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METAI-VOL V, No. 179 

Lietuviai su Bolševikais R. 
Prūsijos Parubežiuose 

Vokietija Sutraukia Kariuome-
nę Salimais Suvalkijos 

< 

Bolševikai Baltstogėje; Lenkai 
. Pavargę,/Atsimeta 

SAKO, LIETUVIAI SUSI 
JUNGĘ SU BOLšEVI 

KAIS. 

Bolševikai vis dar pažangiuoja 
pirmyn. 

Paryžius, liepos 29. — Kor
pusai lietuvių kariuomenės iš 
Vilniaus i r Kauno susijungė su 
bolševikų raitarija, bemaršuo-
jančią ant rytų per Suvalkų? 
ir Augustavą. 

Sulig na a jausiu žinių, skait
lingos bolševikų ir lietuvių 
spėkos koncentruojamos ryti 
nės Prūsijos parubežiu. 

Bolševikų generolo Budcn-
ny raitarijai pasiųsta pagelba. 
Nes to generolo vadovaujamas 
korpusas pilnai nusikamavęs, 
neHekęs arkliams pašartės, gi 
vyrams maisto. P a t y s raiteliai 
taip nuilsę, kad neįstengia pa 
seilėti balnuose. 

Bolševikai Baltstogėje. 

LENKŲ DELEGACIJA IŠ 
VAŽIAVO NURODY

T O J VIETON. 

Tuo tarpu bolševikai varos* 
pirmyn. 

Vokietijos vyriausybė, anol 
gautų čia žinių, sukoncentruo
ja savo kariuomenę Inster-
burge, šalimais Suvalkijos, su 
tikslu apsaugoti savo rubežius. 
Nes vokiečių manoma, kad 
lietuviai su bolševikais persi
mes rytinėn Prūsijon, kurio5* 
žymi dalis priguli Lietuvai. 

Tad vokiečiai yra nuspren
dę ginti savo provinciją, ne
žiūrint Prūsijos lietuvių troš
kimų susijungti su Lietuva. 

Bolševikai paėmė Baltstogę, 
didžiai svarbų geležinkelių 
centrą. Bolševikai paskelbė, 
kad kaip Baltstogę, taip Su
valkus jie pasilaikysią armis-
tieijos ir taikos tarybų metu. 

Lenkai labai pavargę. 

Šiauriniam fronte bolševikai 
varosi pirmyn, nežiūrint pas- . 
kelbimo mųšių pertraukos. 

Lenkai pavargę, netekę ka
ringos dvasios ir drąsos, be 
jokio pasipriešinimo atsimeta 
ant tikrosios Lenkijos. Paskui 
juos varosi bolševikai. 

Lenkų armijos oficierai bū
riais dezertuoja, drausmė ka
reiviuose nyksta. Tik kaikurk 
lenkų būriai su kulkas vai -
džiais kai-kur nelabai nori 
pasitraukti iš užimamų pozici
jų. 

Tai tokie kareiviai, katriems 
rupi apginti nuo bolševikų už-
plųdimo savo tėviškes. 

Lenku armiją nuo visiškos 
pa'rgaisties išgelbėjo tas fak
tas, kad bolševikų vadas netu
rėjo ku 0 pamainyti savo nu 
ąikamavusios raitarijos# 

Varšava, liepos 27 (suvėlin
ta.) Lenkų karės delegatai, 
ineinantieji armisticijinėn ko-
misijon specijaliu traukiniu 
išvažiavo ant Brest-Litovsko. 
Su paskleista balta vėliava 
lenkų traukinis pasileido per 
musių linijas ir pasuko, turbūt 
ant Baranovičių, bolševikų 
nurodyton vieton. 

Tuo tarpu l)olševikų kariuo
menė išnaujo pakilusi puoli
mai! ir briaujasi ant Brest-Li-
tovko ir Lvovo (Lembergo). 
Nežinia, ar bolševikams pa 
vyks pasiekti tuodu miestu kol 
įvyks armisticija. 

Rytiniam fronte (Lietuvos 
ir Baltgudijos šone) lenkiį ka 
riuomenė atsimetė ant pietų, 
jau tolokai už Nemuno. Pas
kui juos tuojaus briaujasi bol
ševikai ir užimdinėja naujas 
vietas. 

Bolševikai paėmė Radzwilo-
\vo ir briaujasi išilgai Sloni-
no-Pružanu vieškelio. 

DANZIGE STREIKUOJA 
DARBININKAI. 

Varšava, liepos 29. - - l)an-
zigan yra atplaukusių daug 
laivų su ginklais, amuir. 'ija ir 
karės medžiaga, skinama len
kams. ^ , 

Sustreikavo prieplaukos len
kai darbininkai atsisakę iš
krauti iš laivų Juos visus daik
tus. J ie sako, gana lenkams 
karės. . ' 

Mėginama tan darban su
organizuoti moteris. . 

ITALAI APLEIDŽIA 
AVLONA. 

Albanijai pripažins nepri
klausomybę. 

Rymas, liepos 29. — Kaiku-
rie vietos laikraščiai paskelbė 
apie tai, jog Italijos "vyriau
sybė galutinai nusprendusi ap
leisti Albanijos miestą Avloną 
ir pačiai Albanijai iš savo pu
sės pripažinti nepriklauso-
mybe. 

Pirma to Italija su Albani
ja susimainysianti karės ne-
laisviais. 

t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Didelis gaisras palietė "ma
žą miesčiuką Prairie View 
Lake paviete, kur gyveno ke
li šimtai žmonių. 

Pakilęs gaisras viešbutyj 
Fred Prieš nušlavė kuone vi
sus miestelio namu*. 

Nuostoliai apskaitomi ligi 
milijono dolierių. 

LENKAI DARBUOJASI 
ČIA PIRKTI DAUGELĮ 

BAIKTŲ. ' . 
-

Bet karės departamentas neno
ri parduoti. 

Washington, liepos 29. — 
Lenkų agentai Amerikoje ir 
patsai pasiuntinys Lubomirski 
čia darbuojasi su tikslu nu
pirkti 200,000 kareivių uni
formų ir avalinių tiek pat po
ni. 

Bet darbavimasis eina per
niek. Nes vyriausybė tikrai ne
gali pasakyti, kokią poziciją 
šiandie užima Suv. Valstijos. 
Tuo labjaus, kad bolševikų-
lenkų klausime vietos vyriau
sybei nieko nepraneša talki
ninkai. 

Karės sekretorius Baker vis
gi paskelbė, jog bolševikų-
lenkų karės metu Suv. Valsti
jos yra neutralės. I r nuo pra
džios tos karės neparduota 
lenkams jokie karės daiktai. 

Taip, sako, busią ir toliaus. 
Suv. Valstijos kol-kas nieko 
neparduosią lenkams. 

RUSIJOS SUOKALBIAVI 
MAI SUNAIKINS 

PASAULĮ. 
< 

Taip sako žinomas vokiečių 
gen. Ludendorff. 

• 

Washington, liepos 29. — 
Kuomet sovietinė Rusija nu
galės Lenkija, tuomet bolseyi-
kiztfias užtels ant* visos Euro
pos i r. pasekmėj gal palies vi
są platų pasaulį. 

Tokios ,yra opinijos vokie
čių generolą* Eric Ludendor-
žinomas buvusioje karėje 
vokiečių armijos vadas. 

J is apie tfti savo pažiūras 
yra išreiškęs ligšiol nepaskel
btam viešai savo memorandu
me. Tai parašęs dar praeitą 
mėnesį. 

Vietos ojicijalėse sferose gauta 
kai-kurios svarbesnės ištrau
kos iš to memorandumo. 

kę su Graikija ir Rymu. To 
priežastis bus nutukimas ša
lių vyriausybių ir letargas 
buržujų. Pastarieji visais lai
kais myli but užsidarę namuo
se. Net ir tuomet, kuomet jų 
veikimas būtinai reikalingas, 
kuomet ateina sprendžiamoji 
valanda. 

Bolševikizmas — baisūnas. 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

"Bolševikizmas vra toks 
baisūnas, kurs priverstas bū
tinai pažangiuoti ir plesties, 
jei nori gyvuoti. J i s šiandie 
progresuoja. Laipsniškai slen
ka nuo rytų į vakarus ir vi
ską po savimi traškina tarpe 
vidužemio jūrių ir Atlantiko 
vandenyno. 

" Y r a nesunku pramatyti, 
jog bolševikų armijos viduriu 
gegužės pakels puolimą ir nu
galės lenku*, kaip tas šiandie 
atliekama. 

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje gavo sekančias per "E l 
tą" oficijales kablegramas. 

KAUNAS, liepos 19 (labai 
suvėlinta). — Nepabaigtos lie
tuvių delegacijos su bol
ševikais tarybos del 
perėmimo administracijos pa-
liuosuotuose bolševikų Lietu
vos kraštuose. 

Delegacijoj buvo gen.-leit. 
Katche ir seimo nariu Kairys 
ir Požėla. Jiedu gryžo iš Vil
niaus pranešti čia ministerių 
kabinetui apie tarybų pasek-
mos. 

u 

PRANCŪZAI PANAIKINO 
SIRIJOS KARALIAUS 

SOSTĄ. 

Beirut, Sirija, liepos 29. — 
Prancūzijos kariuomenė užėmė 
Sirijos miestu Damaską ir 
AJeppo. Ir tuojaus proklemno-
ta šerifo valdžia. v 

Prancūzų kariuomenės va
das paskelbė, jog Sirijos kara
liaus sostas sugriautas ir pa
čiam karaliui Fe.sal įsakyta 
apleisti Siriją. 

JAPONAI UŽIMA SIAURI 
NĘ DALĮ SACHA

LINO. 

Tokyo, liepos 29. — Karės 
m'misteris gen. Tenaka prane
šė parlamente, kad 4 tūkstan
čiai japonų kariuomenė:: pa
siusta užimti šiaurinę dalį Sa
chalino. 

