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Talkininkai Pakviečia

** A

PASIŲLO SUORGANIZUO
TI MILIJONĄ KARIUO

MENĖS.

VILLA I PASIDAVĖ 
VALDŽIAI.

WILSONAS NEIŠPILDĖ 
SAVO PASIŽADĖJIMŲ. LENKAI BALTSTOGĖJE

Konferencijon ir Lietuvą Užtai reikalauja sugrąžinti
Jis su savo buriu iškeliavo j 

Torreoi
Taip sako Robert Donald.

n. i

BAISUS DAIKTAI DĖJOSI 
LENKŲ FRONTE.

Poznanių ir kt.

’į 1 Varsavoje Abejojama apie 
Bolševikų Norus Taikinties

A

t

v oaieciai Oiųiosi 1 aiKininKams Kariauti

Prieš Bolševikus
LIETUVA PAKVIESTA 
LONDONO KONFEREN-

CUON.

Talkininkų misijos praneša 
ap « lenkų padėjimą.

* _
Varšt va, liepos 27 (suvėlin

ta). — Talkininkai po konfe
rencijos Prancūzijos mieste 
Boulogne pasiuntė sovietinės 
Rusijos vnldžiai notą, kad jie 
savo pirmesnių reikalavimų 

' neatmaino. Pasakė, jog l»olše- 
vikų atstovai turi suvažiuok 
ti Ijonflonan ir susitaikinti su 
lx>nkija. Ix>ndono toj konfe
rencijoj be lenkų atstovų turi 
dalyvauti dar ir parnhožinią 
valstybių atstovai. Ir tik po 
susitaikymo sų lenkais talki
ninkai galėsią apsiimti atski
rai konferuoti su l^plšerikais.

• '“‘Fitf tąja bolšeyiktitiis pksiųš” 
ta nota talkininkai bulševikų-

lis kariuomenės labai prastai 
suorganizuota.

. Misijos rekomenduoja kuo- 
vei kinu* Lenkijon pasiųsti a- 
municijos ir pristatyti orgnni- 
zatvvin darban kokius 800 
prancūzu ir anglų oficierų. 
Nes būtinai reikia tuojau* per- 
g rupuo t i jęnkų armiją visam 
fronte.

Nesutikimai tarpe bolševikų.

Londone apturėta informa
cijų. j“!? tarpe purių bolševi
ką pakilę nesutikimai dvi ar- 
rnisticijos su lenkais. Nesu
tinkama su sąlygomis.

Mena bolševiką grupė, ku
riai vadovauja Leninas, nori 
lenkams padnoti tokias annis- 
t iri jos ir laikos sąlygas, kat
ros butų lenkų tikrai priiin- 

- tinus.
4 •>. Bet Trockii Ati savo šalinin

kais laikosi kuostipriausių 
lenkams taikos sąlygų. Troc-

Paryžius, liepos 30. — Uii- 
kraščiui Journnl iš Berlyno 
pranešta, jog vokiečių gen. 
Lndendorff Anglijos diploma
tiniam atstovui Vokietijoje pa- 
-iųlęs imkefti karę prieš 1ūX 
ševiku* Rusijoje.

Tam tikslui Vokietija, sakė 
Ludendcrff, gali suorganizuo
ti milijoną kariuomenės, su 
kuriąja bus galima apsaugoti 
vakarų Europą nuo bolševi- 
kiznio ir pačioj Rusijoj panai
kinti bolševiką valdymą.

Už tai Vokietija nuo talki
ninkų reikalauja sugrąžinti 
Poznamių, šiandie pavesta len
kams. ir jmnaikinti kitas ant 
vokiečių uždėtas Versailloso 
taikos sutartimi sąlygas.

Be. kitko, vokiečiams 
norisi atgauti Dnnzlgą.

Eagle, Pakš, Tex,. liepos 30. 
— Franciu » Vilią, meksiko- 
nų plėšikų tedns, lw jokių y- 
pa tingų sąl gų |>asidavė pro- 
vizijonalei (leksikos valdžiai 
po ilgos kigąervhcijus sn gene
rolu 
tarinio rnBžo
sulig gautų! čia žinių 
mvrikoniška konsiilfo.

Vilią su 1B< 
kinin iškelUr

4

dar

KARĖS LAIVAI PASIUN
ČIAMI Į TURKIJOS PAK 

RA&ČIUS.

Washington, liepos 30. —čia 
paskelbta, kml trumpu laiku 
į Turkijos pakraščius bus pa
siųsta dar 6 karės laivai dau
giau.

Turreuu imlv 
komendantu, 

nuo n-

Halifax, U. S., liepos 30.— 
Rokeri Donald yra pirminin
kas Imperini Presu unijos ir 
žymus Anglijoje laikraštinin
kas.

Jis čia Imperini Prosu <lo- 
rtu bonfrrr'nr’L to !• tV • ’■

jogprvz. Wilso-

Tarp lenkti betvarkė, neturi
ma ginklų.

. • 
r ’

LA'

l
Imky konferenrijon 
l.,.-1",-, Utv,w. Suomu, n (i |enk vvriausv,,... nr|,;1 
fot.jy. S.I.K Knuly z,m.y. p,r- |ai i|g#i karianli įol |rakai 
miltines trys valstybes jau pa-| 
fdžadėjo ]>asiųsti savo atsto
vus ton konferencijon, jei to
kia įvyksianti. Tuo tarpu Es
tija nor* išreiški’1, 
•iyvaųti, bet pareiškė, jog ne
sutinkanti su tais talkininkų Vargiai bolševikai nori taikos, 
pienais.

W'.- <

Ką sako talkininkų misijos.

Talkininkų misijos Tx»nkijo
je jau pasiimto iš čia savo ra-1 
porins apie Utilitarinę lenkų 
padėtį ir* apie visą padėjimą 
Lenkijoje.

Misijos roporte pareiškė, jog 
padėtis lenkuose ne taip daug 
desperatinė kaip atrodo.

Misijos rekomenduoja .Len
kijoje įvesti kai-kurias atmai
nas. Sako, jog lenkų vyrų 
spėkos užtektinos kiekylm ir 
kokvhf* Tiu’inne Jidncn/iii rl»

REICHSTAGAS PATVIRTI
NO SPA SUTARTĮ.

Berlynas, liepos M — Vo
kietijos reichstagas patvirtino

nenoromis turėtų priimti jiems j Spn sutartį, kokią padarė vo- 
j»nduotas sąlvgns.

Ir nežinia katra katrai gru
, nė nusileis sn savo nuomonė-norą dn-1 * .

mis.

kiečiai atstovai su talkininkais.
I

___________________________

ŽMOGŽUDIS PASMERKTAS 
MIRIOP.

Vietos lenkų laikraščiai iš
reiškia nuomonę, knd bolševi
kai, kaip matyt iš jų pasiel
gimo, nepageidauja taikąs. Jie 
nori jsibriauti tikrojon Len
kijon. Iš jų veikimo pietų ir 
šiaurių šonuose aiškini sup
rantama, jog jie pageidauja 
pasiekti Varšavą ir Lvovą.

“Lęnkija pilnai įsitikinusi, 
jog tarybos gali Imt kns mi
liutą pert rauktos. Sovietų val
džia 
kelti 
Tad

"Kriminaliam teisme pasmer
ktas iniriop Gene Geary, kurs 
nesenai vienam suhune nužudė 
graiką Rėčkas. Prisiekusieji 
teisėjai apkaltinimą išnešė po 
pustrečios valandom.

I) savo vyrų Irau- • 
ro j Torrvon.

Atgaus pilietybę.
i

Sulig galitų infonnacijų. 
provizijodsU valdžia sugrą
žins Viliai pilnas pilietybės 
teises ir leis jam iškeliauti jj 
Chibnahna, Jkur yra jo tevis-1 
k ė.

Be to, valdžia jam mokės Į 
paskirtą kasmetinę pensiją.

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

Tuo tarpui Vilią ant visuo
met persi s k irsiąs su militariz- į 
mu.

‘Džiaiigsnftts Meksikoje.

Sulig žinią, visoj Meksikoj 
pakilęs džiaugsmas pasidavus 
Viliai, kurs buvo didžiausias 
slogutis 11‘r-publikai.

Po šito valdžios didžiai pa- j 

vykusio laimėjimo pramato- 
ma, jog Meksikos respublika 
pasuks progreso kelian.

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

Pnliuosuotas Carl Haeglin. 
amerikonas, kurį Vilią jialaikė 
imtiniu.

i,

j mus pareiškė,
I nas Amerikos vardu triumfą- 
i liai buvo įstojęs karen. Bu
vo paskellięs nugštus demok
ratijos principus visam pa
sauliui. Milijonai žmonių 
dŽMiugsiningai pasveikino Inos 
principus.

šiandie po karės tie augštie- 
ji principai {Muilinti. Ir pn*- 
zidentas nedoro jokių pastan
gą juos įvykinti. Tie patys mi
lijonai žmonių- su pasigailėji
mu žiuri į Ameriką, katrų 
daug žadėjo pasaulini ir ]«a- 
sekinėje nieko nedavė.

Į *
NENORI PASIDUOTI 

MUTINĖS CALIFORNIJOS 
GUBERNATORIUS.

2E

Baltstogė, liepos 26 (suvė
linta). — Vietos didelis gėle- 

Ižinkelio kiemaR prikimštas vi- 
.suluos lųsiuš lenkų lraukinių. 
Bolševikai briaujasi am šito 

‘miesto nežiūrint to, kad pas- 
jkelhta mūšių jiertrauka.

Pirmosios lenkų armijos ge
nerolo vado vyriausioji sto
vykla, ty. raštinė, ėia yra vie
nam trnukinyj. sudarytam iš 
pasažierinių ir prekinių vago
nų.

Aplinkui nvpakem'imnas 
karštis ir tvankas. Daugelis su 
žeistų kareivių guli tiesiog 
ant neštuvų stoties platformo
je. Jie apsėsti daugybės mu
sių. Aplink juos sukinėjasi 
lenkų mergaitės raudonose 
uiiiforiiuiM*.

Pebėgėlių pilnas miestas.

1’alh‘gėlių su vežimais mie
stas tiesiog prikimštas kupi
nai. Jie turi vežimuosna susi
krovę lovas, imatrasus, įvai
rios rųšies rakandus, paveiks
lus. Vi'žimuoM1 sėdi vaikai ir 
seneliai.

