
NIEKO NEŽINOMA APIE ARMISTICIJOS TARYBAS.
VARŠAVA, liejies 31. — lx>iikų vyriausyta'* jiasiuntė bol

ševikų pusėn savo atstovus daryti armisticijų su holševikais. 
Bet ėia nieko nežinoma apie atstovu likimų ir knip ilgai tęsis 
tos armiaticijiiiėa tarybos.

♦ >I

PRASIMANYMAS APIE REVOLIUCIJĄ KAUNE.
CHICAGO, liepos 31. — Iš Varšavos paskleista žinia apie 

Imlševikų sukilimą Kaune ligšiol nepatvirtinta. Aiškus dniktas, 
kad tai bus pačių lenkų prasimanymas. Tokiems prasi many- 
niaiiis jie turi svarbių tikslų.
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kių bolševikai nuo lenkų gali pnr i/L»tvija, Suomija ir Ru- 
pareikalnuti. I manija. Toms šalims norisi

I

PRANCŪZIJA GALI SIŲS 
TI ARMIJĄ LENKIJON.

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

Taippat gali pasiųsti ir amuni
cijos per Vokietiją.

NORIMA PAIMTI VARSA- 
VĄ TR LVOVĄ.

LENKAI NETEKO OSOVECO TVIRTOVĖS.
LONDONAS, liepos 31. — Siauriniam lenkų fronte bolše

vikai eina pirmyn. Jie paėmė Osoveco tvirtovę. Tankai iš ten 
atsimetė ant lx>mžos.

Lenkams pasiunčiama amu
nicija.

GEN. GOUROUD APVALDO 
SIRIJĄ.

VARSA VAI ĮSAKOMA NE
PASIDUOTI BOLŠEVI

KAMS.

NAUJAS BILIUS AIRIJOS 
REIKALE.

111 y-..............■ ■■
BELGUOS KAREIVIAI 
REIKALAUJA BONUSŲ.

j. _ *

Įsiveržia tie i parlamerto
ramiu.

Iš Federalio Leavenvortli 
kalėjimo paliuosiiotas Brent 
Dow Allinnson, kurs karės me
tu buvo atsisakęs kareiviauti.

BOLŠEVIKAI GINAMI NUO PRŪSIJOS.
PARYŽIUS, liepos 31. — Talkininkai įsakė Varšuvai at

mesti tolševikų reikalavimų turėti jiems susisiekimų su Vo
kietija. Sako bus neleista jiems susisiekti ir ]>er Lietuvų sn 
rytine Prūsija, nežiūrint sutikimo pačių lietuvių. * .
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Variavai Liepiama Nepa 
siduoti Bolševikams

Ungarija Buk Siųlosi Pakilti 
Prieš Bolševikus

Norima Karėn Intraukti Latviją, 
Suomiją ir Rumuniją

Paryžius, liepos 31. — Pran
euzija su Anglija pakyla pa 
geliam lenkams prieš bolševi
kus, katrie l>e jiuliovos briau- 
jasi ant tikrosios Lenkijos.

Praneuzija su Anglija te
legrafu pranešė Varšavon len
kų vyriausybei, kad ji butų 
budri darydama annisticijų 
su bolševikais.

Nes talkininkai ne tik len
kams pažada visokių reikalin
gų pagelbą. liet jau šiandie 
pradeda siųsti ir reikalingų a- 
municijų.

Praneuzija su Anglija jiers- 
pėja Varšuvą, kad ji nepasi
duotų dailiems bolševikų žo
džiams arba negriūtų po grū
mojimais.

Nepriimtinos sąlygos.

Talkininkai lenkams pasiun
tė nepriimtinas sąlygas, ko-

Patarta lenkams nepriimti 
šitų sąlygų:

1. Visatino arba dalinio Len
kijos nuginklavimo.

2. Atmainymo lenkų val
džios: nes bolševikui gali pa
reikalauti lenkų įsteigti savo 
šalyj sovietų valdžių.

3. Nustatymo Izmkijos ru- 
bežių, katrie turėtų bu*, ma
žiau tinkami, negu knd yra 
nustatę talkininkai.

4. Susisiekimo Imlševikų su 
Vokietija per Įlenki ją.

Siunčiama amunicija.

Talkininkai visu gėlimu 
greitumu pradėjo siųsti len
kams amunicijų iš Danzigo. 
Baltijos jūrių uosto, iš Rumu
nijos ir Čeko-Slovakijos.

Pastarosiose šalyse talki
ninkai turi daug sukrautos a- 
municijos ir karės medžiagos. 
Tai visa buvo yaiuinamn ki- 
tuomet gen. Deniklnui. Bet 
kuomet tasai sudribo pietinėj 
Rusijoj, tulkininkai tose šaly
se palaikė tų savo nmnnicijų 
ir karės medžiagų.

LIEPOS 31. 1920.

Ant Sirijos gyventojų jis už
dėjo didelę kontribuciją.

Paryžius, liepos 31. — Gene
rolas Gouraud yra prancūzų 
kariuomenės vadas. Jis-su ka
riuomene įsibriovė Sirijon ir 
paėmė svarbiausių tos arabų 
šalies miestą Damaską. Gi Si 
rijos karaliui įsakyta iš savo 
šalies išsikraustyti kur jam pa
tinkama.

Tuutų sąjunga Prancūzijai 
pripažino Sirijos mr.ndnlą. A- 
rahni pasiskelbė nepriklauso
mais, vienų savo princų pa
kėlė į Sirijos karalius ir nu
sprendė nepasiduoti Prancūzi
jos valdymui. Buvo norima 
pasipriešinti su ginklais.

Tečiaus to nepadarė Ir nega
lėjo padaryti prieS prancūzų 
kariuomenę su naujoviniais 
karės pabūklais. Prancūzų ka
riuomenė stebėtinai greitai 
perėjo per Sirijos dalį. Paimta 
Damaskas.

Tenai apsistojo gen. Gou
raud su savo štabu ir visa ei
le militarinių valdininkų.

Tad šiandie gen. Gouraud 
apvaldo Siriją. Inkurta nauja 
valdžia.

Pirmas jo parėdymas buvo 
ant Sirijoę gyventojų — ara
bų uždė&JOjOOOJMD -prancūzų 
frankų kontribucijos.

Tai esąs atlyginimas už pa
dargus prancūzams nuosto
lius arabų sukilimo metu.

Kas bus su Feisal’u.

Prancūzijos vyriausybė dar

Brunei!*, liepos 31. — Keli 
tūkstančiai buvusių Ir šiandie 
dar tarnaujančių kareivių lie
pos 29 d. šalimais parlamen
to rūmų atlaikė susirinkimų.

Susirinkimą išreikšta nopa- 
sitenkinimas parlamentu, kurs 
nepasirūpina. ■ duoti , pašeipos 

| buvusiems kareiviams, atsisa
ko skirti bonusus.

Susirinkimas pasibaigė grū
mojančia demonai ržerja. De
monstracijos kietu būrys bu
vusių kareivių persilaužė per 
policijos linijų ir puolėsi į rū
mus.
j Burgomasteris Max mėgino 
juos perkalbėti. Bet tas negel
bėjo. Jie išlaužė parlamento 
rūmų duris, išdaužė langus ir 
suburbėjo vidun. Parlamento 
atstovai buvo tiesiog bejėgiai. 
Daugelis iš jų išsislapstė.

Buvusieji kareiviai pasikar
ščiavę viduje išėjo laukan ir 
iškriko kas sau.

Paryžius, liepos 31. — Tal
kininkai sugalvojo naują bū
dą, kaip pagelbėti lenkams 
siunčiant kariuomenę ir amu
niciją per Vokietiją.

Kaip žinoma, talkininkai ne
turi teisės savo armijų ir a- 
municijos Siųsti per Vokieti
jų su tikslu knrianti prieš ta>1- 
ševikus Lenkijoje.

Bet talkininkai turi teisę! 
kiek patinkama armijos ir a- 
mnnicijos siųsti Silezijon, ple
biscitui paskirtan plotnn.

Iš ten, suprantama, talki
ninkai gali dnoti lenkams pa
geltos.

Matyt, tasai pienas bus įvy
kintas nežiūrint vokiečių pro
testų.

Turi gelbėti Lenkijai.

Čia nusveria nuomonė, kml 
Praneuzija būtinai turi gelbė
ti lenkams kritikiniam nio- 
niennte. Ir, sakoma, ta. pagel
to eisianti tiesiog per Vokieti
jų. Prancūzai sako, kad jei 
tuo keliu bus peržengiama 
Vokietijos neutralvhė. tad tuo 
reikalu busią galima jiasikal- 
boti pabaigus reikalus su bol
ševikais

Variavome streikas.

Iš Btrlyno skelbiama, jog 
lenkų vyriausybės kruustiina- 
sis iš Varšavos sulaikytas. Nes 
tenai pakeltas darltininkų 
streikas.

Vietomis streikininkai spro
gdina amunicijos sandelius.

i  
PALIUOSUOTAS IS KALĖ

JIMO.

Bolševikai Žiauriai Elgiasi 
Lietuvoje

Tarybos vis dar Vedamos dėl 
Okupuotų Teritorijų

LIETUVOS AT8TOVYBEI AMERIKOJE KABLEGRAMA.
(Oficijalė Eltos kahlegrama).

KAUNAS liepos 29 (suvėlinta).—BolSevflmi oknpuotuo 
se Lietuvos karstuose žiauriai elgiasi. Plėšia ir visaip skriau
džia jie gyventojus.

Konstituanta (seimas) kariškius aprūpinti žeme priėmė iš- 
tatymui papildymų. Sulig to, pirmoj eilėj gauna žemės ka 
riškiai, katrie ištikimai tarnavę sužeisti arba nete’ ? sveika* 
tos. Ištikimų nukautų kariškių šeimynos taippat gauna že
mės.

Tarybos su bolševikais apie jų okupuotus Lietuvos kraš
tus vis dar vedamos.

Liepos 28 gryžta iš Maskvos Joffe, kurs atveža sovietą 
valdžios atsakymų į ministerio Purickio notą, pasiųstą liepos 
20. Tarybos bus vedamos Rygoje.

Gouraudo inkjrta naujoji 
valdžia \sutiko uždėtą kontri
buciją išrinkti nuo gyventojų 
j dešimtį dienų. Ir trumpu lai
kotarpiu išgaudyti visus ait- 
riauaiav

Tad šiamlie tai visa siun
čiama lenkams.

Ungarija nori kariauti.

Ungarija pasisiųlė talkinin
kams, kad šitie Jeistų jai pa
kilti prieš Rusijos liolševikus 
įsiveržus Rusijon.

Ungarija turi skaitlingų ka-x 
riiiomenę. Sulig taikos sutar
ties šit talkininkais ji tq ka
riuomenę priversta Jcmobili- 
lizuotiJ

Gaila jau skirties su reika
linga, ištikima kariuomene. 
Tad pasiuto talkininkams a- 
nn pavartoti prieš Kolševikus.

Suprantama, Ungarijai nori
si dar daugiau kų laimėti už 
jos tų žygį.

Talkiniukai U n ga rijos pa- 
siųlymio da** neaptarė. Jiems 
nesinorėtų tą šalį palikti su 
skaitlinga kariuomene ir už 
anos žygius dar pripažinti ko- 
kias-nors koncesijas.

Kitos šalys prieš bolševikus.

Prancūzų vyriausybė pain
formuota, jog l»e Ungarijos

■ prieš liolševikus nori pakilti j neapgalvojo, kas padaryti su 
” • buvusiuoju Sirijos karaliumi 

Feisal’u. Nenorima prieš jį 
pavartoti aštrių priemonių, 
nors tasai karalius beveik per 
pusantrų metų privargino 
prancūzus skelbdamas apie sa
vo šalies stiprumą.

Prancūzai nenori imties aš
trių priemonių, kad tuomi ne
pažeisti Anglijos ambicijos. 
Nes , Anglijoje įžiūrima gera 
doza pavydumo dėl Sirijos, 
kurių užima prancūzai. Nes ta 
šalis — tai trų-tų versmę pran
cūzams.

Čia daugelis nuomoniauja, 
kad Anglija visgi nurims dėl 
Sirijos, kuomet įsitikins, kad 
tenai prancūzai bus pastoję 
kelių bolševikams briauties 
Egiptan.

Tad,, matyt, su buvusiuoju 
Sirijos karalium prancūzų vy
riausybė pasielgs taip, kaip 
jai bus tinkamiau.

Gyventojai išginklnoj&mi.

Gen. Gouroud paskelbė kuo- 
Į veiklaus išginkluoti visus Si
rijos arabus. Prancūzų kariuo- 

Bolševikai pas-1 menės būriai tad leidžiasi per 
• w raz . __ ___ 1  —aJ .  J

dabar bendrai apsidirbti su 
bolševikais, negu paskui 
grumtigs pavieniui.

Tos šalys nuo tulkininkų 
tam tikslui pageidauja mora
lės ir kitokios pagelbos. Ir jei 
talkininkams dėl Lenkijos li
kimo prisieis pakelti ginklus 
prieš liolševikus, galimas daik
tas tos šalys bus patrauktos 
bendron karėn.

Siunčiama amunicija ir me- 
' džiaga.

Geležinkelis iš Damasko j 
Beirutą su paskuba taisomas. 
Ir jau siunčiama į Damasku 
amunicija ir karės medžiaga.

Gen. Gonraud specijaliam 
parėdyme pareiškia, jog Pran
euzija turi Sirijos mandatų ir 
todėl kiekvienas arabų sukili
mas tiesiog su geležine ranka 
bus nuslopintas.

THINGS THAT NEVER HAPPEM
By GENE BYRNE5

Chicago su jiricmicačiai*. — 
dundu* gražu* orą* ir rėmau; ry- 

i toj vidutinis gražu* oras.
Vakar augšAlaiKiR li*ni|H-ratora 

bb !.; žemiausia — 711.
Saulė teka 542. leidžiasi 8:10. 