Pulsianti ir Vokietija. 
fCaip tik nuo bolševikų 

spaudimo sukris Lenkija," ra
šo gen. Ludendorff, "tuojaus 
turės smukti Vokietija ir Če-
ko-Slovakija. Paskui bolševi-
kizmo bangos palies šiaurines 
ir pietines valstybes. 

"Tegu nei vienas nemano, 
kad bolševikizmo nepaliestos 
galės išlikti Italija, Prancūzi
ja ir Anglija. Negi kokios sep
tynerios jūrės sulaikytų t% 
bangą nuo tif. viešpatijų.' ' 

Sakosi pažįstas karę. 

Gen. Ludendorff memoran
dume pasisako, jog jis pažįs
tąs karę, nes antgalvėlyje pats 
taip parašęs: "CJerai pažystan-
čio karę vyro atsiliepimas į 
civilizuotą pasaulį." J is nori, 
kad tie jo žodžiai be nieko 
nepraeitų pro ausis visų tų, 
katriems rupi pasaulio liki
mas. 0 

"Tuomet bus pervėlu," ra
šo gen. Ludendorff," ir da
bartinių dienų civilizacija 
grius, kaip kituomet yra įvy-

Maršuos ant Berlyno. 

KAUNAS, liepos 27 (suvė
linta). - * Vyriausybė sutiko 

su rusų. kar. vadais laiki
nai nustatyti demarkacijos li
nija, einančia per Gardiną, 
Varėną, Naujus Trakus ir 
Švenčionėlius, šitą demarkaci
jos liniją paima saugoti mūsų 
kariuomenė. 

Besiderama dar apie Lie
tuvos civilės administracijos 
anapus demarkacijos linijos 
organizavimo klausimą. 

Išvažiavo Rygon mūsų de
legacija — Naruševičius, Ro-
senbaum ir pulk. Kleščinskas, 
tarties su esamais Rygoj bol
ševikų delegatais apie Vil
niaus ir kitų rusų paimtų kra
štų reikalus. 

VVILSONAS NEIŠPILDĖ 
SAVO PASIŽADĖJIMŲ. 

"Pasaulis tikrai turi skai-
tyties su bolševikų pažangia-
vimu Lenkijoje, ant Berlyno 
ir Pragos. Lietuva jau susijun
gė su sovietine Rusija (Ne
tiesa. Lietuva nesusijungė, tik 
su sovietine Rusija padarė 
taiką. Red.) ir reikalauja prū
sų provincijos Rytų Prūsijoje. 

" A š nupasakojau bolševi
kizmo pavojingumą mano pa
sikalbėjimuose "vasario pra
džioje, ftiandie ta» pavojus 
pasitikrina. Leninas savo li
nijas praplečia ligi rubežių 
Kinijos, Afganistano, Persi
jos ir Indijos ir jis pasiren
gęs tęsti tą savo pavykstantj 
pažangiavimą. 

"Siberijojc laikinai sulaiko 
bolševikizmą Japonija. Bet 
bolševikai visvien tikisi užplū
sti ir pačią Japoniją. 

Susiduria su A 

Taip sako Robert Donald. 

VILLA TIKRAI PASIDAVĖ. 
NAUJAI VALDŽIAI. 

Jis su savo buriu iškeliavo į 
Torreon. 

a. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By G E N E BYRNES 

"BqLševikai abiem pasaulio 
šonais susiduria su Anglijos 
spėkomis. Tikroji šito proble
ma, tai susikirtimas civiliza
cijos su barbarizmu. Civilizuo
tos tautos tad tuomi labjausiai 
paliestos. 

"Bolševikų propaganda ple
čiasi per visą islamizmą, kaip 
Persijoj, taip Mažojoj Azijoj ir. 
kitur. / 

" S u ta propaganda jau pa-
minuota Lenkija ir Rumunija. 
Propaganda plačiai vedama 
Suomijoj, Švedijoj ir Norve
gijoj. Šitos šalys papuls bol
ševikizmo naguosjia be dides
nio trukšmo. 

"Šiandie bolševikai didžiau
sią domą atkreipę į Vokietiją, 
Čeko-Slovakiją ir Austriją." 

NENORI PASIDUOTI ŽE
MUTINĖS CAUFORNIJOS 

Halifax, U. S., liepos 30.— 
Robert. Donald yra pirminin
kas Imperial Press unijos ir 
žymus Anglijoje laikraštinin-
Kas. 

J i s ,č ia Imperial Press de
legatų konferencijoje kalbėda
mas pareiškė, jog prez. Wilso-
n^s Amerikos vardu triumfa-
liai buvo įstojęs karėn. Bu
vo paskelbus augštus demok
ratijos principus x visatai pa
sauliui. Milijonai žmonių 
džiaugsmingai pasveikino tuos 
principus. 

Šiandie po karės tie augštie-
ji principai- paminti. I r pre
zidentas nedaro jokių pastan
gų juos įvykinti. Tie patys mi-. 
Ii jonai žmonių su pasigailėji
mu žiuri į Ameriką, katra 
daug žadėjo fpasaųliui ir pa
sekmėje nieko nedavė. 

GUBERNATORIUS. 

ANGLAI SU PRANCŪZAIS 
EKSPLOATUOS ŽIBALĄ. 

Tuo tikslu jie susitarę veikti 
bendrai. 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
— Eik šalin nuo to pijano! Keturių valandų praktikavi

mas skambinti užtektinai kiekvienam jaunam žmogui. 

Washington, liepos 30. — 
Čia gauta informacijų, kad 
Prancūzija su Anglija yra pa
dariusios sutartį bendrai eks
ploatuoti žibalą Rumunijoj, 
Mažojoj AZIJOJ, Galicijoj ir ki
tose senosios Rusijos imperi
jos teritorijose. 

Tuo tikslu rūpinamasi įgy
ti reikalingas koncesijas. 

Mexicali. Žemutinis Californi 
a, liepos 30. — Šitos 'Meksi
kos provincijos gubernatorius 
Cantu atsisakė pasiduoti 
Meksikos provizijonalės val
džios jurisdikcijai ir nuspren
dė su ginklais pasipriešinti, 
jei čia valdžia atsiųs savo ka
riuomenę. 

Gubernatorius Cantu tvirti
na, jog jis nesipriešina provi-
zijonaliąm šalies prezidentui. 
Bet jis priešingas siunčiamąjai 
prieš jį kariuomenei, "kuriai 
vadovauja jam nepatinkami 
žmonės. 

Suv. Valstijų konsulis Bo-
yle telegrafavo Washingtonan, 
paragindamas savo vyriausy
bę patarpininkauti ir sutai
kinti gubernatorių Cantu su 
provizijonale valdžia. 

Eagle, Pass, Tex., liepos 30. 
— Francisco Villa, meksiko^ 
nų plėšikų vadas, be jokių y-
patingų sąlygų pasidavė pro-
vizijonalei Meksikos valdžiai 
po ilgos konferencijos su gene
rolu Martinez, Torreon milV 
tarinio ruožo komendantu, 
sulig gautų čia žinių nuo a-
merikoniško konsulfo. 
. Villa su 180 *avo w r u trau-
kiniu iškeliavo į Torreon. 

Atgaus pilietybę. 

Sulig gautų informacijų, 
provizijonale Valdžia sugrą
žins Viliai pilnas pilietybės 
teises ir leis jam iškeliauti į 
Chihuahua, kur yra jo tėviš
kė. 

Be to, valdžia jam mokės 
paskirtą kasmetinę pensiją. 

Jo vyrams taippat bus su
grąžintos pilietybės teisės, bus 
išmokėta kiekvienam už; vie
nus metus kareiviams atatin-
kanti alga ir kiekvienas iš jų 
gaus veltui dar po žemės plo
tą ūkininkauji. 

Tuo tarnu Villa ant visuo
met persiskirsiąs sumilitariz-
mu. 

Džiaugsmas Meksikoje. 
Sulig žinių, visoj Meksikoj 

pakilęs džiaugsmas pasidavus 
Viliai, kurs buvo didžiausias 
slogutis respublikai. 

Po šito valdžios didžiai pa
vykusio laimėjimo pramato-
ma, jog Meksikos respublika 
pasuks progreso kelian. 

Tam progresui yra dar ne^ 
mažų kliūčių. Bet tikimasi jas 
visas pergalėti. 

Paliuosuotas Carl Haeglin, 
amerikonas; kurį Villa palaikė 
imtiniu. 

ATRADO NUŽUDYTĄ MO 
TERĮ SU KŪDIKIU. 

Burlington, .Iowa, liepos 30. 
—Sugrįžęs iš naktinio dar

bo Alfred Mellor_naniuose at
rado nužudytą savo moterį ir 
kūdikį. Namų vidus buv0 iš
verstas. Moteris buvo stipriai 
surišta ir gazo rageliai atsuk
ti. 

Mellor darban buvo išėjęs 
apie pusiaunaktį. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ve^ 

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 29 d. buvo tokia sulig Mer 
chante Loan & Trurt Co.: 
Italijos už 1 dol. 18 1. 25 
Anglijos sterlingų svarui $3.77 
Lietuvos 100 auksinų 2.48 
Vokietijos 100 markių 2.48 
Lenkijos 100 markių 72 
Prancūzijos už 1 dolieri 12 fr. 90 
Šveicarijos ūz 1 dolierį 5 fr. 79 



DRAUGAS Penktadienis, liepos 30 192% 

LIETUVIŲ KATALIKU DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Ktna kasdieną išskyrus nedėldlenlos. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR 1 4SIENYJE: 

Metams $8-00 
• Pusei Metų . . ^ % S A , . . . . . . 4.00 

SUV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metų 3.00 

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

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Kova už Mokyklas. 
Michigan'o valstijoje, kur 

yra didieji miestai Detroit, 
Grand Eapids ir kiti, atsirado 
žmonių pasirašiusių ant peti
cijos, kad Valstijos Konstitu
cijoje taptų įvesta permaina, 
reikalaujanti, kad visi vaikai 
tarp šeštų ir šešioliktų metų 
mokintų s i vien viešose mokyk
lose (Public Schools). 

