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METAI-VOL V. No. 179 

Talkininkai Pakviečia 
Konferenciion ir Lietuva 

Varšavoje Abejojama apie 
Bolševikų Norus Taikinties 

Vokiečiai Siųlosi Talkininkams Kariauti 
Prieš Bolševikus 

PASIŲLO SUORGANIZUO- VILLA TIARAI PASIDAVĖ.! 
TI MILIJONĄ KARIUO NAUJJU VALDŽIAI. 

MENĖS. Ž 
Jis su savd buriu iškeliavo i 

WILSONAS NEIŠPDLDĖ 
SAVO PASIŽADĖJIMŲ. 

Taip sako Eobert Donald. 

LENKAI BALTSTOGĖJE 
Užtai reikalauja sugražinti 

Poznanių ir kt. 

Paryžius, liepos 30. — Lai-

Eerreon. . 
f 

•J Halifax, U. S., liepos 30.— 
Eagle, Pašss, Tex., liepos 30. Ytobert Donald yra pirminin-

Francisi) Villa, meksiko- i kas Imperial Press unijos ir 

BAISUS DAIKTAI DĖJOSI ,karės stovykla. Pakilusi kaipii 
LENKTT VVHKrv. i ištvarkė." 

• • i w 

Kareiviai nusikamavę. 

krašČiui Journal iš Berlyno j n u plėšikų Jadas, be jokiu y-įžymus Anglijoje laikraštiniu 
pranešta, jog vokiečių gen. patingų saJfgų pasidav 
Ludendorif Anglijos diplomą-1 vizijonalei 'Įfeksikos valdžiai 
tiniam atstovui Vokieti joje pa-1 po ilgos konferencijos su gene 
siūlęs pakelti karę prieš bol-;rolu Martiįjez 

* pro-1 kas. 

Tarp lenku betvarkė, neturi
ma ginklų. 

Baltstogė, liepos 26 (suvė
linta). — Vietos didelis gele
žinkelio kiemas prikimštas vi-

LIETUVA PAKVIESTA 
LONDONO KONFEREN

CIJOJ 

lis kariuomenės labai prastai 
suorganizuota. 

Misijos rekomenduoja kuo-
veikiaus Lenkijon pasiųsti a-
munieijos ir pristatyti organi-
zatyvin darban kokius 800 
prancūzu ir anglų oficierų. 

. . . , ,_ . ... i Nes Imtinai reikia tuo jaus per-
Varssva, liepos 2/ (suvelia- . , , .. . 

ta). - Talkininkai po konfe- f UPU° * n k « a r m , J * V 1 S a m 

fronte. 

Talkininku misijos praneša 
apie lenkę padėjimą. 

rencijos Prancūzijos mieste j 
Boulogne pasiuntė sovietinės 
Rusijos valdžiai notą, kad jie 
savo pirmesnių re ika lavimų^ u u joff | n m - va<,m l v i ; i . v | _ 
neatmaino. Pasakė, jog bolše-1 ^ ^ n e f m t i k i m a i d e l a r . 
viku atstovai turi suvažiuoji 

Nesutikimai tarpe bolševikų. 

Londone apturėta informa-

misticijos su lenkais. Nesu
tinkama su sąlygomis. ti Londonan ir susitaikinti su' 

I^enkija. Londone toj konfe- j 
rencijoj be lenkų atstovų turi j 
dalyvauti dar ir parubežinių | 
valstybių atstovai. Ir tik po 
susitaikymo su lenkais talki
ninkai galėsią apsiimti atski
rai konferuoti su bolševikais.', 

j : ***—rf . Bet Trockii Su savo Jsalinin-
Sn tąja bolševikinis pasiųs- k a i s , a i k ( f c i 

Viena bolševikų grupė, ku
riai vadovauja Leninas, nori 
lenkams paduoti tokias armis-
ticijos ir taikos sąlygas, kat

ei m Villa su 180 savo vyrų trau 
kiniu iškelifro i Torreon 

ševikus Rusijoje. 
Tam tikslui Vokietija, sakė 

Ludendorff, gali suorganizuo
ti milijoną kariuomenės, su 
kuriąja bus galima apsaugoti 
vakarų Europą nuo bolševi-
kizmo ir pačioj Rusijoj panai
kinti bolševikų valdymą. 

Už tai Vokietija nuo talki- provizi jonai! valdžia sugrą-
ninkų • reikalauja sugrąžinti I žins Viliai pilnas pilietybės 
Poznamių, šiandie pavesta len-1 teises ir leis jam iškeliauti j 

Sulig 

Atgaus pilietybę. 

informacijų. 

niiesto nežiūrint to, kad pas
kelbta mušiu pertrauka. 

Pirmosios lenkų armijos ge
nerolo vado vyriausioji sto
vykla, ty. raštinė, čia yra vie

kams, ir panaikinti kitas ant 
vokiečių uždėtas Versailleso 
taikos sutartimi sąlygas. 

Be. kitko, vokiečiams dar 
norisi atgauti Danzigą. 

Jis čia Lnperiai Press de-
sJ į legatu konferencijoje kalbėda-;'"V"" Torreon mih-i .v, . . , , - , šokios rųsies lenkų traukimu. , , mas pareiškė, jogprez. w ilso-i 0 , „ . . . , . . . V.T tarinio tvmy.o komendantu, •, , * • * | Bolševikai bnaujasi ant šito ,. . • » . v. . į nas Amerikos vardu trminfa-suhg gantui na /.iniu nuo a- -.. . , . . . , . ^ •i - » u , , • liai buvo įstojęs karės. bu-menkoniskdl konsullo. . „ * v, , , 

vo paskelbęs augstus demok
ratijos principus visam pa
sauliui. Milijonai žmonių 
džiaugsmingai pasveikino tuos j 

. . . ..nam traukinvj, sudarvtam iš principus. v. . . T. , . ; pasazierinin ir prekinių vago-
Šiandie po karės tie augštie- m , 

ji principai paminti. Ir pre-; 'A]y]M nepakenčiau«s 
zidentas nedaro jokių pastan- ^ ^ fe t v a n J c a s Dmge[li. s u 

v | gų juos Įvykinti Tie patys mi- ^ į ų kareiVlų ^ t i e , i o g 
ant neštuvų stoties platformo
je 

daug žadėjo pasauliui ir pa- s i u A p l h l k j u o s j ^ ^ ^ 
sėkmėje nieko nedavė 

gaut u 

KARĖS LAIVAI PASIUN
ČIAMI Į TURKIJOS PAK

RAŠČIUS. 

Washington, liepos 30. —čia 
paskelbta, kad trumpu laiku 
į Turkijos pakraščius bus pa

ros butų lenkų tikrai priim-' siųsta dar 6 karės laivai dau-
tinos. gian. 

ta nota talkininkai bolševikų-
lenkų konfereneijon pakvietė 
Lietuvą, Latviją, Suomiją ir 

kuostipriausiu j 
lenkams taikos sąlygų. Troc* 
kio tikslas — sugriauti dabar
tinę lenkų vyriausybę, arba 

REICHSTAGAS PATTOTI-
NO SPA SUTARTĮ. 

Cliilinabua, |cnr yra jo tėvi 
kė. 

Be to, vadžia jam mokės 
paskirtą kasmetinę pensiją. 

Jo vyrams taippat bus su
grąžintos pHietybės teisės, bus 
išmokėta kiekvienam už vie
nus metus kareiviams atatin-
kanti alga i$ kiekvienas iš jų 
gaus veltui ėav po žemės plo
tą ukininkaiiti. 

lijonai žmonių su pasigailėji
mu žiuri i Ameriką, katrai J i ( 1 a p s - s t i , _ m . 

raudonose 
juos 

lenkų mergaitės 
uniformose. 

Pebėgėlių pilnas miestas. 

Pabėgėlių su vežimais mie-
stas tiesiog prikimštas kupi-

Mexicali. Žemutinis Californi »ai. Jie turi vežimuosna snsi-
a, liepos 30. — šitos Meksi 

NENORI PASIDUOTI ŽE 
MUTINĖS CALIFORNIJOS 

GUBERNATORIUS. 

J is buvo paklaustas, ar ma
nąs tolesniai priešinties bol
ševikams. -
i "Mes taip pasielgsime, kaip 
dabar pasielgiame", atsakė 
generolas. "Mes taip atsimeta
me jau antroji savaitė. Karei
viai ant arklių užmiega ir nu
krinta. Tas pat yra ir su ar
kliais. 

''Svarbiausios mušu pastan
gos pasitraukiant su savimi 
paimti visokią karės medžia
ga, kad ji netektų priešinin
kui. Pirmiau savęs 'mes varo
me pulkus galvijų ir mėgina
me, kur tik galime ir kur sus-
pėjamp. paskui save sunai
kinti kelius, susisiekimo prie
mones ir daiktus, kokiu nega
lime pasiimti." 

Po tu žodžių generolas tik 
su ranka mostelėjo. Jo veide 
matėsi susigraužimas ir bloga 
lenkų padėtis. 

Dulkių debesiuose. 
i 

Per vieno vagono langą te-

Tuo tarpu. Villa ant visuo- kos provincijos gubernatorius 
met persiskifsiąs su militariz-; Cantu atsisakė pasiduoti 
m u 

Meksikoje. 