Mexicali. Žemutinis Californi 
a, liepos 30. — Šitos Meksi
kos provincijos gubernatorius. 
Fantu atsisakė pasiduoti 
Meksikos pro v izi jonulis vai-i 
džioK. jurisdikcijai ir nuapreu-) -Tą v««ximų su/
dė su ginklais ]>asipriešinti. ’ kimšę stotin, aplink traukinius 
jei čia valdžia atsiųs savo ka- ’ ir kitur maldauja, prašosi 
riuotnenę. i priimti juos su namiškiais ir

Gubenintorius Cantu tvirti-, ‘įniktais j lient kukius vngo- 
na, jog jis nesipriešina provi-l ’{J,d butų progos iškvliau- 
zijonaliam šalie# prezidentui. J’ tolinu nuo ntsibriaujnm'ių 
Bet jis priešingas siunčiamąjai bolševikų, 
prieš jj kariuomenei, kuriai!

I vadovauja jam nepatinkami, 
į žmonės.

Suv. Valstijų konsulis Bo- 
j yle telegrafavo Wa*hingtonan, 
paragindamas savo vyrintisy- 

| Im,> pataq>ininkauti ir sutai
kinti guliernatorių Cantu su 
provizijonale valdžia.

karės stovykla. Pakilusi kaipir 
iietvnrkė."

Kareiviai nusikamavę.

Jis buvo {takiausias, ar ma-, 
nąs tolesniai {iriešintios Isd- 
ševikams.
t “Mes taip pasielgsime, kaip 
dalmr pasielgiame*’, atsnkė 
gvnvrohis. “Aics taip gisiuiela
me jnu antroji savaitė. Knrei- 
vini ant arklių užmiega ir nu
krinta. Tas pat yra ir su ar
kliais.

“Svarbiausios musų pastan
gos pasitraukiant su savim! 
paimti visokią karės medžia
ga, kad ji netektų priešiuin- 
kui. Pirmiau savęs nies varo
mi1 pulkus galvijų ir mėgina- 
me, kur tik galime ir kur sus- 
IM'jnuu*, paskui save sunai
kinti kelius, susisiekimo prie
mones ir daiktus, kokių nega
lime paaiitnti.”

Po lų žodžių generolą* tik 
su ranka mostelėjo. Jo vaide 
matėsi susigraužimą# ir bloga 
lenkų padėtis.

Dulkių debesiuose.
•

Per vieno vagono langą te
ko jiiiniatyti traukinį. 

I džiantį stoties kiemą 
žiuojantj pietų šonan.

Palengva jis ritosi
mų* vagonai* kareivių, mote
rų ir vaikų. Apt vagonų sto
gelių daug kareivių buvo pri
sikabinusių.

Moterys su pundais ant pe
čių. su žąsimis ar |mršiukais 
pažastėje.

Toliau* už miesto aplink ge
ležinkeli] ir keliais tik vienų 
dulkių delieays, pakilę nuo va
žiuojančių ir einančių neap- 
skaitomų burių jiabėgėlių.

Visi jie In* vilties. Nes neži
no patys kur keliauja, kur 
gaus prieglaudą. Tik visi jie 
žino, kad jie bėga nuo lmlše- 
vikų. Jiems Valdžios liepta 
taip daryti.

(Sulig vakarykščių telegra
mų, bolševikai jau paėmė Bal
tstogę).

uplei-
ir va-

su pil

<

6
i

r- ‘ ■

simi-

Tuo tarpu valdžios paskelli- 
tn evakuoti miešti;. Susiliėgi- 
ii-ns dar didesnis.

Amerikos įinšelpim-s organi
zacijos darbininkai pabalino 

j paskutinius savo daiktus gy
ventojams ir iškeliavo pietų 

; šonan.

dės visas pastangas su- 
revoliuciją Lenkijoje, 

lenkai privalo suvienyti 
- A f—- • .- •pvitijVlAUV UVimm

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
KAUNE PAKILUSI REVOLIUCIJA?

VARŠAVA, liepos 3(1. — Čia gauta žinių, kad Kaune pn- 
kilusi bolševikinė revoliucija. Nuversta Lietuvos vyriausy
bė. Smulkmenų apie revoliuciją čia negauta.

(Variavo dažnai patiekia pramanytų žinių apie Lietuvą ir 
lietuvius. Matyt, ir šita žinia paduota pakenkti Lietuvai).

ATSINAUJINU MŪŠIAI Už GARDINĄ.
BERLYNAS, liepos 30. — Už Gardiną atnaujinti )>ašėlb- 

sieji mūšiai. Pietinės tvirtumos pereina iš rankų į rankas. 
Bolševikams pavyko atgauti penkias tvirtumas, 
j Lenkų lakūnai .preneSo, jog ant Gardinu uluuiršuoja 10,

I bolševikų ra i ta rijos. s

VARAAVA, liepos 30. — čia nei kirk jau neabejojama 
q»e tai, kad bolševikai turi tikslų trukdyti padarymą armis- 
ticijos su lenkais. Jų tikslas nr taika, bet {atimti Varšavą ir 

ti visą Lenkiją. Apie tai čia yra vienos nuomonės

ir energiją sn tikslu apsidrau
sti garbingąja! taikai.”

Taip rašo Gazeta Wnrszatr
ak a.

Bolševikai pažangiuoju.

Teorijoje Imlševikų su len
kais mūšiai pertraukti. Bet 
praktikoje yra visai kitaip.

Galicijoje Imi Ae vi km yra pa
sivarę arčiau Lvovo. Tą mies
tą jie palengva apsiaučia iš 
trjių šoną. Vietomis lenkai 
mėgina ginties. Bet neturi 
spėkų atsilaikyti.

Fronto centre bolševikai 
turi paėmę Pinską. Bet jei bol

ševikai visais šonais ir toliau* 
pažangiuos. lenkai bus priver
sti apleisti Pripetie* kraštą. 
Šiandie jau yra didelio pavo
jaus Pinsko-Bre^-Litorsko ge
ležinkeliui.

Šalo Variavo* įkuria didelė 
oficiemms mokykla.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

TURBUT, BOLŠEVIKAI NORI PASIEKTI VARAAVA
LIEPOS 30, 1920.

M* i • —« meago su pnrmirsaaui. — ura* 
foa or** šiandie-, Vakare vėsiau. 
ryloj vidutinė temperatūra.

Vakar aunžčiasaioji tcfnĮM rafura 
buvo 89 L iemiauaioj' — 6S 1.

Saulė teka S41; kkl£ia« 8-.lt.

NEKUOMET TAIP NĖRA.

— Eik šalin nuo to pijarfb? Keturių valandų praktikavy 
maa skambinti užtektinai kiekvienam jaunam žmogui.

AT-

Vado traukinis.
Vado raštinės arba stovyk

los traukinis sudarytas iš trijų 
trečiojo skyriaus pasažierinių 
vagonų ir kelių prekinių.

Vienam posažieriniam vago
ne turi pastogę generolas va
ikis su štabu. Kitam vagone 
miRtntyti keli stalai, nnt kurių 
ištiesti žemlajiini. Ten yra 
ir «|>eracijinis štabas.

Trečiam vagone telpa tele
grafų ir teieionų instrumentai, 
katrie tuojau* sujungiami su 
išlaukinėmis vielomis, knip tik 

I kur sustoja traukinis.
Kilus prekinius vagonus už

ima kareivini, arkliai, automo
biliai ir kitokia kari1* nasižia-

Keturi prieš vieną.

Iš generolo vado paaiškini
mų kore*])undentanis paaiškė
jo, jog rytiniam fronte IioIm*. 

jvikai keturis kartus skaillin- 
gvsni ’iž lenkus. Taigi prieš 

j vieną lenkų karei v j yra keturi 
bolše%*ikų kareiviai.

“Mes labjnusiai reikalingi 
vyrų ir reorganizacijos (ge- 
!**!»*« paritvarkymo) ”, rMtkė 
generolas. “Daugelis kareivių 
burių neturi ginklų. Šiandie 
susisiekimas burių su būriai* 
tiesiog negalimas. Negalima 
net susinešti sn vyriausiąja

i *l< -
9

■

RUMUNIJOJE STREIKĄ B 
ANT GELEŽINKELIŲ.

Konstantinopolis, liepos 36. 
— Soltano valdžios delegacija 
buvo iškeliavusi i Parvžiu per 
Rumuniją. Nuvykus delegaci
jai Rumunijon, tenai nt rastas 
pakilęs streikas ant geležin
kelių.

Turkų delegacija tad sugry- 
žo ir iškeliaus Tarpžemių jū
rėmis j Prancūzijos pakraš
čius.

Turkai keliauja Pan žirni 
tenai pasirašyti po taikos su
tartimi.

PINIGU KURSAS,
Svetinių viešpatijų pinigų ver

tė, mainant nemažiau 825,000, lie
pos 29 buvo tokia aulig McrrhanU 
Lmii and Trust Ce.: 
Anglijo* sterlingų svarui 
Lietuvos 100 auksinų 
Lunkijos 100 markių 
Vokietijos 100 markių 
Prancurijoh už 1 dol. 
fivcirarijoa UŽ 1 do>.

$3.75 
2.38 

.♦3

.13 fr. 00
5 fr. 80
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UBTVVH* KATAIJM V DIENTLA4TIS

“DRAUGAS”
Ekoa koMlkno lfekynia ncd^ldJenliM.

FHKXrMr.K vros KAIXA: 
CHIUAOOJ IK VttlENYJK:

Metama .................................. 43.00
Fuaci Xict|| .. • • • • • 4.0i)

•V V. VALST.
Metanu .................................. *0.00
PuM-l Metų ....*................. S.00

Prenumerata mokatil Uikalno. I-al- 
kiu skalno! nuo utairaAyino dienos 
nn nuo Nauju Mėty. Norint permai
nyti adreao visada reikia prlUųsU ir 
aanan adresna. rinitai cerinuala siu
sti llperknnt k rasoje ar expreee "Mo- 
nor Ordor" arba {dedant pinlfun | 
registru otų lai Aks.

Nelaimių Šaltinis.
________________ DRAUGAS

Debesys Atslenka.

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

kluu>i- 
perbul- 
kunsl i-

Kova už Mokyklas.
.Midiigan’o valstijoje, kur 

yra didieji miestai Detroit. 
Graud Rapids ir kili, atsirado 
žmonių pasirašiusių ant peti
cijos, kad Valstijos Konstitu
cijoje taptų įvesta permaina, 
reikalaujunti, kad visi vaikai 
tarp šeštų ir šešioliktų metų 
mokintųsi vien viešose mokyk
lose (Public Sebuols).
Pasirašiusių imi peticija žmo

nių skaičius buvo taip didelis, 
kad rudeniniuose rinkimuose 
jau galima buvo dėti 
mų, kad rinkikai jį 
Muofu ive-ti permaina 
tucijojc ar'neįvesti.