Pasirašiusių po peticija žmo
nių skaičius buvo taip didelis, 
kad rudeniniuose rinkimuose 
jau galima buvo dėti klausi
mą, kad rinkikai jį perbal-
suotų įvesti permainų konsti
tucijoje ar neįvesti. 

Jei balsavimai išeitų taip, 
kaip peticija norėjo, tai Miclii-
gano valstijoje reikėtų užda
ryti visa* katalikų ir protes
tantų parapijines mokyklas. 
Tada vaikų skaičius viešose 
mokyklose taip padidėtų, kad f**isme 'teisėjas nukaitino žmo-

Nelaimių Šaltinis. 
Šiandie didžiausias čia su 

žmonėmis nelaimių šaltinis — 
tai didesniuose miestuose au
tomobiliai, gi šalimais tų mie
stų neapsaugo j ami geležinke
liai. 

Aną diena viena lietuviu, 
šeimyna krito geležinkelių au
ka. Apie tai buvo rašyta bė
gančiose žiniose. 
„ J Vyras su moterimi, dviem 
vaikais ir vienu giminaičiu iš 
Chicagos išvažiavo automobi
liu pasivažinėti ilgais, gražiai 
nutaisytais vieškeliais. 

Netoli nuo Michigan City, 
Ind., automobiliui važiuojant 
skersai geležinkelio staiga at
ūžė greitasis traukinis ir vi
sas penkias gyvybes momen
taliai pakirto. 

Tai ne pirmas ir, be abejo
nės, ne paskutinis toks baisus 
atsitikimas. Po kiekvieno to
kio atsitikimo pašūkaujama, 
pakalbama apie kokias nors 
atmainas ir paskui viskas* pa-
silieka' posenovei. 

Štai tik vienam Chicagos 
mieste nelaimėse su automobi
liais gatvėse kasdien žųva po 
keletu žmonių, daugiausia Tai
kų. Praėjusiu pusmečiu pra
ryta netoli 300 aukų. 

Mieste gyvuoja parėdymai, 
kaip atsargiai turi važinėti au
tomobilistai, kaip jie turi sau-
goties nelaimių. 

Tečiaus parėdymai didžiu
moje nepildomi. Taip yra to
dėl, kad čia leidžiama gatvė
mis trarikyties ir nemokan
tiems pavaldyti automobilių. 

Tad* kol gyvuos lokia nepa
kenčiama s tvarka, taip ilgai 
gatvėse bus žudomi žmonės. 
I r kuo daugiau^ žmonės bus 
žudomi, tuo labjaus žmomų 
gyvybė čia neteks vertės. 

Nesenai vienam Chicagos 

Debesys Atslenka. . 

jose neištektų vietos. Viena
me tik Detroit'o mieste atstu-
tų statytį naujų mokyklų už 
dvidešimt milijonų dolierių. 
Bet ne tas dalykas parupo 
Michigan'o gyventojams. 

Jie s-tehėjosi, kaip gali būti, 
kad jų valstijos konstitucija 
galėtų panaikinti galėjimų žmo 
nėms mokinti vaikus norin
tiems ir galintiems tų padary
t i 

Protestantų kunigas L. A. 
Linu iš Sagina\v ir valstijos 
sekretorius Coleman C. Vaug-
han kreip ><i prie generalio 
advokato (Attorney General) 
(Jroesbeck'o, klausdami, ar pe
ticijos sumanytoji konstituci
jos permaina nėra priešinga 

« pačiai konstitucijai ir ar gali 
būti duodama balsuoti? 

Generalis advokatas Groes 
beck atsakė, kad mokykla ir 
mokinimas yra geri daigtai, to
dėl negali būti draudžiami nei 
trukdomi nei vienam laisvos 
Šalies piliečiui. 

P-nas Groesbeck taip-gi pa
sakė, kad sumanymas sumotu •• 
polizuoti valstijai visų mokslų 
yra ne kas daugiau kaip su
darymas padėties, neduodan-
čios piliečiui pasinaudoti tei
se mokinti vaikus. Pridėsime 
nuo savęs, kad pasityčiojimą?, 
o ne teisė, butų pasisemti van
dens, jei nevalia butų prjfeiti 
prie juros, ežero, upės, balos 
ir šaltinio. 

Ueneraliam advokatui pas
kelbus ištarmę prieš peticirįų, 
valstijos valdininkai neteko 
teisės paduoti jų balsavimams. 
Tada peticijos šalininkai, kurie 
mokslo laisvės nepakenčia, su
tarė apeliuoti į augščiausiąjį 
valstijos teismų (Supreme 
Court). Teismas susirinko tų 
dalykų svarstyti utarninke 20 
liepos. Dar neturime žinių 

gelį už plakimų arklio. .Nus
prendė jam pasirinkti viena iš 
dviejų bausmę: arba gauti ge
rai kailin su tuo pačiu šluot 
galiu, su kuriuo jis mušė ar
klį, arba užsimokėti 25 dol. 
pabaudos. 

Žmogelis užsimokėjo pabau
dų. Bet nežinia, kas butų ap
siėmęs pamiklinti rankas su 
šluotgaliu, jei tas nebūtų už
simokėjęs pabaudos. 

Yra žmonių, katrie ima 
globon skriaudžiamus gyvu
lius. Bet tie žmonės didesnį ir 
prakilnesnį darbų atliktų, jei 
darbuotųsi sumažinti žmonių 
nelaimes gatvėse ir ant gele
žinkelių, katrie prarija daug 
aukų. 

IŠ LIETUVOS 

s. 

gani 
kad 

Lietuvoje trūksta geležies 
Ūkininkai kaip kur prisitaiko 
pasisavintk sulaužytų tiltų ii 
kitokių dalykų geležies nora-

ir akėčioms. Girdėti, 
Lietuvos Atstatymo 

Bendrovė" žada ta? senas ge
ležis gabenti užsienin ir su
mainyti ant naujos geležies. 
Galėtų Bendrovė kų naudin
gesnio prasimanyti. 

Jonava. (Kauno apskr.). Čia 
daug sulenkėjusių, bet jie ka
talikai. Rinkiniuose daugiau
sia laimėjo čia kr. dem. p. ir 
šiek tiek " valstiečių sąjunga" 
savo apgaulingu vadu pat
raukė. 

"Pi rmeiv ia i" net rinkimų 
vietoje ir dienoje varė agita
cijas, nežiūrint to, kad taip 
daryti draudė įstatymai. Bet 
nekurie "pirmeiviai'* tai, ly
gus degiajai, įstatymų nepri
pažįsta. 

Lukšiai, (šakių aps.). Čia 
"Ūkininkų Sąjungos" posėdy
je kun. J . Stanaitis aiškino a-

kuomi tas teismo posėdis pa- pie taupimo ir skolinimo kasą. 
sibaigė. ' 'Nutarta steigti. 

Barniai pasaulis pradėjo va
sara 1914 matais. Tik štai 1 
rugpjūčio prasidėjo žmonių 
pjūtis ir daF Bepasibaigė, nors 
jau eina antroji pusė 1920 me
tų. Jau buvo bepradedent ka
rė liautis, bet Lenkai užkaoinog 
bolševikus ir tapo sumušti. 
Šiandien *turėtų prasidėti pa
liaubos, aroa tarpukaris, bet 
nežinia ar prasidės. 

Bolševikai yra dideli ir ga
lingi. Niekas nežino kiek jie 
turi ginkluotų vyrų, kiek yra 
prisidirbę karės reikmenų. Vo
kiečių išlavinti ir gudrus mei
steriai, nepakeldami tos naštos> 
kuri į ant jų tėvynės užkrovė 
pergalėtojai, nuvykę į Rusi
ją padėjo bolševikams pasi
gaminti daug ir gerų karo rei
kmenų. Jei ne patys geriausi? 
ji, tai ganėtinai geri karės ve
dimo žinovai Vokiečiai ir Ru
sai tarnauja raudonoje bol
ševikų armijoje. Ji parodė, 
kad moka apsidirbti su Len
kais, kurių kariuomenę vedė 
Prancūzai oficierai (arba ka
rininkai).^ 

Suklupdę Lenkus bolševikai 
sako jiems, kad nesitars su 
dvarponių atstovais? tiktai su 
darbininkų ir ūkininkų reika
lus ginančiais asmenimis. 
Lenkai ūkininkų vadą soeija-
listų Witos ' a pastatė ministrų 
pirmininku, darbininkų vadų 
soeijalistą Daszynskj pastate 
jo padėjėju. Už judviejų nu
garų sutūpė .kunigaikščiai, 
dvarponiai ir fabrikantai. IV-
ryboms prasidėjus, bolKcvfkai 
nubaidys tuos ponus pa*isle
pusius užpakalije soeijalistą. 
VVitos'as su Daszynskiu pa
dės nubaidyti. Sapiegos, (Jrab-
skio, Paderewskio vietas už
ims socijalistai, gan-greit ra-
dikališkesni už Daszynskį ir 
Witos'ą. JOodu gaus išgirsti 
apkaltinimų, kad susidėjo su 
ponais. Tokiu būdu šalę soci-
jalistiškos Rusijos veikiai ga
li atsirasti socijalistiška Len
kija. 

Vokietijoje jau treti metai 
socijalistai .šeimyninkauja. 
Kiek joje yra jaunų vyrų, 
tiek yra puikiai išlavintų ka
reivių. Jie baisiai nekenčia 
Anglų ir Prancūzų. Rusai Vo
kiečiams dabar kaip broliai. 
Abeji nekenčia talkininkų, a-
beji trokšta įvykinti socijaliz-
mą. Nepastovus Lenkai, ne
gaudami pagelbos is talkinin
kų, soeijalistą vedami, būdami 
tarp socijalistiškos Rusijos ir 
socijalistiškos Vokietijos eis 
su jiedviem išvien. 

Jeigu prie to neprisidėtų 
Lietuva, tai vietoje žadėtų tri
jų milijonų aukso rublių, gau
tų tris milijonus nežadėtų bo
tagų. Lietuvai nėra nei reika
lo priešintis. Jeigu jau pasau
lį užlieja socijalizmo tvanas, 
tai ne Lietuvos darbas tą tva
nų sulaikyti. Jug didžiosios 
pasaulio viešpatijos nei neau
gino Lietuvos, kad jas gelbėtų 
reikale. Jos niekuomi mums 
nepadėjo. 

