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Talkininkai Nepagei
dauja Taikos Europoje 
Prancūzija Svajoja apie 

Didelę Lenkiją 
Nesutinka Daryti Taikos su 

Sovietine Rusija 

LIETUVIAI U2£MĖ SU- GRAIKAI PAMUŠA TRAKI ' 
VALKUS. JA. 

DANIELS ATSAKO CHRI 
STENSENUI. PASIBAISĖTINA NELAIMĖ TAIKA AR KARĖ SU AN-

! 

Bolševikai paėmė Gardiną. Provincijai paskirtas Ir guber-
Bftfcorius. 

TALKININKAI STOVI UŽ 
SAVO TAIKOS SĄLYGAS. 

Nori. kad prie jų taikintųsi 
bolševikai. 

Millerand už Lenkiją. 

Kituomet Rusijos sovietų 
valdžia buvo pranešusi talki
ninkams, jog sovietų SUN len
kais konferenrijon nereikalin
ga šaukti parobežinių valsty
bių atstovus. Nes Rusija jau 
susitaikiusi su tomis valstvbė-

Bonlogne, liepos 28. — An 
glijos ir Prancūzijos ministe 
riii pirmininkų su jų palydo-Į į ^ 
vais konferencija čia jvvko va- į „ . AIU , , ., . . _ . . . *• r liet Millerand laikosi savo 
kar. Jaiffi viena diena pir- . , . . _ , . . . 

, r , . . . . .nuomones. Jis non Lenkijai 
nnau, kaip buvo skelbiama ir: , ,. . .. 
... ., . ' atgauti visus tuos svetimu ze-
tiketasi. i . . . .v , , , ' -v 

imu plotus, is kur lenkus is-
Nutarta atmesti Rusijos e©- vijo bolševikai. 

vietų valdžios pasiūlymą ttoe- -Suprantama, kad U tokiais 
ti konferenciją Londone tos | reifadavilIįjį R ^ n e s u t įks . 
valdžios atstovų su talkininkų ; P a s e b m i j i 4 b u g a t n a u j i n t a k a . 
atstovais su tikslu ivvkinti' 

Varšava, liepos 26 (suvėlin
ta). Lietuvių kariuomenė už
ėmė miestą Suvalkus, pasit
raukus iš ten lenkų kariuome
nei, kuri bijojo bolševikų už
puolimo. 

Bolševikų kariuomenė paė
mė Oardiną, iš kur lenkai, nu- j ar kol-ka.« 
stumti i pietus tnrėjopersikelti 
per Nemuną. 

Šiandie bolševikai Lietuvos 
ir Baltgudijos šone. užima de
markacijos liniją, kokią kituo
met lenkams buvo paskyrusi 
talkininkų taikos konferencija. 

Lenkams neparduota karės 
medžiagos. 

ŽUVO VISA LIETUVIŠKA 
ŠEIMYNA. 

Konstantinopolis, liepos 27. YaMma, Wash., liepos 27. -
— Anot apturėtų Čia žinių, j Carmerių-darbo partijos (ži-
žiaurų* mūšiai seka- aplink j $>omos trečiosios % partijos) 
Adrianopolj graikų su turkų kand ida te j prezidentus 
ir bulgarų spėkomis. Adriano- j Cfcristehso i pradėjo prikm-
polio komendantas Jafar Tay- į «oti karė< laivyno departa-

Traukinis sutruškino automo 
biliu. 

GLIJA. 
TOKS AIRIŲ ATSAKYMAS 

ANGLIJAI. 

Taip rašo airių laikraštis. 

BOLŠEVIKAI UŽTRUNKA 
SU ARMISTICIJA. 

pasekmingai gina
si. Turkams-bulgarams apsigi-
nimą palengvina šalimais mie
sto bėganti ppė. draikai nelei
džiami persimesti per tą opę. 

automobiliais. Dešimts žmonių 
užmušta ir trvs sužeista. Ne-nemui , buk šis daug karė.-

n-edziagos pa rdavę lenkams Į lainu-.s i v v k o ant geležinkeliu, 
* ikslu tai pavartoti prieš k u r *eapdnMsti skersai pra

važiavimai. Vargiai pagys ir 
sekretoriui j tie trys sužeistieji. 

Mirė: 

bolševikus. 
Karės laivvno 

Skelbia' 10 atidėliojimo prie
žastis. 

rė prieš lenkus. Nukentės Len-
Europoje taiką. ^ ^ . k i j a _ V u o ^ ^ k ų veikimo ne 

Prancūzijos mirisle/is pir- į bus sveika nei pačiai Lietuvai 
mim'nkas Millera>id pareiškė, i ir kitoms šalims. Ir n£ tokią 
jog sovietinė Rusija tegu pir- : padėtį, už kraujo liejimą pri-
niiau susitaiko su Lenkija. Tos j sieis padėkoti Millerandui, 
iaikos tarybosna tegu bus svajojančiam apie didelę Len-
pakriesti visų Rusijos parų-j kiją, ir norinčiam, kad Rusi-
bežinių valstybių atstovai, ja neturėtų jokio susisiekimo 
Kuomet tas bus tinkamai at- į s« Vokietija, 
bkia, tuomet, sako. Ims gMli-i 
r.ia pagalvoti ir apie kontė- [ 
unciją talkininke su sovietinei Taikos Europoje pageidauja 
Rusija. : Anglija, Italija, Belgija ir ki-1 

Anglijos meisteris pirminiu l t o s ^ s ' k a t r o s **ug k e n t ^ ' 

Londonas, liepos 28. — Iš 
Maskvos bolševikų valdžia 
bevieliu telegrafu paskelbė, 
jog anksčiau liepos 30 d. ne
gali susieiti su lenkais karės 
fronte tarties armisticijos 
klausime. 
»Tam tikslui jie paduoda prie-
žasgių. Pirmiausia jiems rei
kia nuraminti atmuštų teritori 
jų gyventojus, katrie labai 
daug nukentėjo nuo lenkų bar
barizmo. Peskui, bolševikams 
yra reikalingas didžiai platus 
kariuomenės patvarkymas. 

SUDEGINAMA DAUG GY
VŲ ŽMONIŲ. 

Sužeistas pulkininkas Zym-! Daniels užgina tuos Cliristen 
hrakakis, graikų kariuomenės pono prikaišiojimus. Sako. jie 
vadas Karagatebe. r.-eku nepanmtuori ir ne?ei.«in-

(1 raikai sakosi jau užėmę gi- • 
teritorijas pradėjus Marmora I Karės d.-parfanuotas (ia» 
jūrėmis ir -toliaus linija per Į pirm lenkų efensyvos lenkams 
Kensban, Malgara, Muradli ir i buvo pardavęs visokių drabu-
Aborly. žiu. Bet karės medžiagos nėra 

Kito* graikų spėkos perėjo \ gavę lenkai pirm savo ofensy-
apę Marica tarpo Mandra ir 
Luleiburgas, Jos susijungs su 
graikų sparnu, ištiesiamu nuo 
Marmora jūrių. 

Paskirtas gubernatorius. 

Graikijos vyriausybė dar 

vos prieš bolševikus. 

NELEIDŽIA SIŲSTI AMU 
NICIJOS LENKAMS. 

Vakar Chicagoje ir apylin- Į Dublinas. Airija, liepos 28. 
kėse įvyko didelių nelaimių «u į —Vietos airių laikraštis Fm-

eman's Journal padėjo atsiū-
kynią Anglijos ministeriui pir
mininkui Lloyd George i jB 
andai Airijos darbininKų or: 
ganizacijų viršininkus pasakp 
mą, jog airiai neprivalo tikė*-
ties respublikos. Nes Airija n£-
kuomet nebusianti respublika. 