Pietinėj mieato dslyj vakar amar-

KAZOKAI BRIAUJASI ANT VARSAVOS.
BERLYNAS, liepos 31.—Skaitlingi kazokų pulkai pasileido 

ant Varšavoa nuo rytinės Prūsijos parubežių. Sulig žinių, 
■ Varšuvoje paskelbta karės stovis, šiaurinės miesto tvirtumos 
ir apkasai pilnai išrengti ginti tą lenkų sostinę. Tuo tarpu bol
ševikų raitarija dunda visais vieškeliais, skleizdaina visur pa- 
siaubų.

PREZIDENTAS LIEPIA 
ANGLEKASIAMS GRY- 

ŽTIuARBAN.

NEKUOMET TAIP įiĖRA.
- N.OtiU" *♦«*_ kslįjj nHan nomMlą te Imtiną «m 

niornis uodegomis. Manau, jis gali būt reikalingas, ypač man, 
kuomet imu išdykauti Ve kodėl parnešiau namo.

• i

Washington, liepos 31. — 
Prezidentas Wilsonas paskel
ta* atsiliepimą j streikuojan
čiu* nnglokasius valstijose 
lllinois ir Indiana. Nubara 
juos, kad jie peržengia padu- 
n’1«» *»»« ’.JJn** V*"
riausyta* ir su anglekasyklų 
vedėjais.

Prezidentas liepia jiems 
tuojaus grvžti darban ir tik 
tuomet pareikalauti didesnio 
užmokesčio.

Prezidentas sako, knd jei lo
kio organizacija, kaip kad an- 
gtakasių, laužo padarytą ki- 
tuomet kontraktų, jiati sau 
kenkia.

Manoma, jog anglekasiai jwi- 
klausys prezidento atsiliepi
mo. Ir tuomet daugiau laimės.

Varšava, liepos 31. — Yra ži 
nių, „kad bolševikai dar to
linus nori atidėti armisticiji- 
nes tarybas su lenkais.

Jei tas butų tirsa, tuomet i 
gerai jau butų žinoma, kad | 
bolševikai nori paimti Varšavų 
•r Lvovą ir tik jmskui diktuo
ti tnikų lenkams.

Tų manymą patvirtina ir 
tasai faktas. T 
kelta* peri raukia mušius. Tuo į šalį ir nuo arabų atiminėja vi- 

i sokius ginklus ir kitus karas 
pabūklas, kokius jie buvo atė

jint nū0 Angliji r. kareivių.
(iinklų paliekama tik vie

nai policijai, katra parankama 
iš tų pačių arabų, palankesnių 
prancūzams. Arabų kareivių 
būriai išblaškomi ir iškirsto 
mi atėmus nuo jų ginklus.

Kurstytojams ir snokalhniu- 
tojams pagrūmota karės teis- 
mais.

tarpu jie visu frontu varosi! 
pirmyn. Už pom« dienų jiem* Į 
gali tekti Bresi Utovskas. j 
Tuomet jau Vai savo.-, nebūtų 
galima išgeltar*ti.

Artinasi jie ir prie Lvovo.
Ix*nkai ratai kur pasiprie- 

i šina. Didžiumoje fronto atsi- 
meta be jokių mūšių.

v •«**<»••«** Ir-— • •< ♦**••• «,» • «• ■
daia. Atgaivinta mukilum nuo

M-un-.
PIRKITE URTUV08 VAL 

STYBRS BONŲ.

Londonas, liepos 31. — Mi- 
nisterį pirmininką Lloyd Geor
ge aplankė parlamento depu
tacija. iš i ta pareikalavo kuo- 
veiklaus kaip-nors patvarkyti 
Airiją.

Lloyd George patarė depu
tacijai jmlaukti dar tame 

'klausime. Nes Airijos reikale 
I veikisi tam nndonlnR 
Įbilius. Tai vyriausiojo Airi
jos sekretoriaus Si r Hunui r 
(Iraemvood sumanymas. Tas 
bilius paliečia lietvarkę Airi
joje.

Jis sakė, jog tasai snnmny- 
mas yra didžiai astrus. Todėl 
turįs vilties apraminti airius.

PINIGŲ KURSAS.
Sietinių viešpatiją pinigų ver

tė, mainant nemažinu $25,000. lie- 
jo* 30 buvo tokia sulig Merchanti 
Loan nnd Trust Co.: 

{Anglijo* atarlingą »varu i 
Lietuvos 100 auksini)

8pringfield. O., liepos 31 — 
Dėl stokos anglių čia IF Lin 
colne naktimis tamsu gatvėse. Lenkija joo markių 
Jei į porą sekančią dienų nebu*

Ą3.72
2.M 

.68 
Vokirtita* 100 marino 2.8€

13 fr. 03 
fi *r 86

sulaukta anglių, Unęolne no- Prnncuzijo* už 1 dol. 
i ran^V>nC| •lfcVirp* ir gA74l ftv*ir*Hjo« nž 1 <U1

• ■
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Prenumerata mokaal ttkaloo. Lai
kas skaitosi tuo uislrakymo dienos 
ne nuo Navjų Metų. Norint permai
nyt! adreaų visada reikia pridusti Ir 
senas adresas. I'lnlril cerlauala sių
sti Ulperkant kronoje ar eiprese "Jao- 
ney Order“ arba įdedant pinigus J 
registruotų lallkų.

“Draugas'* Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, Dl.

nematydami miesto blogumų, 
maitinami sveiku valgiu, kvė
puodami sveiku oru. Kol kas 
ta laimė tenka tik nusikalu
siems vaikams.

Bepig, kad visuomenė turėtų 
dauginu phito ir Širdies, kad 
butų dargiau Rcinberg’ų, kad 
galėtų visi vaikeiiai perleisti 
ne vien vasarų, bet ir ištisus 
metus sveikoje ir doroje vie
toje.

Didžiausiuose Europos mies
tuose yra įprotis pavasario 
metu surinkti pinigų iš turtin
gi?, vaikų iš neturtingų ir iš
vežti juos į sveikų kaimo orų. 
Mes lietuviai šįmet to nepada
rėme, liet kitąmet padarykime. 
Jau laikas pradėti rengti. Tam 
tikslui galėtume, kad ir žie
mos metu pastatyti lentinį 
vasarnami ant Labdarybės že
mės, o Marųuette Parke vai
kams butų užtektinai sveiko 
oro ir vandens.

Kas pirmutinis atsilieps!

Vasaros Kolonija. Ko Nori Talkininkai
Nėra dienos, kad į Cliicagos 

juvenile courl (vaikų teismų) 
neatvėstų nusikaltusį bernaitį 
ar mergaitę. Jų būva iš viso
kių tautų ir visokių tikybų. 
Skundžiantieji juos vadinu nu
sikaltėliais, bet dažniausiai 
tiems mažiems vaikeliams yra 
nusikaltę didieji. Dideliame 
mieste didieji žmonės nusikal
sta vaikams tuomi, kad jų šir
dis užkrečia blegais žodžiais ir 
blogais pavyzdžiais. Neišma
nantis vaikelis ima pildyti ką 
girdėjęs arba ką matęs iš di- 
didžiųjų ir stebisi tapęs prasi
kaltėliu. Tai ne jir prasikal
to, tik prasikalto tie, kurie jį 
sugadino, nebe kaltės ir tie, 
kurie neapsaugojo nuu suga
dinimo.

Cook’o apskričio valdybos 
pirmininkas Petras Re i n be rg. 
katalikas, suprato nžaugiišių- 
jų pri«lermę padėti mažiems 
beturčių vaikams užaugti ge
rais žmonėmis. Jis nupirko 
1130 akeriu žemė^ su mišku 
prie ežero šalę Palatine ir pa
statydino tenai triobų, kad ga
lėtų jose gyventi jauni betur
čių vaikai. Jis įtaisė jiems ir 
knygynėlį tūkstančio knygu
čių. Tat visa yni irlolm.ie Cl.i-į 
vagos Arkivyskupijos izibdu- 
ringosios Si/jimgos. «

šia vasara tenai apsigyveno 
200 vaikų, bernaičių ir mergai
čių. P-lė Joana MeLauglilin y- 
m įstaigos vedėja. P-lė Clnra 
I)i< kinson yra mergaičių pri
žiūrėtoja, P-lė Veronika Mi.r- 
phy vedn įstaigos ligunbutį. 
P-nia C. Scbrader’ienė rrižin 
ri bernaičius, o p-nia Ona Ma«l. 
den'ienė tvarko niergr.irių mie 
gumuosiiis kambarius. P-nai 
Pranciškus Gilink ir Shuiislo- 
va# Gnroil globoja Iteiuaičius 
daria* ir žaisluose.

Vasiimumio tvarka panėši į 
karišką. Vaikai kelia G vai. ry
to ir pasimeldę dirba sėdin
čiu# darbus. 7:<H> gauna pa
ryčių ir turi padaryti tvarką 
miegamuo^iuos** kauibn riuo?*e. 
8 vai. suseina krūvon ir išei
na j IhiiVum. !) vai. prasideda 
mokinimu-, 10 eina maudytis. 
12 pietus, paskui namų valy
mas, paskui laiškų rašymas. 2 
vai. jau pietų žaismės. Bernai
čiams esant numieje mergaitės 
eina maudytis. ."iuJO vakarienė 
ir valymas, G:30 susirinkimas 
ir paradu, 7:30 jiasakų seki
mas ir tuip juokui. 9:00 visi 
emu gultų.

Avantomis dienomis atvyk
sta motinos atlankyti savo 
vaikelių.

šįmet dur piniu \nsaia, knd 
Chicago? kataliką vargdienių 
vaikai galėjo sveikai ir pado- 

4 M. ••Irv» a

Be gaiuinimosi talkon su 
lenkais Rusijos liolševikai ]>a- 
siųlė taikų talkininkams. Bol
ševikų valdžia apsiėmė pasiųs
ti Londono konferencijon at
stovus vesti taikos tarybas su 
lx*nkija, jei ton konferenci
jon ineiaių talkininkai ir da
rysiu taikų su Rusija.

Tečiaus talkininkai atsisako 
nuo tokios bendros bolševikų- 
lenkų-talkininkų taikos konfe
rencijos. Nes nenbri taikinti!*# 
su bolševikine Rusija.

Talkininkai ve ko reikaluu- 
ja:

Taikos konferencijon pir
miausia tegu suvažiuoja atsto
vai Rusijos, Įlenki jos ir visų 
parubežinių valstybių. Tegu 
Ijolševikai pirmiau susitaiko 
su Lenkija ir su savo parube- 
žinėmis valstybėmis. Tr kuo
met tas bus pasekmingai at
likta, tik tuomet talkininkai 
galės konferuoti atskirai su 
bolševikais.

Situose talkininkų noruose 
vra griežtas prancūzų reikala
vimas nesiaurinti Lenkijai ru- 
liežių. Tai lenkų intaka. Tai 
noras lenkams išnaujo sugrą- 
žinti kaip Vilnių, taip kitas 
jų buvusias užimta-, svetimas 
teritoriji «, iš kurių šiandie jie 
išmušti.

Ve kodėl talkininkų pagei
daujama, kad boiševikų-lenkų 
tarybose dalyvautų Ir parnbe- 
žinių valstybių atstovai.

Bolševikai ir jiatys lietuviai 
nesenai yra ]>areiškę, jog bol- 
ševikų-lenkų taikos tarybose 
neturi jokio reikalo dalyvauti 
parubežinių valstybių atsto
vai. Nes Rusija susitaikė sh 
tomis valstybėmis !. nustatė 
jom rubežtus.

Jei talkininkai laikysis savo 
norų, bus ganu aišku, kati 
jie nenori taikos Europai, knd 
jie dėl lenkų militaristinių 
troškinių išnaujo nori Europų 
paplukdyti k mnjuose.

I

benediktinp Kon 
vencija.

Kas Matyt Lietuvoj
ja žmogų ir priduoda tiek 
drąsos, kad regis nebėra ant 
žemės galybės — įveiksian
čio! Lietuvą.

Tikrai reik stebėtis, kad per 
tuos porą metų tiek daug nu
veikta.

Valstijos amžinis tvėrėsi, o 
musų jaunutė respublika iš
rodo kaip eana, galinga vie
špatija: užtektinai turi ka
riuomenės apsiginti nno prie
šų. Visos valstybei reikalingos 
įstaigos veikia, gyvuoja, dir
ba. Garbė tad musų pirmiems 
pijonieriams, karžygiams, ku
rie sutvėrė — surinko darbi
ninkus, parodė darbų ir iš
mokino dirbti.

Karietos ir Automobiliai.

šį pavasarį tarpe lietuvių 
Amerikoje buvo pasklydę kal
bų, buk musų ministeriai nieko 
nedirbu, ketvertu arklių važi
nėju po Kauną, buk Lietuvos 
valdžia labai skriaudžianti 
žmones uždedama bankus, buk 
valstiečiai nebegalį įsikelti už
dedamųjų mok<*sčių bei rek
vizicijų etc.

Taigi stačiai sakau, kad to
kios kalbos yra tuščios, tiesiog 
melagingos — skleidžiamos su 
tikslu pakenkti mus Lietuvai. 
Tiesa, mačiau Kaune gražiai 
aprėdytų poros arklių pakin
kymų puikiose karietose, bet 
jie stovėdavo tankiausia pric 
vokiečių ambasados — ir jais 
važinėjasi ne niusų ministe- 
riai, bet tik vokiečių pasiunti
nys.