Jei balsavimai išeitų taip, 
kaij> jieticija norėjo, tai Michi- 
gano valstijoje reikėtų užda
ryti visas katalikų ir protes
tantų parapijines mokyklas. 
Tada vaikų skaičius viešose 
mokyklose taip padidėtų, kad 
jose neištekt ų vietos. Viena
me tik Detroit’o mieste atsei- 
tų statyti naujų mokyklų už 
dvidešimt milijonų dolierių. 
Bet ne tas dalykas parupo 
M icliigan’o gyventojams.

Jie stebėjosi, kaip guli Imti, 
kml jų valstijos konstitucija 
galėtų panaikinti galėjimų žino 
neina mokinti vaikus norin
tiems ir gulintiems tų padary
ti. *

Protestantų kunigas L. A. 
Linu iš Sngiimu* ir valstijos 
sekretorius t'olemau C. Vimg- 
iutn kreipsi prie generalio 
advokato (Attornev Geiierid) 
Groosbeek’u, klausdami, ar jh- 
ticijos sumanytoji konstituci
jos jiermaina nėra priešinga 
pačiai konstitucijai ir ar gali 
Imti duodama lininiui i!

Generalis advokatas Groe.« 
berk atsakė, kad mokykla ir 
mokinimas yra geri daigtai, lo
dei negali Imti draudžiami nei 
trukdomi nei vienam laisvus 
šalies piliečiui.

P-nus Grucslieck taip-gi |«a- 
'•ūkė, knd sumanymus sumom** 
polizuoti valstijai visų mokslų 
yra ne kas dauginu kaip su
darymas padėties, mduodan* 
ėjos piliečiui pasinaudoti t**i- 
so mokinti vaikus. Pridėsime 
nuo savęs, kad pasityčiojimus, 
o ne teisi*, Imtų pasisemti van
dens, jei nevalia hutų prieiti 
prie juros, ežero. Upė*, balos 
ir Šaltinio.

Genernlmm advokatui pas
kelbus ištarmę prieš peticijų, 
valstijos valdininkai neteko 
teisi*# paduoti jų balsavimams, 
l’ndn peticijos šalininkai, kurie 
mokslo laisvės nęjmkeaėia, su
tarė a]H«liuoti j augšėmusiųjį 
valstijos teismų (8upr«*im« 
Court). Teismas šilkui n ko tų 
dalykų svarstyti utarninke 20 
liepos. Dar neturime žinių, 
kuomi tas toumo posėdis pa
sibaigė.

Penkiadienis, liepus 30 1920\ -J *
■T-"—....... ...
turi jos gauti ir Ui tiek, kad 
galėtų su šeimyna tinkamai 
pragyventi ir fa pelnų daryti, 
o ne tiek, kad priaiveiatų tuk 
stončiai naujų pavargėlių, 
skurstančių savo žemės skly
peliuose.

Suiuų kuinuadunU* msp už
kaltas, kad miestų atiduvė len-1 
kanu;, nes jam nebuvo prisiųs
ta pagulbos Itnknnis utmuŠti. |

Birželio 23 d.

Naujo Minist<*rių Kabineto 
pirmininkas l)r. K. Griniiir 
skaito savo deklaracijų.

Joje pažymi: Lietuva eina 
trečius nepriklausomybės me \ 
tus. Atkovojo 60.000 ketvirt. 
kilometrų teritorijas. Susitvar
kė valdžia. įsteigė daug savi
valdybių, priidetlaniųjų, vidu
rinių ir augštų mokyklų. Der
lius puikus. Lietuva kyla. 
Bet neviskas dn yra joje ge-. 
rai, todėl naujoji valdžia dai-l 
Liiufis: (Rytoj bu.-* jaugiau)

ILGA
MILDUH TEATRAS atsidarys 8UBATOJ, liepos 31, 1921), 

Gilto vai. vakare. Iūepos 5 dienų tapo uždarytas delei paderi
mu raikuliugų pataisymų, ir dekoracijų, kurios jau yra užbaig
ai nos. Iki Sutintai viskas bus pilnai ušbaigtair MILDAS TE
ATRAS atsidarys kaipo vienas iš puikiausių ir gražiausių 
teatrų miesto Chicagos, Viri, kuriu rantė dekoracijas Mildos 
Teatro sako, kad kito tokio gražaus teatro Chicagoje nėra. 
Sutartoj, kiekvienas iš lietuvių galės pamatyti, ar tikrai lietv 

į via! turi gražinusį Chicagoje teatrų. Jeigu tas pusi rodys tikrai, 
tai iŠ to galės visi lietuviai pasidžiaugti! Yra tai pirma didelė 
lietuvių teatralė įstaiga, ir jog pasekmingas vedima* parodo, 

Į jog lietuviai gali sugebėti vesti dideles gražiojo meno įstaigas.
Atsilankiusiems į Mildos Teatrų atkreipiama atvdn į dvi 

i ypatingas deooracijas. Viena didelė dukuracija yra tai ant 
sienos stačiai iueinant į teatrų, taip vadiname “Foyer”, kur 
yra twpittMntuotau sceniškas tueims:— šokėja. Antras dides
nis jmveikslas ant drobės randasi ant “Prescenium Arch”, 
ant lubų. Tas paveikslas reprezentuoja dran ų ir muzikų. Be 
tų dviejų didelių atletiškų paveikslų unt drobės, reikia temyli 

’visa dekoracijos darbų nuo pat “Luby” iki lgzu. Ant sienų, 
iš abiejų pusių,-ant lmlkano, reikia pastebėti rožių vainikus, 
nupieštus aliejaus sjuilvoniis. Yrn kaip gyvi.

Scenoje statomi keturi ūktai: 1) Burg Bros.— “Uand Ba-' 
lanung”; 2) Moliu & El<big»*.—"Nifity Nonsense”; 3) Duel 
ir AVonhrard, — “Bits of Vnudeville”; ir 4) Keppcr Ir Classy 
O*T’ ’ ’l .• p l W

Be to. bus duodami gražus k ruluinieji jiaveikidai.
Įžanga: Balkanus 17 <*entų, apačioje 28 centai.
Nedėliojo teatras bus atdaras nuo 1:80 po pietų, iki 10:30 

vu kare.

MILDOS TEATRO BENDROVĖ.
J. J. Hertmanavičius, Sek r.

Šiandie didžiausias čia su 
žmonėmis nelaimių šaltinis — 
tai didesniuose miestuose au
tomobiliai, gi šalimais tų mie
stų nvapsaugujami geležinke
liai.

Anų dienų viena lietuvių 
šeimyna krito geležinkelių au
ka. Apie tai buvo rašyta bė
gančiose žiniose.

Vyras tu moterimi, dviem 
vaikais ir vienu giminaičiu iš 
Chicagos išvažiavo automobi
liu pasivažinėti ilgais, gražiai 
nutaisytais vieškeliais.

Netoli nuo Michignn City, 
Ind., automobiliui važiuojant 
skersai geležinkelio staiga nt- 
iižė greitasis traukinis ir vi
sas penkias gyvybes momen
taliai pakirto.

Tai ne pirmas ir, be abejo
nės, ne paskutinis toks baisu: 
atsitikimas. Po kiekvieno to-' 
Kiu atsiukiuio pusiikiiujiuiui, 
pakalbama apie kokias nors 
atmainas ir paskui viskas pa
silieka posenovei.

Štai tik vienam Chicagos 
mieste nelaimėse su auiumobi- 
liais gatvėse kasdien žųva "po 
keletu žmonių, daugiausia vai
kų. Praėjusiu pusimčiu pra
ryta netoli 31)0 aukų.

Mieste gyvuoja parėdymai, 
kaip atsargiai turi važinėti au- 
tomohilistai, kaip jie turi sau
got ies nelaimių.

Tečiaus parėdymai didžiu
moje nepildomi. Taip yra to
dėl, kad čia leidžiama gatvė
mis trankyties ir nemokan
ti.*ins pavaldyti automobilių.

Tad kol gj vuos lokiu nepa
kenčiama tvarki*., taip ilgai 
gatvėse bus žudomi žmonės. 
Ir kuo daugiau.- žmonės bus 
žudomi, tuo labjuus žmonių 
gyvybė čia neteks vertes.

Nesenai vienam Chicagos 
tdLim* teisėjas nukaitinu žino- , 
gelį už plakimų arklio. Nus
prendė jam pasirinkti vienų iš 
dviejų bausmę: arba gaut: ge
rai kailiu su tuo pučiu šluut 
galiu, su kuriuo jis masė ar
klį, arba užsimokėti 25 dol. 
pabaudos.

Žmogelis užsinmkėju pabau
dų. Bet nežinia, kas butų ap
siėmęs pamiklinti rankas su 
sluotgaliu, jei tas nebūtų už
simokėjęs paliaudos.

Yra žmonių, katrie ima 
globon skriaudžiamus gyvu
lius. Bet tie žmones didesnį ir 
prakilnesnį darbų atliktų, jei 
darlmotusi siiimuinti žmonių 
nelaimes gatvėse ir nnt gele
žinkelių, katrie |>rarįja 
aukų.

daug

IS LIETUVOS

Lietuvoje trūksta geležies. 
I'kininkai kaip kur prisitaiko 
Itasisuvinti sulaužytų tiltų it 
kitokių dalykų geležies num- 
irain- ir akėčiom*. Girdėti, 
kad “Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė” žada tas senas ge
ležis gųbenti užsi<*niii ir su
mainyti nnt naujos geležio. 
Gulėtų Bendrovė kų naudin
gesnio prasiiiinnyt),

Jonava. (Kauno apskr.). č’iu 
<laiig sulenkėjusių, bet jie ka 
tulikai. Rinkimuose daugimi- 
sia laimėjo čia kr. deni. p. ir 
šiek tiek “valstiečių sųjunga” 
savo apgaulingu vadu įt
raukė.
“Pirmeiviai” imt rinkimų 

vietoj*- ir dienoje varė agita
cijas, nežiūrint to, -kad taip 
daryti draudė įstatymai. Bet 
nekuria “pirmeiviai** tai, ly
gus deglųjai, įstatymų nepri- 
Ikužįsta.