Tuomet, be kitko, Lloyd Ge
orge buvo prasitaręs, jog AiE 
glija su Airija kas miela vaf 
landa gali susitaikinti. TegD 
tik airiai atsižada noro turėii 
respubliką ir suvienytą Airt 
ją. Be to gi susitaikymas n£ 
arai imas. 

Petras Jaukštis, 44 metų, 
2158 AV. 23 gat. 

Petronėlė Jaukštis 
Adolfas Jaukštis, 

37 m. 
metu. 

28. — lš i Coblenz. liepos 
Prancūzijos per Vokietiją I 

nepamuštai Trakijai paskyrė! traukiniu iš 13 vagonų len-i 
ir generali gubernatorių. Juoįkams buvo ,sral>enaini ginklai' 
yra Sacbtoris, kurs šiandie j ir rvmunicija. 
Rodesto organizuoja valdžią j Marburge vokiečiai civiliai 
arba administracijinę tarybą iš įr policija traukini sustabdė 
kelių graikų ir turkų, vieno j įr pasiuntė atgal Prancuzijon. 

TŽLS padaryta todėl, kad Vo
kietija pasiskelbė neutralė len-

Viktorija Jaukštis, 6 metų. 
Prane. Tvanauskas, 36* m. 
Mrs. Warren Hicks. 
\Villiam Dennison. 
Mike Rutyna. 
William Buis. 
Robert Tbompson. 
Sužeista: 
Elzbieta Jaukštis, 4fi m. 
Warren Hicks. 
Miss Matilda Dennison. 

Stebėtini daiktai. 

Japonai pakelia tą klausimą 
parlamente. 

armėno ir vieno žydo. 
Marmora s į į į graikai paė

mė savo karaliaus Aleksandro 
vardu. Sala pavesta valdyti 
tarvbai, kurion ineina 6 crrai 

j » 
kai, 3 turkai ir 1 žydas. 
Nesutikimai Kėmalo sn bolše

vikais. 
Mustapba Kernai paša, tur

kas Lloyd (ileorge sutiko su 
tuo Millerando pareiškimu ir 
tuojaus suredagavo notą sovie
tų valdžiai, kaipo atsakymą. 
Nota pasiųsta. 

Nepavyko konferenci^L 

Be kitko, Millerand buvoat-

jo nuo karės. Tokia taika ga
lima tik susitaikins su Rusi-

• Bet taikai yra priešinga vie
na Prancūzija, šitos diploma
tai verčiau nori matyti toles
ni kraujo praliejimą, kaip 
mažą Lenkiją,.katrai labai no-

memis. 
•* « ' ; L-+-^ • - i i risi praturtėti svetimomis že-
sisakęs ir tarties apie sovietų 
paduotą sąlygą, kad Maskvos į 
valdžiai pasiduotų priešbolše-
tikinės rusų kariuomenės va- Į 
das gen. VVrangel. x 

Kitko buvo laukiama iš tos Rūsijos darbininkai turi prip-
ministerių pirmininkų konfe- j ^ ^ ^ ^ ^ 
rencijos. Tajf> bent tvirtinama i • • 
p a ' i Ų * W J Stockholmas, liepos 28. -

Abudu ministeriu vakar čia; f*ja vieši sovietinės Rusijos 
atkeliavo su būriais palydovą, j prekybos komisaras Krassin. 

BOLŠEVIKAI FAREIKA 
LAUŠ KOMPENSATOS. 

Buvo laukiama, kad jiedu pa-
i-iuarbuos už taiką Europoje. 
Tuo tarpu abiejų konferencija 
tęsėsi apie pusvalandį. Ir nie
ko gera neatlikta. Tik paskelb
ta, jog Anglija su Prancūzija 
laikosi savo senų reikalavimų. 
Ir nemano nei kiek nusileisti 
bolševikais. 

UEPOS 28. 1920. 

Chieago su pneTniosfin^- — šinn-
Įk ir n t o j gTa^ns ora«, šiandie 

\ „k;; . agščiau8ia temperatūra 
k-iV> 72 L; / ( T T l k p Į , ; : 'C? ] . 

<ri"!/ teka 538, Irid/.insi 8:13.1 

• : 

Pasikalbėjime klausime taikos 
su talkininkais jis pareiškė, 
jog Rusija turi visą eilę rei
kalavimų talkininkams n?, ne
draugingą jų visas laikas atsi-
nešimą i Rusiją. Rusija nuo 
talkininkų pareikalaus kom-
pensatos (atlyginimo) už pa
darytas rusams skriaudas. 
Tuos reikalavimus Rusijos 
atstovai paduos tikroj m tal
kininkais įvyksiančioj taikos 
konferencijoj. 

Darbininkni ir drausmė. 
Totians !< M-sin pareiškė, 

k;i-i l i u - i - ; ! Ti.':.:i.'rcid:ni,i.M ;--k:-: 

: v k ; - ! H v i ' v - ; , \ ' - ^ . ? k • > - " - ) vi 

Tokyo, liepos 28. — Japoni
joj pagoniniu papročiu daž
niausia mirusių lavoirai ne že-
mėn laidojami, bet krematori-
jose deginami. 

Sulig šalies Įstatymo. Čia 
mirusius leidžiama deginti ar
ba laidoti praėjus 24 valan
doms po mirimo. Tuo būdu 
daug gyvų žmonių sudegina
ma arba žemėn palaidojama. 

Tą klausimą japonų parla
mente pakėlė Dr. Matsushita. 
Jis visus atstovus "nustebino 
pasakydamas apie negirdėtus 
atsitikimus. 

Norima pravesti įstatymas, 
kad numirėlių laVonai tik pra
ėjus 72 valandoms butų degi
nami arba laidojami. 

Dr. Matsushita pasakė, jog 
jis pats buvęs liudininkas še
šiuose atsitikimuose Kyoto 
krematorijoj, kuomet intarti 
numirėliai Įstumti pečiun pa-
keldavę šauksmą. Bet tuomet 
jau negalima anų išgelbėti. 

Savo keliu japonai gydyto
jai t vii tina, joj? Dr. Matsushi-
fo pasakojimai tikras absur
das. 

y 

kų su bolševikais karėje. 

mis. Kernai sutinka su sovie
tais, bet sako, jog turkai turi 
naudoties pilnąja nepriklau
somybe. 

Bet, matyt, yra mažas daik
tas tie nesutikimai. Nes l>olše-| City. Jos abidvi kojos sutruš-

kų nacijonalistų vadas, anot vikai turkams kariauti prieš! kintos. Sakoma, vargiai pagy-

Su Jaukšėių šeiirr.-na nelai-
| m ė- ivvko vakar po pietų ant 
Scott kelio, už 6 mylių rytuose 
nuo Michigan City, Ind. 

Jų automobilių sumalė grei
tasis Michigan Central trau
kinis. 

Jaukščiai buvo aplankę St. 
Joseph ir Benton Harl>or, 
Mieli., ir važiavo namo į Chi-
cago. 

Elzbieta Jaukštis pavojin
gai pažeista. Jinai paimta Sv. 
Antano ligoninėn, Michigan 

žinių, nesutinkąs su rusų bol- į talkininkus duoda pinigų^ a- j 
ševikais. Sakoma, pakeltas ! municijos ir visokios karis,' 
klausimas, katrie bus vyresni į medžiagos. Kol-ka* nepažada j 
turkai ar bolševikai steigiant kariuomenės. Nes bolševikams 

sianli. 

sovietus Anatolijoje. 