Latviai, }C«tai, Suomiai ar-
tymi Vokiečiams arba Rusams 
norais ir pažiūromis. Švedi
joje yra socijallstų ministe
rija. Tokiu budu susidaro di
delė socijalistiaią žemių krū
va. Jos visos viena šalia kitos. 

Mažai ko turinčiai Lietuvai 
soeajalistiškai persiorganizuoti 
yra nedidelis daigtas. Daugiau 
gavo kentėti Kusi ja, kol nepil
nai tą padarė, dar daugiau 
kentės Vokietija. Prancūzija 
ir Anglija negali nei panun-
tyti apie tai. J ą namai susta
tyti iš kįtų akmenų, geru- ce
mentu sulipinti. Dabar imk ir 
sugriauk ir perkrauk kitaip. 

Taip dajsant ir darbo reikia 
daug, ir atseis numesti daugy
bes gerą ir įrangių daigtų rr 
nežiną ar bus geriau, šimtais 
metų vadovavę pasauliui, dar 
pernai turėję vilties ir vėl, va
dovauti Prancūzai su Anglais 
visai mažas vietutes tegautų, 
jei pasaulis socijalistiškai 
persiorganizuotą. Prancūzai su 
Anglais niekuomet neapsiims 
socijalastiškai persiorganizuo
ti. < 

Teciaus socijalistiška Rusija 
gerai supranta, kad Vokietija 
turi glaustis prie bolševikų. 
Patys talkininkai sudarė Vo-
kiei/ijai tokią padėtį, kad gv-
vej.ii įveiktoji šalis gali tik
tai eidama iŠ vien su tais, ku
rių talkininkui dar neįvesiv\ 
t. y. su bolševikais. Rusija tat 
jaučiasi galinga. J i žino turint 
didelę savo šalininkų soči jai ' -
tų partiją Belgijoje ir Italijo
je. Jei Eurcroje iškils soci-
jalistę. ir antisocijalistų kure, 
tai tiedvi sali turės arba sio-
vėti šalyje, arba prisidėti prie 
socijalistų pusės. 

Belgija dar gali šiek tiek 
svyruoti. Bet Italijoje ir tauti
ninkai šauks savo valdžuj eiti 
prieš Angliją ir Prancūziją, 
nes iš Anglijos norės atsiimti 
Maltą, iš Prancūzijos salą Ko
rsiką. Abiejų tų salų gyvento
jai yra Italai. Jei Italija ka
riavo su savo talkininke Aus
trija del Triesto, tai ji kariaus 
su savo talkininkėmis <M 
Maftos ir Korsikos. Tą žino
damas Leninas jau iš anksto 
skaito, kad Italija yra Rusijos 
talkininkė kovoje su Anglija ir 
Prancūzija. 

Tos kovos reikia tikėtis ne-
tolymoje ateitije. Suvienytų 
Valstijų valdžia jau trukdo 
savo piliečių išvažiavimą į 
Lietuvą, nes,tikisi, kad Hiusų 
šalis veikiai atsidurs naujos 
karės liepsnose.* Taip nesenai, 
taip ilgai ir taip smarkiai Lie
tuva kentėjo, k'ad Rusija su 
Vokietija kovėsi. Dabar vėl 
naujos, gal dar ilgesnės ir di
desnės nelaimės pavojus visai 
arti prie mųs. Kad nors praei
tų pr 0 mus Šita nelaimė. 

turi jos gauti ir tai tiek, kad 
galėtą su šehnyna tinkamai 
pragyventi ir da pelną daryti, 
o ne tiek, kad pr i si veistų tūk
stančiai* s naujų pavargėliu 
skurstančių savo žemės skly
peliuos*. 

Seinų komendantas esąs ne
kaltas,, kad miestą atidavė len
kams, nes jam nebuvo prisiųs
ta pagelbos lenkams atmušti. 

Birželio 23 d. 

Naujo Minist»rių Kabineto 
pirmininkas Dr. K. Grinius 
skaito savo deklaraciją. 

Joje pažymi: Lietuva eina 
trečius nepriklausomybės me
tus. Atkovojo 60.000 ketvirt. 
kilometrų teritorijas. Susitvar
kė valdžia, įsteigė daug savi
valdybių, pradedamųjų, vidu
rinių ir augštą mokyklų. Der
lius < puikus. Lietuva kyla. 
J:M neviskas da yra joje ge
rai, todėl naujoji valdžia <lai-
buosis: (Rytoj bus daugiau) 

I L D A 

ATEIVIŲ KLIUBAS. 

Mishawaka. Ind. Vengrai, 
ukrainiečiai ir kiti ateiviai 
Mishawakoje priguli prie A-
merikos Raudonojo Kryžiaus 
ateivių kliubo. Kliube mokina 
pilietybės dalykų ir aii^liĮ kal
bos. Apart mokslo, kliubas tu
ri puikią orkestrą ir nesenai 
užsiėmė sportu. Kliubas 
pagelbėjo daugeliui savo na
rių gaut pilietybės poperas. 

MILDOS TEATRAS atsidarys SUBATOJ, liepos 31, 1920, 
6:30 vai. vakare. Liepos 5 dieną tapo uždarytas dėlei padari
nio reikalingų pataisymų, ir dekaracijų, kurios jau yra užbaig-
amos. Iki Subatai viskas bus pimai užbaigta ir MILDAS TE
ATRAS atsidarys kaipo vienas iš puikiausių ir gražiausių 
teatrą mieste Chicagos. Visi, kurie matė dekoracijas Mildos 
Teatro sako, kad kito tokio gražaus teatro Chicagoje rfera. 
Subatoj, kiekvienas iš lietuvių galės pamatyti, ar tikrai lieu-
viai turi gražiausį Chicagoje teatrą. Jeigu tas pasirodys tikrai, 
tai $š to galės visi lietuviai pasidžiaugti. Yra tai pirma didelė 
lietuvių teatralė įstaiga, ir jos pasekmingas vedimas parodo, 
jog lietuviai gali sugebėti vesti dideles gražiojo meno įstaigas. 

Atsilankiusiems j Mildos Teatrą atkreipiama atyda į dvi 
ypatingas decoracijas, Viena didelė dekoracija yra tai ant 
sienos stačiai ineinant į teatrą, taip vadiname "Foyer M , kur 
yrą reprezentuotas sceniškas menas:— šokėja. Antras dides
nis paveikslas ant drobės randasi ant "Prescenium Areli ' ' , 
ant lubų.* Tas paveikslas reprezentuoja dramą ir muziką. Be 
tų dviejų didelių atistiškų paveikslų ant drobės, reikia tėmyti 
visa dekoracijos darbą nuo pat " L o b y " iki locu. Ant sienų, 
iš abiejų pusių, ant balkano, reikia pastebėti rožių vainikus, 
nupieštus aliejaus spalvomis. Yra kaip gyv i 

Scenoje statomi keturi aktai: 1) Burg Bros.— " H a n d Ba-
rjancing"; 2) Mohn & Eldrige,—'<Nifity Nonsence"; 3) Duel 
ir Wordward, — "Bi t s of Vaudeville"; ir 4) Kepper Ir Classy 
Cupids, — "Whirlwind Dancers." , 

Be to, bus duodami gražus krutamieji paveikslai. 
Įžanga: Balkanas 17 centų, apačioje 28 pentai. 
Nedėlioję teatras bus atdaras nuo 1:30 po pietų, iki 10:30 

vakare. 
MILDOS TEATRO BENDROVĖ, 

J. J. Hertmanavičius,, Sekr. 

' 

PASPORTU BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltic Oonsultatkm Burcaa, Ino. 
S6 8o. Dcarborn St. ChJcago. 

>4*T DroT«r 7*42 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHTISTAS 

Valandos: suo 9 i r to Iki 9 vak. 
Seredomie nuo 4 lyg 8 vakare 

471* flD. ASHLAlfD 
i r t 47-toe Omtvėm 

> 

LIETUVOS ST. SEIMO 
DARBAI. 

16 plenumo posėdyje buvo 
svarstomas trėmimas Lietuvos 
piliečių ir svetimšalių. Daug 
Seimo atstovų tame reikale 
kalbėjo. Soc. demokratas Po
žėla, buvęs Kapsuko komisa
rą*, kalbėjo kaip strožievis 
vartodamas stor/ieviams tin
kančius žodžius. Savo prieši
ninkams jis sakė " jus žviegia
t e " ir panašiai. Matyt, Požė
la7 užaugo tarp žviougianeių su 
tvėrimu 

- * 

Tariamasi klausime .sudary
mo naujos valdžios ir rinkime 
prezidento. 

Wf 

$ i _$2-$3-$4-$5-$6-*7 NIEKO 
AUGSCIAU 

SBH 

Specialiai del Petn. ir Subatos 
-r 

Balti Canvas Sport Čeverykai 
Nepaprastai geras barmenas Vertės iki $4, $5, $(j įnbte-

moteriu, mergaiėiu ir vaiku 
balti canvas eoverykai — vi
sokio didžio — Naujas stoikas 

gerai padirbti — gražiai at
rodo - - Padirbimas kainuos 
suvirs $1. 

ir 

riu. mergaičių vaiku canvas 
TJUJ e: j ai, oxfords, pumps 
eoicnals po $2 — iu Good 
year ranka dirbtais padais — 
žemais ir augštais apeacais. 

• 

Naujas Stock'as Augšciausios Rųšies 

Birželio 18 d. 

Priimtas įstatymas kaip že
mę perleisti, įsigyti ir [kei
sti. Svarsty ras pakeitimai ir 
papildymas dvaro darbininkų 
atstatydinimo įstatymo. Ta? 
tapo sugrąžintas komisijai. 
Vraldžios atstovai atsakinėjo į 
paklausimus. 

Teisingumo Ministeris pra
nešė, kad nusprendimai pada
ryti darbininkų nenaudai, tuo 
sykiu buvo teisingi, sekant įs
tatymus. 