Regėjau taipgi puikų au
tomobilių, ant kurio aiškiai 
švietė Amerikos vėliava. Au
tomobilius priklausė Amerikos 
Misijai. Ir dar vienas auto-

Daug straipsnių rašoma apie 
Lietuvą, daug kabama apie 
jų. Atsilankiusieji Lietuvoje 
aprnio arba apsako savo įs
pūdžius, pastabas. Bet kaip 
girdėti lietuviai pasiilgę savu 
brangios tėvynės, kuo daugiau 
girdi apio ją, tuo dar labiau 
nori klausyti. Tat Ir man pri
duoda drąsos papasakoti šį-tą 
apie mylimų kraštų, kuriame 
tik-ką viešėjau. Bet iškalno 
pasakau, kad visų įspūdžių 
neapsiimu apsakyti, nes pri
truktų žodžių išreikšti tuos 
jausmus, kuriuos turėjau įva
žiavęs Lietuvon. Reik pačiam 
būti, pagyventi Lietuvoje,tada 
tik pamatysi ir atjausi, kaip 
maloni, kaip brangi ir graži 
dabar Lietuva, ypač tam, ku
ris ilgesnius metus neregėjo 
savo gimtinio krašto. įvyku
sios atmainos tiesiog perkeitė 
Lietuvų.

Valdžie, savieji žmonės.

Devyne.iu.-i metus neregėjau 
Lietuvos. Apleidau tų šalį, ka- 
,da Rusijos caras dar buvo 
pilnas galybės, kada jo gu
bernatoriai, pristaval Ir ured- 
ninkai buvo valdę musų kraš
tų. Prie tų va’dinirJnj su rei
kalais lengvai prieidavo vi
sokie ponai — didikai, o «•*#, 
kunigai, kaip ir visi žmonės 
lietuviai, visados būdavome 
užpakalyj ir dagi pažeminami.

Būdamas Lietuvoje ir da
bar turėjau reikalų prie virši
ninkų visokių valdžios įstai
gų. Buvau ir pas ministerį ir 
kų-gi regėjau! Visur ir vi
siems atviro, durys: visur ir 
visus mandatai priima, iš
klauso reikalų, pataria, nuro
do. Žodžiu sakant, buvau sa
vasis tarpe savųjų. Kaip ka
da užsimiršęs, su baime pa- 
mi uty darau: ar čia ne sapnas 
— ar jau tikrai niekados ne
liepusi rodys taip nemalonus, 
gurikuoti į činauninkai.

Savoji kariuomenė.

Tokios juodos mintys vei
kiai išsiblaško, kada eidamas 
gatve sutinki burius kareivių 
—stiprių, kaip ąžuolai, jauni
kaičių. Kada niaršuodami gat- j 
vemia jie užtraukia lietuviškų! 
dainų, kurios skardus—galin
gas skambėjimas tiesiog žavė-

=I I

lituok Gen Amata. Už- i &bk jssadtts sinM S
mobilius tankiai skrajodavo po 
Kauno gatves. Jame sėdėda
vo prancūzai karininkai. Mu
sų ministeriai nei Karietomis 
ne: automobiliais nevažinėja. 
Vieną kartą mačiau p. Gal
vanauską einantį į Seimų, o 
taipgi sutikau ir prezidentą 
p. Smetoną pėŠČią etnantį gat
ve.

Tiesa, ir musų valdžia turi 
gana daug automobilių, bet 
jie visi pavesti Krašto Ap^ 
saugos žinybai.

Kiek Ministeriai Dirba?

Gal kas nori žinoti, kiek 
laiko musų ministeriai dirba 
valstybei!

Turit lamas reikalą prie už
sienių reikalų niinisterio, apie 
9 valandų nuvykau į ministe
riją. Tarnas pareiškė, kad ini- 
nisteris jau savo kabinete, 
bet su privačiais reikalnis pri
ima nuo 11 iki 1 vai. Antru 
atveju nuėjau apie 12 vai. ir 
ta]>au priimtas. Ministeris su
žinojęs. kad važiuoju į Amo- 
rikti užklausė nr ncsuttkeiau 
nuvežti valdžios siuntinių Lie
tuvos Misijai Amerikoje — 
Nudžiugau, kad galėsiu patar
nauti savo valdžiai Ir paklau
siau. kada galėsiu paimti siun
tinį. “Apio 9. 10 vai. vakare 
mano pagalbi n. išduos Tams
tai,“ atsakė ministeris. Paskir 
toje valandoje nuėjęs siun
tinio sužinojau, kad nekurie 
ministeriai dar savo kabino 
tuose. Užklausiau, ar visados 
ministeriai taip vėlai užbaigia 
darbus! — Tarnas atsakė, kml 
labai tankiai apleidžia minis
teriją jau po 12 vai. nakties. 
Iš to viso, kų čia pasakiau, 
kiekvienas lengvai galės aj>s- 
kaitliuoti, kiek valandi? dirba 
Lietuvos ministeriut. *

Bausmės.

Kalbėdamas kartų su valdi 
ninku vienos valdiško** įstai
gos primniuu, kad Amerikos 
lietuviuse pasklydo žinios, buk 
musų valdžia gana žiauriai 
baudžia piliečius. Valdininkas 
nusistebėjo ir apgailestavo, 
kad tokios nesąmonės turi pa
sisekimus tolimoje šalyje. Jis 
man paaiškino: “Kaip visos 
valstybės, taip ir Lietuva va
dovaujasi įstatais visiems vie
nodais. Jeigu kada kokiam 
nors prasikaltėliui tenka at
kelti įstatų paskirta bausmė, 
tai čia ne valdžia yra kalta, 
ir ne teisėjas, bet pats pilie
tis, kuris savo pasielgimais 
privertė teisėją pritaikinti įs
tatus.“ (Pabaiga bus).
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LnrrcviB advokatas 
«M1 A WOOD KT*BKT

Amerikos vasara tai seimų 
laikus. Nevien lietuvių orga
nizacijos seimuoja, la*t ir vie
nuoliui Itenediktinai taip-gi. 
Šiame lie|»os mėnesyje mieste 
Manrhester, N. H. buvo suva- 
žiuvusios Nationai Benedik
tine Educational Association, 
ty. Amerikos Benediktinų Au
klėjamosios Sąjungos metinė 
konvencija. Ji yra trečia iš 
eilės.

Tos konvencijos, arba t>uvu 
žiūrimo darbas galimu pada- 

I linti j tris akyriiM! principų 
t,. 1i uu-tat * iiaairs' | ui*»

mokyklas ir katalikiško ang
liško dienraščio klausimų.

Dienraštis jau pradėjo iš
eiti mieste Dubnųue, loxva. 
To dienraščio vardus yra Bai
ly American Tribūne of l)u- 
buqu<*. Žinoma, jis yra tik pro- 
v in vijai i# laikraštėlis, nei di
dumu, nei įtekme nereiškian
tis Amerikiečių katalikijos. 
Bet jis vra pirmutinis.

Dailės reikalams benedikti
nai pašventė dvi rezoliueiji. 
Vienoje jie kalba apie įkūri
mų Catbolic Eederntion of 
Art#, ty. Katalikų Federacijos 
Dailei Remti ir platinti ?»br 
mokyklas dailės reikalo sup
ratimą. Dailės Federaciją su
manė Raphoel Pfisterer O. S. 
B., dailė# skyriaus vedėjas 
prie Av. Anselmo kolegijos 
Mam-hester. N. Y. Kita rezo
liucija kreipiu domų j gregori- 
janiškų giesmių gražumą l»ei 
reikalingumą.

Principų klausime Benedik
tinai atsideda ant Av. Bene
dikto regulos. Jie teisingai sa
ko, kad ta regula sudari* vi
są benediktinę auklėjimo si*, 
temų, išauklėjo didelę daugy
bę nepaprastai didžių vyrų ir 
moterų, ir prisilaikant jo
je išreikštų principų auklėji- 

rl*u» v»s«* ummIai įjurys.
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Su pagarba,

JUOZAS M. BALTIS
Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus.

«•

Bltd.

SIUSKITE PINIGUS IN LIETUVA
PER

Division Statė Bank
KOL MARKES DAR PIGIOS

Siunčiame pinigus į Lietuvų sulig žemiausio dienos kurso, greitai ir teisingai. Parašus daran
čius aplankymą pinigų dastatome j kaip greičiausią laiką. ■

TAIPGI SIUNČIAME PINIGUS Į LIETUV0 S IR VOKIETIJOS BANKAS DĖL ATIDARYMO 
TAUPYMUI SĄSKAITAS, UŽ KURIUOS GAU NAME KNYGUTES ARBA PALIUDIJIMUS. DU 
0DAME SPECUALISKĄ KURSĄ ANT DIDELIŲ SUMŲ.

Parduodame Murkęs, Rublius ir kitų pinigu# kaip pigiausia. Tuipjiat perkame kitų tautų pinigus 
ir laukame migliausias kainas. NE PIRKITE ARBA PARDUOKITE MARKES KUR KITUR, PA
KOL NEDA8IŽIN0SITE ARBA PALYGINSITE SU KITAIS, MUSŲ KAINAS. Tas yra labai svar
bu, nes mes žinome kad užsičėdysit pini gi;. ATEIKITE IR PERSITIKRINKIT.

Jeigu norite važiuoti į Lietuvų. parduosime laivakortes ant geriausių laivų. Mes visada tarime 
gaaa vietos dėl geriančių į Lietuvų. Taipgi užsiimame dastatymu Jūsų daiktų (bagažuus) ant ge
ležinkeliu stoties.

Su visai# reikalui# užeikite ur rašykite j

Division Statė Bank
2749 W. Diviuon Si., neur Califomia Avenue, 

(arti Humboldt Park), Chicago. DL

Pinigų Siuntimo Skyriau* valandos: nuo 9 vai. ryto iki 5-tai vnl. |>o piet. rtarninkais Ir Subntu- 
miu visą dienų iki 84ai vaJ. vakaro. Nedaiiomi* nuo 10 tos vaL ryto iki 3 čiai vaL po piet

* « V* «a i K Z • 4 • 4 . ■ k X «
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Užsienio politikoje: kad Lie
tuva butų pripažinta neprignl- 
minga de jure; kad sustiprinuR 
eantikius su Vakarų valstybė
mis; kad sutvarkius santikius 

įsu kaimynais. Vyriausybė 
vengs užgrobimo, 'bet gins 

kiek tik pajiegdama, kas Lie
tuvai priklauso. Derybas su 
Rusija rūpinsis pasekmingai 
užbaigti. Su Mažąja Lietuva 
stiprins ryšius. Su gudais rū
pinsis turėti geras kaimynys
tės ir prietelysiėB'santikius. ir 
su lenkais taikysis ir gražiai,

♦ jei jie atsisakys nno pretensi- 
jų prie Vilniaus ir kitų Lietu
vos plotų.

Finansų, Prekybos ir Pnu 
. monte srityje; v naujoji vy- 
5 riiusybė , žada- pa
sidarbuoti labai dang, nes to 
ypač reikalauja šalies gerovė, 
labai nukentėjusi ekonominiai 
karės metu. Todėl rūpinsis I 
pelmugiuu.smi >unuudoli vals
tybės ir privatinius kreditus 
užsieniuose, leis įvežti rei
kalingus daiktus, o draus ir 
sunkins įvežimų pertekliaus 
dalykų. Iš krašto leis tik tųs 
prekes, be kurių galima apsi
eiti, o kitas sulaikys.

Pramonės srityj duos did- 
žiadsę liuosybę privatinei i- 
nicijatyvai, normuodama ir 
paremdama įstatymais. Akri
linės bendrovės Jms ypač re
miamos.

Stengsis įvesti įstatymų val
stybinio draudimo nuo ugnies. 
Rūpinsis tobulesniu išdėstymu 
tiesioginių ir netiesioginių mo
kesčių ir tvarkys monopolius.

Daug sunkumo pramato su 
išleistais Lietuvai Vokietijos 
pinigais.

Susisiekimo srityjei. gele
žinkelių, telefonų, telegrafų ir 
pašto ūkį ves vyriausybe. Ji 
stengsis sumažinti eksplotavi- 
px> išlaidas ir pakelti įplau
kas. Ir čia mato daug sunky
bių.

Kelius ir tiltus taisys vy- 
riausvbė valstybės ir savival
dybių lėšomis

Vidaus Reikalų srityj: vy- 
riausyltė rūpinsis, kad visi 
valdininkai be išimties laikytų
si teisės ir teisėtumo, remda
miesi įstatymais, tik da ne 
visi įstatymai pravesti;'kolei 
jie bus pravesti, reikia laiky
tis senųjų, nors nevisai tin
kamų.

Laisvė visiems piliečiams, 
išskyrus valstybės griovikams 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
pardavikams.
.Palaikys savivaldybes Ir 

rūpinsis duoti joms žmones, 
galinčius tinkamai vesti jų 
reikalus.

Vyriausybė imsis tvarkyti 
milicijų, kuri skubotai suor
ganizuota ir neprirengta pa
vestoms jai pareigoms pildv- 
ti.

Vyriausyls“ rūpinsis tam ti
krais įsiaiyitmis nelik untbo 
Bųjungas.nomiiioti, liet ir ap
rūpinti darbininkus ligoje ir 

•eem-tvėje.
Statistika rodo, knd Lietu

voje dabar lieveik daugiau 
miršta, kaip gema. Rūpinsis 
kovoti su mirtingumu.

žemės Reformos 
Ūkio Klausime: 
*.VW rūpinsis, 
‘•Žemės Reforma”

moka savo žemę pažinti ir sa
vo darbštumu, sumanumu ir 
mokslu priversti jų daugiau 
nešti. Tam reikalingos ūkio 
mokyklos. j *

Vyriausybė rūpinsis, kad u- 
kįninkai gautų ne tik mokslo, 
liet lengvai ir visa, k*> moks
las reikalauja ūkio kilimui.

Vyriausybė tvarkys, kad 
triobas ir ūkės turtus apdrau- 
dus nuo ugnies, padės kelti 
žemės ūkio kooperacijų, žemės 
pagerinimų, steigti pramonės 
šakas, perdirbančias žaliųjų 
medžiagų malūnai, aliejaus 
spaustuvės, konservų dirbtu
vės, linų pramonę, ir 1.1. Šios 
šakos — tai grynas Lietuvos 
auksas.