VIENU MILIJARDU SUMA
ŽINTOS SKOLOS. 

patiems kariuomenė relkalin-
Leninui norisi Anatolijoj Į- ga. Bet vietoje to Kemalui Jei-i 

vesti Rusijos sovietų valdžios j džiama turkus mobilizuoti Ru-
formą su lokalėmis valdybo-' sijos teritorijose. 

Turima daugiau įplaukų, kaip 
išlaidų. * 

liepos 2(. — 

BOLŠEVIKAMS PIRMIAU
SIA RUPI TAIKA. 

PASKUI PREKYBA SU 
PASAULIU. 

Washington, 
1̂ dalies pinigvmo sekretorius 

rime turėti antrojo Brest-Li- j Rouston paskelbė, jog vynau-
tovsko. Mes atsisakome betar-; sjbėa Įplaukos fiskaliniais me-
pinio rubežiaus su Vokietija.! biis, pasibaigusiais birželio 
Bet vietoje to mes norime t u - l ' ^ P « p i r ^ P i n m i ka».!n | W 

trejis metus didesnės už išlai
das. 

Taika ar karė. 
Paminėtas laikraštis rašor 
"šiandie Anglijos parlįį 

mente nesiranda didelių kliff-
čių susitaikinti su Airija. At
rija visuomet sutiks daryS 
taiką, paremtą pilnu ir laisvį 
airių tautos apsisprendimu sH 
vienu airių parlamentu, tik s$ 
vienu parlamentu. ~ 

"Kitaipgi Airija pasirengus 
si karėn, nežiūrint to, ar fe 
karė tęstųsi penkerius meiiwį 
penkesdešimts metų, ar šimt
metį. 

"Katras iš tų tinkamiausi^ 
Tegu Anglijos kabinetas atse
ko ir tai veikiai.'' 

Ministeriui pirmininkui. £ 
Pačiam ministeriui pirmį 

ninkui tas laikraštis sako: -
"Mes esame snvilti ir a p 

sukti taip dažnai., kad pagap 
liaus nusprendėme daugiauS 
nepasiduoti vyliams ir sukty
bėms. Nes norime ne minkšto 
muilo ir pažadėjimų, bet tiki 
rų darbų." 

Jie nieko nedaro- iš Varsa vos. 

rėti teisių vesti laisvą preky
bą su Vokietija. 

Pirmoji sąlyga. 

"Pirmiausioji mūsų sąlyga 

Praeitais fiskaliniais metais 
Įplaukų perviršis už išlliūtas 
buvo $291,221,547. Tais metais 

, atmokėta nacijonaliu skolų 
Beartynas, liepos 28. — (Ra-; taikoje pareikalauti ekonomi-j*j 185,18469° 

šoangl. laikraš. koresponden-1 n ^ l a j s v ės ir komercijinių | ' Su praeito birželio U i i* 
ta<Y X " santikių su vakarine Europa,ieijonalių skolų pasiliko -24,-

299,321,467. 

žiuose. Pagaliaus visai mažai 
reikalų nori turėti Rytuose. 

Paklaustas apie industriji 
nę tiraniją Rusijoje Krassin 
pasakė, jog Rusijos darbinin
kai nepasitvarkę, neturi jo
kios organizatyvės drausmės. 
Kuomet jie pripras prie rei
kalingos drausmės, tuomet su
silauks sau pilnos laisvės są- interesuoti abidvi sali, kas a-

tinės Rusijos pasiuntiniui, te
ko pasikalbėti sn Bronsky-Wa-
rshawsky, nau.įii paskirtu Ru
sijos pasiuntiniu Austrijon. 

Bronsky-Warshawsky a pi e 
taikos sąlygas su liOnkija taip 
paaiškino: 

"Esu tikras, jog pirmieji 
pasitarimai pasekmėje duos 
pageidautiną taiką. Kam rei
kalingas didesnis kraujo pra
liejimas? Mes rnsai neturime 
noro maršuoti Varšavon, ka
dangi mes nenorime lošti per
galėtojų rolės. 

Nori prekybos sn Vokietija. 

"Taikoje mes nieko daugiau 
nenorime atlikti, kaip tik už-

ypač sn Vokietija.' 
'Mes turime prašalinti ir j 

prašalinsime prancuzų-lenkų 
pienus, kad Rusiją ekonomi
niai atskirti nuo Vokietijos.; 

Kadangi laisvas susinėsimas , 
abiem šalim yra gyvas daik
tas. Ypač Danzigo uosta: 
mums yra svarbus tuo žvilg 
sniu." 

Toledo Ohio, liepos 28. — 
Federaiiai agentai čia užėjo 
ir konfiskavo degtinę vertės 
$800,000. 

PINIGŲ KURSAS. 

DEL MAKARONŲ ŽUVO 
ŽMONŽS. 

Svetimų viešpatijų pinigų ver
tė mainant nemažiau $25.000 lie
pos 27 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 

_. , IV1 Ti ... , Anebios sierlinprų svarui 
Rymas, lepos 28. _ Ttohjos ^ ^ m ,ZnU 

miestely.iRandazzoaphnk.ma. Vokiot i j0f i m m a r k j u 

valstiečiai p«kėlė riaušes pr.eš L/Pnki jos m y ^ Į j , 
miestelio valdybą del neieisin-: Prancūzijos už ] dolierj 12 i/. 75 
go padalinimo makaronų.! švoieanjos už 1 dcHcrį 5 fr. 78 

*3.?!l 
2.53 
2.53 

70 

•* '• ; v i i i nom yra naudinga. Mesneno- Riaušių metu žuvo 7 žmonės. Ti.ilijoa ui 1 dol. 17 L 95 

A.f A. 
PETRUS JAUKŠTIS 
PETRONĖLE JAUKŠTIS 
VIKTORIJA JAOKSTIS 
ADOLFAS JAUKŠTIS 
PRAR. IVANAUSKAS 

Visi jie žuvo hepos 27 
dieną nelaimėje ant gele
žinkelio arti Michigan 
City, Ind.. j kur buvo iš
važiavę automobiliu. 

Tų didžios ir nepapras
tos nelaimės lietuvių aukų 
laidotuvės Įvyks ateinantį 
penktadieni, liepos 30 d.. 
š. m. 

Gedulingosios pamaldos 
už žuvusių dūšias bus Au
šros Vartų parapijos baž 
nyčioje, West Side. 

Po pamaldų mirusių la
vonai bus palydėti į Sv. 
Kazimiero kapines ir te
nai palaidoti. 

Viešpatie, suteik jiems 
amžiną atilsį dangaus ka
ralijoje! 

» i 

1 
i 

i 
i 
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D R A U G A S 
\ 

Trečiadienis, liepos 28 

LIETUVIŲ K A T A U K Ų DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdien* išskyras nedėldienias. 

PREJTCMERATOS KADfA: 
CH1CAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams .' $8.00 
Pu.-.i Metu ...j^.,f....... 4.ou 

6CV. VALST. 
Metams • . . $6.00 
Pusei Metu 8.00 

Prenumerata inokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsir&šymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pi\i igus i 
registruota laiska. 