Krašto Apsaugos Ministeris 
pranešė, kad paklausimų da
vėjai nežino patys ko klausia, 
nes dauguma tų'asmenų, apie 
kuriuos klausia, scnai jau liiio-
si. Visi, norintieji žemę dirbti, 

„ 4 ft* 

VYRAMS. 
Mes taip put turime už $4,000,000 vettė ėeveryku ir pusSeverykių vyrams nuo $1 iki $7. ge-

roB skuros, ranka dirbtais padais, juodi rudį visokio styliaus darbiniai ir šventadieiuai. 

MOTERIMS. 
, Turime didžiausia eilę eeverykus, puseeveryku, pumps, iš kuriu galima pasirinkti — visokio 

didžio ir spalviu — žemais ir augštais apeacais. kid, calf. veais skuros, patent leather ir satiniai. 

VAIKAMS. 
Dideliame pasirinkime galima gauti vaiku ir mergaičių čeveryku, ilgai ir trumpais aulais, vi

sokiu spalvų ir didžio. Specialiai vaikams army čeverykais. Goriausios rūšies ir darbo eevery-

Atdara nuo 9 ryte iki 10 vakare. 

kai del šventadienio. 

įžanga Dykai 

-

. 

Visas COLISEUM »• 
Atdara Vakarais Wabash Avenue ir 15-ta Gatve." 

ALLIED MANUFACTURERS AND JOBBERS 

Didžiausias Išpardavimas! ? 
«s= 

$|-$2-$3-$4$5$6$7 NltKO 
M H AU 
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Penktadienis, liepos 30 1920 
j 

DRAUGAS 
— i _ — 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
» • <*.--> m — M • i 

DETROIT, MICH. 

Koncertas. 

Nedėlioję, 18 d. liepos, šv. 
Jurgio parap. svetainėje bu
vo žinomo mūsų dainininko 
A. Sodeikos koncertas, kurio 
tvarka buvo sekančiai: 1) A-
pie lietuviškos- dainos grožę 
bei jos mūsų, išeivijoje loše-
iiuiję, rolę trumpai pakalbėjo 
muzikas A. Aleksis. 2.) ' ' Jo jau 
dieną" gerai atliko Valiukas, 
Stefmlionis, Baradas, Adomai
tis, Stankus? Oeikas, Judickas 
ir Tvarkunas. 3) "Oj va rge" 
ir "Mažas s tonas" šauniai iš 
pildė baritonas p. A. Sodeika. 
4) "Sva jonės" jautriai pa
dainavo Gustaičiutė, Jonikiu-
tė, Yiloniškiutė, Yainoraitė, 
Daumantaitė, Stankienė, Jan-
šaitė ir Vainoraitė. 5) " K a r -
žygis , ; ir " K u r josi, broleli" 
energiškai užtraukė solistas 
A. Sodeika. G) "Valandėlės" 
labai puikiai atliko Jonikiutė, 
(jJustaičiutė, Stankienė, Dau
mantaitė, Valiukas, Adomaitis, 
Judickas ir Stankus. 7) "Nau
ją svietą einam gr i au t " ir 
" K u r tas šaltinėlis" skambiai 
padainavo svečias A. Sodeikfu 
8) "Bijūnėl is" , " J a u slavai 
sukilo' V' Oj džium,džium,'' Ant 
tėvelio dva ro" ir Lietuvos 
luimici labai puikiai išpildė 
skaitlingas ir gerai išlavintas 
L. Vyčių choras po vad. mu
ziko A. Aleksio. Keikia pažy
mėti, kad virš minėtas koncer
tas labai gerai nusisekė netifc 

RAGINE, WIS. 
—M 

Liepos 18 d. S. L. R.K. A. 
67-ta kuopa buvo įrengus iš
važiavimą, arba pikniką, Mid-
\vay Fark'e, į kurį atsilankė 
svečias, gerb. A. Bačkas, ir, 
pasiprašęs pikniko vedėją, pa
sakė trumpą prakalbėlę, nuro
dydamas, kokiu būdu gali a-
merikiečiai lietuviai pagelbėti 
Lietuvai ekonomišku žvilgs
niu. Anot kalbėtojo, tai gali 
tik per tam tikras suorgani
zuotas bendroves, ypač per 
Lietuvos Ęrekybos bendrovę, 
kurios Centras yra Bostone, 
Mass. ir ragino visus pirkti 
jos šėrus. 

Po to p. Račkas ingaliojo 
p. J . La^dauską Iiacino kolo
nijoje, kaipo minėtos b-vės a-
gentą. Todėl, kurie rengiatės 
važiuoti Lietuvon, arba kurie 
norite pasiųsti pinigų savo gi
minėms, kreipkitės Į p. J . Laz-
dauską, 815 Park Ave. J is 
kiekvienam sąžiningai patar
naus. P-as Lazda uskas y»'a ge
tai raciniečiams žinomas*kaipo 
uolus vietos lietuvių tarpe 
darbuotojas. 

J. K. 

Prdncuzijbj krasos darbi
ninkai reikalaują dvigubą sU-
lu4> jeigu užtektinai štampu 
neuždėta. Bet dar aršiaus yra 
persiuntimo trukdymas, kar
tais laiškai sulaikyti šešias 
savaites. -

•• • " 

AUT PARDAVIMO 
namas, galima apimti tuojaus, 4 
kambariai viriui ii" 4 apačioj, mo
derniški jtaisymai. Kama ' $2900., 
7223 Artesian Ave. 

NETIKĖTA PROGA. 
Parsiduoda 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 

artistiškai, bet ir materijaliai. Į , m ^ m {Q m o k r f o w i k f t l f t f W 

Žmonių buvo labai daug. Po 
programui jaunimas gyvai žai-
do įvairius tautiškus žaislus. 
Detroito vyčių 79 tos kuopos 
choras yra tikrai tuomi gaivi
nančiu pulsu tarpe vietinės 
visuomenės, nes apart to, kad 
tankiai gaivina lietuvių sielas 
gražiomis dainomis, tai dar ir 
visuomenes gyviausių reikalu 
nepamiršta. I r ta ip: kas 
šventadienis tarpe savo narių 
renka aukas Raudonojo Kry
žiaus Rėm. draugijai. J au su
rinko apie $200.00. Taiprat ap
siėmė užmokėti likusias skolas 
už Šv. Jurgio parap. vargonus. 

Garbė tau, prakilnus jauni
me ! 

Menkniekis. 

WESTVILLE, ILL. 

Keli žodžiai apie Šv. Kazimie 
ro Vienuolyną. 

Amerikos lietuvių mergaičių 
tarpe yra nemažas noras lan
kyti augštesnes mokyklas, bet 
tėvai, nežinodami arba nesup-

4* -

Šio mėnesio 26 d. Lietuvos 
Vyčių kuopa laikė svarbų su
sirinkimų, kuriame dideliai ap
gailestavo apleidusius kuoplį 
narius. Netekę raštininkės, 
jos vieton išrinko p-lę O. Jur-
guįaičiutę, taip-gi tvarkdariu 
išrinkta p. F . Bulkns (gal 
Butkus — red.). Gaila uolių 
narių, kurie apleido Vyčių 
kuopų, podraug ir mūsų kolo
niją. 

Paskui apkalbėta daug svar
bių dalykų ir pakelta svarbių 
klausimų. 

Smagu yra darbuotis šitoje 
Vyčių kuopoje, kuomet turi 
daug paramos iš savo dvasios 
vado, klebmo, kun. Brigftano. 

Po susu'Tikimo pažaista h 
linksmai išsiskirstyta. ' 

Teko gi "dm, kad muot: ino-
terys-katalikės rengiasi prie 
didelio ir gražaus vakaro, ku
ris bus rugpjūčio 1 d. Patar
tina visiems AVestvillės lietu
viams atsilankyti. 

Anglekasyklų streikas pa
lietė ir šitų miestelį. Visos 
kasyklos sustojo dirbusios ir 
nežinia kada pradės. 

Vytis. 

s i rupinajas išauklėti taip kai
po dabartiniam laikui pritiktą. 

Užtekėjus Lietuvos Respub-
f 

likai viskas persimajnė. Jau 
neužtenka, kad bernaičiai lan
kytų augštesnes mokslo įstai
gas. JaU būtinai reikia išauk
lėti ir dukteris apšvietoje bei 
doroje. 

Jei nenorime nusikalsti Die
vui i r Tėvynei, tai turime rū
pintis dukterų išauklėjimu. 

Tankiai matome necivilizuo
tų mergšių vakarais besistum-
dant ant gatvių su lygiais sau 
valkatomis vyrais. Skaudu žiū
rėti į nepadorius jų apsiėji
mus, negražų pasielgimų. Kal
tos už tai ir dukterys, bet di
delė kaltė ir tėvelių. Jeigu tė
vai rūpintųsi savo dukterų iš
auklėjimu, tai mūsų tautoje 
butų mažiaus įvairios rųšies 
valkatų. 

Turime atkreipti dome į 
moteriškos jaunuomenės auk
lėjimų. Turime rūpintis duo
ti augštesnį mokslų savo duk
terims. 

Kam rupi doras, pavyzdin
gas mergaičių auklėjimas,.tas 
sulaukės rudens leiskite savo 
dukteris į Švento Kazimiero 
Akademijų. Tų įstaigų baigu
siomis mergaitėmis džiaugiasi 
nevien tėvai su giminėmis, 
bet taip-gi Bažnyčia ir Tėvy
nė. 

V. J. Beisiogalietis. 

Savininkas 7101 8. W estėm Are. 