Miškai, vandenys, durpynai 
yra valstybės nuosavybė. Jie 
bus naudojami, kaip reikalaus 
aplinkybės ir žmonių gerovė.

. Švietimo darbe: vyriausy
bė rūpinsis steigimu mokyklų 
ir pri rengimų joms vedėjų. 
Reikės daug specijalinių mo
kyklų. šiuo žvilgsniu vyriausy 
bė rems visuomenės inicijaty- 
vų. Stengsis aprūpinti tinka
mai mokytojų pragyvenimą.

sla-

ir Žemės 
vyriauj 

kad 
sulig įsta

tymų bu:ų kogreičiaurin pra
vesta.

Sykiu vyrianaybė rūpinsis 
panaudoti visa, kas galima, 
kad pakelu* ūkį, kad jie butų 
našesnis, ir steiga ypač tas 
pramones šakas, kuries dėtųsi 

vii:—-

Teisingumo reikale: vy
riausybė rūpinsis sutvarkyti 
teismų, kuris patenkintų pilie
čių reikalus ir butų greitas, 
teisingas, visiems prieinamas. 
Tai labai sunkus uždavinys, 
negreitai pykdomas. Bet bus 
daroma visa, kas bus galima 
ko geriausio padaryti.

Birželio 25 d.

Svarstomas komisijos
tūtas neteisėtiems valdininkų 
darbams tirti. Komisija nusi
skundė. kad ji buvo trukdoma 
senosios valdžios.
Svarstomos dvi interpelacijos 

soe. deni, “senųjai” valdžiai: 
dėl dvarų darbininkų prašali- 
niinų ir dėl kratų ir areštų.

Girdisi baldai, kad. tų inier- 
pelarijų visiškai nepri iminėti, 
nes jas soc. dem. paduoda, by 
tik laikų gaišinti. Venslauskas 
(soc. dem.) grasina revoliuei 
ja, jei suimami Kauno ko
munistai ir profesinės sąjun
gos” nariai bus stumiami į 
“pasmirdusius kalėjimus.” 
(Tiesa, Lietuvų griauja ponai. 
Jiems ir kalėjimai turėtų kve
pėti. Ištikrųjų tų socijalistėllų 
galvose jau ne juokais darosi 
revoliucija. Ar ^nereikės pami
šėlių įstaigų atidaryti. V. K.)

Birželio 28 d.

Svarstoma apie algas ir pa- 
šelpas kariškiams. Po trumpo 
pasitarimo projektas sugrų- 
'.intas dar komisijai.

Norėta išrinkti naują inter- 
lidacijų komisijų. Sumanymas 
atmestas.

Svarstomas dyarų darbinin
kų prašalinimo klausimas. Gin 
čai. Krupavičius (kr. dem.) 
nuiodo, kad leidžiant šį įstaty
mą reikia remtis gyvenimo 
ce'kalavhnais ir teiningurno 
<h Fonus, o ne senai/ atgyve- 
noriais paragrafais. Įstatymas 
priimtas.

K omi sijos neitei tingiems
valdininkų darbams tiT.zsta- 
.Uias priimtas. Pati komisijn 
nėšio* vardų “skundų ir tar
dymo komisija.”

Eina prie svarstymo žemės 
reformos įvedamojo įstatymo. 
A. įdėtam

Birželio 30 d.

Svarstomas žemė* reformos 
įvedimasis įstatymas. Drauge
lis perspėja spręsti šaltai, at- 
įžvelgiant į musų užsienių 
politikos padėtį, kad nepa
kenkus Lietuvos valstybei.

telba,v-m—- nūn.*;*;.f#MV imuv tuuiuv. i
• Styriu kyla, kuomet ūkininkas kad palikti dviant* nedalintu-,

\ I

tik mainyti stambiojo ūkio vai- Į 
dymo sistemų, čia vienos at- 
rtovas pareiškė, kad Plečkai
tis prieš rinkimus į St Seimų 
kitaip kalbėjo apie dvarus.

Darbo feder. atstovai prie
šingi Plečkaičio sumanymui.

Krupavičius pataria įstaty
mo ‘projektų grąžinti komisi
jai, kad papildytų ir vietomis 
pataisytų. Rimka griauja da 
Plečkaičio argumentus ir nu 
rodo, kad soc. demokr. rupi 
bendros dvarų valdybos, kad 
per darbininkų tarybas galėtų 
nuolatos vesti savo nelemtas 
agitacijas. Įstatymo sumany
mas pavestas komisijai.

V. K.

SSCl

SIŲSKITE PINIGUS i LIETU
VA PER KAUNO BANKA.
Mc« turime padare sutarti su 

Lietuvos Prekybos ir Pramones 
Bankų Piningų siuntimo reikale.

Mes siunčiame pinigus Mar
kiems liesiog in Lietuvos Preky- 
bos ir Pramones Bankon, Kaunas.

Viršminėtaa Banku Išsiuntinėja 
adresantama į nurodytas Paštas 
greitai ir užtikrintai — pinigais.

Mes Parūpiname Pasportus, Pa
tarnaujame atsiteisime su Taksais. 
Parduodame Laivakortes ant visų 
linijų į Lietuvų ir iš Lietuvos Pa
darome tam tikrus Affidavitus dėl 
išvažiavimo Pasportu per Ameri
kos atstovą važioujanlcms iš Lie
tuvos į Amerika.

Darome visus legališkus Doku
mentus, | Lietuva ir Amerikoj su 
užtikrinimo Amerikos ir Lietuvos 
valdžios teisėmis.

Ir visais kitais reikalais kreip
kitės pas lietuviams gerai pažįsta
mus.

ZOLP & BARČUS, 
4S47 S. Hermitage Ąve. 
TeL Yards 145 Chicago, UI.

I

U.S.MailSteamshipCompany
įs. S. SUSQUEHANNA

U. T. ’ 1OO37

Išvažiuoja iš flew Yorko j Bremeną ir Danzig
<lw jokiu mainymo laivu)

Rugpjūčio 4-ta diena
('alkių K. 1| llnnfti *375 Iki 8300; | IUntlK 8tU

TrrtM* Kaina | Brrm. n 8193; | Danrlp 8183
83 Kalt* Ui*m

Ataitauklta |

U. S. MAIL STEAM8HIP COMPANY, Ine.
45 Broadv&y New York City

Arba | Virtiniu* Agentu*.

Pinigai yra Siunčiami į Lietuvą 
ir visas kitas dalis svieto. 

Parduodame Laivakor
tes ant visų Linijų. 43

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: an*UMtoa Ir lietunJUcoa 

kalbų. aritmeUkoa. knyrrrdyirt.-a, «ta- 
nogvafljoa. typevrrltla*. pirklrboa tei
sių. 8u». Valai, istorijon, abelooa Isto
rijos, reoffrafijoa, polltlkinės ekono
mijos, plllctyatėo, daUtara&ratta.

Mokinimo valandoa: nuo » ryto iki 
4 valandos po plotų; .vakarais nuo • 
Iki 10 vaL ’

3106 So. Halsted St., Chicago.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
UKrUVU AKIŲ SPECIALISTAS 

l’alenrrina vt«ų *ktų 
tam pi m* kaa yra 
nrMoallml ak*«4«- 
jltno aalvM. *,*lru. 
Ilo. *t>t*min;«. n»r- 
votam*. .KMud.nJiui

Ir ulrid<«aalu* karMIu aklų kmvaa aky* 
k_i«rakt*, n.tnl.gtu; nrtlkr*. aki. lBdrJ.tn, 
Kąrama aasamina* Irktra parodanti, mo- 
tl.tuia* klaida* Akiniai pritaikomi ta’.iln- 
aal. toli Ir eiti malaatlama paaalbata. Baraė- 
klt* nava rertjlmo Ir valku, alnaarin* mo- 
kylrlan. Valanda.: nuo lt Iki t vakar*. Na- 
d*llon>la nuo lt Iki 1 vaL pa pi**U- 
1553 W. 47th St ir Ashland Av.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35-th Street
Turto* Viri 38.000,000.011

A STATĖ BANK
Atdara Panedėllal*. Scrcdonio ir Subatom* vakarai*

1549 51-53 W. Chicago, Ava 
arti Ashland Avė.

Cash ar ant Išmokesščiu.
Telefono* Mor.roc 2300

JLra'iuvj atdara Šaradomis lr 
i*«iHFtiomls Iki c vaL vakaro. Kitais 
vakarais iki 10 vakare.

■*

SM.U

T-lCOMNONVVEALTH EDISONO P*“Llectric shopd Z

Atlieka’vnq minką niūrimo darių—kojon pami
nimo* valdo mirtinų. *urr*ul'uoju «rrttumi». N erai k 
nuolat koja mint, Pridedamu* prie t.-lc-’oa aocketo. 
Nmdplfk dabur!

Tiktai s5 Iškalno
nalansan Matai* Mėnesiniais 

MokrxHal«
tai viskas Kų relKla Jums 
mokėti. jeigu koslumerlu 
Klos Kompanijos, su ja su
taupysi darbo Ir laiko.

WĘSTERN ELECTRIC 

Portable Scwing Machine

P. CONRAD 

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted St., Chicago, HL 

Kurie anunalo pa veikalui U Lletuvoa 
noatidellodaml paaldarykitc daugiau* arba 
dideliu*. Mo« perimame eenu* padarom* 
dideliu*. Sudedam ant vieno 11 kelių akir- 
lln<ų-

Traukiamo paveik *1 u* namnoaa. prie 
BainyCIoa. sueito**. veseUjote, trupa*, 
pavieniu* Ir t*. Darba atliekama kuo**- 
rlaturu. I’hona Drorer *34*

5iiiiiimiiiuinii!iiiiiiiiiiiiimiiiiiimiwiiit*Biiiitiiitmmiiiiii

Š i t n portable 
elrktroa in*iun.<. 
virtu* ir viiža*. 
•veria maliau Br- 
gu paprti*|*i k< 
llonė* vąlfr* ir 
p»l i ma___ I enyra l
p^ntdė.L

Taupykite Piningus:
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir tt pas

P. KVORKA & SONS

5,000
FEDERAL 
COUPONS

DYKAI
Su kiekviena 

Siuvama Maitina

I DidžiausisRubijIšdirtjimoFaljnkasLietuvoj i
ATSIDARfS ŠĮ RUDENI. 

REIKAIJNGI ĮVAIRUS DARBININKAI.
Bus reikalinga šimtai įvairių darbininkų. Tad visi kurie rengiaties grįsti Lie- 

x tuvon ir norit užtikrinti sau užsiėmimą, rašvkitės prie Lietuviškos-Amerikoniškos 
Rūbų Išdirbiinp Bendrovės. “•

Kiekvienas, gnli tapti viršpažymėtos bendrovės nariu užsirašydamas bent tris 
nrba daugiau bendrovės šėrų. Vienui yjuitai daugiau neparduodama virš šimtų 
šėrų, vienas šėras dešits dolierių ($10.00).

PATYRUSIŲ AMATNINKŲ DOMAI.
Norima atkreipti ypatingų domQ pa tyrusių verpėjų, audėjų, funnonų,. sėlė- 

" s manų ir dizainerių, kurie mano važiuoti į Lietuvą, veikti urnai. Kas bus pirmes
nis, tas bus pirmesnis ir prie darlio. j

NAUDINGAS ĮVESTI NIMAS KAPITALO.
Taipgi, yra auksinė proga ir tiem.% kurie turi sutaupę keletą dolierių, l>et lai

kydami bunkUose, neturi ramumo nei didelės naudos, dalia r turi progų įve^ut 
į Didžiausį Rūbų Išdirbinio Fabrikų Lietuvoje, kuria teiks puikų d»~Mer<ų ir ra

li mumų.
UŽTIKRINIMAS.

1() Lietuviška-Amerikonišfcn Rūbų I šdirbimo Bendrovė yra užregistruota Lie
tuvos Pramonės Ministcriui ir bus Valdžios Kontroliuojama.

(2) Lietuva- (išskiriant Estonijų ir Latviją) yra vieni utėlė pasaulyje Ralis, ku- 
kurioje auga geresni linai, ir jų augininn ma labai daug.

(3) Šiandiena netik Lietuva, Didžioji Rusija, l»et ir visa Europa yni baisiai 
■ nuplyšua

Taipgi, turint vnldžios jmrniną ir kontrolę taipgi pirkėjus ir žalių medžiagų ant 
vieto«, pasekiin-r pilnai užtikrintos.

Rašvkite laiškų, reikalaudami aplikacijos sekančiu adresu: 
UETUVBKA-AMERIKONlšKA RŪBŲ ISDIRBIMO BENDROVE, ■

3249 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS. J

LIETUVOS VYČIŲ
Paskolos ir Taupymo Bendrove
Atkreipiama atvda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningus ir naudotis (įeinu Bendroves, kad prisirašytu prie 
mu*'; Bendrvvės kur galėsite gauti 10% už taupinamus pinin-

Pabaigoje šio melo jnusų Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekvienas narys pasinaudoja, busirinkimai aUibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vnl. vakare iki 9:00 vai. vakare, šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 PI. ir Auburn Avė.

V. W. Rutkauskas, Adv.
812 W. 33rd St.

Jurgis Žakas, Pirm. Antanas Overlingas, Rašt
901 W. 33rd St. 3201 Auburu Avė.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS!
Elfen l*>lkrv><L-lli; lioltl flllctl fuutuk«inti> 
m«r*nliicKi ant 20 mrtŲ I2i<*rba lito 
••Mm”.

7 Jewel Elgin.....................$18.75
15 Jewd Elgin..................$22.50
17 Jewel Elgin............... .. $25.00
14 K. grino aukso Elgin
Laikrodėliai 17 Jewel nuo

iki $85.00
paauksuoto len
tinių...................

$35.00
Talpai didelis pastskyrinia* deimantiniu, aukso ir 

elurf-llt). Lnvolerų. lak etų, ■uslku, špilkų, ėllublnlų 
Kelną plsesnė kaip kitur.