"Drangas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 

TeL McKinlev 6114 

- Oxfordo Universite= 
tas ir Katalikai. 

teto teologijos profesorius, tu
rintis garbingą titulą Profesor 
Regius (Karaliaus Profeso
rius) naująją permainą įsta
tuose šventė iškilmingais pie
tumis. Į juos buvo pakviesta 
gana daug žymių kataliką. 

Viešasis kalbėtojas pasakė 
lotynišką prakalbą paminėda
mas vardus tą, kuriems uni
versitetas pripažino garbingą 
teologijos daktaro laipsnį. 
Tarp tą buvo šeši neangliko-
nai, o tarp tą šešių pirma vie
ta paskirta baronui Fridrichui 
von Hugel katalikui. 

Kiti Oxford'o universiteto 
skyriai taip-gi pagerbė keletą 
kataliku. Teisiu skyrius 
daktaro laipsnį pripa
žino buvusiam Lenką premje
rui Paderewski'ui. Gamtos 
mokslą skyrius pripažino dak
taro laipsnį taip-gi katalikui 
Sir Aii'red'ui Keogh, gamta-
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KAUSIMAI ir ATSAKYMAI j * 

(Pabaiga) 

apmokėjimui išlaidą už 'its-
pauzdiniiną knygelės "The 

Prie valstybaio darbo no
riai dėjosi ir dedami Amerikos 
lietuviai. Tat'-aiškiai parofio 
darbas kad ir iionndaries of Lithuania", nes! ^ " " f A ~ ~ » « s a m W' u

af e 

paisai Tautos Fondas b a v o | ^ ^ ^ l ^ v ė s Ęaskolos 
pirmiaus nusistatęs panašą 
veikalėlį išleisti Bent kun. Jo
nas Žilius prisimina, jog buvo 
toksai nutarimas. Tuomi va
duodamas kun. J. Žilius pra
dėjo rašyti tą knygelę ir išlei 
do, pasitikėdamas, jog už jos 
atspauzdinimą bus užmokėta. 

Xė vienam minėtam reikalui 
Tautos Fondas neišrado gali
mu duoti nė vieno skatike, 
nors kitados dešimtimi tuks
iančią yra aukavęs tam tikro 
presos biuro palaikymui. Prie 
tokių aplinkybių nuo Tautos 
Fondo neh^dręsu buvo reika
lauti bv kokių pinigų spaudos 

mokslių ir technologijos Im- reikalaį^ a r k o k i a i agį taeijai, 
peratoriškosios Kolegijos Rek;Q Nepriklausomvbės Fonde 
toriui, istorijos skyrius pripa- t u o t a r p u ^ n e į a v o 
žino toki pat laipsnį katalikų 

Trys yra seniausi pasaulio 
- universitetai. Jų įsikūrimo 

Z metų niekas nežino tikrai. 
- Tarp tų trijų yra ir Oxford'o 
Z universitetas Anglijoje. 

Aštuntame amžije po Kris
tui katalikų vienuolė šv. Fri-

z deswide pastatydino mergai-

vienuoliui Bolandistų pirmi
ninku;. Matomai ne vien po'i-
tikai, bet augštosios mokslo į-
staigos Anglijoje šiandien nori 
gyventi geru su katalikais 

Demarkacijos Linija 
ir Riba. 

Panedėlio iiumarije padavė
me Lietuvos Misijos iole.ura-

eių vienuolyną ten kur dabar j m, kad Lietuvos užrnbežįnių 
vra Oxfordo miestas. Ilgainiu! reikalu 
vienuolės išsikraustė kitur iš 
tos triobos. Joje savo vienuo
lyną įkūrė Šv. Augustino Re-
guleriai Kanauninkai. Taip 
vadinasi kunigų vienuolija, 
kurią trumpai vadina Augus-
tijoiiais. Jie prie savo vienuo
lyno įkūrė mokyklą ir nuolat 
ją gerindami didino. 1200 me
tais joje jau buvo keletas tūk
stančių studentų. Pati mokyk
la vadinosi "Uni versi tas Lit-
teranum", t. y. mokslų visata 
dėlto, kad joje buvo pereinami 
visi tuomet žmonėms žinomi 
mokslai. Iš to ir vardas uni
versitetas, arba uai^ersitas. 

Tryliktame šimte metų ne 
viešu Augustijon?».i buvo tos 

lų ministras būtinai pa
reikalavęs, idant bolševdcai 
Lietuvos šiaurėje mpereitų a-
biejų pusiu nustatytos demar
kacijos Unijos. 
- Pabrauktasis sakinys gana 
daug reiškia. Pirmiausiai, 

Prie tokių aplinkybių Lietu
vos Atstovybės akcija prie pa 
gaminimo ar praplatinimo j -
vairią politikos turinio raštų 
Amerikos spaudoj, kaip visai 
teisingai yra pastebėjęs p. 
Uosis "(iarse", turėjo suma
žėti. Tokiai akcijai yra rei
kalingi pinigai, o jų nebuvo ir 
nėra, nes šiems reikalams vals
tybinių lėšų vartoti negalima. 
Toliau reikėtų gauti visa eilė 
užtarėjų tarp taip vadinamų 
politikierių, o tam reikalingi 
yra vėl pinigai. 

Galima spėti, kad jeigu Lie
tuvos Atstovybės priešakyje 
butų pastatytas a.smuo turp? 
artimiausius ryšius su Tautos 
Fondu, kursai pinigų daugiau 
tur, negu kiti fondai, tai velnius ministras reikalauja, kad t . 

rusu gerbtų mųs ribas tiktai \ k , a u s ? l a i t o k i a * a k c i J a i **4 
šiaurėje, bet ne pietuose nei 
ties viduriu tarp šiaurės ir pie 
tų. 

Antra: Lietuvos ministras 
ribą tarp Rusijos ir Lietuvos 
nevadina riba, o tik vadina 
demarkacijos linija. Skirtumas 
tarp ribą ir demarkacijos li
nijų yra tas, kad ril>os yra 
nuohtinės, o demarkacija li
nijos yra tik trumpam Jaikui, 

mokyklos profesoriai. Už juos j vienam kokiam nors liksiui. 
Demarkacijos lin ; |a vadinasi 
dažniausiai vieno valdovo pa-

<!aug garsesni i.apo vienuoliai 
pranciškonai. To universiteto 
profesorius buvo Prauciško-
r**s Rogerius Ba***, didis gam
tininkas. Duns Scotus ir Gu-
lielmus Ockbanms, garsus te- kacijos liniją tarp Is{>ariijos 

darytoji linija tarp dviejų jo 
pavaldinių. Taip popežius A-
leksandras VI padarė deniar-

ologai buvo taipgi vienuoliai 
pranciškonai, to paties* uni 
versiteto profesoriai. 

Šešioliktame šimte melų ka
ralius Enrikas Aštuntasis, ne- j 
gavęs persiskirti su savo pa- Į 

ir Portugalijos. Akyva butų 
žinoti, ar yra kokis bendras 
valdovas tarp rusų ir Lietu
vos, darantis demarkacijos li
nijas tarp jųdviejų. ' 

Aleksandro Šeštojo linija 
čia Katarina ir draudžiamas vadinosi demarkacija dėlto, 
vesti jaunesnę Oną, atsimetė j kad popežius nesudarė ribų 
nuo Katalikų Bažnyčios, ati- tarp dviejų karalijų. Jųdvie-
traukė ir Angliją. Tada pasi- j jų rilx>s naujai atrastose 
iiovė katalikybė ir Oxiord'o 
universitete. 