•m 

g r a ž u s n a m a s 
ant 3 Ulbų 6 pa
gyvenimų, va
nos, gazas, ele
ktra ir cemen
tinis baseinan-

tas. Kainuoja $20,000.00 

EXTRA Ii VRGKNA8 
Parsiduoda Bxpreso Biznis ledij ir 

anglių mufavirao. Du. trokal Garford 
? pusės tono, Fordas 2 tonų, 1920 
metu. ir vienas Overiand 5 pasa|ierių, 
karai visi atrodo kaip nauji Ir par
duosiu vieką už pusę kainos. Biznis 
išdirbtas per 8 metus ir namas mū
rinis- vienp pagyvenimo su garadžiu-

m u r m i S ] m i . Parsiduoda kas norės gralės ii na
mą, nupirkti arba atskirai pirkti. 
Priežastis pardavimo greitu laiku 
išvažiuoju Lietuvon. Pasazierlnį karą 
mainysiu ant loto. Kas norit daug 
pinigų padaryti, tai atsišaukite pas 
savininką: 

^arskhioda S kambarių 
"rmngalow" ant S. W. Side, 
netoli Afeber, Limite stritka-
rių linijos. Labai geroj vietoj 
vanos gaaas, elektra ir cemen
tinis basementas. Kainuoja 
$3,600.69: 

Parsiduoda labai pigiai ant 
- pagvvenimų 2 flatai po 4 
kambarius ir dailus baseinen-
tas. Kaina'$2,500.00. 

Parsiduoda labai pigiai 6 
akeriai žemės, naujas namas, 
4 kambariai ir bame tiktai Vi 
mylios nuo Dovvners G rovė, 
111. ir 19 mylių iš Chicago*, 

Norintieji pirkti namus krei
pkitės į mano ofisą : 

GEORGE PETKUS. 
Real Estate. Loans & 
Insurance,1 Foreign Exchange 

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

-
J. AUGAITIS, 

810 W. 83-rd Str. 
Ph<mc Yards 1548. 

. , _ 

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

4751 8o. Honore Str. 
——— 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Darbas pastovus mūsų fab
rike prie generalio darbo. 

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Blvd. 

REIKALINGI 
Bookeepcr ir Stenografisto. Turi tu-> 
rėti Kerus paliudyjimus. 

Atsišaukime j Metropolitan Stati-
BankiĮ. 

2201 \V. 22nd Str. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 
39th & STEWART 

2 pagyvenimu mūrinis namas — b 
ir 6 kambarių, gazas, vanos. Didelis 
1 Pfgyv. medinis namas užpakalyje 
tinkamas del krautuvas Ir garadžius. 
$4700.00. 
SMO Sov "Canul Str. 

Va n Iv 7144. ' 

PARSIDVODA 
Oakland .automobilis, 10 m/ne*ių ie-
nimo, visiškai geras, kaip naujas iš 
geru rankų. Kas norite gero karo ir 
pigiai gauti, už $900.00, kreipkitės 
prie 

REAL ESTATE OFCTCE, 
4542 So. Wood Str. 

Tol. McKlnley 4S20. 

BARGENAI. 
Parsiduoda mūrinis Cottage ant 

Bridgeporto, 5 kambarių, augfttas bei-
amantas, Kaina $2,200. 

MuriniH namas, .? flatų po 5 kam
barį UK, gražu? daržas ir geroj vie
toj ant Bridgeporto, kaina $2700. 

Mūrinis namas. S. įlagyvenimu, po [ 
8—-7 ir 6 kambarius. Nauji toiletat 
ir vanos su undine garage del 7 
automobilių ant dviejų lotų. I/engvos 
UHygon, kaina $7800. 

MARKĖS ANT LAIŠKŲ 
Į EUROPĄ. 

Nėra dviejų centu pačtiiiis 
jkestis tarp Suv. ^ 

Europos, ir kuomet žmogus 

I t l l k AIJNGA 
sena moteris pria vaikų. 

Atsišaukite: i 
A. NORVILIENE, 

4620 S. RockwcU St. 

ANT PARDAVIMO 
/ . 

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

X 
Telefonas McKlnley 2027. 

Mūrinis narni.:- Viu storu ir 3 p*> 
gyvenimais, po 4 ':ambar!us. Medi
ni- garage uži>akalyjo. Kaina $4>500 
arba mainom ant mažo namo su 
plftigais. 

Taipgi turime' kitokių namų Ir 
lotu bizniui ant pardavimo. 

A. M. MACARUS & CO. 
3256 — So. Wallace Str. 

Kampas 33-čios 
Atdara per dieną, Nedėlioję. 

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

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

nanties. Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas *tt*» 
gan*dina visus. 

MASTER SCHOOL 
190 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4to laba. 
j • 
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Rcsld. 11S9 Independence Blvd. 
Telefonas Vau Boren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas ifydytojss tr 
Specljalistaa Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Ugų 

VALANDAS; 10—11 ryto 2—1 po 
pietų 7—ą vak. Hedėllomls 10—11 * 
OttfiM: SSS4 So. Halsted St., Cbica<o 

Telefonas Drover 9091 

EXTRA BARGENAS 
PARSIDUODA murfnis, 5 flatų na

mas. Du . pagryvenimai po 6 kamba
rius Ir 3 po keturis ir Storas. Ren-
dos neša $130.00 į mėnesj. Namas 
ir visi kambariai yra visai geram 
stovyj. Kaina $10,000. Statant tokj mokestis tarp Suv. Valstijų ir | r (0. : 

A. J. MATIOSIUS, 
2907 So. Union Ave., Chicago, 111. 

— 

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 str., New York,' žiuje. 

škantis gerų namų prikti ateikite pa-
i matyti. Savininkas gyvena ant 3-čio 

siojo Salyje parašo laišką kam | a u g S t o lš f r o n t o 

nors į svetimą šalį (apart Bri-
tish Išles), ant konverto turi 
uždėt penkių centų markę, 
tuomet laiškas greitai ir tei
singas nueis. 

Daugelis laiškų siųsti iŠ A-
merikos į Europą neturi už
tektinai markių ir prisiųsti A-
meiikos Raudonojo Kryžiaus 
Krasos Departamentui l'&ry-

j.P.WAITCHES 
ATTOENEY AT LĄW 

LIETLVM ADVOKATAS 
454* S. WOOD STKEET 

lt* W. 18th HTUBCT 
CHICAGO. 

MsHinlcy 43S0 

— P -

PARSIDUODA 
Gresernė ir Saldainių krautuve. Lie
tuvių apgyventoj vietoj, prie SvAJur-
gio bažnyčios. Priežastis pardavfcn© 
išvažiuoju Lietuvon. / 

928 W. S8rd 8tr. 

f 

ATYDA BIZNIERIAMS. 
Ant pardavimą. 

Duonkepykla arti didelio mieste O-
krono yra visi įtaisymai: pečius ir 
renda pigi. Duona < galima nuvežti 
Akrono lietuviams, nes nėra lietu
vio duonkepio. 

Atsišaukite ar laišku klauskite in
formacijų, skubinkite, pakol nepar
duota, nes norim lietuviui parduoti. 

S. R. 
ISO Uooftter Ave. Akron, Qhio. 

i™ ws.s. 
WAR SAVINOS STAMPS 

1SSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

• ^ 

BEGALO 
4 ! 
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SVARBU 
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Lietuva Atgavo Vilnių 
inaj ir uaiunm. 

i 

i » 

Pramonei dirva dabar pasididino dvigu
bai. Fabrikai turi darbo kelis kartus dau-
giau, negu kuomet nors pirmiau. 

i * 
i 

Fabrikų pelnas ir bendrovių turtėjimas 
w 

auga neapsakomu spartumu. Kas įdeda da
bar j "Nemuno" Bendrovę šimtą dolierių, 
tas už mėnesio-kito turės vertės už kelis 
tus dolienų. 

"Nemuno "Bendrovė nupirko Brolių Šuvo-
lovų fabrike Kaune ir dabar jau išdirbinėja 
žemdirbystei ir geležinkeliams reikalingus 
padargus. Fabrikas jau dirba. Bus daug pa-
didintas, kaip tik susidės Amerikoje daugiau 
pinigų. 

KAS ID£S l "NEMUNO" BENDROVE PWI-
GŲ, TAS NESIGAILĖS. AMATNINKAMS 

ŠĖRININKAMS PRIVILEGIJOS 
DARBE. 

r .«w . » 
' 

"NEMUNO" FABRIKAS TAI DIDŽIAUSI* ' 
DIRBANTIS FABRIKAS VISOJE 

i • 
LIETUVOJE. 

-
. i 

Vienas Šeras $40.00 
' • 

w 

Bet tai tik kol Lietuvos auksino kursas že
mas; kaip tik Lietuvos auksino kursas pa
kils ir už "Nemuno" Bendrovės šėrus reikės 
kur kas daugiau mokėti* — Vienas asmuo 

i pirkti mažiausia penkis serus. 

Visi dėkitės prie "Nemuno" Bendrovės, 
nes tai yra didelį pelną nešant Z~zLz~l. -
Pasiskubinkite nes kuomet Lietuvos auksino 
kursas pakils ir kuomet "Nemune" Bendro
vės šėras kaštuos daugiau, negu kad dabar, 
kad nereikėtų gailėtis, kodėl nepasinaudojo
te gera proga. Apsukrus žmonės naudojasi iš 
pirmiausios progos ir todėl jums sekasi. Buk 
tokiu ir Tamsta, pasipirkdamas "Nemuno" 
Bendrovės serų! 

"Nemuno Bendrovę Amerikoje atstovauja 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė. Visais "Ne
muno'* Bendrovės reikalais kreipkitės šiuo-
mi adresu: 

LITHUANIAN 
DEVELOPMENT 

CORPORATION 
294 - 8th Avenae 
Ncw York, N, Y. 

Tara. <4>1 

nAUoLflAA 

Turtu patylim* 
motelių ligose; rū
pestingai pritiu-
riu ligonę Ir 1 
k| laike l igos 

8255 So. Halsted St,, Chicago, flL 

= — 

••" 

Dr. L L MAKARAS 
» 

Lietuvi* Oydytojss tr 
M įsset 8*. 

rettrSMM PaUaum S4A lt 
Cklcagoj: 4615 Bo. WooJ Mr. 

vakMke BUS 3:30 Ud 7|St 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3140 So.'Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Ohlcago, IU, 

SPEC2JAJLISTAS 
MoteriSku, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1© ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliorais nuo 9 iki 2 po plet. 
Telefonaa Taras 687 

s Y. w. ROTKAUSKAS j 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmlestyj: 

| 29 South La Salle Street 

f Kambarį* 134 

TeL Centrai €*— 

• Vakarais, 812 W. 33 St. 
• TeL 

^ w 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo offcsa po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų iv vy
rų Mgn. 