P. K. BRUCHAS 
3321 So. Halsted St. Chicago, III.

1707 H*>. ItalMed Kt, Trlepfcone eonai M17,

>

JU. ADOMAS A. &AMALAUIIKAB. HEKAVCIA1 RAAAU.
AA labai sirgau per * motus, ntudabnbj** pllealla bnvo. Dispep

sija. novir<nlma* pilvelio. nu«labnėjimt*. Kraujo. įbestų. Nervų tr 
abelnas sptkų nustojima* viso kūno, lr buvau nustojęs vilties, kad 
bocyvendu Vi»ur H-Oiojau sau pssvlboa, neeicalUja* visoj* Ameri
koj Ir ui rūbeliu, bet niekur neenvau earo sveikatai payelLt*.

Bet kada pareikalavau SaluterM valetu. Bitterlo. Kraujo valyto
jo. Nervutona. Inkstu Ir Reuruatiuuo ffyduoiea, >*1 po suvartojimui 
minėtos ryduolį* pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai d'rtrt. 
Kraujas liet vai A. Nervai enrt stipriai dirbti. Inkstai aUiaavo. Reu- 
matlamaa pranyko, diesllal nobebadė po krutina Viduriu rtilma* 
tanyko po uimuiimui visų lirų- B*«lu 3 m/neslų Mserdavau ka* sa
vaite po butai) Ralutaraa HHtarta. tr po * nota. savo paveiksi* pa- 
tuaflau tuk) akirtutnų kaip tarp dieno* lr naktie*. Dabar jaučiuos 
•mačiai tr esu linkimi** tr looo sykių dėkoju Balutara* mylimu **- 
radėjui lr linkiu viaeims savo drauranu kreipties prie kalutaraa:

KAI.’. TARAS,
CHEM1CAI, lVSTTTlTt: Halirėna*. Prof.



Specijalės “])r-go” koresp.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA.
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Ar Nusibodo Jums Kare?
Ar Nusibodo Mokėt Kares Kainas?

Dabar Valdžia

Pirmutiniu Lietuviu Valstijiniu Banku Amerikoje

METROPOLITAN STATĖ
YRA PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA

METROPOLITAN STATĖ BANK

S. L FABIAKA. PETRATIS

Boulevard 611

KAUNATAVAS. (Telšių ap.)

Ifi ĮVAIRIŲ LIETUVOS 
KAMPELIŲ.

(Kauno ap&). Iš 
an* pašte,, 

pristato lai-

Bankos valandos Kas diena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. vakare, Utarnmke ir Subatomis iki 9 vai. vakare.

Bendrovių 
i” i md diktorių sky- 
■ngė 3 savaičių Kojms

Biuras atdaras: nuo 9 ryto iki f vai vakare. Utarniukais. Ketvergais ir Subato- 
mis iki 9 vai. vakare. Nedėliotnm nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

Pa. vytinis. (Kiaulių apskr.) 
Bal. 18 d. čia susitvėrė ūkinin
kų sąjunga. Tuojaus įgaliojo 
vieną užsakyti reikalingų ūki
ninkams žemės dirbimo maši
nų. Žada su laiku taisyti fab
rikų vilnų ir linų verpimo ir 
vaisių džiovyklą.

Jau iš anksto prieš Kalvari
jos atlaidus galima pastebėti 
daugybę keliauninkų, kurių 
dauguma moterys, keliaujan
čių j Kalvariją. Kiek vėliau 
pasirodo važiuotų pilni veži
mai žmonių ir-gi važiuojančių 
į Kalvariją. Šįmet tas ėjimas 
ir važiavimas buvo koodidžiau- 
sas: pilni keliai buvo pėsčių 
ir važiuotų.

Kalvarija pilna žmonių. 
Vežimų pristatytu pilni kie
mai, sodnai, paupiai, žardie
nos ir t. t. Galvės pilniausios 
žmonių; bažnyčioje ir švento
riuje vėl pilnų-pilniausia. Di
di ir maži būriai giedodami 
vnikščioja “kalnus”. Gie.niės 
ir maldos daro nepaprasto 
įspūdžio į naujai (pirmą 
kart) atkeliavusį žmogų: čia 
vienam kalnely vienas būrelis, 
ten kitam kalne vėl kitas; ki
tas būrelis eina, kits bėga gie
dodamas; viens į kalną lipa, o 
kitas nuo jo leidžiasi, žodžiu, 
yra tik rods nepaprastas su 
mišitnas ir nesufartinas gies
mių užimąs.

Bažnyčioje klausyklos ap
gultos; kunigų maža. Nevio- 
num tenka ilgiausia laukti 
kol galės išpažintį atlikti. .Mi
šių, pamokslų ir-gi nemažai. 
Eina su procesija kalnus. Vi
sur aplink liūliuoja neapma
tomos žmonių minioe. Milici
ja ir kareiviai (ruili) daro 
tvarka.

Pakuonis, 
čia skundžiunumi 
kad lietvarkiškai 
kraščius.

“ Ko|M*racijos
Sąjungos 
rius s’ i 
racijos Kursus,

Tartas Bankos 
Daugiau kaip 

$1,3GO.OOO.oo

Direktorių ir šėrininkų turtas daugiau kaip dešimt milijonu. 

Pinigus galite atsiimti kad tik nori.

Miesto Chicago ir Cook Pavieto valdžia laiko pinigus šiame Banke.

Kad Lietuviai visi ir visur prisipažintu save Lietuviais, visuomet keldami savo Vat- 

da augštai.

Taip-gi kad visi taupytu pinigus, kurie bus labai reikalingi ateitij.

Ar visi taupinate? Jeigu ne tai pradėkite tuojaus su

Utena. Dienoje St. Seimo 
atsidarymo ėin buvo iškilmin
gos pamaldos. Po pamaldų 
“Saulės” gimnazijos mokiniai 
ties parap. namais sudainavo 
Lietuvos himną, j»o to minia 
su vėliavomis nuėjo į mieste
lį. Tenai pasakyta keletas pra
kalbų.

h i
Kapitalas ir perviršis

Joniškis. Geg. 9. d. Durim 
Federacija ir kr. darb. sąjun
ga sušaukė susirinkimą. Atsi
lankė ir darlio žmonių mela
gingi “globėjai”. Sukėlė bet
varkę. Susirinkimą reikėjo už- 
dnrvti. Socijalistai džiaugėsi 
puikiai tokiu budu pasidarba
vę darbininkų gerovei.

Kupiškis. Čia pradeda veik
li “Blaivybės” skyrus, nes 
įimto, kiek skriaudos ir blogo 
daro girtuoklystė žmonėms ir 
visos Lietuvos gerovei.

Pamokslą sakant paskelbta Miesteli* 
mitingas, kuris buvo klebono ma sakyt 
lauke. Mat atvažiavę Steigia- puikioj vi< 
moju Seimo atstovi praneš- pušynai, h 
ii apie Steigiamojo Seimu vei- Bažnytėlė 
kimų ir išklausyt žmonių rei- jos gyveni 
kalavijau. Paskirtoj vietoj j <įauginusia
plevėsuoja tautinės vėliavos, i liet esą 
o didi žmonių minia klauso 
pranešimo.

Po mišparų ir jnuuokslo vi
si pasileido namon. Keliai vėl 
pilnų-pilniausi m*sčių ’r va
žiuotų. Visi skuba namon.

Nelaimės ir-gi Lutu: trys 
žmonės nustojo gyvyls-s: x ie
ną Beržų kalne laike procesi
jos užmušė virsdamas kryžius, 
kita silpna iš kelionės atėjusi 
pasimirė, o trečioji tuip ser
ganti, ka<l vargu liepagys. Be 
to trys serga iš rituilpnėjimo 
bet lengvai. Arklio trys pa 
vogta, u trys iš didelių da 
bartinių karščių padvės;.

Buvo atėję į atlaidus iš ki
tų iiarapi.ių net su procesija 
mis.

Sintautai. (Sakių apskr.). 
Parapijorai rūpinasi užbaigti 
muro bažnyčių. “Pavasarinin
kų” kuopa rengia labai didelę 
lioteriją. Pelnų skiria įtaisyti 
sceną.

L. K. Moterų dr. padavė 
savo rezoliuciją ; JSt Seimą, 
kad jis pasirūpintų greitai 
apsidirbti su girtuoklylie, ku
ri trukdo visokius gerus dar- 

Ibus ir naikina tautą.

Upninkai. (Jonavos valšč.). 
. tieg. 8 ir 9 d., naktį lenkų le- 
pinionieriai užėjo šį miestelį ir 
smarkiai apiplėšė gyventojus. 
Iš ten pakeliu apiplėšė Aukš
tadvario Gudonių, Medinų, 
Sližių sodžiuose nekurtuos gy
ventojus, atimdami kitiems 
net batus nuo kojų.

Žmonės nenori dirbti. Slaps- 
! tosi iš baimės lenkų — barba
rų.

tas. Kainuoja $20,000.00
Parsidiioda 5 kambarių 

“bungalovr” nnt S. W. Side. 
netoli Arelier, Limite stritka- 
rių linijos. Įdubai geroj vieloj 
vanos kTUtas, elektra ir cemen
tinis lauKMiientas. Kainuoja 
$3.600.00.

Parsiduoda labai pigiai ant 
2 pagyvenimų 2 fintai jm> 4 
kambarius ir dailus basemen- 
tus. Kaina $2,500.00.

Parsiduoda laimi pigiai 6 
akeriai žemės, naujas namai. 
4 kuinhsriai ir barne tiktai Vs 
mylios nuo Dourners Grove, 
III. ir 19 mylių iš Chicagos.

Norintieji pirkti namus krei
pkitės į mano ofisą:

GEORGE PETKUS.
Reai Šnare, Lo&ns i 
Insnrance, Foreign Exchan<e 

.and PteMtrhip Tiekėte.
3U2 8. Rrlsted Bt. Obicago.

Y ra plačiai lietuviams žinoma įstaiga savo sąžiniškumu, rupestingumu ir mo*, 
kėjhnu atlikti savo prideristės.

Parduoda draftus (chekius) ir siunčia pinigus • Lietuva ir visas kitas svieto da
lis po dienos kursus ir gvarantuoja pristatima. Pinigus pristato Lietuvoje greitai ir 
išmoka grinais pinigais.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU yra pikai atsakominga įstaiga ir atfieka 
viską getai ir greitai.

Tai leiskite mums pageliu, umažinti augs tas kainas gyvenimo. Norintie- 
įc plačiau sužinoti atsilankyKitc j

Aušros Vartų Parap. Svetainę
23-čias Piace ir Oakley Avė.

Panedelyje, Rugpiučio 2 d., 1920
7:30 vai. vakare. įžanga Visiems Dykai.

n - • » • • i t • • •« •-1.• • ir „
mus gtuzu» programas, juoaniicję paveikiai ii piuia» |>cuu»KiituiKu». * wuo 

kviečiame atsilankyti.
PASARGA: Vaikai be ievų nebus leidžiami j svetaine.
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t RAGINE, WIS.

Vakarėlis.

Liepos 22 d. buco įrengia* 
smagus vakarėlis pagerbimui 
Antano Valsiuko, kuris atsi- 
veikino su raciniečiais ir ifita- 
žiavo Lietuvon. Gyvendumas 
Racinoje jis tuvo pasižymėjęs 
darbuotojas Bažnyčios uaiului 
ir tautos labpi. Priklausė prie 
visų katalikiškų draugijų ir 
orgauisacijų, taipgi, prie ftv. 
Cecilijos choro ir visur dai- 
liavosi. Buvo taipgi L. L. Pas
kolos stoties pirmininku ir iki 
šiol tos jNiskolos darbas buvo 
labai pasekmingai varomas. 
Žodžiu sakant, buvo vienas ir 
uoliausių darbuotojų. Todėl į 
jo išleistuvių vakarų ir publi
kos prisirinko gražus būrelis. 
Per vakarienę snfėrtnknrieji 
išreiškė jam širdingus linkė
jimus, geros kelionės ir lai
mingai gyventi tėvynėje.

Atsisveikindamas .su raci- 
niečiais Antanas Val&ukas ža
dėjo ir Lietuvoje darbuotis 
Bažnyčiai ir tautos nardai. 
Kad ir daugiau tokių tėvynai
nių grįžtų tėvynėn.

šitų vakarėlį įrengė Tautos 
Fondo 79-tas skyrius, lodei ir 
aukos buvo renkamos tau fon
dam Aukojo: Simanavičia A. 5 
dol., Digris M. 2 do!., Karaliū
nas P. 2 dol. ir Jockus D. 2 
dol.

Po 1 doLr S. Mockns P. Žu
tautas, A. V ak’i tikas. M. Kas
paraitis, T. Zizminskas, P. Ra- 
zevičia. J, Steponas, St, Urbo
nas, K. Radavičia, J. Bakutis, 
P. Andrejauskas, J. Jašmoii- 
tas. A. A. Gudžiūnas, I*. Atka
ri imas, A. Julinskas, F. Žilius. 
T. Varanavičia, P. Varanavičic 
nė, J. l^azdauskas, P. JiiHCT. 
J. Ragauskas, J. Kesminaa

.Smulkių aukų 1 dol. Viso 34 
dol.

Visiems aukotojams už gau
sias aukifs širdingai ariu, o 
Antanui Valčinkui laimingt-s 
kelionės ir gerų pasekmių.

J. Zesmfaas.

Waterburyje, Conn., darbas 
butų pabaigtas.
Lankykite susirinkimus, i»eŠ- 

kitę skyriun gyvumo ir šilu 
mos, nes tik išvien darbuoda- 
niiys apvalysime Lietuvų uuo 
visokų priešų ir padėsime pa
mūriję šviesiai ir laimingai tė
vynės ateičiau

Jonas Tripeikis, 
T. F. 59 skyrio pirm.

santi prie vietinio Fedcrmyos 
skyrio pri<d'jda prie pik-, 
niko. Bus visokių indomybių. 
Visas pelnąs skiriamas imtu 
pi jos naudai.