Rstiją. S t h g gautų žinių, p i r - : f a 5 p ., . Gr i au t i , kol lenkai 
mutinės trys valstybės jau pa
sižadėjo pasiųsti savo atsto-

Berlynas. liepos 30. — Vo-

Meksikos provizijonalės vai 
džww- i^risdikcijai ir naspj»p«f^^C» VW«»HĮ mmmtlm^-suši

ldė su ginklais pasipriešinti J kimšę stotin, aplink traukinius 
Sulig žinių, visoj Meksikoj | jei čia valdžia atsiųs savo ka-; ir kitur maldauja, prašosi 

pakilęs džiaugsmas pasidavus; riuomenę. jiriiniti juos su namiškiais ir 

krovę lovas, miatrasus, ivai- k o pamatyti traukinj. aplei-
rios rūšies rakandus, paveiks-1 kiantį stoties kiemą ir va
lus. Vežimuose sėdi vaikai ir 
seneliai. 

I r nežinia katra katrai gru 
pė nusileis su savo nuomonė
mis. 

vus ton konferencijon, jei to
kia įvyksianti Tuo tarpu Es
tija nors išreiškė, norą da
lyvauti, bet pareiškė, jog ne
sutinkanti su tais talkininkų I Vargiai bolševikai nori taikos. 
pienais. •»-•• ± i t i *i w * .v 
' , Vietos lenkų laikraščiai is-
Ką sako talkininkų misijos, reiškia nuomonę, kad bolševi-

nenoromis turėtų priimti jiems | Spa sutarti, kokią padarė vo-
paduotas sąlygas. ' kiečiai atstovai su talkininkais. 

daiktais i l>ent kokius vago
mis, kad butų progos iškeliau
ti toliau nuo atsibriaujar.čnj 

vadovauja jam nepatinkami, ta evakuoti miestą. Susibėgi-
žmonės. I*** dar didesnis. 

kai, kaip matyt iš jų pasiel
gimo, nepageidauja taikos. Jie 
nori jsibriauti tikrojon Len
kijon. Iš jų veikimo pietų ir 
šiaurių šonuose aiškiai sup
rantama, jog jie pageidauja 
pasiekti Varsavą ir Lvovą. 

"Lenkija pilnai Įsitikinusi, 
jog tarybos gali but kas mi-

Misijos rekomenduoja .Len-j nuta pertrauktos. Sovietų val-
kijoje jvesti kai-kurias atmai-, džia dės visas pastangas su-
nas. Sako, jog lenkų vyrų j kelti revoliuciją Lenkijoje, 
spėkos užtektinos kiekybe ir j Tad lenkai privalo suvienyti 
kokybe. Tečiaus didesnėji da-; visą savo potrijotinę dvasią 

Talkininkų misijos Lenkijo
je jau pasiuntė iš čia savo ra-1 
portns apie Utilitarine lenkų 
padėti i r apie visą padėjimą 
Lenkijoje. 

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

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
KAUNF PAKILUSI REVOLIUCIJA? 

Viliai, kurs buvo didžiausias; Gubernatorius Cantu tvirti-, 
kietijos reichstagas patvirih* j slogutis respublikai. ! na, jog jis nesipriešina provi-

„ c ,JV. ,. l v . . i zijonaliam šalies prezidentui. 
vo šito valdžios didžiai pa- • _* . v. • • taiWflm 
. . . . . . . l Bet lis priešingas sumnamąjar ,K,1>^1KU-

vvkusio laimėjimo pramato-: . : .: . . . , . • -- Į m„„ *„* , , .„u • i n * . , , , ^ , , . , pnes u kariuomenei, kuriai i I.uo tarpu valdžios paskelb-j ma, jog Meksikos respublika 
ŽMOGŽUDIS PASMERKTAS' pasuks progreso kelian. 

MIRIOP. 
•Kriminaliam teisme pasmer

ktas miriop Gene Oreary, kurs 
nesenai vienam saliune nužtnlė 
graiką Reckas. Prisiekusieji 
teisėjai apkaltinimą išnešė po 
pustrečios valandc-

Tam progresui yra dar ne- g u v Valstijų konsulis Bo-I Amerikos pašelpinės orį'ani-
mažų kliūčių. Bet tikimasi ja> 
visas pergalėti. 

ir energiją su tikslu apsidrau
sti garbingajai taikai." 

Taip rašo Gazeta TV*arszaw-
ska. N 

Bolševikai pažangiuoja. 

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

Galicijoje bolševikai yra pa
sivarę arčiau Lvovo. Tą mies
tą jie palengva apsiaučia iš 
trjių šonų. Vietomis lenkai 
mėgina gintiess Bet neturi 
spėkų atsilaikyti. 

Fronto centre bolševikai VARŠAVA. liepos 30. — Čia gauta žinių, kad Kaune pa
kilusi bolševikinė revoliucija. Nuversta Lietuvos vyriausy- j turi paėmę Pinską. Bet.jei bol-
bė. Smulkmenų apie revoliuciją čia negauta. 

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

ATSINAUJINĘ MŪŠIAI UŽ GARDINĄ. 
BERLYNAS, liepos 30. — Už Gardiną atnaujinti pašėlu-

ieji mūšiai. Pietinės tvirtumos pereina iš rankų Į rankas. 
lševikams pavyko atgauti penkias tvirtumas, 

•, l^enkų lakūnai,proneša, jog ant Gardino atmaršnoja 10, 
000 bolševikų raitarijos. • 

P 

TURKUT. BOLŠEVIKAI NOKI PASIEKTI VARSA VĄ. 
\"\ BSA VA. liepos 30. — Čia nei kiek jau neabejojama 

lf* tai, kad i>o!ševikai turi tikslų trukdyti padarymą armis-
ticij su lenkais. Jų tikslas ne taika, bet paimli Varšavą ir 
užkarianti \ s-ą l^enkiją. Apie tai čia yra vienos nuomonės 
"k;iip lenkai, tnin ~\\r^:,u:i\ %•->'.:^?rnkni. 

ševikai visais šonais ir toliaus 
pažangiuos, lenkai bus priver
sti apleisti Pripeties kraštą. 
Šiandie jau yra didelio pavo
jaus Pinsko-Brest-Litovsko ge
ležinkeliui. 

Šalę Varšavos jknrta didelė 
oficierams mokykla. 

LIEPOS 30 1920. 

Chieajro su priemiesčiais. — Gra
žus oras šiandie; Vakare vėsiau. 
ryloj vidutinė temperaiūn. 

Vakar ausščiaasioji tomrxr<ifu,v) 
buvo 89 L, žemiausioji — fiS 1. 

Saulė teka 5 * 1 ; lekižiasi 8:11. 

yle telegrafavo Wasbingtonan.' zacijos darbininkai ])a(1a!ino 
paragindamas savo vyriausy- i r-askutinins savo daiktus g\-

Paliuosuotas Carl Haeglin, bę patarpininkauti ir šutai- j ventojams ir iškeliavo pietų 
amerikonas, kuri Villa palaikė' kinti gubernatorių Cantu su Į šonan. 
imtiniu. provizijonale valdžia. 

TKINGS TKAT NEVXR HAPPEN 
By GENE BYRNES 

NEKU0MET TAJP NĖRA. 

Vado traukinis. 
Vado raštinės arba stovyk-

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

Vienam pasažieriniam vago
ne turi pastogę generolas va
das m štabu. Kitam vagone 
nustatyti keli stalai, ant kurių 
ištiesti žemlapiai. Ten yra 
ir operacijinis štabas. 

Trečiam vagone telpa tele
grafų ir telefonų instrumentai, 
katrie tuojans sujungiami su 
išlaukinėmis vielomis, kaip tik 
kur sustoja traukinis. 

Kitus prekinius vagonus už
ima kareiviai, arkliai, automo
biliai ir kitokia karės medžia
ga. 

Keturi prieš vieną. 

Iš generolo vado paaiškini
mu korespondentams par.iškė-

įjo, jog rytiniam fronte bolše
vikai keturis kartus skaillin-

jgesni u;v' lenkus. Taų<i prieš 
j vieną lenkų kareivj yra ketnri 
į bolševikų kareiviai. 
» "Mes labjausiai reikalingi 
vyrų ir reorganizacijos (ge-

iresnio pasitvarkymo)", sakė 
(generolas. "Daugelis kareivių 
buriu neturi ginklų, šiandie 
susisiekimas burių su būriais 

žiuojantį pietų šonan. 
Palengva jis ritosi su pil

nai* vagonais kareivių, mote
rų ir vaikų. Aut vagonų sto
gelių daug kareivių buvo pri
sikabinusių. 

Moterys su pundais ant pe
čių, su žąsimis ar paršiukais 
pažastėje. 

Toliaus už miesto aplink ge
ležinkeli} ir keliais tik vienų 
dulkių debesys, pakilę nuo va
žiuojančių ir einančių neap-
skaitomu burių pabėgėlių. 

Visi jie be vilties. Nes neži
no patys kur keliauja, kur 
gaus prieglaudą. Tik visi jie 
žino, kad jie liėga nuo bolše
vikų. Jiems Valdžios liepta 
taip daryti. 

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

RUMUNIJOJE STREDIAS 
ANT GELEŽINKELIU. 

Eik šalin nuo to pijant! Keturių valandų praktikavi- i tiesiog negalimas. Negalima 
mas skambini užtektinai kiekvienam jaunam žmogui net susinešti su vyriausiąja 

Konstantinopolis, liepos 39. 
— Sultano valdžios delegacija 
buvo iškeliavusi j Paryžių per 
Rumuniją. Nuvykus delegaci
jai Rumunijon, tenai atrastas 
pakilęs streikas ant geležin
kelių. 

