace IU., ku
ris pnlvginant sn kitais “Foraign 
Ezehangc* skyriais aukščiausią 
taiiią Javt t. y. su'^g i « dieno* 
kurso, kuris buvo jk» $2.75 už 100 
auksinų, p. A. Olžauskis atidavė 
L. G. D. po $2.63 1-3 už 100 auk
sinų.

Naujam vajui $100,000.00

1. Balr.nsaa ragui Dien. Lietuvą 
Nr. 67 19’0 ra. t lipusioje atskai
toje pna udtiūnkn D-rą J. Kulį

$174.64
2. Chicago, III. jJnglewood sk. 57 

per J. P. Grignluną $149.00
3. ('hieag»

J 0.00 1
4. Chicago,

10.00
Chicago

pher Ferband of America pa** 
Ak L burgą 50.00

6. Chicago, III. Įtapta. Risuka 5.00
7. Herkimer, N. Y. ak. 45, per 

M. F. Mickevičių 50.00.
8. Chicago, III. Paul & Addph 

Brand per J. Kazakausk^ 5.00
9. Chicago. III. P. Sinušas. aptie- 

k orius 10.00
10. Chicago, III. Yiddisher Litri-

Bhcr Fcrband of A. per H. Ra- 
gofsky 5.00 ’ .

11. Amold, Pa., .sk. 72. per J. A. 
Spaknuskas 40.00

12. Ijttke Mills, Wi*. kun. O. E. 
Rcidenbach 2.00

13. Herkimes, N. Y., ak. 45, iv. 
Jurgio Dr-stė, per J. Vasiliaus
ką 55.00

14 Baltimore, JkL, sk. 7, per M. 
Bartuštienę 1G.25

15. Leonard, N. D., kun. Rotart 
Kn*itlow 2.00

16. Miners Mills. Pa., sk. 71, per 
Bol. Bogužą

17. W«rtville,
Urbą 86.00

18. Cleveland, 
p-lf J. M. Bu lt nikoli i ulę 7.00

19. Waterbury. <’onn.. ak. 44, per
I>r. S. Rapmuą 10.00

20. Rocbester, N. Y., ak. 12. per

IU. Dr. S. Naikelis
i

III. pr. C. Votėta

5 111. Yėldishcr-Litvi-

(4.00
IIL, ak. 9, per J.

Ohio, ak. 10, pei

J.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ 
VIETĄ.

Plnčini žinomas visuomenei 
A. Petralis ir S. L. Fabijo
nas, kurie pirmiau darbavosi 
Centrai Mfg. District banko, 
kaipo vedėjai siuntimo pinigų, 
ir Kcal Katate skyrio. o me
tai atgal sutvėrė tikrą lietu-Į 
vislu/ įstaigą Europi'aii — A-j 
tneriean Buroau prie 3249 No.' 
Halsted St.. ilulmr fiersikelė 
i savo ttniiją. gražią ir jiarnn- 
kią žmonėms vietą prie I lals- 
ted ir .‘*.5 gatvių, kur buvo Mot j 
rn|Mi|i(aii Stale įmuk.

Lietuvos Raudonojo Kryžiau* 
Vyriausioji Valdyba. 

1920 Balandžiu 27 d
No. 316.

Kaunas, taisvčs alėja No.
Lietuvai Gelbėti Dr-jai, 

Chicago, UI.
1 Tamst i; laišką 14. UI. 20 Vy- 

nausioji Lietuvos Raudonojo Kry
žmus Valdyba žinomi praneša, 
kad:

1) Siųstųjų per Delegaciją Pa
ryžiuje 12,882’ ir L. R. K. Vnl 
dybą dar negavo. Sužinoję iš 
Tamstų unkstybesnių laiškų apie 
tą sumą. Vyr. L. R. K. Valdyba 

p. Voldemarą su už 
Gavome patirti, kad 
12.R82 fr. sausio 23 

pasiųsti iš Paryžiaus 
D-ro Purickio vardu 

Pasiuntinybei Vokieti-

1*. Petrunį 7.25
(Šioji auka lupo surinkta per 

N. Juodvirsį krikfcynaae dukters 
Birutė** žeitnynot K. Gėrių).
21. BinghuiiUon. N. Y., ak. 35, per 

C.* G. Vaičiūną 100.00
22. Rochifctcr, Minn. p. C. .Jušką 

7.00
23. Cleveland, Ohio, sk. 10, per 

p-lę J. M. Balt rūkam u tę 14.00
24. A niobi. Pa. ak. 72,

Spakauaką 35.00
25. Chicago, III. Jonas 

čiufc 5.00
26. Chicago. III. «k. 47.