Ten tapo net įvestas taip 
vadinamas rel.gkms tęst, t. y. 
tikėjimo bandymas. Skirivnas 
piofesorium asmuo turėdavo 
viešai ištarti žodžius panieki
nančius Švenčiausią Sakramen 
tą. Kadangi nei vienas katali
kas to padaryti negalėjo, tai 
O^tord'as nuo kataliku pr;»i'e-
f.orių apsigynė. 

TVvyuioliktojo šimtmečio 
pradžioje Religious Tęst tapo 
panaikintas, bet pasiliko įsta-
< • s, kad Teologuos Daktaro 
• Loctor of Divimty) laipsnį 
universitetas gal: duoti tik
tai Anglikoną Bažnyčios dva
riškiams. Šitas įy,;.tynias tapo 
Išnaikintas ką tik dabar, t. y. 
1*520 metais. 

Dabar Oxford'o universite
tas galės davinėti teologijos 
dnklaro laipsnius .visiems 
ki ikšeionims ir nekrikščic-
nims. Žvmiausias to universi-

ze-
mėse nesuseidavo. Be+ abiem 
karalijom savo ribas plečiant, 
popežius.padarė liniją, per ku
rią neturėjo pereiti plečiamo
sios ribos. 

Kadangi talkininkai skaitėsi 
ir Lietuvos ir Lenki jos valdo
vais; kadangi jie sakė, jog jų 
pervestoji tarp Lietuvos bei 
Lenkijos linija esant tik lai
kina, todėl ta linija vadinasi 
demarkacijos linija. Bet linija 
tarp Lietuvos ir Sovietų Ru
sijos turėjo būti nuolatinė ir 
augštesnio už jiedvi valdovo 
pravesta. Tečiaus ji pavadinta 
''demarkacijos linija,". 

Kodėl Lietuvos ministro te
legrama yra sustatyta taip 
keistais žodžiais mums galėtą 
paaiškinti tiktai pats minis
tras, arl>a jo padėjėjas, reda
guojantis valstybės telegra
mas, kuris šiaip pasirašydavo 
po jomis, o po šita telegrama 
nepasirašė, būtent p. B. K. Ba 
lutis. 

V 

butų gauta, M kitų fondų ša
lininkai tuomet galėti} Įtarti, 
jog akcija yra varoma vien 
pakraipoj, kuri yra tinkama 
žmonėms ši fondą užlaikan
tiems. Juk kieno kas duoną 
valgo, dažniausia tam ir tar
nauja. Kas-gi daryti? Gal yra 
galima taip visi fondai su
jungti, idant kiekvienas auko
tų kokią nors dali savo lėšų? 
Bet panaši praktika jau yra 
buvusi ir pasirodė, jog kiek
viena partijinė grupė norėtų 
turėti kuodaugiaus intakos, o 
tuo tarpu dažnai vienai ar ki
tai grupei pritrūksta lėšų, kad 
išparodžius savo įtakinguma. 

Reikia drąsiai eiti pirmyn 
ir įvesti permainos, kurią pa
tsai gyvenimą* būtinai reikr-
lauja. Esamieji fondai tevei
kia, teplėtojasi ir toliau. Xė 
viena politinė grupė neišsiža
dės ir negali išsižadėti savo j -
takos Lietuvos politiniame ?r 
visuomenės gyvenime. Bet lė
šos valstybinei akcijai nuo vai
do Amerikos lietuvių yra būti
nai reikalingos. Jas reikia su
rasti, kad pačių Amerikos lie
tuvių valstybinis darbas kiek 
pasiirtą pirmyn. Pinigai rei
kalingi yra agitacijai ir pre
sai, ir šiaip mūsų' reikalams 
paremti įvairiose šios pačios 
Amerikos Įstaigose, idant Lie
tuvos vardas ir įtekmė butų 
didesnė, ir pagaliaus. kad mū
sų valstyl>ės pripažinimas tap
tų faktu. 

stočių, kurios varo sunkų vai 
stybinį darbą, neretai be skir
tumo partijmių krypsnių ir 
net be tautos skirtumo, aes 
prie paskolos, stočių kai-kur 
yra prisidėję ir žydai, o kai-
kur dedasi prie jos ir sulenkė
jęs lietuvis, buvęs iki Šiol len
ku. Iš viso to išvada yra aiš
ki. Reikia sutverti Valstybinis 
Amerikos Lietuvių Fondas, 
kurio lėšos tratų vartojamos 
vien valstybinei akcijai nuo 
Amerikos lietuvių vardo. Kai
po visuomenės organizacija, ji 
turėtų būti neprigulminga 
nuo kurių nors partijų ir drau
ge ant tiek tampri ir savis-
tovė, kad jo.s negalėtų 
paglemžti esamoji ai 
busimoji Lietuvos Atsto
vybė Amerikoje. Toksai 
valstybinis fondas turėtų daug 
darbų, kurie tik vien jo pa
ties galėtų būti atliekami, o 
kiti reikalai su žinia ir pilna 
me kontakte su Lietuvos At
stovybe Amerikoje, koksai ten 
žmogus nebūtų jos priešakyje. 

Prie šio valstybinio fondo 
turėtų prisidėti visi Ameriko
je gyvenantieji Lietuvos pilie
čiai. Dalis jo lėšų galėtų eiti 
Lietuvos Valstybės iždo sus-1 
tiprinimui, o kįta Įvairiems 
Amerikos lietuviu valstybi
niams reikalams. 

Laikinai prie Lietuvos At-
stovybės jau sudaryta yra lai
kinoji komisija patiems šio 
fondo Įstatams paruošti. 

Žinoma, galutinai priims ir 
patvirtins įstatus šio valstybi
nio fondo vittos atstovai. 

J . Vileišis, 
Lietuvos Atstotos Amerikoje. 

LIETUVOS MISIJOS IN
FORMACIJOS. 

Įvykiai lietuvoje. 

Šiomis dienomis svarbus į-
vykiai Lietuvoje seka vienas 
po kito žaibo greitumu. Lie
pos mėsesyje išsivysčius Ru
sų Sovietų ofensyvai Šiauri
niame lenkų — bolševikų fron
te, lenkai atsiunčia Lietuvon 
(Kaunan) delegaciją, kviesda
mi lietuvius talkon prieš bol
ševikus, siųiydami už tai ple
biscitą Vilniaus ir „Gardino 
Lietuvai, neišsižadėdami bet
gi nudėvėtos unijos idėjos. 
Lietuvos valdžia, stovėdama 
krašto reikalų sargyboje, at
metė lenkų viliugingus pasių-
lymus ir. vietoje sutarčių su 
lenkais, pasirašė Maskvoje tai
kų su Rusų Sovietais. To rei
kalavo realus Lietuvos krašto 
reikalai. Sutraukoje šių die
nų įvykiai, laikai bėgant, vys
tėsi sekančiai: 

10 liepos. Lenką kariuomenė 
pradėjo trauktis iš Lietuvos 
okupuotų vietą. Lietuvos ka-
riuomeiv''. sekdama lenkų pė
domis, užimą Dnkštus. Taura-
gius. KukuliškĮ, Skudutiški. 
Pakalnius, Aluntą Sirvintus, 
Šešuolius, (irusinami is dviejų 

SC£ 

s 
Federacijos Seimas. 

Pranešu visoms Gerbiamoms Sąjungoms, Susivieniji • 
mams, Draugijoms ir šiaip organizacijoms, kad Amerikos Lic 
tuvių Rymo Katalikų Federacijos Seimas šiemet bus 30 Ru^į 
pjučio iki 4 Rugsėjo Waterbury'je Connecticut valstijoje. 