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

Turkai keliauja Paryžiun 
tenai pasirašyti po taikos su
tartimi. 

PINIGU KURSAS, 
Svetimu viešpatijų pinigu ver

tė, mainant nemažiau $25,000, lie
pos 29 buvo tokia sulig Merchante 
Loan and Trust Co.: 
AngUjos sterlingu svarui $3.75 
Lietuvos 100 auksinų 2.38 
Lenkijos 100 markių .75 
Vokietijos 100 markių 2.38 
Prancūzijos už 1 dol. 13 fr. 00 
Šveicarijos už 1 doL 5 fr. 80 
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D R A U G A S 

LIEILVIV KATAME V DIEKRASTIS 

t*r\in> A i \<n, A C » » 

tluia kasdiena išskyrus nedėldie&iu*. 
PRENUMERATOS KAINA: 

CHICAGOJ EK UŽSIENYJE: 
Metams $8.00 
Poaei Metu . . « . . * » 4-00 

SCV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metų '. S.OO 

Prenumerata mokasi iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
aenas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus j 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishiug Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, EI. 

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

Aną dieii# viena lietuvių 
šeimyna krito geležinkelių au
ka. Apie tai buvo rašyta bė
gančiose žiniose. 

Vyras su moterimi, dviem 
vaikais ir vienu giminaičiu iš 
Cliicagos išvažiavo automobi
liu pasivažinėti ilgais, gražiai 
nutaisytais v Škel 

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

ms 
Penktadienis, liepos 30 1920 

Debesys Atslenka. 
Ramiai pasaulis pradėjo va- j Taip darant ir darbo reikia 

sar§ 1914 metais. Tik štai 1Į daug, ir atseis numesti daugy-
rugpjučio prasidėjo žmonių i bes gerų ir brangiu daigtų ir 
pjūtis ir dar nepasibaigė, nors 
jau eina antroji pusė 1920 me
tų. Jau buvo bepradedaut ka
rė liautis, bet Lenkai užkabino 
bolševikus ir tapo sumušti. 
Šiandien turėtų prasidėti pa
liaubos, arba 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 naštoy 
kurių ant jų tėvynės užkrovė 
pergalėtojai, nuvykę į Rusi
ja padėjo bolševikams pasi
gaminti daug ir serų karo rei-

I L D A 

nežiną ar bus geriau. Šimtais peliuose 

turi jos gauti ir tai tiek, kad j 
galėtų su šeimyna tinkamai! 
pragyventi ir fa pelnų daryti, MILDOS TEATRAS atsidarys SUBATOJ, liepos 31, 1920, 
p ne tiek, kad prisiveishj tuk- • 6:30 vai. vakare. Liepos 5 dienų tapo uždarytas dėlei padari-
stančiai naujų pavargėlių, į mo reikalingų pataisymų, ir dekaraeijų, kurios jau yra užbaig-
skurstančių savo žemės skly- amos. Iki Subatai viskas bus pilnai užbaigtair MILPAS TE-

Kova už Mokyklas. 
Micliigan'o valstijoje, kur 

yra didieji miestai Detroit, 
Grand Rapids ir kiti, atsirado 
žmonių pasirašiusių ant peti
cijos, kad Valstijos Konstitu
cijoje taptų įvesta permaina, 
reikalaujanti, kad visi vaikai 
tarp šeštų ir šešioliktų metų 
mokintųsi vien vieš«*e mokyk- kaip atsargiai turi važinėti au-

nės, ne paskutinis toks baisus j kmenų. Jei ne patys geriausi? 
atsitikimas. Po kiekvieno to- • ji, tai ganėtinai geri karės ve 
kio atsitikimo pašūkaujama, 
pakalbama apie kokias nors 

dimo žinovai Vokiečiai ir Ru
sai tarnauja raudonoje bol-

atmaiuas ir paskui viskas pa« 
silieka ĮX)senovei. 

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

Mieste gyvuoja parėdymai, 

lose (Public Sehools). 
Pasirašiusių po peticija žino

mų skaičius buvo taip didelis, 
kad rudeniniuose rinkiniuose 
jau galima buvo dėti klausi
mų, kad rinkikai jį perbal-
snotų įvesti permainų konsti
tucijoje ar ' neįvesti. 

Jei balsavimai išeitų taip, 
kaip peticija norėjo, tai Michi-
gano valstijoje reikėtų užda
ryti visas katalikų ir protes
tantų parapijines mokyklas. 
Tada vaikų skaičius viešose 

mokyklose taip padidėtų, iad 
jose neištektų vietos. Viena
me tik Detroit'o mieste atsei-
tų statyti naujų mokyklų už 
dvidešimt milijonu dolierių. 
Bet ne tas dalykas parupo 
Micliigan'o gyventojams. 

Jie stebėjosi, kaip gali būti. j 
kad jų valstijos konstitucija 
galėtų panaikinti galėjimą žino 
neras mokinti vaikus norin
tiems ir galintiems tų padary
ti. ' 

Protestantų kunigas L. A. 
Linn iš Saginavv ir valstijos 
sekretorius Colcman C Vaug-
han kreipei prie generalio 
advokato (Attorney General) 
Groesbeck'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 Croesbeck taip-gi pa
lakė, kad sumanymas sumor.<--
polizuoti valstijai visą mokslų 
yra ne kas daugiau kaip su
darymas padėties, išduodan
čios piliečiui pasinaudou tei-
so mokinti vaikus. Pridėsime 
nuo savęs, kad pasityčiojimą?. 
o ne teisė, butų pasisemti van
dens, jei nevalia butų prieiti 
prie juros, ežero, upės, balos 
ir šaltinio. 

Generaham advokatui pas
kelbus ištarmę prieš peticija, 
valstijos valdininkai neteko 
teisės paduoti ją balsavimams. 
Tada peticijos šalininkai, kurie 
mokslo laisvės nepakenčia, su
tarė apeliuoti j augščiausiąjį 
valstijos teismą (Supreme 
Court). Teismas susirinko tų 
dalykų svarstyti utarninke 20 
liepos. Dar neturime žinių 
kuomi tas teisino posėdis pa
sibaigė. 

tomobilistai, kaip jie turi sau-
goties nelaimių. 

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

Tad kol gyvuos tokia nepa
kenčiama tvarka, taip ilgai 
gatvėse bus žudomi žmonis. 
Ir kuo daugiau^ žmonės bus 
žudomi, tuo labjaus žmonių 
•rv.vvbė čia neteks vertes. 

ševikų armijoje. J i parodė, 
kad moka apsidirbti su Len
kais, kurių kariuomenę vedė 
Prancūzai oficierai (arba ka
rininkai). 

Suklupdė Lenkus bolševikai 
sako jiems, kad nesitars su 
dvarponių atstovais, tiktai su 
darbininkų ir ūkininkų reika
lus ginančiais asmenimis. 
Lenkai ūkininkų vadą socija-
listą Witos'ą pastatė ministrų 
pirmininku, darbininkų vadą 
socijalistą Daszyn/kį pastate 
jo padėjėju. Už judviejų nu
garų sutūpė kunigaikščiai, 
dvarponiai ir fabrikantai. De
ryboms prasidėjus, bolševikai 
nubaidys tuos ponus pasislė
pusius užpakalije socijalistų. 
VYiios'as su Daszynskiti pa
dės nubaidyti. Sapiegos, G rab-
skio, Paderewskio vietas už

metu vadovavę pasauliui, dar 
pernai turėję vilties ir vėl va
dovauti Prancūzai su Angiai^ 
visai mažas vietutes tegautų, 
jei pasaulis gocijalistiškar 
persiorganizuotu. Prancūzai su 
Anglais niekuomet neapsiims 
socijaMstiškai persiorganizuo
t i 

Tečiaus -socijalistiška Rusija 
gerai supranta, kad Vokietija 
turi glaustis prie bolševikų. 
Patys talkininkas sudarė Vo
kietijai tokių padėtį, kad gy
veni įveiktoji šalis gali tik
tai tidama iš vien su tais, ku
rių talkininkai dar neįveik*, 
t. y. su bolševikais. Ri 

ATRAS atsidarys kaipo vienas iš puikiausių ir gražiausių 
Seinų komendantas esąs ne- teatrų mieste Chicagos. Visi, kurie matė dekoracijas Mildos 

kaltas, kad miestą atidavė len-1 1 l ea t ro sako, kad kito tokio gražaus teatro Chicagoje nėra. 
kams, nes jam nebuvo prisius-i ^UDatoJ> kiekvienas iš lietuvių galės pamatyti, ar tikrai lieu-
ta pagelbos takams atmušti. I v i a i . v

t u r i S r a ž i a u s i ^ ieago je teatrų. Jeigu tas pasirodys tikrai, 
I tai iš t 0 galės visi lietuviai pasidžiaugti! Yra tai pirma didelė 

Birželio 23 d, j lietuvių teatralė įstaiga, ir jos pasekmingas vedimas parodo, 
Naujo MinHerių Kabineto ] *>og l i e t u v i a i 2*aii sugebėti vesti dideles gražiojo meno įstaigas. 

pirmininkas Dr. K Grinius] Atsilankiusiems į Mildos Teatrų atkreipiama atyda į dvi 
-kaito savo deklaraėiia ! ypatingas decoracijas, Viena didele dekoracija yra tai ant 

T . v . T . 'J<? ' . | sienos stačiai ineinant į teatrą, taip vadiname "Fover" , kur 
Joie Dazvmi: Lietuva eina! .„_„__._*... t •>, " t \ r « . . . • * " - • * 

* ' ,wa rcprtrMsiuuotas seemsKas menas:— soKeja. Antras cnaes-
trecius nepriklausomybes ne- m s ^veikslas ant drobės randasi ant 'Trescenium Arch", 
tus. Atkovojo ( ketvnt. j ^ l u f j ^ T a s paveikslas reprezentuoja dramą ir muzikų. Be kilometrų teritorijas. Susitvar
kė valdžia, įsteigė daug savi-

ATEIVIŲ KLIUBAS. 

x tat 
jaučiasi galinga. Ji žino turint 
didelę savo šalmiukų socijal? • 
tų partiją Belgijoje ir T tai i jo
je. Jei Eurcroje iškils soci-
jalisti; ir antisacijalistų kūrė, 
tai tiedvi šąli turės arba sto
vėti šalyje, arba prisidėti prie 
socijalistų pusės. 