Lukšiai, (šakių aps.). Čia 
“I kininku Sąjungos” posėdy
je kun. J. Stanaitis aišaino ar 
pie taupimo ir skolinimo kasų. 
Nutarta steigti

pa- 
bet

Kulniai j>aNaulis pradėjo va- 
surų 1914 metais. Tik štai 1 
rugpjūčio prasidėjo žmonių 
pjūtis ir dar nepasibaigė, nors 
jau eina antroji pusė 1920 me
tų. Jau buvo bepradedant ka
rė liautis, liet Lunkai užkabino 
bolševikus ir tapo sumušti. 
Šiandien turėtų prasidėti 
liaubos, arba tarpukaris, 
nežinia ar prasidės.

Bolševikai yra dideli ir ga
lingi. Niekas nežino kiek jie 
turi ginkluotų vyrų, kiek yrn 
prisidirbę karės reikmenų. Vo- 
kiečių išlavinti ir gudrus mei
steriai, nepakeldami tos naštog* 
kurių unt jų tėvynės užkrovė 
jiergalėtojai. nuvykę į Rusi- 
jų pudėjo bolševikams pasi
gaminti daug ir gerų karu rei
kmenų. Jei ne patys geriausi?- 

1 ji. tai ganėtinai geri karės ve
dimu žinovai \ okiečiui ir Ru
sai tarnauja raudonoje ImiI- 
ševikų armijoje. Ji |>arodė. 
kad inoka apsidirbti su Len
kais, kurių kariuomenę vedė 
Prancūzai oficierai (arba .ka
rininkui).

Suklupdę Lenkus bolševikai 
sako jiems, kad nesitars su 
dvarponių atstovais, tiktai su 
darbininkų ir ūkininkų reika
lus ginančiais asmenimis. 
Lenkai ūkininkų vadų socija- 
listų Witos’ų iiastatė ministrų 
pirmininku, durbininkų vadų 
socijnlistų Daszynskj |>astut<* 
jo padėjėju. Už judviejų nu
garų sutupi* kuniguikšt'iui. 
dvarponiai ir fabrikantai. De
ryboms prasidėjus, bolševikai 
nulmidys tuos ponus pasislė
pusius užjNikalije socijnlistų. 
Wi(os’a.s su Da.-zj’iiskiti pa
dės nubaidyti. Sapiegos, Grab- 
skio, Paderevvskio vietas už
ims socijulistai. gan-greit ra- 
dikališkesni už Daszynskį ir 
IVitos'ų. Juodu gaus išgirsti 
upkaltinimų, kml suaidėjo su 
ponais. Tokiu budu Šalę soci- 
jalistiškos Rusijos vikiai ga
li atsirasti sooijalistiška Įlen
ki ja.

Vokietijoje jau treti metai 
soeijalistai šeim yni nkauja. 
Kiek joje yra jaunų vyrų, 
tiek yra puikini išlavintų ka
reivių. Jie baisiai nekenčia 
Anglų ir Prancūzų. Rusui Vo
kiečiams dabar kaip broliai. 
Als*ji nekenčiu talkininkų, a- 
beji trokšta įvykinti socijaliz- 
mų. Nepastovus Tankai, ne
gaudami pagellsis iš talkinin
kų, socijalistų veliami, būdami 
tarp socijalistiškos Rusijos ir 
*-ocijulistiškos Vokietijos eis 
>u jiedviem išvien.

Jeigu prie to nejirisidėtų 
Lietuva, tai vietoje žadėtų tri
jų milijonų aukso rublių, gau
tų tris milijonus nežadėtų bo
tagų. Lietuvai nėra nei reika
lo priešintis. Jeigu jau pa.sau- 
lį užlieja socijalizmo tvanas, 
tai ar I>>«*tuVū.** darlius tų tva
nų sulaikyti. Jug didžiosios 
pasmtlio viešpatijos nei neau- 
gino Lietuvos, kad jas gelbėtų 
reikale. Jos niekuomi mums 
nejnidėjo.

Latviai. Estai, Suomiui ar- 
tymi Vokiečiams arba Rusams 
nuraič ir imŽiurouiis. ficcdi- 
joje yra socijalistų ministe
rija. Tokiu budu suaidaro di
delė socijalifllinių žemių krū
va. .Jos visos viena šalia kitos.

Mažai ko turinčiai Lietuvai 
socėjalistiškai jM-rsiorganizuoti 
yra nedidelis daigias. Daugiau 
gavo kentėti Rusija, kui nepil
nai tų ]>udarė, dar daugiui! 
kentės yokietija. Prancūzija 
ir Anglija negali nei paini li
ty t i apie tai. Jų namai susta
tyti iš kitų akmenų, geru ce
mentu sulipinti. Dabar imk ir 
sugriauk ir perkrauk kitaip.

Tnip darant ir darbo reikia 
daug, ir atseis njune '.i daugy- 
Im*s gerų ir brangiu daigtų rr 
nežiną ar bus jpriau. Šimtais 
metų vadovavę pasauliui, dRr 
pernai turėję vilti, > ir vėl va
dovauti Pruncuaai su Angiai* 
visai mažas vietotos tegautų, 
jei pusaulis ąocljalhtiškar 
persiorganizuotu. Prancūzai sn 
Anglais niekuomet neapsiims 
socijahstiškai persiorganizuo
ti.

Teėiaus socijalistiškii Rusija 
gerai suprantu, kml Vokietija 
turi glaustis prie bolševikų. 
Patys talkininkai sudarė Vo
kietijai tokių padėtį, kad gv- 
ve.di įveiktoji Šalis gali tik
tai t idaina iš vien su tais, ku
rių talkininkai dar neįveik’, 
t. y. su bolševikais. Rusija tat 
jaučiasi galinga. Ji žino turint 
dalelę -avo -.diįuiikų .MM'ijur 
tų partijų Belgijoje ir Italijo
je. Jei Eurt.|oje iškils <oci- 
jnlisti, ir luitisiKijalistų karė, 
tai tiedvi sali turės arba sto
vėti šalyje, arba prisidėti prie 
socijnlistų pusės.

Belgija dar gali šiek tiek 
svyruoti. Bet Italijoje ir tauti
ninkai šauks savo valdžių eiti 
prieš Angliju ir Praneuzijų, 
nes iš Anglijos norės atsiimti 
Muitų, iš Prancūzijos salų Ko- 
rsikų. Abiejų tų salų gyvento
jai yra Italių. Jei Italija ka
riavo su savo talkininke Aus
trija dėl Triesto, tai ji kariaus 
su savo talkininkėmis dėl 
Maltos ir Korsikos. Tų žino
damas lx*niuas juu iš ankstu 
skaito, kml Italija yra Rusijos 
talkininkė kovoje su Anglija ir 
Prancūzija.

Tos kovos reikia tikėtis ne- 
tolymoje ateitijt*. Suvienytų 
Valstijų valdžia jnu trukdo 
savu piliečių išvažiavimų į 
Lietuva, nes tikisi, kud imi.-ų 
šalis ^veikiai atsidurs naujos 
karės lupenose. jTaip nesentu, 
tnip ilgai ir taip smulkiai Lie
tuva kentėjo, kad Rusija su 
Vokietija kovėsi. Dabar vėl 
naujos, gal dar ilgesnės ir <li- 
desnės nelaimės jtavojus visai 
arti prie mus. Kad nors praei
tų pro mus šita nelaimė.

ATEIVIŲ KLIUBAS.

Mishawaka. Ind. Vengriu, 
ukrainiečiui ir kiti ateiviai 
Mishawakoje priguli ,priv A- 
menkos Raudonojo Kryžiaus 
ateivių kliulai. Kliubc mokina 
pilietybės dalykų ir anglų kal
bos. Apart mokslo, kliulms tu
ri puikių orkestrų ir nesenai 
užsiėmė sportu. Kliubas 
pageli m* jo daugeliui savo na
rių guul pilietybės pupera .

rAMTOHTU BUAMKAB 
, P1LIM>MK

TwL Drov«r T««af

Dr. C. Z, Vezelis
LiKnnns DRanmas 

Valaadoa: avo t ryto iki t rak. 
8erodoml» nuo 4 irt • vakaro 

«iia so. AsnuANo Avtirt 
arti 47-toa Gatvta

$|.$2-$3-M-j5-$6-S7S

Specialiai dėl Petn. ir Subatos
Balti Canvas

Nepaprastai gera* bargenas 
moterių, mergaičių jr vaiku 
balti canvas čeverykai — vi
sokio didžio — Naujas stdckas 
— gerai padirbti — gražiai at
rodo — Padirbimas kainuos 
suvirs $1.

Sport Čeverykai
Vertės iki $4, $5. $u. mote

rių, mergaičių vaiku canvas 
SU; e. iai, oxfords, ptuups ir1 
vok. riai s pu ♦_ — <?u Good- 
year ranka dirbtais padais — 
žemais ir augštais apcacais.

$2
!

LIETUVOS ST. SEIMO 
DARBAI.

16 
svarstomas trėmimas Lietuvos 
piliečių ir svetimšalių. Daug 
Seimo atstovų tame reikale 
kalbėjo. Soc. iemokratns Po
žėla. buvęs K lips ūku komisa
rus, kalliėjo kaip strož.ievis 
vartodamas stdrJicvianis tin
kančius žodžius. Savo prieši
ninkams jis sakjš “jus žviegia
te” ir panašiai) Matyt, Požė
la užaugu tarp šyktiiginnčių su 
tvėrimų.

Tariamasi klausime sudary
mo mmjos valdžios ir rinkime 
prezidento.

Birželio 18 d.

Priimtas pildymas kaip že
mę pųrleiždi, ir |k.-i.
sti. Svarstym ų pakeitimas ir 
pupildyimu* dv^pu durbininkų 
at*laty<liiriu)'> įstatomo Tas 
tupu sugrąžintas komisijai. 
Vaidilos ntslovai atsakinėjo į 
paklausimus.

Teisingumo Ministerts pra
nešė. kad nusprendimai niūki 
ryti darbininkų nenaudai, tun 
sykiu buvo teisingi, sekant įs
tatymus.

Krašto Apsaugot Mini storis 
prMiese. ka<l pnkiansnuv da
vėjai nežino patys ko klausia, 
ne.** ilųugpma tų.asmenų, apie 
kuriuos klam-iu, ' ' jau liuo-

dirbti.

plenumo posėdyje Imvo ČEVERYKAI
Naujas Stock’as

_ ~ r

Augščiausios Rųšies

VYRAMS.
Mes tnip put turime už >H.<to(),tiOO vertė ėevrrjku ir puuėcvurykių vyrams nuo ši iki $7. teo- 
skuroM, ruiikn dirbiniu poduia, juodi rudi visokio stylfna* darbiniai ir šventadieniai.