Valandos nuo 10 Iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 28»0 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS • 

l ietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą f People Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. Boul. 164 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2114 W. 4»rd Street. 
Kuo ryto iki p i et. 
TeL McKlnley 263 

» " — * * • • " • « » » i » m • » » # < Y 
D r . M . Stupiiicki 

3107 So. Morg&D Street 
CHICAGO, ILliDIOU 

Telefonaa Vards 6032 
Valandos: — 8 Iki 11 16 ryto; 
• po piety iki S vak. N*44Uo-
mls nuo 6 iki 8 ral. vmkars. 

I I 

i 

DR. S. NAIKELIS 
UKTUVIB 

OYOYTOJA8 IR CHTRL RGAB 
Otiama Ir O/vacim* rlet« 

8262 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus ūnivereal State 
Valandos nuo 10 iki 18 ryte: \ 
2 lkl 4 po pietų: nuo 7 iki t 

Nedėliomis nuo 10 Iki 2. 
Telefonas 

= = S 
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ERNESTWEINER 
DRV 0 0 0 0 5 

1800 W. 47th kamp. W 
Mes daodasas dvigubas 

Jfcstvergaie Ur Bubėtomis 
Dideliame pasirinkimą 

Tlsokle mat%rtj« 
fial. ilebee Ir 

Pluksim [ L ^ P W w t s 
79c ^ 79c 

PLUNKSNOS, 
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii 



PBfiūGAS Penktadienis , liepos 30 1920 

iniiiini 

LINKSMAS PIKNIKAS 
Kurį Rengia 

• f -

LIETUVOS VYČIU 4ta ir 5ta KUOPI 
V 

IIIIIIIIIIIIIIIg 

Ned., Rugpjūčio 1 d., 1920 m. S 
i 
• 
: 

s 

*-41> •» 

NATIONAL DARŽE, Riverside, 111. 
Pradžia 10:30 vai: iš ryto. įžanga, iš kalno perkant, tikietas 25c. Darže reikės mokėti daugiau 

• , U ,—• , _ , ' ' 

t 

Gerbiamoji Visuomenė! , 
Nepraleiskite progos, atsilankykite ant šio linksmo jaunuomenės pikniko; kur jaunimas, 

ten ir linksma, nes jaunimas linksminasi, o senesniems yra proga pamatyti gražiai išsilavinu
sį jaunimą-ir sykiu su juo pasilinksminti..Tad visi, sulaukę Rugpjūčio 1-mą dieną, j Vyčiu 
pikniką, o tikrai busite užganėdinti. , Kviečia, LIET. VYČIŲ 4 ir 5 KUOPI. 
IIIIIIIIIIIIHIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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CHICAGOJE. 
88-
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Penktadienis, liepos 30 d., 
Šv. Abdonas ir Senenas. 

Šeštadienis liepos 31 d.. 
Šv. Ignacas Lojolą. 

PRAŠALINTĄ VAKARINIŲ 
PARKŲ TARYBA. 

GRAND J U R Y PALIUOSA 
VO MILIJONIERIŲ. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). 

UŽKVIETIMAS. 

J i s su automobiliu nužudė vai
kina. 

i»/1 

Tai padarė gubernatorius 
Lowden. 

Chicagos majorą? Tlionip-
son ir Illinois valstijos guber
natorius Lo\vden — abudu re-
publikonai. Hot jiedu poli
tikoje darbuojasi įvairiais ke
liais ir labai nesutinka. Po 
litikinė kova vedama'už pinno-
nvbe ne tik C'liicairoje, bet ir 
valstijoje. 

Cbieacfos vakariniu parku 
tarnyba, kurion ineina 7 žiuo-
nės, paskirta majoro Tbomp-
sono ir patvirtinta buvo gu
bernatoriaus. 

Tai butą dar tais laimin
gais laikais, kuomet majoras 
gražiuoju sugyveno su guber
natorium. 

Pakilus frakcijinei kovai, 
paniinėtn parku taryba palin
ko prie majoro. Tas guberna
toriui nepatiko. T r štai jis 
ėmė ir prašalino ta tarvba. 

Gubernatorius viešai pas
kelbė, kad jei ta paiku taryba 
darbuojasi majoro reikalais. 
tai veikia pri«>š jĮ, i^uoerna-
toriu. Ir kaipo tokia yra ne
geistina valstijos tarnyboje. 

Oram! j u r y " paliuosavo 
nuo atsakomybės TCvanstono 
jauna turt ingo žmogų, B. W. 
Kittredge, kurs birželio 2-"> 
vakare važinėdamas automo
biliu suvažinėjo vieną 17 me
tu vaikiną. 

Kit t redge tuo jaus po tos 
nelaimės buvo suimtas. Po
licijos nuovadoje padary ta 
krata jo kišeniuose. Atras ta 
butelis su deg t ine . 

Tas reiškia, kad jis važiuo
damas automobiliu nebuvęs 
blaivas, pergreitai važiavęs ir 
nužudęs žmogų. 

*. « J 4. 

Korone'rio prisiekusieji tei
sėjai suareštuotą pavedė 
" g r a n d j u r y " ir tas buvo 
nalinosuotas po $25,(XX) paran
ka. 

Tr štai " g r a n d j u r y " ima 
ir paliuosuoja Kit t redge. 

Koroneris Hoffman negali 
a t s i s tebė tu tokiuo " g r a n d ju
ry ' pasielgimu. Nes tas duos 
intakos kitiems automobilis
tams trankyties miesto gat
vėmis su mašinomis ir žudy
ti praeinančius žmones. 

NEŽINĄS KĄ KALBĄS. 

SAKĖSI POLICMONAS J Į 
APIPLĖŠĘS. 

Bet nepažino plėšiko policmo 
nu būryj . 

Edward J . Cagney, oOlb' 
West End avė., pasiskundė 
Anstin policijos nuovados ka
pitonui, jog vienas policmonas 
uniformoje ji užpuolęs gatvė
je ir apiplėšęs. Paėmęs $40. 

Nuovados kapitonas užva
k a r vakare sušaukė visus po-
licmonus, sustatė juos eilėn U 
liepė Cagney nurodyti , ka t ras 
iš jų plėšikas. 

Cagney teciaus nei vienam 
nepažino užpuoliko. 

Cagney yra pastos klerkas. 

Policija suareštavo Harry 
Racine, 72.*S.*» Stewart a ve. Su
areštuotas pasisakė, jog pinui 
poros mėnesių jis nužudęs vie
ną žmogų ties 22-ra gatve. 

Policija buvo pamaniusi 
turinti savo rankose žmogžu
dį, kurs "nužudė Colosimo. 

Bet pasjvui Įsitikino, 4 kad 
Racine yra gir tas ir pats ne
žinąs, ką kalbąs. 

Pavestas pat ikrint i proto li
gų gydytojui. 

Subatoj pr ipuola didžiojo 
švento Ignoto diena. Tas 
šventasis savo tvir ta valia i r 
idealumu įkūrė visame pasau
lyje garsų J užuitų ordena, ku
ris šiandie tur i garsiausių vy
ru tarpe pasaiflio mokslinčių 
visoje mokslo šakose. 

Taigi, kad praleist i t£ dieną 
linksmai, iškilmingai , tc««gia 
ma Dievo Apvei /dos klebonui, 
kun. Albaviciui varduvės, ku
rio vardas y ra Ignotas. Na, 
kad padaryt i gražias, vaišin
gas malones, ebicagieciai drau
gai, pažįstami, kurių daug 
•andasi ypač jaunuolių ta rpe , 
pasirūpinkit atkeliauti į pokilį 
subatos vakare, Dievo Apveiz-
dos pa rap . svetainėn apie 
R:30 vai. vakare. 

Kvieslys. 

SUSIRINKIMAS. 
• 

Chicagos R. K M. Apskri
čio susirinkimas bus penkta
dienio vakare, liepos 30 d., 
Dievo Apveizdos mokyklos 
svetainėj. Susir inkimas prasi
dės prieš devynias vakare. 

Pasis tengkite visi atsilanky
ti, nes bus pakelta daug . svar 
bių klausimų. * Mat, ar t inasi 
seimas ir kitų reikalų susibė
gimas. . ^ 

Kviečia Valdyba. 
- — - • — • — . 

DRAMOS MYLĖTOJAMS. 

• 

esate Visi dramos mylėtojai 
kviečiami šiandie vakare 8 vai. 
ateiti į "Marcjuite »quarc" (gal 
Mark White Squafe parko—red.) 
saly. Rus plačiai aiškinama apie 
rengiamus "Dramos Kursus.7 
Taipgi norintieji kursais naudotis 
galės čia užsiregistruoti. 

J. Balsis. 
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Dft-STES MEILES LIETUVIU No. 1 
Ned. Rugpjūčio 1 , 1 9 2 0 

-LEAFY GROVE, WilIow Springs, 111. 
Prasidės 10 vai. ryto 

- r rm 

Kviečiame publiką skaitlingai- atsilankyti, nes mes esame prisirengę patikti kuo- 5 
I geriausiai. Bus puiki muzika, vedama Juozapo Varnagio. Negailėsit atsilankę. 

KOMITETAS, I 
itiiiiieitiiiiiiiiiieftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii iifiiiiisiitiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitffiiifliiiiiiiin 

PRANEŠIMAI. 
L. VYČIŲ CHIC. APSKRIČIO 

CHORO NARIŲ IR VISŲ 
ŽINIAI . 

'•n SUSIRINKIMAS. 

įvykusiame L. Vyėių Clii-
<*agos Apsk. ehorofl susirinki
me nutar ta įrengti išvažiavi
mas rugpjūčio 8 d., S. m., kur 

nors traukiniu. Išrinktoji komi 
i-ija, sužinojus apie t raukinius, 
šiuo skelbia, kad perbrangu va 
žinoti t raukiniu iš Chieagos. 