Belgija dar gali šiek tiek 
svyruoti. Bet Italijoje ir tauti
ninkai šauks savo valdžią eiti 
prieš Angliją ir Prancūziją, 
nes iš Anglijos norės atsiimti i 
Maltą, iš Prancūzijos salų Ko- vSaiimįt sportu. Kliubas 

tų dviejų didelių atistiškų paveikslų ant drobės, reikia tėmyti 
visa dekoracijos darbų nuo pat ' 'Loby" iki Iciu. Ant sienų, 

valdybių, pradedamųjų, vidų-j iš abiejų pusių,-ant balkano, reikia pastebėti rožių vainikus, 
rinių ir augštą mokyklų. Der- j nupieštus aliejaus spalvomis. Yra kaip gyvi. 
liūs puikus. Lietuva kyla.; Scenoje statomi keturi aktai: 1) Burg Bros.— "Hand Ba-' 
h-ii neviskas da yra joje ge-j lanemg"; 2) Mohn & EVtHge,—"Nifity Nonsenoe"; 3) Duel 
rai, todėl naujoji valdžia dai-1 i r "Wordward, — '*Bits of Vaudeville"; ir 4) Kepper ir Classy 
bnosis: (Rytoj bus daugiau) Cupids, — "Whirtwind Dancers." 

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

vakare. Mishawaka. Ind. Vengrai, 
ukrainiečiai ir kiti ateiviai 
Mishavvakoje priguli ,prie A-
merikos Raudonojo Kryžiaus 
ateivių kliubo. Kliube mokina 
pilietybės dalykų ir anglų kal
bos. Apart mokslo, kliubas tu
ri puikių orkestrą re nesenai 

MILDOS TEATRO BENDROVĖ, 
J. J. Hertmanavičius. Sekr. 

PAKVOKTU BLANKAS 
, PILDOME 

. DYKAI. 

Nesenai vienam Coieagos į ^ gecijalistai, gan-greit ra-
•Sfsuie teisėjas nukaitino žmo
gelį už plakimą arklio. Nus
prendė jam pasirinkti vieną iš 
dviejų bausmę: arbu gaut: ge
rai kailin su tuo pačiu šluot 
galiu, su kuriuo jis mušė ar
klį, arba užsimokėti 25 dol. 
pabaudos. 

Žmogelis užsimokėjo pabau
dą. Bet nežinia, kas butų ap
siėmęs pamiklini! rankas su 
šluOtgaliu, jei tas nebūtų •už
simokėjęs pabauda. 

Yra žmonių, katrie ima 
globon skriaudžiamus gyvu
lius. Bet tie žmonės didesni ir 
prakilnesnį darbą atliktų, jei 
darbuotųsi sumažinti žmonių 
nelaimes gatvėse i r ant gele
žinkelių, katrie torarjja daug 
aukų. 

IŠ LIETUVOS 

Lietuvoje trūksta geležies. 
Ūkininkai kaip kur prisitaiko 
pasisavinti sulaužytų tiltų it 
kitokių dalykų geležies nora-
gams ir akėčioms. Girdėti, 
kad "Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė" žada tas senas ge
ležis gabenti užsienin ir su
mainyti ant naujos geležies. 
Galėtų Bendrovė kų naudin
gesnio prasimanyti. 

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

"Pirmeiviai" 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 
"Lkininkų Sąjungos" posėdy
je kun. J. Stanaitis aiškino a-
pie taupimo ir skolinimo kasą. 
Nutarta steigti. 

dikališkesni už Daszynskį re 
YVitos'a. Juodu gaus išgirsti 
apkaltinimų, kad susidėjo su 
ponais. Tokiu būdu sale soci-
jalistiškos Rusijos veikiai ga
li atsirasti socijalistiška Len
kija. 

Vokietijoje jau treti metai 
soči jali štai 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 i? talkinin
kų, socijalistų 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
ną sulaikyti. Jug didžiosios 
pasaulio viešpatijos nei neau
gino Lietuvos, kad jas gelbėtų 
reikale. Jos niekuomi mums 
nepadėjo. 

Latviai, Estai, Suomiai ar-
tymi Vokiečiams arba Rusams 
norais ir j)ažiuromis. Švedi
joje yra socijalistų ministe
rija. Tokiu bndn susidaro di
delė socijalistinių žemių krū
va. Jos visos viena šalia kitos. 

Mažai ko turinčiai Lietuvai 
socijalistiškai persiorganizuoti 
yra nedidelis daigias. Daugiau 
gavo kentėti Rusija, kol nepil
nai tą padarė, dar daugiau 
kentės Vokietija. Prancūzija 
ir Anglija negali nei pamin-
tyti apie tai. Jų namai susta
tyti iš kitų akmenų, geru ce
mentu sulipinti. Dabar imk ir 
sugriauk ir perkrauk kitaip. 

rsikų. Abiejų tų salų gyvento
jai yra Italai. Jei Italija ka
riavo su savo talkininke Aus
trija del Triesto, tai ji kariaus 
su savo talkininkėmis del 
Maftos ir Korsikos. Tų žino-Į 
damas Leninas jau iš ankstoj 
skaito, kad Itali,j;i yra Rusijos i 
talkininko kovoje su Anglija ir j 
Prancūzija. 

Tos kovos reikia tikėtis ne-
tolymoje ateitije. Suvienytų 
Valstijų valdžią jau trukdo 
savo piliečių išvažiavimą Į 
Lietuvą, nes tikisi, kad mūsų 
šalis veikiai atsidurs naujos 
karės liepsnose.,, Tai p nesenai, 
taip ilgai ir taip smarkiai Lie
tuva kentėjo, kad Rusija su 
Vokietija kovėsi. Dabar vėl 
naujos, gal dar ilgesnės ir di
desnės nelaimės pavojus visai 
arti prie mųs. Kąd uors praei
tų pr0 mus šita nelaimė. 

pagelbėjo daugeliui savo na
rių gaut pilietybės popera^. 

Baldo OotusnltattOB Barcau, l a c 
SS So. Dcarborn S t Chtcago. 
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Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DKMTMEA8 

Valandos: suo 9 ryto Iki 9 rak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakar* 

4719 SO. ASHLAND AVfeMUB 
arti 47-toa Gatves 

l l . • • • • • ! . . . • • < 
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$|.$2-$3.$4.$5-$s.$7 a , 
I i i — . m ^ ... i — . ' 

Specialiai del Petn. ir Subatos 
* * 

\ Canvas Spert Čeverykai 

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
ras, kalbėjo kaip strožievis 
vartodamas stor/ieviums tin
kančius žodžius. Savo prieši
ninkams jis sakė **jus žviegia
t e " ir panašiai. Matyt, Požė
la užaugo tarp arksigiančių su 
tvėrimų. 

Tariamasi klafcsfme sudary
mo naujos valdžios ir rinkime 
prezidento. 

Birželio 18 d. 

Priimtas Įstatymas kaip že
me perleisti, Įsigyti ir įkei
sti. Svarst/ui-; pakeitimas ir 
papildymas dvąpo darbininkų 
atstatydinimo jstaiymo. Tas 
tapo sugrąžintas komisijai. 
Valdžios atstovai atsakinėjo j 
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, senai jau liuo-
si. Visi. norintieji žemę dirbti. 

Nepaprastai geras bargenas 
moterių, merga>.čiu ir vaiku 
baili canvas čeverykai — vi
sokio didžio — Naujas stotkas 
— gerai padirbti — gražiai at
rodo — Padirbimas kainuos 
suvirs $1. 

nų 
3 i 

Vertės iki $4, $5, $G, mote-
mergaičių vaiku canvas 

eiiai, oxfords, pumps ir 
•A)krials po %'L — su Good
year ranka dirbtais padais — 
žemais ir augštais ąpcacais. 

Naujas Stock'as Augščiauttos Rųšies 

VYRAMS. 
Mes taip pat turime už $4.000,000 vertė eeveryku ir pusčeverykių vyrams nuo $1 iki $7. ge-

rt)s skuros. ranka dirbtais padais, juodi rudi visokio stylfaas darbiniai ir šventadieniai. 

MOTERIMS. 
Turime didžiausia eile čeverykus, pusčeveryku, pnmps, iš kuriu galima pasirinkti — visokio 

didžio ir spalviu — žemais ir augštais ąpcacais, kid. calf. veals skuros, patent leatber ir satiniai. 

• l VAIKAMS. 
Dideliame pasirinkime galima gauti vaiku ir mergaičių Čeveryku. ilgai ir trumpais aulais, vi

sokiu spalvų ir didžio. Specialiai vaikams army ^čeverykais. Geriausios njšies ir darbo čevery
kai del šventadienio. 