Visi prisidėkime pr«i šio 
pikniko, kad jis butų pasek
mingas.

----------
KEKUAUJA.

Pr.

REKONSTRD .UOS DAR
BĄ SUTRAUKA.

WORCESTER, MASS.

Spaudos Draugija, po šv. 
Povylo globa, praeitame susi
rinkimo nutarė, kad vasaros 
metu susi rinkimai butų laiko
mi kas pirmų seredų kiekvie
no mėnesio.

Taigi šiuoini skelbiu, jog 
se kantis susirinkimas bus rug- 
pjičio 4 d., 7:30 vai. vakare 
pu louiij U lieji* svelaiuėje. Viri 
nariai kviečiami susieiti, nes 
bus svarbus susirinkimas. Bus 
išduota atskaita iš buvusios 
gegužinės.

I
V. Rlavackas, 

’rašt

ČIOBRO, ILL.

Dra-'igiji; piknikas.
Sekmadienyje, rugpjūčio 

iL Bergui a ns darže, Rivvraidę
rengiamas piknikas A. L R. 
K. Federacijos 12-to skyrio. 
Kiekviena draugija, prlklau-

1

Valstijos departamentas. De
partamentas praneša, jog Bel
gijos Užsienių Reikalų Minis
terija pranešė Amerikos am
basadai, kad Belgijos valdžių 
davė leidimų iškasti Ameri
kos kareivių kunus, kurie bu
vo palaidoti Belgijoje ir pri
žadėjo geležinkelių kooperaci
jų šiame darbe.

Amerikos ambasada Meksi
koje praneša suspendavimų 
Meksikos geležinkelių preki
nių vagonų. Geležinkelių dm- 
hinmkaf streikuoja.

Užsienių Reikalai. Dr. J. G. 
Schurman. buvęs Cornell Uni
versiteto pirmininkas, prakųl 
i>oje prie Užsienių ' Reikalų 
komisijos,’ New Yorko, liepos 
14 d., pritarė paskyrimui ben
dre* komisijos iš ja|»onų ir a 
ni<-rikioėių stuilijuot klausimų 
japonų aleivvstės į šių šalį.

Darbo Departamentas, šeši 
tūkstančiai Pennsylvanijos nn- 
rijų kompanijos angliakasiai 
Scrantone streikuoja. Jie nori 
panaikinti anglekasių kon- 
trakt orius.

miffliKHmiHNimmmiimiRttminmRiimmmtNmmiiNMiitNHimminitmiHiii!
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CICERO, ILL.

.Tautos Fondo 59 skyr. atsi
šaukimas į narius ir visus Ci 

ceios lietuvius.

^iuo noriu pakviesti visus 
Tautos Fondo 59 alc narius ir 
visus Ciceras lietuvius, kad 
viai stotume prie bendrojo 
Burbo, kurio jum iiiu* <iang y- 
ra ir kurio nėra kam diibti. 
Ar gi jau pamiršom, kud mus 
tėvynė, katra amžins buvo gy
vu grulm palaidota, prisikėlė 
ir lie paliovos šaukiami prie 
savo sūnų, dukterų, sakydama: 
“Gelbėkit mane, nes Hiatui, 
knd nauji priešai drasko ma
no kūnų ir nori išgerti pušku 
tini kraujo laša.”

Cicerieėiai, kaiji mes žiūri
me j ‘tų tėvynės šaukimu*. Mos 
ntgirdnu. nes kndu ituva šau
kiamas Tautos Fondo 59 sky
rio susi rinkimas, tai ateina tik 
valdyba, ir dn ne visa, pasėdi 
ir uicko dauginti uesulaukus ei 
nn iuuno,

Tai-gi nors sykį jnu sukru- 
skime. Dnritu ir nukomis Tau 
los Fnndnn npvnlykinut Lietu
vų nuo lenkų baltojo aru |je-

KETVIRTAS PIKNIKAS
----------- ■ Rengia ■

! Cicebo Liet. Kooperacija

Ned. Kugp. 1 1920
M. ČERNAUSKO DARŽE No. 1 Lyons, IIL 

Pradžia 10 vai. ryte įžanga 35c. Ypatai I
Bu* duodamo* dovano*, vyram* ui virve* traukini* ut loaktync* į 

ir Ut tnuUta bogini*. b'uotlrdilal kviestame viau* atailunkyti. o /no* g 
uttlkriaame kad ulganrdliUmr J u*. Kviesi* viau* KOMTTET 7* 3
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kanų. Moteris: ju»ų nencus 
tlaug guli, i'aėmuaios' vilnas 
mezgimui sveteriiĮ ir puitčinkų 
narrini nrusų kariuomenei, už
trukote ir iki AiiJ ūc to čiur
lio nr«tlikotc. Sukruskite, pa 
siatfuiakite, kml iki .^-kaučiam 
Tautos Fondo seimai, kuria 

irbus pabaigi je rugpjūčio 
piftlŽi-ij* IMgiiėjl. airiM'M

\

REIKALINGI LEIBERIAI.
<_______

Darbas pastovus musų fab
rike prie gvneralio darbo.

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Blvd.

REIKAI.JNGI
Bookt-i-par Ir Sun.Mn'aflidv. Turi tu
rėti genio pu liudiji nitu*

AtslKiukllv | 5l<-tn>|Killi*n 
Itatik*.

3201 W. 23nd Str.

blate

RFTCALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT C0.
39th & STEWART

1

REIK.VI.INGA
*m-i ronteri* p-te vaiky.

AUiėaukKe:
A. KORVIUENfc,

4S2O S. R,M-kwll St.

ANT PARDAVIMO
*PAIlsll>l'ODA

svirty Ir, datai-- krautuvė, geroj lie
tuviu apxy-.«nto) urt-j ntorkaa mar
ia* 15000.00, nnnuui 17000.00. Ravi- 
nlnkaa aploldila u:Iridy. At*iA*uklte: 
2517 W. <7 Str.

Tcivfm,*- V.-Kinlcy 2027.

E.NTRA BARGKXAS
PAIISIDI’ODA murini*. S Ratų na

mo*. Du pagyv • minai po C kamba
riu* Ir 3 po keturi* Ir Moro*. Ilrn- 
do* no*a I1Ž3.00 | rnėne*|. Narna* 
Ir vnd kruabari’i yra virai gvnun 
atovyj. Kaina Ilt.Oot. Statant toki 
nniny dab.tr USuo* 
įkarti* <<rq namų 
-matyti. Savininko* 
auglio 1* fronte.■ e

V.. J. VvrlltMI'K.
2007 Ko. l’iik*c Ate.. (Tik-ngn. UI.

apie JiS.OOO. lis- 
prikll olelklto l«»- 
nrena ant 3-Cio

NIEKIAMS.

PAUL P. BALTUTIS IR CO.
901 W. 33rd St Chicago, III.

1'raneAamo violom* *avo |uUy*lumicin> Ir draugtun*. j<-g ati- 
dari-mv naujų ofiay. kuriame leilutlrat-a p*tamuull ado tautlo- 
eiuma. gerai ir lottengal.

Turimo uoalogin) murinėtum, au Llotuva. kur pinigai p**l*-kla 
gerai ir teBIngal. Tlcjdog plalgub* (ca»hj |ui«kutlntoj i>o£toj l»- 
tnokatm*. Atelklto peraitlkrliiti.

Sunkiame lulvakorte* | ljctuvy ir IA Lietuve*. 
Padarome vlaa* reikalingo* puploro* (davlernaatla). 

jlmua. prrvcdimo turto, parAavi.no, ir t L Ga,‘..»e ap<lr«uvtl 
ir kitokiu* pakeliu*

Uftoo valandų* nuo V rytu Iki (-1*1 vai. vakaro 
NilKllumte ••»«» si<>» iki 4t.»i pu pirty.

PAUL P. BA1TUTIS IR C0.
961 W. 33rd Street, TeL Yards

Skersai nuo S v. Jurgio Bažnyčios ant Bridgeporto

i 4,., ■; 74-—~

Jgallo- 
lalftku*

4669

MOTINOS!

3

kU

TĖVAI! I
Ar norite kad jūsų dukteris dirbtu goriausiam šio 

. mi<*stp fabriko kur kiekvienai mergaitėj duodama pro
ga ir gera ulga? |

Ar nori kad jos turėti švarų darlm ir g*Tųs <tarbo 
sulygau?

Jeigu taip, ir jei tavo dūkio turi Iti metų amžiaus
i «»? sr-iiPhne, tai lai atsilanko pnr mus. Darbas randasi 
; prie ĮM>|>erus, geriausias koki ja.'.iiu mergaite norėtų tu- 
i rvt. Suimtomis iki jiirt. Pamatykite Miss Murphy.

8

Rand McNally & Co.
536 So. Clark St. Chicago.z

5s 
s
i

M1

§

nnt

2

dcdtp tnleata O- 
taymnli popina tr 

randa p)lf1- Duona galima nuvetti 
Akronrt lietui liun*. nr* nAra lietu
vio duinritvi'K'

Atoifciukltr ar lai Ak u klaupkite in- 
fo- K.ocljų, akubinkll*. pakol nepar
duota. ne* uontn lietuviui parduoti.

S. R.
ISO WooM<-r V,'r. Akina. Olik>.

ANT PARDAVIMO
apimti tuojau*. 4 

4 apačioj, mo- 
k«nw |2»na.

nnni;<*. galinu, 
l^atuluirini viriui Ir 
itermAlfl IHh-mlt 
7223 Artnrian A»e.

bavluinkau 7tol K. WcMrm Avė.

ANT PARDAVIMO
truceraė -ir butarne. g,-ro; virtoj, uf 
pirty kainų Caali buriu.

AtaiAuiikitr.
1M>7 M. Norlli A*e.

Ti lcfoti*- Armltag,- 7311

ANT PARDAVIMO
2 I<4aI po 50 pa'-du *nt 34to* Ir 
Moapralt Gatvių, *2.000 —4000. Ga
uk. Itkualur »ull* Mut-rtl,-*. Iliudu o- 
h*c kaa.ilcn.-i U nedėlloj nuo « Iki K 
Vakare.

N. J. KIM4»N,
X"l S. 11,-artMMVi Mr.

ANT I’A H II.-kimo
Indui* laimi |<i<m*ku* d, I bukrtiŲ Ir 
kily groc«-ri>, , IkvoMojiino. yi* bud*- 
vr-taa Inbni pu klot gera Itvaizd*. 
įima matyti k >adtm i>a»

U V7.I K.V» GAK VGI.
33U' VuImi-u Air.

NAMAI ANT PAHDAVIMO 
Zrandn*. •> romai krautuvą got* 
la I.lenini.

4731 So. HiHiurc Mir.

I

Un*

A.r Atsimeni Tą Laiką?
' Kuomet uždirbai

Pirmutinį Amerikonišką Dolerį
Ar at&imeni kaip ilgai lu žiurėjui j abidvi puses. 

PASIĖMĘS PASIŽIŪRĖK 1 JJ IR PAMĄSTYK.
Kiek tu jų turėsi kuomet pasęnsi susirgsi ir negalėsi dirbti? 
Jeigu dar nepradėjiai Taupinti — Tai paimk bent viena do- 

lierį iš kitos savaitės uždarbio.
Ir ateik j šia stipria Valstijine Banka ant kampo 47-tos ir 

.‘Vhy»nd Avenue.

Peoples Stock Yard Savings Bank
Ir gauk taupymo kningute.

Kad ir nemoki vieno žodžio Angliškai — Tu jausiesi namie 
užtat kad mes kalbame Lietuviškai.

Piningus gali gauti kada tik nori.

Ar Gali Būti Geresnis Bankas?
A

Feoples Stock Yards Statė Bank
Bankas Ant u wpo 

47-tos Gat. ir Aoiiland Avė 
Chicago

l’arstduori* murini* Cottage 
Brldgeporto. 6 knnibarlų. au(*tM«bcl- 
■unanta*. Kaina (2 StO.

Murmi* n.ittiux. : fintų pc> S kam
bariu*. gruisa darta* Ir rvroj vie- 
toj ant Krldscporto. kalnu t*' il>.

Mūrinį* namon. 3 pajevenltny, po 
A—7 Ir f kambariu*. Nauji lolletal 
Ir vano* *u medine gnroge dėt ? 
auloniobHlu ant dvlojų Iety. Lengvo* 
ISly-o*. kala* t7«A<»

Murini* rainiu *u Moru Ir 
ryvanlmaia, po 4 kambariu*, 
nė naraite uipalalyje. Kaina 
url>* nudilo: 
pinlnia.

t
3 jui- 
Medl- 
(4500 

unt mufu namo •U

Ir

S■
II

Taipgi turime kitokiu nauiŲ 
lotu bizniui ant pardavimo.

A. M. MACARUS & C0.
3256 - - WAiace Str.

Kampas 33-čios 
Atdara per dienų Nedėlioję.

K

vie-

J P«B> veniniu murini* narna* — e 
ll * kamlnriv. na**. vanu*. Dideli* 
1 pagyv. 
tinkamu* 
M 700 oo 
xtoo s,..

madinio nanu** *utpakalyjo 
drl kraut u vi* Ir garadtlu*

anai Ur.
Varrt* 7144.

GENERALIS ELECTRI Į 
CAL K0NTRAKT0RIUS

Suvedu dratu* ) namu* Ir putai- 
aau ka* tik reikalingu prie elek
tra*.
PETER BERNOTĄVICIUS
31X1 W. 23r>l 1*1. Cbb-ugo, III.
Telefonu* Cnnul 41 $7

X

PIGIU in GEBAI.
Tarduodam ir mamom namu*. Įe

itu. forma* Ir vlackliM blanlu*. Po* 
mu* galima g’Utį riaukiu pabrinki- 
•N

AlaUauklte pu:
A. GIUGAS A CO.

*114 H. H*WM: M.. Cbk-agt' UL

!