MOTERIMS.
Turime didžiausiu eile ėcvaryku*, pu^evcrykti, pump«, iš kuriu galima pasirinkti — visokio 

didžiu ir ųudviu — žemais ir uugMUū apcacaia, kiti, ealf, vcals nkurus, pateut leatber ir utiniai.
. 1 VAIKAMS.

Dideliame naMirinkime uulima Kauti vaiką ir inoriniičiu ėeveryku. litui ir trumpais nubus, vi- 
aokiu spalvų ir didžio. S)H*eialiai vaikams army ^čeverykaia. Geria u si ot rųšies ir darbu čevery- 
kui dcl švriitatiieuio.

r«*

įžanga Dykai Atdara nuo 9 ryte iki 10 vakare.

-COLISEUM"’-•

Atdara Vakarais Wabash Avenue ir l$4a Gatve.

ALLIED MANUFACTURERS AND JOBBERS
—

Didžiausias Ceverykų Išpardavimas!

I

v

A

t

t

ni. Visi, norinti

$i.$2
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J. K.

SKAITYTOJŲ BALSAI.

&

4 /

WESTVILLE, ILL.

«

ANT PARDAVIMO
f

V. J. Beisiogalietis.
< *

4

M»

I

Mūriniu namas. S f U t u |h* & kum- 
barius. Kratus H*ra.<« Ir Kūroj vie
toj ant Bridffeport'' kaina 32700.

2 tissyvcnimu murinu noiuns — » 
4r 4 kambarį y. Susas, vanos. Didelis 
1 pacyv. medini’ namas ulpukolyji 
tinkama* ♦vnutttvO tr nnd’fni

/
2 IHi- 
Modi- 
3C6P0

J. P. W AITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LHCTVVTH ADVOKATAS 
IMI M. «WMM> VTKKIH 

TM W. IM* STUMT tnięŪMO.
. Mckla&v 43as

’ Mūrinis luinu- ku Moru Ir 
ityvontniiUs. po 4 *<an> bari Ils. 
n< irsracu uip*kn!■.>,. Kaltui 
nrbti mainom «n< molo namo su 
plal*U&

Taipgi turtas” kliokiu luinu 
totu blsnlul ant pnrduvimo

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

Kampas 33-čios 
Atdara per dieną Nedėlioję.

REIKALINGA
sen* moteris |<ri. valkŲ.

AlaUauklU:
A. NORVILIENE

4020 S. IUmIhiII M.

324*0 Su. V*U*1 Mr.
Venį*. 7144.

REIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT 00.
39th & STEWART

NAMAI ANT PARDAVIMO 
Ironijos. o u>ma> krauturV Retu vio
la lilanlul.

47&1 N». Ilonorv 8tr.

Darbiu, pastovus įuusų fitb- 
rike prie gene ralio darbo. . ’ 

AJbaugh Dover Co. 
2100 MarshaU BlvcL

Murini* nuliui*. 3 tuuryvonlnių. po 
3—7 Ir & katiibunu* Nauji tolio tni 
Ir vanos su medine mr«s»- dėl r 
nutoiuobtltM ant dvieju Imu I.ciurvoa 
UJlKoa. kaina 37400

PARMDTODA
Orueern- Ir KaMatnly krautuvą. Lie
tuviu apgyvento) pno Kv. Jur
gio balny čion rtiaiaMio pardavimo 
tftvatiuoju Ualiivnu.

»33 W. 33rd Str.

Keli žodžiai apie Sv. Kazimie 
ro Vienuolyną.

REIKALAUJA.

REIKALINGI LEIBERIAI.

HH1KAUNGI
Bookeci>er Ir Stcn.irraflsu'. Turi tu- 
rtu noru* iiunudyjluiua.

Atnifctuldle | Metropolitan Statė 
BnuUy.

2201 IV. 2 imi Mr.

,| ........... . T ——

MAEK±8 ANT LAIŠKŲ 
Į EUROPĄ.

ATYDA niZNIERlAMs. 
Ant parriavinm.

buonkrpfkls *rtl (Odelio nusalo O* 
kronu yca *l<4 luoymar paflu* Ir

t> *Mut»»tw»nĄ
• x

Kelely ir. daAslo krautuvė, Retoj lie
tuviu apRyicnUiJ vietoj M<*e**a ver
to* IbOOO.OO. naruos 37000.00. Savi- 
ninku* apleidžia tU<*i«- Auifeuklloi 
2M7 W. 47 Str.

Ttdcfotuu McMinlo 7027.

r----------------;
I Išmok Gerą Amatą. Už 
dirbk $35 iki $75 Savaitėj

a

V

5 hių dulykų ir ]>ak<«lta svarbių

ilcnitL 1139 lad*-paMtcucc Blt<L 
Tcl«-fou*a Vm Burro 291

OR. A. A. ROTH,
Rasa* nd/lojM t* AlniHD 

SpccfJaHMjaa MotcrUUv, Y/riiky
Valku Ir »l*y chronllku litru

VALAMDAS: 10—11 ryto 1—3 po 
1—• TAM- RMMUoniU 10—19 a

OfhMl 33S4 Ko. U*lM«d M.. (3>Jc*«v 
TvicjotiM Drovvr M93

TMtBAOMt T Arda ««»1

Chleago, III.

OR. G. M. GLASER I

I

Tel. Iloul. ISO

PĮiĮĮ($nns^!

79c 79c

uiimiiiiiiniitiiiitniiiiinuiiiiitiiiiiuunt

ERNEST WEINER 
ORY GOODS

1800 W. 47th kamp. Wood BU.
Mes d uodams dvKnhM aisuipa*

K et vargau U mn*tooiia
rrtdallattio psslr.akims asunataL

Vtoakls ■■uai*x>.'i-.au valkam* «ndM- 
ttak Nat** tr jaknus.

Dili be n ae 
i >wn«n«vi»

DRAUGAS

■ 1Si S f

—

j LIETUVIAI AMERIKOJE
DETROIT, MICH.

Kofirertav '

Nedcdioje. 18 <L liepo*, Ąv.
Jurgio parap. svetainėje bu
vo žinomo musų dainininko 
A. Sodeikos koncertas, kuriu 
tvarka buvo šokančiai: 1) A- 
pic lietuviškos <Jiuih>* grožę 
bei jos musą išeivijoje loše- 
tnąją rolę trumpai pakalbėjo 
muzikas A. Aleksio. 2) “Jojau 
dieną“ gerai atliko VuliukHK. 
tStepulionis, Baradas, Adomai
tis, Stankus, Očikas, Judickas 
ir Tvarkunas. 3) “Oj varge” 
ir “Mažas stonas“ šauniai iš 
pildė baritonas p. A- Sodeika. 
4) “Svajonės” jautriai pa
dainavo Gustaičiutė, J įmiki li
te, Viloiųškiutė, Aųtiiioraitė, 
Dumuautaitė, Suuikiciiė, Jun . 
šaitė ir Vainoraitė. 5) “Kar- 
žygis” ir “Kur josi, broleli” 
energiškai užtraukė solistas 
A. Sodeika. <») “Valandėlės“ 
laliai puikiai atliko Jonikiutė, 
Gustaičiutė. Stonkienė, Daii- 
uiantaitė, Valiukas, Adomaitis, 
Judickas ir Stankus. 7) “Nau
ją svietą einam griaut” ir 
“Kur tas šaltinėlis“ skambiai 

. padainavo svečias A. Sodeika.
8) “Bijūnėlis”, “Jau slavai 
suki lo ’ Oj dži uiu,dži unų“ A n t
tėvelio dvaro“ ir Lietuvos į 
himną labai puikiai išpildė j 
skaitlingas ir gerai išlavintus 
L- Vyčių choras po vad. mil
uko A. Aleksio, licikin pažv- 
i|iėti, kad virš minelab koncer
tus labai gerai uinusekė netik 
artistiškai, bet ir nmierijalini. 
Žmonių buvo labai daug. Po 
programui jaunimus gyvai žai
dė įvairius tautiškus žaislus. 
Detroito vyčių 79 tos kuopos 
choras yra tikrai taurai gaivi
nančiu. pulau tarpe < vietinės 
visuomenės, nes apart to, kad 
tunkiai gaivina lietuvių sielas 
gražiomis dainomis, tai dar ir 
visuomenės gjviuusių reikalų 
nepamiršta. Ir taip: kas 
šventadienis taria* savo narių 
renka aukas Raudom*jo Kry
žiaus Rėim draugijai. Jau su
rinko apie $200.00. Taip] at a]>- 
siėniė. užmokėti likusius skolas ' 
už &v. Jurgio purap. vargonus.

Gąrbė tau, prakilnus jauni- ‘ 
nm! , (

Menkniekis.

Šio mėnesio 26 d. Lietuvos 
* Vyčių kuopa laikė svarbų su

sirinkimų, kuriame dideliai ajs 
gailestavo apleidusius kuopų, 
narius. Netekę raštininkės, 
jos vieton išrinko p-lę O. Jur- 
gutamiutę, taip-gi tvarkdariu 
išrinkta p. F» Buikas (gal 
Butkus — red.). Gaila uolių 
narių, kurie aphtido Vyčių 
kuopą, podraug ir musų kolo
niją.

Paskui apkalliėta daug svat-

klausimų.
biųiagu yra durbuoLis šiloju 

Vyčių kuofioje, kitonje' turi 
daug paramos iš savo dvasny 
vado, klebiuo, kun. Brigmnuo.

Po smiirnkuiH* pažaista ii 
link*inai išs. skirst y ta.

Teko gi'ii< n, kiui luu.*^ ij(o- 
Urys-katalikės rengiasi prie 
didelio ir gražaun vakaro, ku
ris bus rugpjūčio 1 d- Patar
tina vikiam* Westvidės lietu- 
vianiH nt*ilankyti.

Angiekasyklų streikas pa
lietė ir šitą miesteli. Visos 
kasyklos nuirtojo iiirhuMon ir 
nežinia kada pradės.

vytu.