įžanga Dykai Atdara nuo 9 ryte iki 10 vakare. 

Visas 

H116U10. 

u Atdara nuo S ryte i 

COLISEUM Pilnas 
Atdara Vakarais Wabash Avenue ir 15-ta Gatve. 

ALLIED MANUFACTURERS AND JOBBERS 

Didžiausias Čeveryku Išpardavimas! 

s I -$2-S3-34-$5-^6-s7 NltKO 
AUuSCIAJ 
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P;'!iktadieiiis, lleį>os 30 1920 DRAUGAS 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
DETROIT, M1CH. 

Koncertas. 

Nedėlioję, 18 d. liepos, §v. 

RACINE, WIS. 

Liepos 18 & S. L. R.K. A. 
67-ta kuopa buvo įrengus iš
važiavime, arta piknike llid-
\vay Park'e, į kurį atsilankė Jurgio parap. svetainėje bu

vo žinomo nmsų dainininko 
4 « j •, , . i - svečia*, gerb. A. Racku#, ir 
A bodeikos koncertas, kurio; . ^ v

& . . . . . . . ' 
j pasiprašę* pikniko vedėjų, pa-
jsakė trumpa prakalbėle, nuro-
jclydamas, kokiu būdu gali a-
merikiečiai lietuviai pagelbėti 
Lietuvai ekonomišku žvilgs
niu. Anot kalbėtojo, tai gali 
tik per taiu tikras suorgani-

EVRDAVIMO 
nauias, galiui* ,|>imti tuojaus, 4 

i apačioj, mo- Į 
derniški jtaisyii:a;. Kaina $2900., 
"223 \rt.-sian Ave. 

Prancūzijoj krasos darbi
ninkai reikalauja dvigubą su- i 
m, jeigu užtektinai štampu 
neuždėta. Bet dar arsiaus yra 
persiuntimo trukdymai kar
tais laiškai, sulaikyii šešias 
savaites. 

tvarka buvo sekančiai: 1) A-
pie lietuviškos dainos grožę 
bei jos niusų išeivijoje loše-
U14J4 rolę trumpai pakalbėjo 
muzikas A. Alcksis. M/ «> vJO U 

dieną" gerai atliko Valiukas, 
•Stepulioms, Baradas, Adomai , • w , .... •, , - - ! zuotas bendroves, ypač per tis, blankus, Oeikas, Judickas _. A _ , , \ , 
- „, , o\ an- ,, Lietuvos Prekybos bendrovę, 
ir Tvarkunas. 3) "Oj varge" . n " J 2 *> 
. (iX. v ,, v . . .* kurios Centras yra Bostone, 
ir 'Mažas stonas šauniai iš •'... . J . . , . 

. , , . , . , A 0 j -, i Mass. ir ragino visus pirkti 
pildė baritonas p. A. Sodeika., • , v. y 

4) "Svajonės" jautriai pa-r°t>
!^^us* ' vv 

dainavo Gustareiute, Jonikiu- T T , , _: . & , ,J 

p. J. Lazdausk§ Eaciuo kolo
nijoje, kaipo minėtos b-vės a-
gentg. Todėl, kurie rengiatės 
važiuoti Lietuvon, arba kurie 
norite pasiusti pinigų savo gi
minėms, kreipkitės į p. J. Laz-
dauską, 815b Park Ave. Jis 
kiekvienam sąžiningai patar
naus. P-as Lazdauskas y-i\ ge
tai raciniečiaius žinomai kaipo 
uoius vietos lietuvių tarpe 
darbuotojas. 

J. K. 

NETIKĖTA PROGA. 
Parsiduoda 

naujas mūrinis 
gražus namas 
ant 3 lubų t) pa
gyvenimų, va
nos, gazas, ele
ktra ir cemen
tinis Dauman

tas. Kainuoja $20,000.00 

Savininką* 7101 S. \\,->u ru Ave. 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 

Keli žodžiai apie Šv. Kazimie
ro Vienuolyną.. 

tė, Viloiuškiutė, Y<airioraitė, 
Dauinantaitė, Staukienė, Jan-
šaitė ir Vainoraitė. 5) "Kar-
žygis" ir "Kur josi, broleli" 
energiškai užtraukė solistas 
A. Sodeika 6) "Valandėlės" 
lEO&i p U i n i o i S u i k o VOiliKlUte, 

G-ustaičiutė, Staiikienė, Dau
inantaitė, Valiukas, Adomaitis, 
Judickas ir Stankus. 7) "Nau
ją svietą einam griaut'' ir 
"Kur tas sakinėlis" skambiai 
padainavo svečias A. Sodeika. 
8) "Bijūnėlis", "Jau slavai 
sukilo'V Oj džium,džium,''Ant 
tėvelio dvaro" ir Lietuvos 
himną labai puikiai išpildė 
skaitlingas ir gerai išlavintas 
E Vyčių choras po vad. mu- # u > n k o , ] u , i n v į u l i Ior,,U(, iu 
ako A. Aleksio. Reikia pazv- terpe y r a n e m a ž ą s n o r a s į j j 

kyti augštesnes mokyklas, bet; 
tėvai, nežinodami arba nesup
rasdami to mokslo reikalą, ne
sirūpina jas išauklėti1 taip kai
po dabartiniam laikui pritiktų. 

Užtekėjus Lietuvos Respub
likai viskas persimainė. Jau 
neužtenka, kad bernaičiai lan
kytį aagštesnes mokslo įstai
gas. Jau būtinai reikia išauk
lėti ir dukteris apšvietoje bei 
doroje. 

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

Tankiai matome neci|dlizuo-
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 mūsų tautoje 
butų mažiaus įvairios rųšies 
valkatų. 

Turime atkreipti domę į 
moteriškos jaunuomenės, auk
lėjimą. Turime rūpintis duo
ti augštesnį mokslą savo duk
terims. 

Kam rupi doras, .pavyzdin
gas mergaičių auklėjimas, tas 
sulaukęs"" rudens leiskite savo 
dukteris j Švento Kazimiero 
Akademiją. Tą Įstaigą baigu
siomis mergaitėmis džiaugiasi 
nevien tėvai su giminėmis, 
bet taip-gi Bažnyčia ir Tėvy
nė. 

V. J. Beisiogalietis. 

mėti, kad. virš nihulas koncer-
tas labai g«rai nusisekė netik 
artistiškai, bet ir niaferijaliai. 
Žmonių buvo labai daug. Po 
progranmi jaunimus gyvai žai
dė įvairius tautiškus žaislus. 
Detroito vyčių 79-tos kuopos 
ehoras yra tikrai tuomi gaivi
nančiu pulsą tarpe * vietinės 
visuomenės, nes apart to, kad 
tankiai gaivina lietuvių sielas 
gražiomis dainomis, tai dar ir 
visuomenės gyviausių reikalų 
nepamiršta. Ir taip: kas 
šventadienis tarpe savo narių 
renka aukas Raudonojo Kry
žiaus Rėm. draugijai. Jau su
rinko apie $200.00. Tuiprat ap
siėmė užmokėti likusias skolas 
už šv. Jurgio parap. vargonus. 

Garbė tau, prakilnus jauni
me! , 

Menkniekis. 

Parsiduoda 5 kambarių 
"bungalovv" ant S. W. Side. 
netoli Archer, Limits stritka-
rių linijos. I,abai geroj vietoj 
vanos gazas, elektra ir cemen
tinis basementas. Kainuoja 
$3,600..00. 

Parsiduoda labai pigiai ant 
2 pagyvenimų 2 flatai po 4 
kambarius ir dailus baseinem 
tas. Kaina $2,5Gu00. . 

Parsiduoda labai pigiai 6 
akeriai žemės, naujas namas, 
4 kambariai ir barne tiktai Vs 
mylios nuo Dovvners G rovė, 
111. ir 19 mylių iš Chicagos. 

Norintieji pirkti namus krei
pkitės į mano ofisą: 

GEORGE PETKUS. 
Reai Estate. Loans & 
Insurance, Foreign Exchange 

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

K.VTRA IJARGENAS 
Parsiduoda Ikpreso B iznu ledų ir j 

anglių mufavinio. bu trokai Garford Į 
? pusės tono, Fordas 2 toj>ų, 1920 
metų ir viena* .©vcrland 5 pasažieriu, 
karai visi atrod. kaip naujt ir par
duosiu viską už puse kainos. Biznis 
išdirbtas per » įlietus ir namas mū
rinis vieno pag>v nimo su garadžiu-
mi. I'arsiduoda k;.s norės gaifs ii na
rna nupirkti arba atskirai pirkti. 
Priežastis pardavimo greitu !:tiku 
išvažiuoju Lletavon. Pasazlennį kar.j. 
mainysiu ant lot». Kas norit daus 
pinigų padaryti, tai atsišaukite pas 
savininką: I 

J. AiGArns, 
M » W. 33-rd » r . 

l'hMie Yards 1548. j | 

NAMAI AKT PARDAVIMO 
Srandos, o žemai krautuve gera vie
ta bizniui. 

4751 So. Houorc Str. 

2 pss>-vcs:r3S :;:i;rir.is naiii«= — a i 
•ir 6 kambarių, gazas, vanos. Didelis 
1 pagyv. medinis namas uipakalyje I 
t inkamas del lįrautuvCs ir garadžius i 
$4700.00. į 
3206 So. t anai Šir. 