PIRKITEi ____
LIETUVOS PASKOLOS

BONUS

I

«E■1MtmmmnmnttuiHtminimnnnmmimn.i *•••<•«•«»*••«*•««*•*••*••

TRUPUTI APIE SENĄJĄ 
LIETUVIU KO

LONIJA.
Fanuos — Jeigu dar negir

dėjai, kur galima lengvai pra
lobti. tai atvažiuokite čionai 
ir paiiiiityeite, kaip Lietuviui 
;ioj lųiielinkėj gyvena ir koki" 
puikus javai ant laukų.

Tuomet kelias geras ūke* 
kūrinu dnr galima nupirkti už 
pigių kainų, ne> yra keletas 
'■vetimtaurių. įsimaišiusių ta
rp lietuvių, kurie nori jmsit- 
mukti toliatt. Čionai žemė Ih- 
bai derlinga.

IMI platesnių žinių kreipki- 
'.‘•s laišku r.rbn ypatiškai prie 
musų.

Jeigu norėtumėt važiuoti, 
parašykite laiškų tai iiice |ta- 
sitiksime jus ant dotieb. Ne
praleisk savo dienas vergijoj, 
liet ieškok sau linksmesniu ir 
s veikesnio gv veninio.

LIETUVIU ROKADELLES 
STATIMO BENDROVE

Akron, Ohio.

Lietuvių Rukadellcs Statinio Ij 
Bendrovės sčrininku msirinktmny 
buvo kad laikine Valdyba galėtų 
i:-"*dnoti atskaita ii gj vcntmo ben 
Jrov \ ir apkalbėti busiančius pie-
nutt-naujai pradėtui darbui. f Į

Pribuvo ant susirinkimo ir iš 
kitu niėvtu amainilikai lietuviai 
kaip lai p. Šlapikcviėitia iš Gary 
Ind.. carpindcriH p. Jonatax iš 
PitUburgu, elektriškas inžinierius 
p. B. Rakauskas iš (.Icvcland. ar 
chųektas p. K. Stupinkcvičius iš 
Young*town, niašinintas. ir p. J. 
šeštokas iš Davton mašinistas. A- 
part tu dar buvo ir Tietiniai p. M. 
Kcrbdis, S. Rudaviria ir piešėjas 
p. Jonaitis. Paremta svurstimu li
ko nutarta visokiais budais remti, 
taip naudinga ir pageidaujama 
Lietuvių Rokadellca Bendrovė ku
ri užsiima konstrukcijos darbu 
statys namus, tiltus, išdirbines 
medžiaga numu statymui. Kol kas 
dirba Akronc ir kituose mit*s!u<wc, 
gi sudėjus užtektinai kapitalo dali 
perkels Uctuvon kad pagelbėja* 
atstatyti Lx'.n*.a.

Lietuviu Rukaddics Bendro . t* 
įlaluirtinis kapliais* ė’»0.(MlO mi |*c 
dinimu iki $500,000. Bendrovė y 
ra inkorporuota Ohio Valstijoj ir 
|m> valdžios priežu ra.

Lietuviu Rokaddles Bendrovė 
savo užgimimu nekenks esančiom 
ir Imsiančiom Bendrovėm l>‘. 
stengsis būti koteeriatuiose sa./i- ■ 
kiuose su kitomis Bonurovėmls. I 
Šeras po >10 00 pAinuu.ic Lilter-! 
ly B i..o u>> ui lygia vertė

į valdyba antrioma metams |m 
n k«» sekantieje: Pirt'iininku S. 
Radavi <a, numu < ,t Ak-, 
ne, Via. Pirm. B. llaluuskas, a 
dutekUs Sckr. M. Korbdis, P ’. 
birikas K. Stupiueevirtur, Prir* < 
rėtojm; Karos Jonanu u K. 
tokaa.

Lietuvių RoiMuJctlcs Bendro***., 
antrašas kur su * i«' * ; •* rc:kj- 
lui* g’* -ta krcip*'.« ši *kis;

The Rok&delle Building Co. 
130 Wooster Avė.

Akron Ohio.

FAbrORTV BLANKAS
TILDOME

UYB.U.

ONEIDA LAND CO
McN&ogbUm, Wisc.

t

Vakarais, SIS W. 33
TrL Tardą IMI

V. W. RUTKAUSKAS j
ADVOKATAS
OflMH Didmiesty j:

29 South La SpJie Straet |
Kambarį* 334

Tel Ormral «XOO

X—*

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentntas 

104401 So. Mictilgail. A 
i*i*»i m.

VALANDCMi • Mri • vate***.
^ZZZ/Z/AW////Z/X

DR. CHARLES SEGAL
PrrkrU mvo oru# po nuau 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialiai** dllory. motery tr vy
rų l‘CV-

Valajido* nuo 10 Iki lt Uryto: i»uo 
1 iki t po pietų: nuo 7 iki •:*• 
vakaro. NodMlomla 10 Iki 1.

T. lrfonan Ihnd 2M0

Talapboa*: Tard* (4(1

r
j / Turtu patyrini* 

m o torių ligota: ru- 
p-Mt ingai pr tilu- 
riu liffsSf lt kūdi
ki laika liana.

—--------------- ---------- .......U
Tat Drovar 7*42 J 

Dr. C. Z. Vezelis , 
LIETI VIS Dt.NTIMTAM

v .lando*: *ua > ryto liti • vok. 
Bcrerioml* nuo 4 tyg * v»l-*ra

471* SO. AbHUIND AVKNVB 
arti 47-to* GatvA*

■ •M

I 
II

DR. G. M. GLASER
l*raktM>nnja 20 *»< t*l

Ottan* 3140 Mncrf*.. M.
Kerte 32-m KL. 43,m. >», UL

SP£C1 J AUSTAS
Mrderukų. Vyrioku. t*ip*l rbre- 

ottku Ilgy.
oriso VALANDOS. Nu- 10 ryto I 
Iki I po pioly- *»o t IU l valas. į 
da vaaara
NedHlomt* nuo 0 <kl * po piet. j

Talafona* Tar4* *8T

parAavi.no


r

B?

BE

B

J=
MILŽINIŠKAS

Kauno jomarkaS
PARAPIJOS NAUDAI

Švento Antano, Cicero, IIL
3E T 3 3 3

CHICAGOJE
AUTOMOBILIŲ AUKOS.

i
**•------------------------------------------------ --------------------------- ---------------------------

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

šeštadienis liepos 31 d..
Šv. Ignacas Lojolą.

Sekmadienis, rugpjūčio 1 d., 
šv. Tetro retežiai.

Pirmadienis rugpjūčio 2 d., 
Pnrcijnnkulos atlaidas.

--------------------------------- - —
DALINSIS PELNĄ SU DAR 

BININKAIS.
r

Darbininkai gaus 60 nuoš. 
pelno.

NĖRA ANGLIŲ!
DAUGELIS DARBININKŲ 

STREIKUOJA.

Washingtonan šaukiamasi pa 
gelbos.

Anglių klausimas pasilieka 
neišrištas. Chicagoje įvairios 
industrijos turės sustoti. Nes 
negalima nei manyti, kad bu
tų kokios nors jiagelivis.

tieležinkelių kompanijos įki- 
nkellM*. jog toh-sniai anglių 
negaus privatiniai sandeliai. 
Anglys pirmiausia Ims prista
tomos viešosioms įstaigoms. 
Puoštu* puti?
ins geležinkeliams.

Ateinančią savaitę Cliicagą 
gali ]»ali«*sti alielnns krizis, 
kuomet prisieis uždarinėti įs
taigas dvi pritrukimo anglių.

Anglekasiai streikuoja llli- 
nois ir Indiana valstijose. Au 
glekasvklų velėjai 
jais tarties.

žmonės šaukiasi 
tonan. Bet ir tenai
lu perdaug nesiskubinama.

nenori sii

Washing- 
tuo reiku-

POLICIJA ATRADO DALĮ 
PINIGŲ.

Internntmnnl llurvoster (’o. 
p.ot’elb.*, jo1- nteilvjo l:i- m< 
tai k(iiiipiinij:i snvo dnrbinin- 
kams skirs *RI nuoš. iš pelno, 
koks atliks atėmus 7 nuoš. nž 
indėtų kapitulą.

Pelno dalis darbininkams 
ims išmokėta pinigais ir šė
mis.

Kad suprasti, ką reiškia ta
sai kompanijos sumanymas, 
reikia žinoti, jog >1919 metais 
Intemntionnl Ilnrvoster Co. 
turėjo $l2,(KMi.(MMt pelno ntit- 
Iraukus nuošimčius už indė
li) kapitalą.

Taigi sulig naujo sumnny- 
mo. iŠ tų 12 milijonų 60 nuoš. 
turėtų tekti dnrbininkains pi
nigais ir šėmis, kaip Suv. \ nl- 
'tijose, taip ir Kanadoje.

šių metų pelno teks darbinin 
kams.

Kompanijos darbininkai 
gaus dalį pelno už šiuos me
tus. Nes sumnnyinns dnlin- 
lies pelnu bus veikiai įgyven
dintas su |tažyiiiėjinui turįs 
galę pradėjus sausio 1, 1920.

Kompanijos “stodklioįde- 
riai” (šėrininkai) Hobukene. 
N. J., turėjo susirinkimą ir 
pripažino tą sumanymą.

B' tn tam paeinm susirin
kime .tarta jmdidtnti kom 
pnnijos kapitalą G0 milijonų 
dol. daugiau. Iš to jimlidinto 
kapitalo šėrų lėks darbinin
kams.

Pradėjus sausio 1 d., š. m., 
ir įmigus lie|»os 30 d. Chicugo- 
įe ir apylinkėse nelaimėse su 
automobiliais žuvo 273 žmo
nės. Tuo pačiu laikotarpiu 
New Yorko žuvo 272 žmonės.

Ąįrodo, kad Chicago su New 
Verku lenktyniauja.

Skirtumas lik tame, knd 
Chicagoje dukart dnuginu 
/.meilių žūva automobilių n - 
laimėsi, kaip New Yorke, pa
lyginus abiejų miestų skait
lius gyventojų.

PAGAVO DU VAGILIU.

Mnrx kasininką 
Atimta dauginu 
plėšiku pašauta

Buvo rašyta, kad aną diena 
penki plėšikai užpuolė llart. 
Schaffner & 
ku pinigais. 
$10.000. Du 
ir suimta.

Pašautas plėšikas Spnkows- 
ki ligoninėje išpažino, kad ji.- 
h) pinigų dalį, daugiau 4 tilk
it dol.. atidavęs savo motinai 
(•Sslėpti.

Suareštuota jo motina. Ele 
anom Spakow>ka. i>Gn D’Rrien 
gnt. Pin:gai atrasti sukimšti 
stalo kojon.

MIESTAS GAVO DAUGIAU 
PU8KETVIRT0 MILIJONO 

DOL.

Dvi grupės.

Komjiunijos darbininkai tam 
tikslui pmlnlinnmi į dvi gru- 
pi: viena paprastų darbininkų, 
kita dirbančių kompanijos o- 
fisuose ir vedančių visą dar
bą.

Pelnas darbininkams Ims 
padalintas kas metai apie ge 
gužės 1 dienų. Kad gauti |wl- 
no dalį diirbininknt yra sąly
ga kompanijoji* išdirbti išti
sus metus ir kitų metų dalį, 
kol (įeinąs bus dalinamas. 
Darbininkui mirus, jo dalis 
tenka namiškiams.

Balandžio, gegužės Ir birže
lio mėiH’siuis (’hieagos (elefo-į 
nų koiiipunijti padHrė 7 mili 
jonus dolierių pelno.

Iš to |>eln<i kompanijų $3,77- 
2.70 išmokėjo miestui.

SUIMTI ASTUONI INTA 
RIAMI.

PAVOGTA $20,000 VFRTĖS 
BLIZGALŲ.

Tomis dienomis Auditorium 
yiešhiityj jmvogtn $20.(¥k) ver
tėt blizgalų. prigulėjusių nm 
distei M r?. Olive Crone ir jo 
daktarei Kazei Crone.

Betekti vams tnd uždu..tn 
nnujns galvosūkis.

Biuum

■rJ|

Nedelioj, Rugpjūčio-Augusi 1 d., 1920
%

Bergman’s Grove. (Darže), Riverside, IIL
X

Kenno-

BeJtadieni?, liepos 31 1920
==============!»=="

3E

Rengia visi Ciceios Lietuviai Varde K. Federacijos. Tai bus JomarkiŠkas 
• / ♦ 

sius, nes bus to Ko dar suligstol piknikuose nebuvo. {

Pradžia 11 A. M. — Išlaimėjimas 5 P. M. Širdingai kviečia: Kominjot ir Klebonu.
J

A3 3E £ S F ;>

draugijų bei kuopų atstovai kvie
čiami susirinkti, Urs turime ap
tarti tlaug svarbių reikalų. Taip
gi riiiksiine dclrg -Itų i Fislvracijos 
Seimų. ,

Valdyba.

IS NORTH 8IDE

Nedėlioj. rugpjūčio 1 tl.. tuoj 
po pamaldų. įvytai mėnesini* susi
rinkimas l^tbcL Sąjungos 6 kno- 
pon Šv. Mykolo Ark. parapijos 
svetainėj'-. Visi na) ini kviečiami 
knskaitlingiausia atsilankyti. Tu
rime labai daug svarbių reikalų 
aptarti. Kai. .e d«r nėra užsimo
kėję mėnesinių mokesčių. p rašom i 
užsimokėti. Viai nepriklausantieji 
prie I^ib. Sųj. kviečia tni ateiti ir 
įsirašyti. Rūpinkimės našia iriais, 
parodykime savo gailestingumą, 
ištieskijuc jiems pegvllsts rankų. 
Nedhokime savo tautai skęsti 
varguose, liet imkime susipratu
siais.