RACINB, WTS.

liepos 1« d. S. L. ILK. A. 
67-tn kuoĮja buvo įrengus iš- 
važiariinų, arba piknikų, Mid- 
tvay Park’e, į kurį atsilankė 
svečias, gerb. A. Račkus, ir, 
IKisiprašęs piknike vedėjų, pu- 
sakė triunpą prakalbėtų, nuro
dydamas, kokiu bildu guli a- 
umrikiečini liotuviai pagelbėti 
Lietuvai ekonomišku žvilgs
niu. Aiiot kalbėtoju, tai gali 
tik i»er tam tikras suorgani
zuotas teudrovtnt, ypač p-r 
Lietuvos Prekybos bendrovę, 
kurios Centras yra Bostone, 
Mass. ir ragino visus pirkti 
jos ščrus.

Po to p. Bačkas atgaliojo 
p. J. luizdiiuską Rncino kulo- 
nDeiė, ’-ilnn Tnl’v’*-Ti-v’-s n 
geutą. lodei, kurie rengiatės 
važiuoti Lietuvon, arba kurie 
norite pasiųsti pinigų savo gi
minėms, kifipkitės į p. J. Laz- 
dauską, 815* Park Avo. Jis 
kiekvienam sąžiningai ištar
naus. P-as l.asdauskas yra ge
tai raciniečiajuit žinomas kaipo 
uotus vietos lietuvių tarpe 
darbuotojas.

Amerikos lietuvių mergaičių 
turpe yrn nemažas noras lan
kyti augštesnes mokyklas, bet 
tėvai, ncžrnodaiiii arba nesup- 
rastiaini t« mokslo reikalą, ne
sirūpina jas išauklėti1 taip kai
po dabartiniam laikui pritiktų.

Užtekėjus Lietuvos Respub
likai viskas persimainė. Jau 
neužtenka, kad bernaičiai lai
kytų augštesnes mokslo įstai
gas. Jau būtinai reikia išauk
lėti ir dukteris ap&vietojc bei 
doroje.

Jei nenorime nusikalsti Die
vui ir Tėvynei, tai turime ru- 
pintia dukterų išauklėjimu.

'Tankiai matomo necivilizuo
tų mergšių va*karais besistum- 
dant ant gatvių su lygiais sau 
valkatomis vyrais. Skaudu žiū
rėti į nepadorius jų apsiėji
mus, negražų pasielgimą. Kal
tos už tai ir dukterys, bet di
delė, kaltė ir tėvelių. Jeigu tė
vai rūpintųsi 'savo dukterų iš
auklėjimu, tai musų tautoje 
butų mažiaus įvairios rųšies 
vulkutų.

Turime atkreipti doiuę į 
moteriškos jauuuomenėą auk- 
Įėjimą. Turime rūpintis duo
ti augštesuį muksią savo duk
terims.

Kam rupi doras, .pavyzdin
gas mergaičių auklėjimas, tas 
sulaukęs* rudens leiskite savu 
dukteris į Švento Kazimiero 

Tą js taigą btęg:: 
sioiuis mergaitėmis džiaugiasi 
nevieii tėvai su giminėmis, 
bet taip-gi Bažnyčia ir Tėvy
nė.

Nėra dviejų uentų partinis 
mokestis tarp Suv. Valstijų ir 
Knropos, ir kuomet žmogus 
šioje šalyje parašo laišką kuiu 
nors į hvetintą šalį (Apdrt Bri- 
tisli įsiės), ant konvcrlo turi 
uždėt i*nkių centų markę, 
tuomet laiškas greitai ir. tei
singas nueis.

z Daugelis laišltų niąsli iš A- 
< luarifam i 9ĮRVMMI l>^uri už

tektinai marinų ir prisiųsti A- 
* merikos Raudonojo Kryžiaus 
: Krosus Departiuueiitui Pary- 
, ziuje.

Prancūzijoj kntsos darbi
ninkai reikalauja dvigubą su
mą, jeigu užtektinai štampų 
neuždėta. Bet dar arčiaus v r it • • 
persi u nti m t» trukdymą* 
tais laiškai; sulaikyti šešias 
savaites.

*, kar-

ANT PMIDAVIMD 
narnos. gailina apimt! tuojau* 
kumtairial viriįui ir 
deriilfckl Itaiayi.i. 
7223 ArtiMan Avė.

Savininkas 7101 S.

4
4 apačioj, tuo.
Kaina 12300.,

Ueotrni Ąvr.

4

NETIKĖTA PROGA.
Parsitluodą 

naujas mūrinis 
gražus namus 
ant 3 lubų 6 pa
gyvenimų, va
nos, galias, rie
kt rn ir cemen
tinis lumeJiuin-

tas. Kainuoja $20,000.00

i.'NTUA BAllGKNAK
P*-»|r1lK>rt» W’ r*-»o THtnla 1 

taitliu muf»viepi. Du t rokai Uarforti 
J pus-'* toko, Fordą* J t»p*). 1320 
ni«ni tr vieno* VvorUnd k paaaMeriy. 
kanu vau atrotl' kaip nauji ir par
duosiu visky uk pu»r knlaas. Blanli* 
iMirlltn* i-«i * tuehia Ir minui* nut
rinta visna 11*0'1111110 su R*n<lklu- 
«nl. Pnrsifluoda knn n<*r*'s «ulr* lt na
mo nupirkti •>>>■ atskirai pirklį 
Printastl* parduvimn irrritu laiku 
IkvaAJuoJtl 1 Jotui "P l’nMiittci-lnl kun, 
malnj-Hiu nnt loto. Kns norit 
plnlso pnanryll. tai atslAsuklts pas 
savininkę:

J. UGAITIS.
819 W. 33-M Str.

I’Ihmic YanV IMK.

SVARBUtllllllllillllilllllllllllllllllll'llllllllllllilllll

Turtu patyrimą 
moterių Ilgos*; ru- 
peatlDfal milu
ti u !l*one ir kudi- 
kj laiko llroa.

Parsiduoda 5 kiinikirių 
“bungiilow” ant S. W. Side. 
netoli Arelier, Limits stritka- 
rių linijos. Ulbai geroj vietoj 
vanos gilias, elektra ir ecinėn- 
fini bi: ni<-n> K immjii 
$iL6tW..U0.

Parsiduoda labai pigiai ant 
2 pagyvenimų 2 fintai jk> 4 
kambarius ir dailus bąmunen» 
tas. Kaina $2,500X10.

Parsiduoda labai pigiai 6 
ukeriai žemės, naujas namus. 
4 kambariai ir liume tiktai 
mylios nuo Doimers G rovė, 
III. ir 19 mylių iš Chicagos.

Norintieji pirkti nainus krei
pkitės į mano ofisą:

GEORGE PETKŪS.
Real E statė. Loans
Insurance, Foreign Eschangc 

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

EXTItA BAnUENAS
1'AllSIIironA murini*. S daly na- 

tno* Ou p*KWenlntsl pu 4 kamba
riu* ir 3 |So kvturta Ir atara*. Hon
dos neAn 3130.00 | in<noa). Tfomas 
Ir visi kambariai yr* visai ssrum 
storjrJ. Kaina' 310.000. Statant tok! 
.tsmy dalmr Išdaro* apie 3J3.OO4. Ils- 
okanll* Rrrų nntny i>riktl ateikite pa
matyti. Rsvtnink** r>-v«ns ant J-čle 
auicMo 13 fronto.

A. J. MATJiMilNti.
2ML ko. Inkm Ave^ ChiraKo. III.

romas pi«t- įmona galima nuvelti 
Akrnn. Iiaiuviums n«s nAr* lįst tį
sio duonk»pi(i

AtaikaulUt. .r lataku klatnkite in- 
formardų. skubinkit*. pakol napar- 
duota. h«« nor«*i> hutuviul parduoti 

K «.
IM MooUs Aitu AJtroa.

Lietuva Atgavo Vilnių 
ir Gardiną! t

Pramonei dirva dabar pasididino dvigu
bai. Fabrikai turi chrbo Wic kartus dau

giau, negu kuomet nors pirmiau.

Dr. I. E MAKARAS 
Lietuvi* Gjitjtoj** U ItitrurKas 
ltoo«l**.U: ĮSUS* X Mlrhlsaa Arą 

t*4«r.aa. i-sUman »<* U raliam* 11*. 
CžtlCKROJ: 4316 No. Wood btr, 
ru Avtrorsa vakahe hm Si3* III 7>oe

Y*rA« 711.

P\KMI'l «HIA
oaklnnd' automobilis. 10 nilttosly ne* 
mmo. vlslkkal R> ra*, kaip nauja* is 
nery ranku. Ka* norite cero karo Ir 
indai rauti, ui ivoo.oo, kreipkitės 
prie

KE.U, KKI \Ti: O1T1CE,
4312 No. MikhI Mr.

' Tel. Mi Kinlrj 4320.

l*ar*lni><HU> murini* t'«tt*R«> 
BrliiRtipM-to. I kambaruj. uu*Atn* bel- 
uiianta*. Kalti* 42.700.

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausia* amato*, 
mo* lAmokinune 
| kelely aaval- 
ČIų. prityrimo* 
duodamas tnokl-

nanUoa Vietos atdaro*. SpocijaJis 
Krlau^ymės Sk>Tlua. mokslas ui- 
tanėdlnn visu*.

MAsiKii seni<><>!.
104) N. Stale Mr.

Kampa* Lako a<r. aut 4tu Inbrj.

TT. U.U.
WAS SAVINOS S7AMP3 

aASUKD BV THE 
UNITED STATĖS 
GOVhRNMENT

Fabrikų pelnas ir bendrovių turtėjimas 

auga neapsakomu spartumu. Kas įdeda da- 
bar į “Nemuno” Bendrovę šimtą dolierių. 
tas ui mtnesiokito turės vertės už kelis šim> 

tus dolierių.

“Nemuno “Bendrovė nupirko Brolių Šuvo- 
lovų fabriką Kaune ir dabar jau išdirbinėja 

žemdirbystei ir geležinkeliams reikalingus 

padargus. Fabrikas jau dirba. Bus daug pa
didintas, kaip lik susidės Amerikoje daugiau 

pinigų.

KAS |DĖS 1 “NEMUNO” BENDROVĘ PINI

GŲ, TAS NESIGAILĖS. AMATNINKAMS 

ŠĖRJN1NKAMS PRIVILEGIJOS 

DARBE.

NEMUNO” FABRIKAS TAI DIDŽ1AUSIS 

DIRBANTIS FABRIKAS VISOJE 

LIETUVOJE.