Yards 7144. 

v P \RM1H •>!: \ 
Oakland'automobilis . 10 mėnesiii se
nimo, visiSkai geras, kaip naujas iš 
gorų ranku. Kas norite cero karo ir 
pigiai gauti, už $900.00, kreipkitės 
prie • ' 

R E A I J ESTATE OFFICE, 
4542 So. Wood str. 

Tel. MiKinley 4320. 

BARGENA1. 
Parsiduoda mūrinis Cottage ant 

Brtdgepurto, 3 kambariu, augštas bei-
smantas, Kaina $2.200. 

REKAUUJA. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

WESTVILLE, ILL. 

Darbas pasto\iis mūsų fab
rike prie generalio darbo. - % 

Albaugk Dover Co. 
2100 Marshall Blvd. 

Mūrinis namas, 2 flatu po 5 k a m 
barius, gražus daržas Ir geroj v ie
toj ant Bridgeporto. kaina $2700. 

Mūrinis namas, 3 pagyvenimų, po 
8—7 ir i kambarius. Nauji toiletai 
ir vanos su medine garage del ? 
automobil ių ant dviejų lotu. Ivengvos 
išlygos, kaina 47S00.. 

' Mūrinis namer su Storu ir 3 pa 
gyvenimais, po 4 kambarius. Medi
nė garage užpakalyje. Kaina $6500 
arba mainom ant mažo namo su 
pinigais. 

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

Paskui apkalbėta daug svar
bių dalykų ir pakelta svarbių 
klausime. 

Sniagu yra darbuotis šitoje 
Vyčių kuopoje, knomec turi 
daug paramos iš savo dvasiom 
vado, kleb >no, kun. BrignuinO. 

Po susir-nkimo pažaista ii 
linksmai išskirstyta. 

Teko gi-jdk'i, kad IUU.MJ IIIO-
tcrys-kalaiikės rengiasi prie 
didelio ir gražaus vakaro, ku
ris bus rugpjūčio 1 d. Patar
tina visiems \VestvilIės lietu
viams atsilankyti. 

Anglekasyklų streikas pa
lietė ir šitą miestelį. Visos 
kasykli- su.-tojo dirbusioii ir 
; ( ' /ni 'a k;i ;in m-;i>t; >. 

Vytis. 

KKIKAI.PSGI 
Bookeeper ir Stenografistė. Turi tu-
rqti gerus paiiudyjimus. 

Atsišaukite j Motpopolitiui State 
Banką. 

2201 W. 22nd Str. 

Taipgi turinie' kitokių namų ir 
lotų bizniui ant pardavimo. 

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

Kampas 33-čios 
Atdara per dieną Nedėlioję. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 
33tfa & STEWART 

MARKĖS ANT LAIŠKŲ 
Į EUROPA. 

Licuvos Misijos Antrašas; 
257 West 71 str.. New York, 

Xėra dviejų oe.ntų pačtinis 
mokestis tarp Suv. Valstijų ir 
Europos, ir kuomet žmogus 
šioje šalyje parašo laišką kam 
nors į svetimą šalį (apart Bri-
tish Išles), ant konverto turi 
uždėt- penkių centų markę, 
tuomet laiškas greitai ir tei
singas nueis. 
/ Daugelis laiškų uiiisti iš A-
merikos j Europą neturi už
tektinai markių ir prisiųsti A-
morjfcati Raudonojo Knžiaus 
Krasos Departamentui Pary-
.v'uie. 

R E I K A I I N C A 

sena moteris prie vaiku. 
Atsišaukite: 

A. KORVILTEKfc, 
4620 S. RockH'cll St. 

ANT PARDAVIMO 
PARSIDUODA 

geležų ir, dažalo krautuvė, geroj lie
tuvių apgyventoj vietoj StooKas ver
tas f5000.00, namas $7000.0«. Savi
ninkas apicidžia ;a;cstą. Atsišaukite: 
2547 W. 47 Str. 

TeJcfona* McKinlcy 2A27. 

E.VTRA BARGENAS 

I 'ARSini 'ODA mūrinis. I flatų na
rnai. Du pagyvenimai po 6 Kamba
rius ir 3 p*o keturis ir Storas. Ken-
dos neSa $1S0.00 j mėnos;. Namas 
ir visi kambariai yra visai geram 
stovyj. Kaina' $10.000. StAtant tok; 
nani^ dahar iėSuos apie $25.000. lic-
škani is geru m i n u prikti ateikite pa
matyti. Savininkas gyvena ant 3-čio 
augSto H fronto. 

A. J. M.VTIOSI-VS. 
2tOZ. So. i mcii Ave.. Chicago. Ui. 

S - i 

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

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

nanties. Vietos atdaros. Specijalis 
' Kriaučystės Skyrius, mokslas už

ganėdina visus. 
MASTER SCHOOI. 

190 N. State Str. 
Kampas Lake str. ant 4tų lubų 

* - ~ ^ . S C 

RcsfcL 11ZS l=dcpcadcnc« Blvd. 
Telefonas Vaa Bnrcn 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rotas pydytojM Ir chirurgą* 

SpecUaUsta« Moterlskn. V y r i ^ o 
Valkų Ir visų chronižkn tigų 

VAUAKDAS: 19—11 ryto t — « po 
plet* 7—S vak. MedėUomla 10—11 * 
Ottem; S3M Ko. Balsted S t . Chlcagc 

Telefonas Dnrrer 9«M 

ATTOA B I Z M K R I A H S . 
Ant paril.Ttim*. 

Duonkcpykta arti didelio mieste O-
krono yra vinį ftaisymai: penius ir 
renoa pi^i. I>uona galima nurėžti 
Akrono lietuviams, nes nėra lietu
vio duonkepio. 

Atxi*Aukite ar laišku klauskite in
formacijų, skubinkite, pakol nepar
duota, nes Borim lietuviui parduoti. 

S. R. 
ISO ^ o o s t « A\» . -Vkroo. CDtio. 

j.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

U ET r VIS ADVOKATAS 
4M* S. WOO» 8TRKKT 

ne w. mh snuurr 
CBICAtiO. 

MrKmlry *3W 
_ _ » 

P\R>TDTODA 
Grosernė ir Si\!<lainiv krautuvė. Lie
tuvių apgyventoj vieioj , prie Sv. Jur
gio bažnyčios. Prieiaitia pardavimo 
išvažiuoju Lietu'von. 

w SSrd Str. 
. ;, . 

ws.s. 
VARSAMNGSSIAMPS 

I S S U t D BV THE 
U.VITED STATES 
COVBR>ttlENT 

* = * 

. 
-

BEGALO 
* 
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SVARBU 
Lietuva Atgavo Vilnin 

ir Gardiną! 
Pramonei dirva dabar pasididino dvigu

bai. Fabrikai turi darbo kelis kartus dau
giau, negu kuomet nors pirmiau. 

Fabrikų pelnas ir bendrovių turtėjimas 
auga neapsakomu spartumu. Kas Įdeda da
bar j "Nemuno" Bendrovę šimtą dolieriu, 
ias už mtiiesit>kito turės vertės už kelis šim
tus dolieriu. 

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

KAS |DĖS I "NEMUNO" BENDROVĘ PINI

GŲ, TAS NESIGAILĖS. AMATNINKAMS 

ŠĖRININKAMS PRIVILEGIJOS 

DARBE. 

rftiifryimtįrK 
• 

• -
• 

"NEMUNO" FABRIKAS TAI Dfl)žIAUSIS 
DIRBANTIS FABRIKAS VISOJE 

LIETUVOJE. 

Vienas Šeras $40.00 
Bet tai tik kol Lietuvos auksino kursas že

mas; kaip tik Lietuvos auksino kursas pa
kils ir už "Nemuno" Bendrovės serus reikės 
kur kas daugiau mokėti. — Vienas asmuo 
gali pirkti mažiausia penkis serus. 

Visi dėkitės prie "Nemuno" Bendrovės, 
nes tai yra dideli pebą nešanti Z^Lz\ i, -
Pasiskubinki t, 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 Tamsta, pasipirkdamas "Nemuno" 
Bendrovės šėru! 

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

LITHUANIAN 
DEVELOPMENT 

CORPORATION 
294 • 8th Aveiiae 
New York, N. Y. 

! T«lepnon«: Tardą 6«»2 

mm 
A. SHUSHO 

Turln p&tyrimį 
moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu l igonę ir kudl-

J kį laike ligos. 

3255 So. Balsted SC, Chicago, DX 

Dr. L E. MAKARAS 
Lletnvto Gydytoja* Ir C&irurgu 
Bnari—rtn: 1«0M r*. M^htĮT- Ava 

i i n i i i i M rmllBuui u > ir p i i r - n a 1' 
j t Oi lcagoj : 4515 So, Woo4 Str. 

( rik Kcrrvs* rakakc OIM 5^0 Iki 7 
{ Tflrf—i Tard* m . 
g g * * » » * * » » w » » » . • • • • • • • • • 

: 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja žft nu-:-.. 