Civilės k a iv s veteranu Ja- 
col, Braure Stato gatvekariu 
važiavo namo. Jis iš federnlio 
busto buvo gavęs $77 pi«nsi- 
jos.

(iatvekaryje du vagiliu iš
traukė jam iš kišeninus tuos 
pinigus iššoko iš gitlvekario 
ir pasileido bėgti.

Tai matė gatvekario kondu
ktorius. Tad sustaKlė gatve- 
knrj ir leidosi vyties piktada
riu. Tuo tarpu pasisuko de- 
tektivas ir tasai sugavo abudu bažnytinė* svetainė* 10 vai.

8. Bitautas.

VISIEMS ALUMNAMS
ŽINOTINA.

Laikytame subrinkime 
gi>. alumnai nutarė turėti 
vimą rugpjūčio 1 d. j
Hills. 87-th Ashhml Avė. 

| Alumnai nepamirškit susirinkti

kctver- 
išvnžis- 
Bcverly 

Visi

niekšu. Pas vieną iš ju atras
ti pavogti pinigai.

PRANEŠIMAI.
IS DIEVO APVEZDOS 

. PARAP.

Lalui. Sąjungom 4 kuopa laikya 
iiiėncMiiiį Misiriiikiiną parapijinėa 
uokyklo* katnlmryj (prie 18 ir 

nion gatvių) pauedėlyj, rugpj 2 
d., š. m . 8 vai. vakaru.

Kviečicmi visi nariai skaitlingai 
KUmrinkli, nes yni uvarstymui 
daug svarbių dalykų. Kviečiami ir 
:i<priklausantieji ateiti ir įair&a.iti 
Lab. Sąjungon ir sykiu darbuotis 
n..shiir:ų naudai.

E. M. rast.

CICERO, ILL.

llelmont viešinu y J. 7<Mi W. 
Madison gat.. (Milicija suareš
tavo S intarinmus žmones. Pus 
kiekviena iš jų atrasta (m, te- 
veiverį ir daugybė amunicijom.

Suareštuoti pasisakė atvy
kę iš Mikvaukis-s ,’ia gauti 
•In rl»o

Bi t ]M>lieijai buvo pranešta, 
'.n<; jie visi dienelius miego- 
lavę, gi naktimis n< žinia kur 
M-idnvę.

Policija (nudėjo tardymus 
u tikslu (iiitirti, kas jie per- 

vieni.
v
1I
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'DIDELIS P KN KAS
----------- Rengiamas------------

DR-STES MEILES LIETUVIU No. 1 

| Ned. Rugpjūčio 1,1920 
| LEAFV GROVE, Willow Springo III.

Prasidės 10 vai. ryto
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Kviečiame publiką skaitlingai^atsilankyti, nes mes esame prisirengę palikti kuo 
geriausiai. Bus puiki muzika, vedama Juozapo Vamagio. Negailėsit gsuank^^

PRANEŠIMAS AUTOBOBI- 
LIŲ SAVININKAMS. 

OGDEN PARK

A

ryte. Kiekvienas turi >ą'kiu pa- 
mimti ir nžkand&i.

Visiems suėjus. ’ važiuosime 
paskirtą vietą. r 

Alumnč.

i

IS T0WN OF LAKE

Federacijos 7 skyrių mėnesinis 
Riisirinkimas įvyks panedėlyjc, 
rugp- - d. bnž. svet., 8 00 vai. 
vak.

Visi delegatai malonėkite alsi- 
Ilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Prašome misi rinki i pas
kirta laiku. Katros draugijos pa- 
mlikiudoK nu mokės., prašomos už-! 
oimokėti. Ncpriklniiraiirins draugi-, 
jau, ypač vyrų, kviečiame atsiunti 
atNtOVUH.

Aiunml pntneJin, kad lieku atida
ryta tikra automobilių taisymo kapo, 
po vardu <>Rtfi-n Purk. Auto Urjuilr 
Šiaip.

Su amatu rau Reral auelpatlnf* ir 
todėl ufttlkrinu, kad darbą atlik*!t) 
ataokani'lal. rroltal Ir piginu negu 
kitur kur. Mano tikslas yra tok*, kad 
darbas but atliktas atsakančiai, o ne 
kad tik atstumu* nuo ranku, darini 
gali-olu atlikti viaokj. nuo ratu lkl 
viršau*. Taipgi turim tam tikrus )- 
ranklus dėl rediatorlų. gvlrtlma su
virinti "VVeldlng" carbon'nl HI de
ginti.

Jei kada pasitaikintu kellon/je ko. 
kis nelaimi, galite pakaukti po te
minu paduotu adresu, o mes pribu
sime partraukti.

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

«x

TEISINGOS DRABUŽIU
KAINOS.

Valdyba.

PRANEŠIMAS.

Dmugija šv. Antano iš Pndvos 
laikys mėnrainį susi rinkimų au- 
lorioj, liepa* 31 <1., ItŽiO m.. 7 :‘M) 
valandų vakare, šv. Antano pa
iniojo* svetainėje.

Kviečiami visi rmini Imtinai 
subrinkti, n« turime daug ovttr- 
l>ių reikalų, kurie kiekvienam na
rini turi rūpėti. I’ric/asii* parke
liu.', auKirinkimo vra lt>. kud lai
ka moji- tmairinkimų dienoje įvyko 
dtrt'gijų pikniką' parapijos nuu- 
<lai.

Dr. C. Z. V eželis, kuris bu
vo išvažiavęs sn'kavo šeimy
na į Sodus, Mieli, nnt vakaei- 
jų, gryžta atgal ir bus savo 
ofise po num. 4712 S. Ashland 
Avė. panedėlyj Rugpjūčio 2rų. 
Reikalus turintieji galite atei
ti į ofis^. X

Valdyba.

IS WEST GIDĖS.

Lalai. .Sąjungos 7 kuopa laiky
me.tesiu, susirinkimą nsdenoj. 
mgpj. 1 u.. 4 vnl. |m> pietų riti
ni line je svetainėje.

Gerbiamieji labtlnrini, meldžia
me susirinkti Inu pimėdiit. nes tu
rim apkalimi i daug reikalų. At
eidami atriveskite ir naujų n^Sų. 

Valdyba.

EZTRA BAROENAg
Parsiduoda Eapr.ao B tani* ledo Ir 

anglių tnufavltno. Pu trokalUlarford 
? puara tono. P.-r.lM 3 tonų. 1*30 
metų Ir rimtu. Or.-rlaad S pasaliniu, 
karai vlal atrodo kaip nauji Ir par
duosiu rinka ui P u e, kalno* BUnla 
IMIrbtaa per k melus Ir narna, niū
rima vieno imcyi.nlnto au garadilu- 
mi. Parolduoda kn* norės gals* lt na
mą nupirkti nrlui atskirai pirkti 
l'rleiaatla pardavime greitu laiku 
(kvailuoju Urtuvon l’asatlcrlni karą 
mainysiu am lotu, Ko* norit daug 
pinigu padaryti, tai atailUiuklte pa* 
savininką:

«t« w
j. AiGArrtK.

33- n I Mr.
I 'mbe Varvi. 1MB.

:-------------------- ---------------------------

IŠ BRIGHTON PARKO
• -

Amerikos Lietinių R Katalikų 
Fcili rurijos 19-to skyrių mudrinki- 
nuw bus nedėlioję, rugpjūčio ) 
d.. Nekalto Pruid. parapijos sa-c 

painėje, tuojau* po pamaldų. Visi

------------------ ----------- --------- -------------- -r 
A. PKrKATlN K. FAHUON.AS 

A. PETRATIS & C0.
Mortgage Bank

REAl. *»T.*T*>-|MNt'RAX<'K 
European American Bureau 

slunvla 1‘lnlcu-. r*nluo<la 
l*UiiAurtr»

MOT IRUVAAK
*3# VI. -Mh Str. CTUrogo. III 

I i t 'frpnner tNMtrvant *tl
g.........................    ,

M*

Kainos kurio* pritink* klakso
nam kiAeniuL dvonuituojam* kad 
rulauplnslm* jums 10% iki 60% 
■nt kiekvieno pirkinio: nekuria 
dalykai maliau negu vboleaale 
kalno*.

Vyru ir Jaunu valkynu gatavi 
drabuilal padirbti ant utaakymo 
bet neataUaukti (lutai Ir ovarko- 
tnl su dirželiais ir b*, for fltt>n* 
Ir kitokio irtyllaus 
Pamatykite musu 
(lutu ir overkotu 
120. *3340. *3*.
Siutai po *4* Iki *4*. Molinas vil
na* niutal po *U Iki »«0. Valku 
■lutai Ir ovorkotol *4.54 Ir aug*- 
člau. Vyru kelinei *4. tr nugfaUau- 
Heiluos puavUnoa keline* *6.60 Iki 
*17.40. spėri jalls nuotlmtls Hfc ant 
kiekviena pirkinio slunflatno t 
Europa.

Atdara atekvian* diena iki » 
vai. vakar* Hubatomla 10 vai. Na- 
dėliomls iki • vaL vakar*.

’t 8. GORDON,

,13.10 iki MC 
apaclfala eil* 

po |U. IT M. 
ir |M. Juodi

1415 So. Halsted Street
k ■n

f

X

DR, J. SHINGLMAN 
Gydytojai ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 8t

■ nnt*. 4« Ooan
Rr. inv W. 4» Av<*a* 

Talafouaa Cicero KM 
Ofiso C’-mro 4* 

1AL.RAMK I.lKTVVUkAl

■

*

T<-Ii-I<mu,« Ilotik-tard

DR. C. KASPUTIS
DENTI8TAS

' saai a. naiMcd str.
VAUUfVOB: »—13 A. M.

i—•: r—< r.
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MILDA O O
MILINIS TEATRAS atsidarys SUBATOJ, liepos 31, 192(1, 

6:30 vai. vakaro. Liepos 5 dienų tapo uždarytas delei padari
nio re’kalingų |>ataisynių. ir jekaracijų, kurios jau yra užbaig- 
amon. Iki Suimtai viskas bus pilnai užbaigta ir MTLDAS TE
ATRAS atsidarys kaipo vienas iš puikiausių iv gražiausių 
teatrų mieste Chicagos. Visi, kurie matė dekoracijas Mildos 
Teatro sako, lųid kito tokio gražaus teatro Chicagoje nėra. 
Suimtoj, kiekvienas iš lietuvių galės pamatyti, ar tikrai lieu- 
viai turi cmžiausi "sriredys tikrai,
tai iš to gidės visi lietuviai pasidžiaugti. Yra tai pirma didelė 
lietuvių teatralė įstaiga, ir jos pasekmingas vedimas parodo, 
jog lietuviai gali sugebėti vesti dideles gražiojo meno įstaigas.

Atsilankiusiems į Mildos Teatrų atkreipiama atyda į dvi 
yimtingus deeoracijaa, Viena didelė dekoracija yra lai ant 
sienos stačiai ineinant į teatrų, taip vadiname “Foyer”, kur 
yra reprezentuotas sceniškas menas:— šokėja. Antras dides
nis (mveikslas ant drobės randasi ant “Prescenium Arėk”, 
ant lubų. Tas paveikslas reprezentuoja dramą ir muziką. Be 
tų dviejų didelių atistiŠkų paveikslų ant drobės, reikia temyli 
visa dekoracijos darbų nuo pat “Loby” iki lozu. Ant sienų, 
iš abiejų pusių, ant balkano, reikia pastebėti rožių vainikus, 
nupieštus aliejaus spalvomis. Yra kaip gyvi.

Scenoje statomi keturi raktai: 1) Burg Bros.— “Hand Ba- 
Innriag”; 2) Molio & Eldrige,—“Nifity Nonsence”; 3) Duel 
ir Wordward, — ‘‘Bits of Vaudeville”; ir 4) Kepper Ir Classy 
Cupids, — ‘‘Whirlwind 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 10:36 

vakare. . • « i ,
MILDOS TEATRO BENDROVĖ, *

J. J. Hertmanavičius, Sekr.
 ~  K ■

AKINIU IŠPARDAVIMAS
ŠIA VISA SAVAITE 

PIRKITE NUO DIRBĖJO 
Paimkite Kito Pelną 

ČIONAI JŪSŲ PROGA!!
X

Tiktai Šią Savaitė
Me* dulome Jum* A- 
Irlntn* nu mutukolntNl* 
kraMaln. bl kokio *ty- 
II* u* mi Torte *Uklala 
tai tlldtlaumu* barbe
nti a.

Aki* 
dykai, 
raitė.

cnamltuiojame 
Tiktai JU* Ha-

SJ25 ir Aukščiau

Mes Dirbame Savo 
Btikins

Akiniu* kuriuo* pirk* 
pu aa* 
ant orderio. Mu*ų kal
no* vlauomet triuw>r* ' 
AtalneAk auniutlu* a- 
klnlu*. Me* padirbsi
me tau kitu* ) viont 
dien^.
Paauksinti Akiniai 

$4 ir aukščiau
Auksiniai Akiniai 

$6 ir aukščiau

t

4'1

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

‘ ŽVAIROS AKYS PATAISOMOS”
br Jokio Bkauon.o, chloroformo* arba llaonbudla. *vl*aa* atallaaky. 
ma* ) muw ofl** Ju* uitlkrina A* troliu Jum* nur-Jytl kiautu* 
Įmonių. kurwtn, *1 aUtaiman rvalm* akla Paraikai* ukll* var*U 
Ir adr**ų atkurtu. 0*1 nekuria l* Jų yra Juay draufaL Žvairo* aky* 
duoda urainaaum*. nelauk ilgai, bri ateik tuojau* 
imleurvintl 
rolkalaukll*
Antro* du- 
rte j tae- 
nuua nu

_ . r ___. ___ _____ _____Al raita J urna
Man., kalnu* J u* ulranHlin* Noriu’ daugiau autinott 
dya. '•'.guire •‘Žvairos Akrą Palaleomoe

valando*: IFRANKUN 0. CARTER, M. D. L ve • lkl*l 

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ““I

i J
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