Visos organizacijos, priklausančios prie Federacijos mel 
džiaraos išrinkti savo atstovus ir apie juos praaešti Federaci 
jos raštinei. 

Visus išrinktuosius delegatus nuoširdžiai kviečiamo j po
sėdžius, visus svečius — į iškilmes, kurių bus Seimo laiku. 

Kun. P. Bučys, 
Fed. pirm. 

joje mieste Spa (Belgijoj"-) 
lenkų premjeras prašė pagei-
bos. Lietuvos reikalus konfe
rencijoje atstovauja Milašius. 

11 liepos. Bolševikai iš vie
nos pusės užima Dvinską, iš 
kitos — Mimska. Lietuviai-gi 
užima Kalkunus ir geležinkeli 
iki Drisviatą ežero. Persik
raustė, į šią pusę Dauguvos 
latviai laikomi Burugdene — 
Skrusdelynės — Kapliavos 
linijoje. 

12 liepos. Lietuva pasirašė 
taikos sutartį Maskvoje su 
Rusijos sovietą valdžia. Lietu
vai pripažinta: Vilnius,-Gami
nas, Lida, Ašmena, Braslavas. 
Lietuvos kariuomenė veja len
kus į šiaure nuo gelžkelio Kau
nas — Vievis — Vilnius ir, 
> i > Q t . . m o i l a i l - ' w i Y-tl4Wi/> n v i n i T l 

visą geležinkelį Dvinskas-Vil
nius. Pietiniame bare Varėnos 
link dar jokios akcijos nesima
to. Visoje Lenkijoje paskelbtas 
karo stovis ir sutverta nacijo-
nalė krašto apsaugo? taryba su 
diktatoriškomis teisėmis. 

Ali jautai iš Spa pasiūlė bol
ševikams padaryti ginklų pa 
baubas ir suvažiuoti į konfe
renciją Londone drauge su at
stovais Lenkijos, Lietuvos, Lat 
vijos, Estonijos ir Rinlandijos. 

13. liepos. Lenkija pripažino 
Lietuvos nepriklausomybe, nie 
ko neminėdama apie ribas. Pra 
nešama, kad Kaune lietuviai 
suseką naują, platų lenkų suo
kalbi prieš Lietuvos valstybe, 
kompromituojantį Lenkijos vai 
džią. Lietuvos kariuomenė už
ima Malėtus, Inturke, Dabin-
gius, Palx>ržę. Maišegalą (apie 
i"> viorstus lig Vilniaus).Bolše 
vikai užima Molodečną (už Lie, 
tuvos rubežių) ir Švenčionis 
(Lietuvos ribose, — apie 70 
viorstų nuo Vilniaus). 

Alijantų konferencijon atvy
ko Paderewskis maldauti JKI-
jrelbos. Kalbinama Rumunija. 

14 liepos. Lietuviai plačiu 
frontu susidūrė su l>olševikais 
į šiaurę nuo Vilniaus. Lietu
viai pastūmė lenkus iš Vievio 
(45 viorstai nuo Vilniaus. 
Kalbama apie bolševikų inė-
jimą Vilniun, betgi žinia dar 
nepatvirtinta). 

15 liepos. Lietuvos kariuo
menė nusivarė lenkus iki Leit-
varavo (17 viorstą lig Vil
niaus) ir užėmė Nemenčiną 
(15 viorstų lig Vilniaus) Ar,t 
vieškelio Maišegalą — Vilnius 
nuginkluota visa lenkų briga
da. Lenkų ginki, jiegos aplei
džia Vilnių ir'-susimeta Leit-
varavo apielinkėje, spirdamos 
prieš lietimus. Tuo tarpu bol
ševikai, matomai.iš Švenčionių 
ĮHISČS ir.eina pietų laike Vil
niun, nesutikdami pasiprieši
nimo. 

Varsa vos -lenkai pareiškė, 
kad jie, girdi, Vilnių lietu
viams "užleidžia''. 

16 liepos. Lietuvos kariuo
menė įveikė lenkus Lcitvarave. 
l'žstojusiustkelią i Vilnių, nu
ginklavo ir internavo apie 2500 
ligionistų. Vakarop lietuviai 
iž«i)frė Vilnim lietuves ka-
.eiviams nvunanf Vilniui bol-
ševikų komisaras sakė orakal-
bą, pareikšdamas, kad .rusų 
kariuomenė veikiai apbuYtanti 
Yilr.ių ir kitus apskričiu; su-
ug padarytos taikos sutnrties. 

1 rytus nuo Vilniaus pu-
siaukelyje ligi Smorgaunų, ė-
jo *lar kovos bolševikų su len 
kais. iš kur lenkai, maumais, 
tnr'jo trauktis Lidos Ii ik. 

(Pabaiga bus). 

No. 
Maldos u i dusias 

KlausmiM. "Draug 
lo'2 pasakyta, kad lapkričio 
pašvę-tas maldoms ui dū
šias. Žinau, kad ir 30 gegužio 
žmonės ant kapinių meldžiasi 
už numirusius. Bet šv. Kašte 
to nemačiau. Tai-g^ meldžiu 
paaiškinti, kokioje Šveuto Ra
što daliję arba skyriuje yra 
patarta melstis už numirusius. 

S. Jndeikis. I * 
• Atsakymas. Yra klaidingų\~ 
Šventojo Rašto leidinių, ku-jjj 
riuose kaikurios Šv. Rašto da} {\ 
lys praleidžiamos^ j-pa tingai 

n r u č . 

kiniai, šv. Jokūbo laiškas ir 
kiti. Kas turi klaidingą Šv. 
Rašto leidinį, tas gali jame ne
rasti stambių dalyką. 

Antroje Makabėjų knygoje 
12 skyriuje yra šitie žodžiai: 
"Stipriausiasis vyras Judas 
padaręs rinkliavą dvyliką tūk
stančių drachmų sidabro pa
siuntė Jerozolimon padaryti 
auką už numirėlių nuodėmes 
gerai ir dievotai mintydamas 
apie atsikėlimą iš numirusių. 
Nes jeigu nebūtų tikėjęs, kad 
kelsis iš numirusių, kurie kri
to kovoje, tai butų išrodę be
reikalinga ir tuščia melstis už 
numirėlius. I r kadangi minti
jo, kad geriausią turėjo pasi
dėję malonę tie, kurie maldin
gai (mirties) užmigimą priė
mė. Tai-gi šventa ir išganin
ga mirtis yra melstis už nu
mirusius, kad taptų liudsi nųo 
nuodėmių" (2 M ach. 12, 4, '3 
—46). 

Nuodėmėje yra du blogu
mu: kaltė ir kenksmingoji pa
sekmė. Atleidus kaltę galima 

Vm*k Gerą Amatą. Ui-
£rbk $35 iki | 7 5 Savaitėj 

Buk kfe-p^u. Ki
rpėjai visur reU 
lulaujaml. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
i keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nantiee. Vietos atdaros. Specįjalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas u2-
ca&ėdina visus. 

UAStKR SCHOOL 
190 V, State Str. 

Kampas T-*ke str. ant 4Uj lubų. 

BU J. SHINČiJAN 
Gydytojas ir Cfarvfas 
Ofisas 1830 W. 19 Bfc. 

Kaanp. 40 Oocrt 
Bes. 12M W. 4* Artmm 

Telefonas doeco KM 
Ofiso Cicero 41 

BooJevard »1M 

Dfi. G. KASPUTIS 
DEHTISTAS 

SSSl S. Habted Str. 
VALANDOS: *—12 A. M. 