Ori««.s S H 9 So. Morgan St. 
Ki nė S2-ro Su. Chicago, LU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto 
iki S po pietų, nuo t iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po p ie t 
Telefonas Yards 687 

«— • S 

V. W. RUTKAUSKAS • 

• 

• • ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty]: Z 

29 South La Salle Street | 
Kambarta SS4 | 

TeL OeatraJ e « M . [ 
1 Vakarais, 812 W. 33 S t S 
• T..' V n f a AMA1 B TeL Tardi 4«81 

10801 So. Mk'bigan, Avrane 
K 

•A1AKSOS: * IkJ 9 

OR. CHARLES SE6AL 
Perkėlė savo ofisą p o Bum. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas d/io^Tj, moterų ir vy-
ru U«u. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:t0 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas RrcicI 2880 

' " • PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOL'IS 

l i c i u v i - GydytoJKS ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j Peoplo Teatrą 

1«1< \V 47 s I r . T d . Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po piet;;. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Itos. 2914 W. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki p i e t 
Te!. McKinlcy 263 

t f * • q | l • • • • • ! • • • • • • » • • • • • • • 

|Dr. M. Stupnicki 
3107 So. KoTg&u otreet 

cmcMo, nxaon 
Telefoną* Sarmt ftess 

Taircdos: — 8 ,tn 11 U ryto; 
i po platų ikt 8 rak. Nedėlio* 
mia nuo 5 'k! S vaL 

DR, S. MIKELIS 
LLC.1 v VIS 

GYDYTOJAS IK CEŪCRr KGAS 
Oftau ir G/venltno »l«t« 

S2.-.2 So. Hatoted 8tr. 
Ant Viršaas 1 nivitv.il State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Trirfoaaa Yard* S6M 

į 

t 

J 

Oiiuiiin;;::!!!!!?!?"!!!!::;iiiiniiiniuiimi 
ERNEST WEINER 

DRY 000D5 
1800 W. 47th kanp. Wood SU. 

MM doodama dvigubas stimpu 
Ketrorgaia ir Subatcssia 

Dideliame pasu-inkime tannsmi, 
Tlsokle materijolai. vaikams drana-
fiai, šlebėa ir iakuio* 

I; PLUNKSNOS. 
UffiiiiiiiiifiiiHHfiiitmiiiiuiiiifiuiiniiiii 
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DRAUGAS Penktadienis, liepos 30 1920 

•IlilIHIHIlIIHUIMIIIinilHliliifiHlHn^ 

L į i i l PIKNIKAS 
1 I 

Kuri Rengia - . U2&_' 
i> 

LIETUVOS VYČIU 4»a ir 5ta KUOPI 

i II 

Ik 

* 

Ned., Rugpjūčio 1 d., 1920 m. 
NATIONAL DARŽE, Riverside, 111. 

Pradžia 10:30 vaL iš ryto. Įžanga, iš kaino perkant, tikietas 25c. Darže reikės mokėti daugiau 

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

ten ir linksma, nes jaunimas linksminasi, o senesniems yra p.ro0'a pamatyti gra/iai išsilavinu
si jaunimą ir sykiu su juo pasilinksmini:, iaci visi. sulaukę Rugpjuao I-mę dieną, i Vyčiu 
pikniką, o tikrai busite užganėdinti. Kviečia, LIET. YYČlį 4 ir 5 KUOPI. 

i 
r 

4 

• 

f 

1 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, i GRAND JURY PALIUOSA-

VO MILIJONIERIŲ. 
Penktadienis, liepos 30 d.. 

šv. Abdonas ir Senenas. 
Šeštadienis liepos 31 d., 

šv. Ignacas Lojolą. 

Jis su automobiliu nužudė vai
kiną. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

SUSIRINKIMAS. 

UŽKVIETIMAS. 

PRAŠALINTA VAKARINIŲ 
PARKŲ TARYBA. 

Tai padarė gubernatorius 
Lowden. 

Chieo.cos majorus Thomp
son ir Illinois valstijos «;iiber-
natorhis Lo\v<len — abudu re-
publikonai. Bet jiedu poli
tikoje darbuojasi įvairiais ke
liais ir labai nesutinka. Po- {<]ama«; 
litikinė kova vedama už pirme
nybę ne tik Chiea^ojo, liet ir 
valstijoje. 

Oiieacos vakariniif parku 
tarnybą, kurion ineina 7 žmo
nas, paskirta majoro Tliomp-
sono ir patvirtinta buvo gu-Įįa 
bernatoriaus. 

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

Pakilus frakcijinei kovai, 
paminėta parku taryba palin
ko prie majoro. Tas guberna
toriui nepatiko. Ir štai ji< 
ėmė ir prašalino tą tarybą. 

(iubernatorius viešai pas
kelbė, kad jei ta parku taryba 
darbuojasi majoro reikalais, 
tai veikia prieš jĮ, gntana-

"(irand jury" paliuosavo 
nuo atsakomvliės Evanstono 
jauną tortinga žmogn, B. W. 
Kittredge, kurs birželio 25 
vakare važinėdamas automo
biliu suvažinėjo vieną 17 me
tu vaikiną. 

Kittre<].<ro tuojau? po tos 
nelaimės buvo suimtas. Po 
licijos nuovadoje padaryta 
krata jo kišeiiiuose. Atrasta 
butelis su degtine. 

Tas reiškia, kad jis vaziuo-l 

Chieagos R. K M. Apskri
ejo susirinkimas bus jxmkta-
dienio vakare, liepos 30 d., 

i Dievo Apveizdos mokyklos 
svetainėj. Susirinkimas prasi-

Subatoj pripnola <lidžiojo Į <l€ ŝ p r i pv ^ ^ & ? vakare. 
švento Ignoto diena. Tas I . . 
šventasis savo tvirta valia ir j Į s t e n g i a t e visi atsuanky, 
idealumu ikurė visame pasau-įtl> n e s b u s V&keltix d a l ^ s v a r : 
Ivje garsą Juzuitų ordeną, ku- įb i» ****** Mat, artinasi 
ris šiandie turi garsiausiu v y - j s e ; m a s i r kltxi ^ i k a h - ' s n s , b ė -
'V tarpe pasaulio mokslinčių *>l ^ 
visose mokslo šakose. 

Taigi, kad praleisti ta. dienai 
linksmai, iškilmingai, lei.gia 
ma Dievo Apveizdos klebonui, 
fcnn. Aibaviėiui varduvės, kn-
rio vardas yra Ignotas. Ką, 
kad padaryti gražias, vaišin
a s malones, ehieagiečiai drau
gai, pažįstami, kuriu; dau.tr 
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DIDELIS P KN KASI s 
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Rengiamas 

Kviečia Valdyba. 

andasi ypae jaunuoliu tarpe, 
antomobiliu nebuvęs|pasirūpinkit atkeliauti j pokili 
pergreitai važiavęs irjsubatos vakare, Dievo Apveiz-! 

dos parap. svetainėn apie I 
8:30 vai. vakare. 

Kvieslys. 

DRAMOS MYLĖTOJAMS. 

DR-STES MEILES LIETUVIU No. 1 

Ned. Rugpjūčio 1,1920 
LEAFY GROVIS, Willow Springs, 111. 

Prasidės 10 vai. ryto 

blaiva.-
nužudęs žmogų. 

Koronerio prisiekusieji tei
sėjai suareštuotą pavedė 
•'grand jury" ir ta.s buvo 
paliuosuotas po$25̂ 0OQ paran^j 

Visi dramos mylėtojai esate 
kviečiami šiandie vakare 8 vai. 
ateiti i 'Marąaite snuare" (jcal 
Mark White Sąuaro parko—red.) 
salę. Bus plačiai aiškinama apie 
rengiamus " D r a m o s Kursus . " 
Taipgi norintieji kursais naudotis 
galės čia užsiregistruoti. 

J. Balsis. 

Ir štai "grand jnry" ima 
i ir palinosuoia Kittred<ro i . ° • 

Koroneris Huffman nedali 
ab*istel>ėti tokiuo "^rand ju
ry" pasielgimo, Xes tas duos 
inftkos kitiems automobilis
tams trankyties miesto gat
vėmis sn mašinomis ir žudy
ti praeinanėius žmones. 

NEŽINĄS KA KALBAS. 

Policiją suareštavo Harry 
Raeine, 7_')3 Stwart ave. Su

turiu. Ir kaipo tokia yra ne-I areštuotas pasisakė, jog pirm 
geistina valstijos tarnyboje, j poros mėnesiu jis nužudęs vie-

į na žmogų ties 22-ra gatve. 
Policija bnvo pamaniusi 

turinti savo rankose žmogžu
dį, kurs nužudė Oolosimo. 

Bet paskui Įsitikino, kad 
Raoine yra girtas ir pats ne
žinąs, ką kalbąs. 

Pavestas patikrinti proto li
gą gydytojui. 

PRANEŠIMAI. 
L. VYČIŲ CHIC. APSKRIČIO 
CHORO NARIŲ IR VISŲ 

ŽINIAI. 

SUSIRINKIMAS. 

SAKĖSI POLICMONAS JĮ 
APIPLĖŠĘS. 

Bet nepažino plėšiko poliemo 
nu būryj. 

Ed\vard J. Cagąey, 5916 
West End «ve., pasiskundė 
Austin policijos nuovados ka--
pitonui, jog vienas poliemonas 
uniformoje ji užpuolęs gatvė
je ir apiplėšęs. Paėmęs $40. 

Nuovados kapitonas užva
kar vakare sušaukė visus po-
liemonus, sustatė juos eilėn ir 
liepo Caguey nurodyti, katras 
iš jų plėšikas, 

Oagney tečiaus nei vienam 
nepažino užpuoliko. 

€agney yra pastos klerkas. 

FARMERIAI NORI DAU-
GIAU UŽ PIENĄ. 

Illinois, Tndiana ir AViseon-
sino farnieriai, katrie prista
to Cbicagon pieną kompani
joms, reikalauja brangiau už 
pieną pradėjus rugpjūčio 1 d. 

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

POLICIJA NEUŽMOKA UŽ 
VARTOJIMĄ TELEFONO. 