Žutautą 79.50
27. Torringtoii • 'onn., sk. 46. per 

A. Vokietaitį Mirinkta auka pra 
kalinsi.* kovo 29, 1920 30.00

28. Minncapoli*. Minn., ak.
prr U .1 BieŽį, p?
nuo baliauM 30.00

per J. A.

Anum vi-

per Dom

kreipėsi j 
klausimu, 
kalbamieji 
d. buvo 
Beriynap 
(Lietuvos

i joje). Mes užklausėme apie kal
bamuosius pinigus D-ro Purickio 

'ir dabar laukiame jojo atsakymo.
2) Tamstų siustas 37 dėžes so 

Žmonių Tarnas, drabužiais gavome kartu su tran-

13,

We«t Si- 
B. <J’»on

Anchor Linija

Town of

29., Binghanrton. N. Y, 
ArūbrūMūiUa iv.uG ar

30. Ncw Ketudugton, Ps., ak. 72 
per J. Miilauską 50.00 /

31. Cnion City, Conn., 
de Phannary. P- H.
3.00

32. Chicago. III., ak. 1,
Lakė per J. J. Pdeką 31.00 
Viso $1,132.64
Gerinami Skyriai J lunkas su 

brūzti ir dideaniais žingsniai* pir
myn žengti prie $100.000.00 Liet. 
R. K r. Pirmieji lotini pralaužti' — 
dartėa tik sutartinai pečiais su 
rėmę pirmyn!

D-ras A. L. Graičįunas, 
.CentroSekr

PRANEŠIMAI.
LIETUVOS VYČIŲ 36 KP 

NARIŲ DOMEI.
■ > * 

t ■
Mėnesiniu L. Vyrią 36 kuopos 

kum rinkimas įvyks šiandie, t. y. 
Rugpj. 11 d., 7:30 vai. vakare 
McKiuley parko svetainėje, prie 
IVcatrrn ų* 39 gatvės. Vitus na
rius kviečiame’ būtinai pasirinkti. 
Turime njronnrvti daug s\;>rliią 
įlalykų. lie to viena Wesl Ihillma- 
no motery draugija krei įmiis prie 
kuo|H* didžiai svarbiu reikalu, 
kuri turėsime nptarti.

O. Auiraitč, rast.

IS BRIDGEPORTO.

Vyrią 16 kuopos įvyks svar
bus susi rinkimas suradojc, Rugp. 
11 d. A- m. .Jame raikės aptarti 
licndras rengimas su L. Vyrią Ap
skričiu vakarėlis, kuris įvyks 
Rugp. 14 <1. šv. Jurgio parap. 
svet.

Vakarėlio tikslas y ra pagerbti 
Matą Zujų, “Vyriu” redaktorių, 
kuria išvažiuoja Lietuvon.

Nik. ra.H.

L.

i
Liet Aro. Rūbų Išdirbinio Il-vė 

rangia svarbias prakaltas trečia- 
dienyj Rugp. 11 d. Jono Zcntolio 
svet- 8134 VinccnuM Avė. 7:30 v. 
v. Kalbės Dr. A. L. Graičiuims ir 
A. Kartokos. 'Bendrovė gavo ka- 
liirgramą iš Lietuvon nuo atatovą. 
todd yra svarbu išgirsti.

Kviečia Lirl. Am. K. f. B-vi.

LIETUVIAI AUDITORIUM.

NEPAPRASTAI PUIKUS 
MUZIKALIS PROGRAMAS 

UŽTIKRINTAS.