1—E; ?—8 P. M. 

I 

Dr. 0 . YATTUSU, 0 . D. 
U K S U V I & AKIŲ 6TECMI3BTŠB 

BkMaSTS** •!•« *ktn 
twnplm« k a s r r a 
prKtutiml ak«ud«-
Jlmo itlTO* aval(n-
Mo. »pt«mln;o. mr-

Ir uteld«aBtB» karieta «ktq kreiro* akya. 
IcAterakto, nemlegio; netikra* akis iadadam. 
Daroma egzaminą* lektra parodastia ma
žiausia* klaidas. Akiniai pritaikomi teista-
gal. toli ir eiti matantiems pagelbata. 6erc«-
tite savo regėjimo ir valku* einančias mo
kyklon. Valandos: nuo II Iki * vakare. Ns-
dellomts m 19 lkl 1 vai. po stete, 

11368 W. 4Rh S t ir Ashland A T . 
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PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

neatleisti kenksmingosios pa-Į. 
sėkmės, kol j i taps atitaisyta. 
Tat aiškiai m t y t i s iš šitokio 
pavyzdžio. Du bernu pavogė 
nuo ūkininko po pur$ rugic ir 
pragėrė. Paskui vienas beinąs 
susiprato ir atsiprašė ūkinin
ko. Tas dovanojo kaltę, bėt'sa
kė, kad rugiu] pūro vertę ber
nas grąžintų. Kitas bernas 
nesusiprato ir neatsiprašė. 
Ant pirmojo berno kaltės ne
beliko, bet liko reikalas atly
ginti. Ant antrojo berno liko 
ir reikalas atlyginti ūkininkui 
už vogtus rugius i r kaitė. 

Tas skirtumas kaltės ir ati
taisymo reikalas yra visose 
nuodėmėse, nors nevis vi-i jis 
taip aiškiai matyti, kaip mi
nėtame pavyzdijt. 

Sunkiai nusikaltęs žmogus 
turi gauti kaltės do«^. -jima. 
prieš miroianr. Šiaip jis pa
tenka j pragarą, ir nei kokios 
maldos iš ten neišgelbės. Bet 
gavęs kaltės atleidimą prieš 
mirsiant, žmogus dar dažnai 
nnsineša j aną pasauli afitrąją 
nuodėmės dalį būtent reikalą 
atitaisyti blogąją nuodėmės 
pasekmę. Gyvųjų maldos, au- g 
kos ir gerieji darbai'gali pa
lengvinti mirusiems atitaisyti 
tą antrąją nuodėmės pasekmę. 
Paliuosavimą nuo jos Antroji 
Makabėjų knyga vadina pu-
Iiuosavimu nuo nuodėmių. 

Jeigu žmogus numiršta len
gvai, arba atleistinai, nusidė
jęs, tai aname gyvenime jis ga 
Ii gauti ir kaitės atleidimą ir 
Kliwr»w i t n e o I r m A c n f i + c i e v u j a i 

Todėl Šv. Rašto išsitarimas, 
kad numirėliai " taptų paliim-
suoti iŠ nuodėmių," yra visai 
geras. 

Antroji lapkričio diena yra 
Katalikų Bažnyčios yiskirta 
maldoms už numirėlius. 30 ge
gužio diena yra tam tikslui 
skirta ne Bažnyčios ,ber įvyko 
iš .Suvienytų Valstijų įpiočio. 
Deeoration Day, arba Vainikų 
Hionn. ivra bažnytinė Kr'aiikų 
diena, bot tautinė Amerlkie-
čių šventė, 

Kun. P. Bučys. 

Keturiuose aktuose scenos 
veikalėlis. 

Paklydėlio Kelias 

Parašė 
Vystami takelė 

15c. . 

Veikalėlis neperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio. 

Norėdami gauti Adre-
j suokite: 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. 

Chicągo, O i 
»i • • • < < . I I K I I S 

GERESNIS VALGIS UŽ MA
ŽESNE KAINĄ. 

"Geras valgis, be didesnių 
kainų" yra tikslas Raudonojo 
Kryžiaus valgio kurso, kuris 
duotas moterims Raudonojo 
Kryžiaus centre, 418 West 29 
St., New Yorke. 

Nesakome, jog visiškai ne
reikės mokėti mėsininkui ir 
kepėjui, bet mokėjimas neturi 
but didelis. 

" A š padarau pyragėlius na
mie, bet vartqju net tris kiau
šinius", sako dvidešimts trijų 
metų senumo šeiminmkė, skai
tydama receptą ant rašomosios 
lentelės virtuvėj. "Raudonasis 
Kryžiaus mokins kaip padary
ti su vienu kiaušiniu." 

Xew Yorke kiaušiniai aštuo
ni centai vienas. Kiekviena 
motina turi sumažint jų varto
jimą. 

Šeimininkė gali padaryti 
pyragėlius (muilins) su vienu 
kiaušiniu, arba ir be kiaušinio, 
l>et tas sumažina makto vertę. 
Jeigu nevartoji kiaušinio, tuo
met pridėk du šavkStuku dau-
giaus pieno. 

Pyragėlių receptas: Vieną 
kiaušinj, % puoduko cukrfM, 
5 Šaukštus sviesto arUi tau
ku, 1 puoduky pifnn. J puodu
kus miltų. 3 hgu> š,i ;k?tiikns 
kopimo i'bakinc.i miltelių ir \'2 
-aukštukfi <Iriisk-'>.-. 

Ta* |ia»mr\> \\\7MV4 didelių 
pyragėliu Hrlia Š^įiolikg mažij. 

î M 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
SHEBOYGAN, W I S . i Kaz. Gasiunas, J. Narakas, N. 

_ j.Jurevičia, Ig. Simonaitis, O. 
K r a i g o prof. J . Meškaasko i Nausiedaitė, Kun. Pr . Vaita-

Prakalbos. kaitis, A. Gireis {!), J . Čadei-
kis. P. Garborius, J. Kišfcunas, 

Kuo tik atvykęs iš Lietuvos 
kun. j . Meškauskas, Kauno 

LIETUVOS PREKYBOS ER 
PRAMONĖS BANKAS. TAUTOS FONDO PAJAMĮf BEI IŠLAIDU ATSKAITA: 

• • • • • * • « ! 

R. Macijauskas, B. Javaras, V. 
Šimatulskis, K. Palubinskas, 

seminari jos profesorius pasi-. A K ^ ^ ± Rabacauskas, 
ryzo apvažiuoti lietuviu kolo- j P a u l a u s k a s , A . Valančius, 
mjas Amerikoje ir pranešti a S t a t k i e n ^ 0 Česnauskienė, 
eionvkščiams lietuviams ame 
tėvynės reikalus ir jos dabar
tini stovį. 

21 liepos jis kalbėjo Sheboy-
Vi u;. Savo aičScta ir irta- j i. 

lonia kalba kun. Meškauskas 
systematiškai ir žmonėms su
prantamai išdėstė Lietuvos ne-
prigulmybės jkurima, kaip vei
kė koki parti ja, ko kiekviena 
parti ja stengias pasiekti, kas 
Lietuvai padėjo laisvę atgau
ti, o kas tą atgavimo laisvės 
darbą trukdė. 