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

TARNAUJANTIEMS KA
RIUOMENĖJE UŽGINTA 

POLITIKUOTI. 

Jvykusiame L. Vyčių Ohi-
cagos Apsk. eboros susirinki
me nutarta įrengu išvažiavi
mas rugpjūčio 8 d., š. m., kur 
nors traukiniu. Išrinktoji komi 
sija, sužinojus apie traukinius, 
šiuo skelbia, kad perbrangu va 
žinoti traukiniu iš Cbieagos. 

Todėl praneša, kad išva
žiavimas rugpjūčio 8 d. Įvyks 
Bumeli parke, Jefferson, 111. 
Ai:pauzdinti tikietai bus iš
dalinti kiekvienai kuopai. 

Todėl kviečiu visus iš ank
sto rengtis šftan išvažiaviman. 

Platesnės žinios bus paskelb
tos vėliau. Komisijos narė. 

Z. M., 

A. L. R. K. Moterių Sąjungos 
21-ma kuopa laikys mėnesini su
sirinkimą pėtny?.. liepos 30 d.. 
1920 r . . 8 vaL vak.. Sv. Kry
žiaus par. svet.; Visos narės ma
lonėkit atsilankyti į šį svarbą su
sirinkimą, nes 4»rim pasitarti 
kaslink mūsų pifciiko, kuris bus 
rugpj. 22 d. Rivedįdėj. Bergman's 
darže. 

Rašt. B. D. R. 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVTS GfiABORIUS 

Patarunaju. laldotn<įw kO pigiausia. 
Reikale meldžiu atsNtaakti. o maco 
darbu Hurtte užcrnėdintl. 
2814 W. 23 Pi. Oiioapo. m. 

TeL Oaaat f t M . 

=3C= 

1 Kviečiame publiką skaitlingai atsilankyti, nes mes esame prisirengę patikti kuo- § 
§ geriausiai. Bus puiki muzika, vedama Juozapo Varnagio. Negailėsit atsilankę. S 
| KOMITETAS. 1 
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PRANEŠIMAS AUTOBOBI-
LIŲ SAVININKAMS. 

OGDEN PARK AUTO 
šiuomi craneSu, kad lieKa atlda-

ryta tikra aMtomobilių taisymo Sapa, 
po vardu Ogden Park. Auto R«'pair 
Sliop. 

Su amatu esu jrerai "susipažlnfs, ir 
todėl užtikrinu, kad .darbą atliksiu 
atsakančiai. gTeitai ir pijciau negu 
kitur kur. Mano tikslas yra toks, kad 
darbas but atliktas atsakančiai, o no 
kad tik atstumus nuo ranku, darbą 
galėsiu. atlikti visokį, nuo ratu Iki 
viršaus. Taipgi turim tam tikrus Į-
raskius del rediatoriu. geležlms su
virinti "̂ r>MHng" carbon'ul iš de
ginti. 

Jei kada pasitaikintu kelionėje ko
kia nelaimė, galite pašaukt! po že
miau paduotu adresu, o mes priim
sime partraukti. 

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

ss-

DR. S. mffi. « 
LIETT'VIS (;VDYT0.1.\S m 

( HlRfRGAS 
2201 \Vest 2Jnd Srrect 

Tel. Canai 6222 
Ros. SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 49S8«į 

ANCHOR LINIJA 
S. S. CALABRIA 

-

Išvažiuoja Rugpjūčio 17, j 
Hamburgą ir D?nzig 

3-čios Klesos Kaina 
Dadedant $5.00 War Taxu 

*» 
&. 

$135.oo 

j TEISINGOS DRABUŽIU j 
KAINOS. i 

I Kainos kurios pritinka kiekrie-
I nam kišeaiui. Gvarantuojame kad 

sutaupinsime jums 10% iki S0%] 
ant kiekvieno pirkinio; nekuria I 

J dalykai mažiau negu irholesale | 
kainos. i 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi { 
drabužiai padirbti ant užsakymo j 
bet neatsišaukti siutai ir overko-1 
tai su dirželiais ir be. for fitt'ngl 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 j 
Pamatykite mušu specijale eile 1 
siutu ir overkotu po $15, 17.59, J 

.$26, $22.50, $26. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil-

* nos siutai po $35 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-

Į čiau. Vyro kelines $4. ir augšdiau. 
* Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 

$"l7.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo j 
Europa. 

VAIZBOS "MADONA" ŽETKLAS 
r*r*gi.<tniot» S. V. Pat. O&se. 

Vaikai myli ji! Jie prašo daugiaus! 
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtiklmas, vidurius paliuosuojantis vaistas! Veikia greitai— 
maloniau į 

Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad "Bambino Lėlės" 
jj , paveikslas butų ant pokebo. 

j 50c. vaistinyčiose arba 60c su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbę jų: 
F. AD. R1CHTER & C0.. B»k Terminai BMg. No. 5, ĄRO0KLYN, N. T. 

• « » ^ • > • • • ! • m^ ^m**»*^^^*m+^m** 

Lokaiis Agentas randasi jusu mieste ar apifiinkėje, 

A. n i M i w S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

RCAC ESTATC-TNS'JRANCE 

EftofEAi Aramui BIREAS 
Siun«la ^iw*>į« P l l į į i į a L»tvokorU» 

N ^ A B U U i A S 
»»» $» ItMttf t h « l . - « N ^ , 

Karės sekrotorius Bakor fki-
skelpė parėdymą, kuriuo vi-
>ioins tarnaujantiems karino-
inon(\jo žmonoms užginta da
lyvauti politikinėj kampanijoj 
atoinan<viai.« rinkimais. 

Baker podraug algyafc, kad 
tasai Įsakymas m'-ra atkreip
tas prioš ironerolą Wpod, kur.-
pasižadėjo darbuoties Hardin-
•jo kompanijojo s« tikslu pa
tekti } karos sekretoriaus vio-
'•;, kuomet lfar<lin[C laimės rin
ki nmose. 

Atdara kiekviena diena iki 9 

i rai. vakare Suba-tomis 10 vai. Ne- j 
dėliomis iki 6 vai. vakar*. 

S. GOSDON, 
1415 So. Halsted Street 

I K — 

AKINIŲ IŠPARDAVIMAS 
ŠIA VISA SAVAITE' 

PIRKITE NUO DIRBĖJO 
Paimkite Kito Pelną 

ČIONAI JŪSŲ PROGA!! 

Tiktai šia Savaitė 
Mes siūlome Jums A-
kinius»su paauksintais 
kraštais, bi kokio sty
liaus su Torio stiklais. 
tai didžiausias barme
nas. 
Akis 
dykai. 
vaite. 

egzaminuojame 
Tikta! Sią Sa-

$025 ir Aukščiau 

^ f e 
A^Hĵ ^V ai 1 ^ L . . / i 

ft^Bf f^*ri 
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< V ^ ^ ^ 
•^'^^^^B^^š. 
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Mes Dirbame Savo 
Stiklus 

Akinius, kuriuos pirksi 
pas mus. aus padaryti 
ant orderio. Mūsų kai
nos visuomet žemesnės. . 
Atsinešk sumuštus a-
kinius. Mes padirbsi
me tau kitus J viens* 
dieną. 
Paauksinti Akiniai 

$4 ir aukščiau 
Ausksiniai Akiniai 

$6 ir aukščiau ! 

U.S.MailSteamshfp Coi 
S. S. SUSQUEHANNA 

G. T. 10057 

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

Rugpjūčio 4-ta diena 
Cfthiu K. i Rrcmon SI75 iki $200: J Darni* i225 

Trrvia Kaina i Urrmen $125: • J r>sii7ic $135 
S."» Kart»s tarvi 

Atsišaukite j 

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

Artai i Vfetlnhis .\gmtn*. 

DR. J . SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kainp. 49 Ooort 
Res. I22t W. 4t Aveaae 

Telefonas Cicero S«M 
Otiso Cicero 49 

KAT.BAMK L I E T m a C A I 

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

ŽVAIROS AKYS PATAI§OM0S" 
be jokio skausmo, ohloroformos afba ligonbučio, \ienas atsilanky
mas į man< ofisą Jus užtikrins. A8 saliu Jums nurodyti Šimtus 
žmonių, kuriems aš atitaisiau žvairas akis. Pareikalaukite vardų 
ir .įdrOsu nekuriu. Gal nekurie 1S jy yra jusu draugai. Žvairos akys 
duoda nesmagumą, nelauk ilgai, bet ateik tuojaus. AS galln Jums 
palengvinti. Mano kainos Jus užganėdins. Norint daugiau sužinoti 
reikalaukite dyai knygutės "Žvarros Akys Pataisomos 
Antros du
ris j žie
mius nuo 
Fairr žiūrė
kit kur Svi-, 
-.-<os sukasi; 

FRANKUN 0. CARTER. M. D. 
Akiu, Ausų, Nosies. Gerklės 

Valandos: 
'.uo 9 ikit 

r'edėlio- , 
mts 10 ik' 
12. 

' < 

• D 

f M 

f 
I 

r «ii. « 

• i * 

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

« — 
Telefonas Bontcvard t l t t 

DR, G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSSt S. rinKi.-.! SI r. 
VALANDOS: •—12 A M 

1—5; 7—8 P M 

PAPUDINE 
^ ^ ^ P\MKf;T>K 

c -30c 60c Buteliai ar Proškei 
I.ABAI GKROS DFT, 

GALVOS SKAUDtUIMO 

Ssr 
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