Ponai Pocius ir Pocienė su 
kitais gabiais artistais išpil
dys muzikėlį dalį programo 
lietuvių milžiniškoje iškilmė
je Auditorium teatre. Nedė
lios vakare, Rugpjuč;:> 15-tą, 
paminėjimui atgavimo Lietu
vos sostinės Vilniaus. Ponas 
Pocius daro ypatinga* pastan
gas Įiudaryli vakarą vieną iš 
puikiausią iš muzikai iš k o at
žvilgio. Ponai Pociai da nie
kad publikos nesuvilė, todėl 
ir šį kartą pripildys musų iš
troškusias širdeles dailiomis 
dainelėmis. Idant užsitikrinti, 
geresnę vietą, pirkite tikietus 
iš kalno ir traukite j Vilnių 
—Auditorium teatrą. Įžanga: 
pirmos lulios, ložos ir balko
nas po $1.10, antras ir trečia* 
balkonas n«> !»!»«, nny? imant 
ir po tris dolierius nebūtų 
brangu. tat kadangi šis va
karas yra rengiamas ne pel
nui. lodei ir kainos nepapras
tai žemos, idant kiekvienam 
duoti progą dalyvauti vienojo 
iš didžiausių lietuvių iškilmių 
Chicagoje. Jeigu liktą koks 
pelnas, tai bus juiaukolaz Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui.

Kur vienybė, ten galybė, kur 
didumas, ten stiprumas, todėl 
būriais t runkime visi į Audi
torium, kur visi vienu balsu 
sušuksime: “Valio, Vilnius 
jau musų". Mu.*ų Įtaisu atgar
sis pereis per visą pasaulį — 
todėl gi vyrai pajudinkime že 
lllll lufrril 1 »*• A I■■*><w ••••«* • *aat

ra. (Apg).

S.S.CALABRIA
Išvažiuoja Rugpjūčio 17, 1920 ~ 

3-čios Kietos Kaina*

HAMBURGĄ ... ........................  $120.00

DANZ1G........................................... 135.00
' Dadedant $5.00 War Tąxų

| Lokalis Agentas randasi jūsų mieste ar apielinkėje.
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BAM BINO

I'trrpatnsta K V. FM. UOm.

Vaikai myli ji! Jie prašo, daugiaus!
Nekankink sergančio viduriu užkietėjimu kūdikio au niekingai*, 

viduriu* traukančiais, aliejais.■ Duok jam iaukštuką BAMBINO. 
turinčio prijitnną ikonj. lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
patiuosavimui vaisto, jis >tebėtinai greitai pagelbsti nuo garu, išpū
timo. dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik $oc. vuistiny2io*e arba tiesiai nuo iidirMjų 
6oc. su persiuntimu. Ttayk Bambinc !*>- «nt pokalio. Be jos nira tikraa. 
F. AD. RlCHTEt ACOm MTrahai BUg- Ne. 5. BROOKLTN, M. T.

< b

L

Capudine
PAMBOm

si ICc SOe 60e Buteliai ar Ptviks* 
LABAI OKROH BEI,

GALVOS SKAUDĖJIMO

MiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimuiNiiHiimuHuiiitiiiuiiiiittumHhtiiiiiiiiituuMiniuHiHH
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Naujos Stasio Šimkaus Dainos
“Kvartetą* 'Iteu. ir Kaip atėjo rtulrnėU*.** lygiems halsams..

■_   SOr.

“Kaip raiba iMiulUkute** saln. nu«iicM>iam balsai ......................tl.M.
“Plaukta *au lali«*lta** durta* ........................................................,-TBa.

riktuima* «i iKjik*” trini* -upranttl. altui ir hart-
linui! tr .-iiontl prar |iit*no- l»ahui 1» |Ki*laply, tiukanli dklrMitam 
linni-rrtiii. linam »hių vt*. S1.0®. imant lUnriau kaip IO ••«*. —po 
Si.OO.

‘ AtMtaiHkiaimaM «u riria" ani*<ram chorui prie piiaam ..................00c.
•■liartiinUilui daina’* naMram <-hdrui.................. Hr.
**Oi kaa?M Srmcauiam luilaui *oto ...........................................................SlJM.

imant didcanl akattily rr>*mpUor1ų. dundaai nunHmtia.

Adrcmokile: Kaa-ier Mtrurnakta. Boa S4». Brooktyn. M. T.

Talpai aalimn rauti vinaa /In imirniėtaa daina* |um tKaiiotln) A. 
Mk-a-viCIua. »•» W. SSrd Wr_ Chh-aao. m. T*l Drorer »»«». Taip
gi au vtankiomta taforamclioante r.tm. «wn. m a—■*«. 
rhoro dalnaa laiauotl koncartuaaa. kur ii**— l^nn |
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