Todėl praneša, kad išva
žiavimas rugpjūčio 8 d. įvyks 
B rūmeli parke, Jefferson, UI. 
At pauzdinti t ikietai bus iš
dalinti kiekvienai kuopai. 

Todėl kviečiu visus iš ank
sto rengtis šitan iš važia vi man. 

Platesnės žinios bus paskelb
tos vėliau. Komisijos narė. 

Z. M., 

A. L. R. K. Moterių Sąjungos 
21-ma kuopa laikys mėnesinį su
sirinkimą pėtnyC, liepos 30 d., 
1920 m., 8 vai. vak., Šv. Kry
žiaus par. svet. Visos narės ma
lonėkit atsilankyti j šį svarbjj su
sirinkimą! nes turim pasitarti 
kaslink mūsų pikaiko, kuris bus 
•uprpj.j22 d. Riversidėj, Ber^man 's 
darže. 

Rast . B. D. R. 

S. D. LACHAWICZ 
LIBTCVYS G R A B O R I U S 

Patarnauju. laidotuvėse ko plslauaia. 
Reikale meldilu atsišaukti, o mano 
darbu busite uigonėdintl. 
2S14 W. 23 PI. Chlcago, m . 

MM. 
= 

PRANEŠIMAS AUTOBOBI | 
LIŲ SAVININKAMS. 

OODEN P A R K AUTO 
- • . 

Ainomi pranešu, kad lieka atida
ryta tikra automobilių taisymo Ra pa, 
po vardu Ofcden Park. Aulo R«'pair 
Sliop. 

Ku amatu esu g-erai susipažinęs, ir 
todH užtikrinu, kad darbą atliksiu 
atsakančiai, greitai ir pigriau neg-u 
kitur kur. Mano tikslas yra toks. kad 
darbas but atliktas atsakančiai, o ne 
kad tik atstumus nuo rankų, darną 
galėsiu atlikti visokj, nuo ratą Iki 
viršaus. Taipgi turim tam tikrus )-
rankius del redlatoriŲ. gele«ms su
virinti "Weldlng" rarbon'ul ii de
ginti. 

Jei kada "pasitaikintų kelionėje ko
kia nelaimė, galite paftauktt po že
miau paduotu adresu, o mes pribu
sime partraukti. 

REPAIR SHOP 
6308 Racine Ave. 
Telefonas Wentwor th 1598. 
MYKOLAS ARBASAUSKAS 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

I CHIRURGAS 
2201 West 22«d Street 

Tel. Canal 6222 
Res. SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

POLICIJA NEUŽMOKA UŽ 
VARTOJIMĄ TELEFONO. 

F A R M E R I A I NORI DAU
GIAU UŽ PIENĄ. 

Illinois, Indiana ir Wiseon-
sino farmeriaį, katr ie prista
to Oliicagon pieną kompani
joms, reikalauja brangiau u/. 
pieną pradėjus rugpjūčio 1 d. 

Jei jų reikalavimas bus iš
pildytas, išnaujo pabrangs pie
nas. 

ANCHOR LINIJA 
/ 

S. S. CALABRIA • 
• 

Lyons policijos nuovada ne
teko telefono. Neužmokėta 
kompanijai už vartojimą tele
fono. Tad kompanija uždarė 
tą liniją. 

TARNAUJANTIEMS KA
RIUOMENĖJE UŽGINTĄ 

POLITIKUOTI . 

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

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL ESTATE - INSURANCE 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

N O T A R U I . Š A S 
3249 So Halsted Street. Chicago. Illinois 

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

/ 

Karės sekretorius Baker pa
skelbė parėdymą, kuriuo vi
siems tarnaujantiems kariuo
menėje žmonėms užginta da
lyvauti politikinėj kampanijoj 
ateinančiais rinkimais. 

Baker podraug užgynė, kad 
tasai įsakymas nėra atkreip
tas prieš generolą Wood, kurs 
pasižadėjo darbuojies Hardin
io kompanijoje 'su tikslu pa
tekti į karės sekretoriaus vie
tą, kuomet Hard tng laimės rin-
kimuose. J 

Išvažiuoja Rugpjūčio 17, j 
Hamburgą ir Danzig 

-
3-čios Klesos Kaina 

Dadedant $5.00 War Taxu 
^ -
* 

Lokalis Agentas randasi jusy mieste ar apielinkėje. 

$l35.oo 

-=-

U.S.MailSteamshipCompany 
S. S. SUS0UEHANNA 

G. T. 10O57 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam klšeniui. Gvarantuojame kad 
sutauplnsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurle 
dalykai mažiau negru wholesale 
kainos. 

Vyni ir jaunu valkymi gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsisaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt-ng 
ir kitokio styliaus $S2.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po f 16, 17.D0, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 

' S i u t a i po $46 iki $65. Mellnos vil
nos siutai po $36 iki $60. Valku 
siutai ir overkotal $6.60 ir augS-
čiau. Vyru kelines $4. ir aug&čiau. 
Mellnos pusvilnes kelines $6.50 iki 
$17.60. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo \ 
Europa. 

Atdara kiekviena diena tkl 9 
vai. vakare Subat'omis 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

8. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

VAIZBOS ••MADONA" ŽENKLAS 
Ufc«fi»trw>U S. V. Pat. Ofiae. 

• ,t Vaikai myli ji! Jie prašo 
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. 7>s vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtiniu ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtikimas, vidurius paliuosuojantis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai. 

Pirm negu pirksi, žiurek, kad "Bambino Lėles" 
paveikslas butų ant pokelio. 

50c vaistinyčiose arba 6oc. su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbę jų: 
F. AD. R1CHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, M. T. 

• * * * -

^ " ^ ^ • ^ ^ • • • ^ • ' ^ • • i ^ • » - * • «sk į C 

~ « 

Išvažiuoja iš New Yorko į Bremeną ir Danzig 
(be jokio mainymo laivų) 

Rugpjūčio 4-ta diena 
< ai.n 1 K. , į Brcmen $175 Iki $200; | Danzig $225 

Trečia Kaina į Brcmen $125; \ Danzig f l S 5 
$5 Karės taxn 

Atsišaukite J 

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

Arba I Vietinius Agentas . 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojai ir Chirurgas 
Ofisas 493a W. 13 8 t 

Kamp. 4» Court 
Bes. f 22* W. 4* Avenae 

Telefonas Cicero 1656 
Ofiso Cicero 42 

KALBAME LIKTCVTAKA1 
» » ^ 

Telefonas Boulevard 9192 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSSl 8. Halsted Str. 
VALANDOS: »—12 A- M. 

1—6; 7—8 P. M. 

AKINK IŠPARDAVIMAS 
ŠIA VISA SAVAITE 

P I R K I T E NUO D I R B Ė J O 
Paimkite Kito Pelną 

ČIONAI JŪSŲ PROGA!! 

Tiktai š ia Savai tė 
Mes siūlome Jums A-
kinius su paauksintais 
kraštais, bi kokio sty
liaus su Toric stiklais, 
tai didžiausias b^rge-
nas. 
Akis 
dykai. 
vaite. 

egzaminuojame 
Tiktai Rią Sa-

$025 ir Aukščiau 

* 

/iM Wfk ^% 
• i % 

•ftr j^aJ 
mw^W 

%̂  n ^ ^ / ^ 
M^H^B^^fe: 
•a T > B L f , 

Mes Dirbame Savo 
Stiklus 

Akinius, kuriuos pirksi 
pas mus, JUS padarytį 
ant orderio. Mūsų kai
nos visuomet žemesnės. 
Atsinešk sumuštus a"-
kinius. Mes padirbsi
me tau kitus | vien% 
diena. 
Paauksinti Akiniai 

$4 ir aukščiau 
Ausksinuu Akiniai 

$6 ir aukščiau 
Dr. F. 0. CARTER 

23 metai ant State Gatvės -
" Ž V A I R O S AKYS P A T A I S O M O S " 

be jokio skausmo, chloroformos arba ligronbučio, vienas atsilanky
mas j mano. ofisą Jus užtikrins. Aš galiu Jums nurodyti šimtus 
Žmonių, kuriems aš atitaisiau žvairas akis. Pareikalaukite vardų 
ir adresų nekuriu. Gal nekurie iš jų yra jūsų draugai. Žvairos akys 
duoda nesmagumą, nelauk ilgai, bet ateik tuojaus. AŠ gailu Jums 
palengvinti. Mano kainos Jus užganėdins. Norint daugiau sužinoti 
reikalaukite dyai knygutės "Žvairos Akys Pataisomos 
Antros du
ris 
mius 
Fair, 
kit k 
- J O S 

j Žie-
nuo 

žiurė-
ur švi-
sukasi 

FRANKMN 0. CARTER, M. D. 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės 

Valandos: 
*uo 9 iki6 

r/edėlio-
:nis 10 Iki 
12. 

120 So. State Str. 2-ros lubos Chicago, 111. J 

I T / LICHJU E A / E / OUICKLY1 

PAPUDINE 
^ • ^ P A M Ė G I N K 

10c-30c 60c Butel iai a r Pro&kel 
LABAI GEROS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 

f 

Vok 

LIE ' 
LON 

Talki 
ap 

Varš 
ta). '-
rencijo 
Boulo.c: 
Rusijoj 
savo 
neatnif 
viku 

s 

ii Lon< 
Lenkiji 
reneijo 
r lai v va 
valkty), 
susitaifc 
ninkai 
ra i kor 

8 u i< 
ta nota 
lonkų 
Lietuvt 
Estiją, 
mutinėf 
MŽad^j^ 
vus toi 
kia įvy 
ti ja 110 
lyvauti 
snt inka 
pienais. 
Ką sa^ 

Talki 
J9 jau 
por tus 
padėtį 
Ijenkijc 

Misi; 
padėt is 
despen 

Misij 
kijoje 
na?. S; 
spėkos 
kokybe 
lis kar 
suorgai 

Misij 
veikiau 

VA 
kilusi 
bė. Sim 

(V 
liet u vii 

BH 
«ieji m 
Boise v i 

Le 
000 h 

TUI 

apie ta 
tioijos 
užkaria 
kaip le 