Vienas Seras $40.00
Bet lai tik kol Lietuvos auksino kursas že

mas; kaip lik Lietuvos auksino kursas pa
kils ir už “Nemuno” Bendrovės serus reikės 

kur kas daugiau mokėti. — Vienas asmuo 

gali pirkti mažiausia penkis šėrus.

Visi dėkitės prie “Nemuno” Bendrovės, 
nes tai yra didelį pelną nešanti L-zLc'.l. - 
Pasiskubinkit, nes kuomet Lietuvos auksino 
kursas pakils ir kuomet “Nemuno” Bendro
vės šėras kaštuos daugiau, negu kad dabar, 
kad nereikėtų gailėtis, kodėl nepasinaudojo
te gera proga. Apsukrus žmonės naudojasi iš 
pirmiausios progos ir todėl jiems sekasi. Buk 
tokiu ir Tamsia, pasipirkdamas :(Nemuno 
Bendrovės šėrų!

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

LITHUANIAN 
DEVELOPMENT 

CORPORATION
294 - 8th Aveaae 

New York, N. Y.

1-raktikuoja 30 nuMRl 
Ori*** 3140 So. .MnTRan St. 

Kerta 32-ro SL. Chk-*Rn, IJL
8l’ECIJAU8TAR 

Matsrliky, Vyrllky, taipgi ciuo- 
ulAky Ilgy.

OFISO VALANDOS: Nuo 13 rjrto 
iki a po piety, nuo C Uti 3 valan
da vakar*.

Nedėllomts nuo 0 Iki 2 po pleL 
Telefonas Tardė 441

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas DldmiostyJ:

South La Šalie Street
Kambaris M4

Tct OcutnJ 43M

Vakarais, 812 W. 33 St.
TcL YarOa 401

... » ,

y ’ 1*1,4—i FalUaaa SM^

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistai 

iUtMil So. Mlehlcrui. Arcriun , A

VALANDOS! S iki s .aAar*.

■a■a
PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvi* G>dytnja» ir 11iirui*aa 
Pr-rkelta <>IIh> | l’roplv Te* ir* 

1014 W. 4* Str.
Valandos: 1 iki 3 po pIMy. , 
C Iki S vok. Nodrl. 10 Iki 12 ryte.

Ros. MM W. 41rd blrvet. 
Nuo ryto iki plot. 
Tol. McKinley 903

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgui Street 

CHICAGO, (I.UIOU 
TrJU.Kis. Tonis 6033

Talandoe; — S Iki ll U ryto; 
* po platu iki • suk. Nodtllo- 
mis nuo I lld I vai vakar.

DR. S. NAIKELIS
LIKTI) VIS

GYDYTOJAU IR CUmvilGAS 
oruos tr a/vwtms *im* 

331*3 So. Halsted Str.
Ant Viršau* rnlvi-mal Stale liauk 
Valandų, nuo 10 iki 12 ryio: nuo 
1 iki 4 po pietų: nuo 7 Iki t v ak. 

Nedaliomis nuo 10 Iki >.
THNmm Toni. SM4

PLUNKSNOS.
MmnininnnniinmimmnimnMnMB



UriRUUH

LINKSMAS PIKNIKAS .3

i
Rugpjūčio 1 d., 1920 m.

NATIONAL DARŽE, Riverside, III.
• •

Pradžia vai. i? ryto, panya, K kalno perkant, nkietas" 25c. Darže roikcj mokėti daugiau a
Kurį Rengia —r

%

LIETUVOS VYČIU 4ta ir 5ta KUOPI
š

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

len ir linksma, nes jaunimas linksminasi, o senesniems yra proga pamatyti graliai išsilavinu
sį jaunimą ir sykiu su juo pasilinksminti. Tad visi, sulaukę Rugpjūčio l-mą dieną, j Vyčių 
pikniką, o tikrai busite užganėdinti. Kviečia, LIET. VYČIŲ 4 ir 5 KUOPI.

S
; tctiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimmiiiiiiBii*
s< SUSIRINKIMAS.

CHICAGOJE.
•U* au • » t • • • ” ■ • •

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
8

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

šeštadienis liepos 31 d . 
Sv. Ignacas Lojolu.

GRAND JURV PALIUOSA 
VO MILIJONIERIŲ.

Jis su automobiliu nužudė vai
kina.

UŽKVIETIMAS.

PRAŠALINTA VAKARINIŲ 
PARKŲ TARYBA.

Tai padarė gubernatorius 
Lo\vden.

Chicagos majoras Tliomp- 
soji ir IHiunis valstijos guber
natorius Low«|en — abudu rė- 
puhlikonni. Bet jiedu poli
tikoje itarbuojasi įvairiais ki
liais ir lnluti nesutinka, l’o- 
litikinr kova vedama už pirmo- 
Dylię ne tik Chicagoje, liet ir 
vaisi ijįojc.

Chicagos vaknrinltf juirkų 
tnmylią. kurion im-inn 7 žmo
nes, pą#kirtu majoro Thomp- 
snno ir patvirtinta buvo gu-, 
bernaloriaiis.

Tai butą dar tais laimin
gai# taikais, kuomet majoras I 
gražiuoju eiigyvcnn #u gulmr-l 
na t ori u iii.

Pakilus frakcijinei kovai, 
pnmhiėtn parkų taryba palin
ko prie majoro. Tas gnla-nia- 
toriui nepatiko. Ir štai jis 
ėmė ir prašalino tą tarybą.

Gubernatorius viešai pas
kelbė, kad jei tn parkų htryhn 
dartnmjasi majoro reikalais, 
tni veikiu prieš jj, giilmrnn- 
torių. Ir kaipo tokia yni ne
geistina valstijos tarnyboje.

nio-

f (M
Po-

“(irnnd jnry” paliunsavo 
' nuo atsakomybės Evanstono 
Ijanną turtingą žmogų, B. \V. 
Kittnilge, knis birželio 25 

i vakare važinėdamas automo
biliu suvažinėjo vienn 17 
tų vaikinų.

Kittredge tiiojnns po 
(nelsiimės buvo suimtus,
lieijos nuovadoje padaryta 
krata jo kišeniuosc. Atrasta 
butelis stl degtini*.

Tas reiškia, kad jis mžiuo- 
diiinns automobiliu nebuvęs 
blaivas. jwrgreitai važiavęs ir 
nužudęs žmogų.

Koronerio prisiekusieji tei
sėjai sunreštimtą pavedė 
•‘grumi jiirv” ir tas buvo 
paliuosiiotas jri $25,<100 jmnin^ 
ka.

Ir štai “gnind jnry’’ ima 
ir pnliiiosunja K i tt migi*

Koroneris Hoffnuin negali 
atsistebėti tokiuo “grand jn
ry” pasielgimu. Ne« tas duos 
infiikos kitiems automobilis
tams tmnkyties miesto gat
vėmis su ninšinnrnis ir žudy
ti

Suimtoj pripuolu didžiojo 
švento Ignoto diena. Tas 
Šventasis «nvn tvirta valia ir 
iiiealiunu jkurė visame jMisau- 
Ivje garsų J užuitų ordoną, ku
ris šiamlie turi garsinusių vy- 
•ų tarpe pasaulio in<>ksiiuėių 
visose mokslo šakose.

Taigi. kad praleisti tų dieną 
linksmai, iškilmingai, iv<.g>a 
nm Dievo Apveizdi'.# klebonui, 
kun. Albnvieini varduvės, ku
rio vardus yra Ignotas. Na, 
kad padaryti gražias, vaišin
gas malones, chicagiečini drau
gui, pažįstami, kurių daug 
•audusi ypač jaunuolių tarpe, 
pasirūpinkit atkeliauti j pokilį 
suimtos vakare. Dievo Apveiz- 
dos 
8:30

jMirnp. svetainėn npi< 
vai. vnknre.

Kvieslys.

PRANEŠIMAI.
L. VYČIŲ CHIC. APSKRIČIO 

CHORO NARIŲ IR VISŲ 
ŽINIAI.

praeinančius žnionp#.

NEŽINĄS KĄ KALBĄS.

SAKĖSI POLICMONAS JĮ 
APIPLĖŠĘS.

Bet nepažino plėšiko policino- 
nų būryj.

Edwnrd J. (’agaev.
Weut End ;>ve., pasiskundė 
Austi u jHilicijos nuovados ka-‘ 
pitonui, jog vienus poliemonn- 
nnifomioje jį užpuolęs gatvė
je ir apiplėšęs. Paėmęs $-141.

Nuovados kapitonas užva
kar vakare sušaukė visus po- 
licnionus, sustatė juos eilėn ir 
liepė Cugnejr nurodyti, katras 
iš jų plėšikas.

Cagncv teeiaus nei vienam 
nepažino užpuoliko.

C’ngney yrn pastos klerkas.

5916

POLICIJA NEUŽMOKA UŽ 
VARTOJIMĄ TELEFONO.

Lynns policijos nuovada ne
teko telefono. Neužmokėtn 
kompanijai už vartojimų tele-1 
fono. Tad koniĮmnija uždarei 
tą liniją.
............. ... ~~ ------==1

i

Ii.m* PlaifA* **,.*„•*. L*i«****t** 
NOTA MOJUSIAS

IH» ta NataU< Slratt, Ck<e«p llliaart 
IturHoat ■suurvtao glt-

■yĮTfffvfjrTTiTyodiffyTil

Chicagos R. J< .M. Apskri
čio susi ri nkimas Ims penkta
dienio vakare, liepi# ,'M) <1., 

| Dievo A ji veizdi mokyklos 
svetainėj. Siisirinkinias prasi

dės prieš dev^jin.- vakare.
l’asistengkite visi ntsilnnkv- 

li, nes bus juikeįiu duug avur- 
bių klausimų. Mat, artinasi 
seimns ir kitų Si-ikalų siu-ilk-- 
gimns.

Kviečia Valdyba

DRAMOS MYLĖTOJAMS

Viki drninos pąlėtnjni csntc 
kviccinmi šiandie vnknre 8 vai. 
ateiti j “.\larquitc M]unre'* (imi 
Mnrk Whitc Sąuarc parko—tvd.) 
«alę. Buk pinčiai, n iškilia tnn npie 
rengiamus “Dramos Kursus.’’ 
Taipgi norintieji įrantai* naudotis 
gabu čia užsirvgU’rtmti.

* J. Balsis.

SUSIRINKIMAS.
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Rengiamas

DR-STES MEILES LIETUVIU No. 1 I
=

| Ned. Rugpjūčio 1,1920 
Į LEAFY GROVE, Willow Springs, III.

Prasidės 10 vai. ryto

Kviečiame publiką skaitlingai atsilankyti, nes mes esame prisirengę patikti kuo- 
= geriausiai. Bus puiki muzika, vedama Juozapo Vamagio. Negailėsit^atsilankę. 
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PRANEŠIMAS AUTOBOBI 
LIŲ SAVININKAMS. 

OGDEN PARK AUTO

X

Policiją suareštavo Ihirry 
Ručine, 7253 Stevart nve. Su
areštuotas pasisakė, jog pinu 
ĮHiros mėnesių jis nužudęs vie
nų žmogų ties g2-ra gatve.

Policija buvo pamaniusi 
turinti savo rankose žmogžu
dį, kur- nužudė Colonimo.

Bet paskui įsitikino, kad 
Karine yni girtas ir pats ne
žinąs, kn kalbus.

Pavestas jiatikrinti proto li
gų gj’lvtojni.

Jvvkiisiame L. Vyčių Clii- 
cagos Ajisk. choro# susirinki
me nutarta įrengti išvažiavi
mas rugpjūčio 8 d.. S. m., kur 
nors traukiniu. Išrinktoji komi 
sija, sužinojus apie traukinius, 
šiuo skelbia, kad perbrangu va 
žinoti traukiniu iš (’liiragos.

Todėl praneša, knd išva- 
..inviinns rugpjūčio 8 d. įvyk# 
B 'imiell parke. Jefferson, III. 
Ai pnuzdinti tikietai bus iš
dalinti kiekvienai kuopai.

Toilel kviečiu visus iš nnk- 
>to rengti# šilan išvnžiavintan.

Platesnės žinios bus paskelb
tos vėliau. Komisijos nnrė.

Z. M.,

A. L. R. K. Moterių Sujungi* 
21-nia kuopa Inilo- mėnerani su
sirinkimą pėthyč.. liepos 30 <1., 
1920 r., 8 vaL vnk.. Av. Krj- 
žinUM par. xvet. Visos narės mo- 
lonėkit aisilnnkyM j šį svarbų gu- 
ririnkinuĮ, nm'turim pasitarti 
kildink raugų pikniko, kuria linu 
rugpj. 22 d. Rivrrudėj. Ri rginnn’* 
darže.

Aluoml fimneAu. kad lieka atida
rytu tikru automobilių taikymo tap:i. 
po vardu Oitdr-n Purk. Aulu K.ųiiiir 
Kliop.

Su amatu ran rrrnl aualpallnya. ir 
turini uipkrlnu. kad .darbų atliksiu 
ntaukandinl. ųrolUI Ir pigiau m»gu 
kitur kur. Mano tlkalaa yra tuko, kad 
itarbaa būt atlikta* ataakanHat. O nr 
teari tik atatumua nuo rankų, .dnritų 
galčalu atlikti vt*r>kj. nuo ratų Iki 
virkauk Taipgi turim tam tikru* |- 
rapktua drl red tat orių. grlaUma 
virinti "tyaMlnir" rart«><»'u1 i» 
ginti.

Jai kada paaitalktntų krUon.’-Jr 
kis nalalmt*. galite paAauktt po 
minu 
aline

ru, 
d*-

iI

Bašt. B. D. R.

—

k«»- 
Is- 

Itnriuolu ndr<-«ii. o tnr* prlbtl* 
partrauk U.

REPAIR &H0P
Ratine Avė.
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FARMERIAI NORI DAU
GIAU UŽ PIENĄ.

Illinois, Indiana ir \Viscon- 
sino farmeriai, katrie prista
to Cliiragon pieną kompani
joms, reikjilaujn branginu už 
pieną pradėjus rugpjūčio 1 d.

Jei in reiktilavinins bus iš
pildytas išnaujo pabrangs pie
nas.

TARNAUJANTIEMS KA 
RIUOMENĖJE UŽGINTA 

POLITIKUOTI.

Karės sekretorius Baker 
skeljiė panilyinų, kuriuo 
siems tnrnnujnntiems 'kariuo- 
nienėj<< žmonėms užginta da
lyvauti politikinėj kampanijoj 
ateinančiais rinkiniais.

Baker |M>drnng užgynė, kad 
tnsjp įsakymas nėra atkreip
tas prieš generolą Wood, kurs 
pasižadėjo darbuotles ITartiin- 
w kompanijoje sn tikslu pa
lėkti į karės sekretoriaus vie
tų. kuomet llarding laimės rin
kimuose.

Iš
vi

S. D. LACHAWICZ 
MKrUVYH (JBABOIULS 

rataruaaju. laidotu**** ko pl<i*u»l*_ 
Raikai* m,Wli« ■taUaakti. • Diana 
darbu ulmnlOMtt.
MU W. 23 n. Cblrago. rn.

Te*. O*m1 S1M.

ANCHOR LINIJA
S. S. CALABRIA

6308
Telefonas Wentworth 1598.
MYKOLAS ARBASAŪSKAS

VKrci.trwia SL V. C»L o*ta

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

Kainon kurio* pritinka klakria- 
tuim kitanluL Gmrantuojama kad 
•ulnuplualm* Juma 30* Iki bC% 
ant kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai maliau naru nrholaaala 
kalnoa

Vyru Ir Jaunu valkynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užaakytno 
tat nealalAaukU alutal Ir orerko- 
tol »u dirlellai* ir be. for fltting 
Ir kitokio atyllaua 
Pamatykite muau 
•lutu ir overkotu 
37*. I73S#. 174.
mulai po *4S iki 1*5. Malino* nt- 
no* alutal po S>( Iki *40. Valku 
alutal Ir overkotal 44.60 tr augi- 
člau. Vyru kelinta *4. Ir augėliau. 
Mellnoe pueyllnM kelinta *5.40 Iki 
**1T.*O. epartjalla nuoAlmtla 6% ant 
kiekviena pirkinio etunClamo | 
Europa.

AŽ4**a ei** via— <u«aa liu ė 
vai. vakare Hubatocola 10 vai. Ne- 
drtlomle Iki 4 vaL vakare.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

in.5o im sco 
apecilnl* eile 

po SIS. 17.6*. 
ir 130. Juodi

Vaikai myli ji! Jie prašo Baugiausi
Ji* užlaiko vidurio* grroj tvarkoj. Jis vaiku* nudaro linkimai* ir 

įveikiu! Susideda ii tyriausio itiričtinių ir neturi sav/j nuodingu daliu. 
Suuku*. užtikma*. vidurini patiiKauojantii vaitu*! Veikia greitai— 
malonia L

Pirm negu pirkai, šiurtk. kad "Bimbino Lčlčl” 
paveikslai butų ant pokelio.

$oc vaiitinyiiotc arba 6oc. iu penriuntimu. užtinkant nuo ildirbėjų: 
F. AD. RKHTER & CO., Bok Terašai) BU*. Ne. S, ĘROOKLTN, K. Y.

AKINIU IŠPARDAVIMAS
ŠIA VISA SAVAITE- 

PIRKITE NVO DIRBĖJO 
Paimkite Kito Pelną 

ČIONAI JŪSŲ PROGA!!

FRANKLIN 0. CARTER, M. D

Chicago, UI.
UaNų k.

A

Išvažiuoja Rugpjūčio 17, j 
Hamburgą ir Danzig

_ _ IUK A* gaila Jum*
Huno kalno* Ju* ulgAnrdtna. Norint daugiau vutlnotl 
dyal knrgulr* "IviItu, Aky* Patalaomoa

n 9S9 •j-cios Mėsos narna
Dadtdant $5.00 War Taxų

Paauksinti Akiniai 
M ir aukičiau 

Anskriniai Akiniai 
56 ir aukičiau

$2^5 ir Aukičiau

Mes Dirbame Savo 
Stiklus 

Aklintu*, kuriuo* pirlun 
l»a« inui, oua padaryti 
•nt orderio. Mu>ų kal
no* riauomet tamaauta. 
A lala H k aumuJHua a- 
kiBlua. Mm padlrbal- 
m» lau kitu* f vien* 
diena.

Lokalis Agentas randasi jūsų mieste ar apfllinkėje.

U.S.MailSteamshipCouipany
S. S. SUSQUEHANNA

O. T. 10057

Išvažiuoja iš New Yorko j Bremeną ir Danzig
<ta Jokio mainymo laivų)

Rugpjūčio 4-ta diena
| Itrrmcu »178 Iki SMMl; | l»an>lg 62

Tmi* Kalus | lirrmrn *I2&; • |
U Kart-a iiių

A Uogauki!* |

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

\rt« | X litiniu* Agvntu*.

Tiktai šią Savaitė
M c* Mlulome Junta A- 
kinlu««au paaukidntaia 
S r* Mala, bi kokia aty- 
liau* au Torlc atiklala. 
tai (Ih)iuuiiM baile- 
nna.

Akta rguuninnojame «4e»ę.*** *ga*e.«—a *a.

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4930 W. 13 Bt.

■Uunp. 4* Ooon
Rm. l»» W. 4D A«<w«a

Talnfonaa cir«ro 11*1 
Ofwo Cieara 4* 

CAI.HAMK IJETIVIIIAJ

Trk-foo** lloub-ranl I1H 

no n racdiitic 
uiti ui nnut u nu

DENTI8TAS
1381 * !lal«*.sl Str.

VALANDOfl: a—13 X M. 
1—1; 7—4 p M

Dr. F. 0. CARTER
23 metai ant Statė Gatvės 

ŽVAIROS AKYS P AT AIŽOMOS ”
ta Jokiu skauMiu*. chlorufornioa a/ta IlguabuZIo. r ir n** ntailaaky- 
m«* f ninsn «<fta* Ju* uHlhHn* A* r«!1« Junta nurodyti klrntu* 
tinonių, kuilaom aJ atlUUatau Rvalraa akla l*ar*i3uU«uklta **«rta 
tr adrr*v nrkuriv. Oal nekurta U Jų yra Juaų drangai Žvairo* aky* 
duoda nruiiagumg. nvlnuk ilga,, tat ateik tuojaaa 
paJongvinU — - ■ - . _
rrlknlu likite
Antro* du- 
rta f ’ ew- 
nuu* nuo

kokio tat. Akių, Ausų, Nosies, Gerklės
-■o* *ukHM| T

120 So Statė Str. 2 ros lubos

IT? m

PUEJSNE
PAMEOIKK

10c-30c 60c Butelini ar Proškel 
LAKAI GUlOS DKI.

GALVOS SKAUDĖJIMO
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