Kalbėtojas sugebėjo teisin
gai pagauti krikščiomii demo
kratų, laisvamanių ir socijalis-
tit part i jos pačią esyoo ir j$ 
aiškiai pastatyt i prieš žmonių 
akis. Entuziazmo vilnis ėjo 
per klausytojus, kuomet gerb. 
svečias vaizdžiai piešė, kaip 
Lietuvos kareiviai didvyriš
kai kovojo už tėvynės laisvę 
prieš bolševikus, vokiečius, 
lenkus i r kitokius nevydonus. 

Antroje savo prakalbos da
lyje j is išdėstė žejodarbystės, 
pramonės ir pirkrybos stovį. 
Žodžiu sakant, kun. Meškaus
kas praneSė visa lai, ko dabar 
Amerikos lietuviai nori suži
noti apie savo tėvynę. 

Kunigo Meškausko prakal
bu žmonės klausės su didžiu 
indomuma ii dabar negali jo
mis a ts idžiaugt i Kitasis sako: 
"Tokiose prakalbose, negaila 
nei aukų duot i ." Dieve padėk 
gerb. kalbėtojui apratžniofc vi
sas Am. lietuviu koionijas su 
tokiomis gražiomis ir tokio
mis naudingomis prakalbomis. 

A. Maliauskis. 

A. Andrulienė, Pet. Jocaitė, 
Janušauskas, J . Zalaginas. 

Iš viso su smulkiais $167.21. 
J e i įsibriovė į šį sąrašą ko-

jkios klaidos, tai malonėkite 
duoti apie tai žki.ią Tautos 
Fondo 59 (vietinio) skyriaus 
valdybai arba. darbuotojams, 
o j ie pasistengs atitaisyti. 

Širdinga padėka yra išreiš
kiama a ūkuoto j ai us. 

P r . 
Sutuoktuves. 

Šeštadienyje, liepos 24 d., 
Šv. Antano bažnyčioje susi
tuokė p . A. Pocius su p-lc-
Pet. Budreckaite. Seiuaus abu 
jaunavedžiai nemažai prisidė
davo prie kolonijos darbuotės, 
la imingos jiems kloties. 

Pr. 

CICERO, ILL. 

Amer. L. R.-K. Federacijos 
Chicagos* Apskričio įrengtose 
kun. prof. Juoz. Meškauskui 
prakalbose Šv. Antano parap . 
svetainėje, Cicero, 111., liepos 
13 d., sekantieji aukojo Liet. 
Darbo Federacijai ir Ateiti
ninkams: 
Juoz. Kudirka $10.00 
Z. Venckus ]0.00 
Kun. H . J . Vaičiūnas . . 10.00 
Ona Miliauskienė 7.00 
Kun. P r . Bučys 5.00 
A. Grublianskas . . . i . . . 5.00 
Juoz. Krencius 5.00 
P . Davidpms 3.00 
A. Gandrimas *".-... 3.00 

Po 2 dol. : Juoz. Venckaitis, 
O. Mankienė, Pr . Statkus, J . 
Nakrošius, Krisčau.skas, Br. 
Kelpšas, St. Tamošaitis, M. 
Mažeika, J . l>auTrna«tis, P. 
Davidonis, M. Preltaomenė, A. 
Rubliansfcas. K. Kisminaitė, 
Juoz. Valaitis. 

10 1 dol.: Ant. Ignataiiė, 
S t Zr;«*.o^cas, Roz. Stankevi
čienė, . 

SKAITYTOJU BALSAI, 
Muitai an t Lietuvos rubežių. 

Tūlas lietuvis iš Rockfordo, 
pai keliavęs į Lietuvą, rašo ^a 
vienišiems i Ameriką, kad tu-
į'.jo daug užmokėti mm to už 
vejamus daigius, nots jie bu
vo nuduoti kaipo/dova** v; sa
viesiems. J i s turėjo užmokėt 
daugiaus negu daiktas vertas. 

Antras račo, kad vežės pen
kiolika porų ėeverykų ir užsi
mokėjo muito penkiolika tūks
tančių markių. 

Trečias rašo, kad nuo jo 
viską atėmė ir dėlto j is turėjo 
nuostolių Hg trijų šimtų do-
iierių. 

Visiems tiems pasakymams 
nenorėjau t ikė t Maniau, kad 
tai pramanyta kokių niekšų, 
kurie nori tik apšmeižti Lie
tuvos valdininkus. Bet galop 
reikia patikėt, nes gerai pat
virtina S. Oadeikio laiškas til-
pęs tlSinmį*" mim. 162, lie
pos 18 a,N 

Gava* laiSką į saįro rankas 
nuo dėdės, kuris parvažiavo 
j ye tavą . J i s rašo, kad vežės 
devynias poras čeverykų i r 
nešintos materijos drabu
žiams. Viskas tapo atimta. 
Man rodos, kad tokis patvar
kymas nepagirtinas. Daugumas 
gauname laiškų nuo savųjų, 
kurie dejuoja, kad neturi dra
bužių i r negali gauti pirkti. 
Nei pirkti nėra. kuo. Jie s«* 
ašaromis maldauja kad pa
siųstų nors maž-daug. Daugu
mas siuntė, bet mažai kas g a 
vo. 

Keliaujantis į Lietuvą rasi-
perka drabužių, manydamas, 
k',d bus saugu, bet apsivilią ir 
pavažiavus Lietuvos rubeuų 
netenka turto. 

žmonėms norintiems sušelpti 
savo gimines ir pažįstamus 
Lietuvoj. Tečiaus, dėlei tam 
tikri] aplinkybių, tas sumany
mas nebuvo galinu; įvykdinti 
greitu laiEu ir tik Šį pavasa
ri bankas pasiuntė Amerikon 
rašytoją šio atsišaukimo su pil
nais įgaliojimais organizuoti 
tą darbą. Po ilgų sutrukdy
mų įvairiais formališkumais, 
kuriais Amerikos valdžia var
žo siuntkną pinigų j užsienį 
•pagaliaus leidimas gauta ir 
dabar jau pradėta. 

Kaip dauguma Amerikos 
lietuvių jau žino, Liet. Prek. 
ir Pram. bankas y ra pusiau 
valstybinis bankas; valdžia 
laiko pusę šėrų ir kontroliuo
ja jo veikimą per Finansų Mi
nisterijos atstovą. Kaip banko 
taryboje, taip ir valdyboje.da
lyvauja žmonės gerai patvrę 
finansų reikaluose, kumgai ir 
svietiškiai, kurių vaidai yra 
gerai žinomi tapė atsižymėju
sių iškovojime mūsų nepri-
gulaiybės ir aktyviai dalyvau
jančių dabartiniame Lietuvos 
viešame gyvenime. 

Nors bankas tegyvuoja vos 
apie du metu, jo veikimas taip 
įsiplėtojo, kad į tą trumpą lai
ką prireikė atidaryti visa ei
lė skyrių bei agentūrų. Štai 
vietos, kur veikia jau banko 
skyriai: Vilniuje, Panevėžyj, 
Šiauliuose, Liepojuj. Klaipė
doj, Marijampolėje. .Raseiniu
ose. Agentūros: Kaune. Virba 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

142.15 
.90.15 
.21.00 
179.08 

Lietuvos Prakybos ir Pra- Gegužės mėnesio pajamos: 
monės bankas dar praeitais Brooklyn, S. Y. 13 A. . . . . ' 10252 
metais buvo užmanęs plačiais j B r o o «ym, N. Y. 97 ak " 5 2 9 0 
pamatais sutvarkyti siuntimą j b r o o J d v Q ; N . Y 1 8 sk. . . . % 3 8 

pinigų iš Amerikos Lietuvon, | ̂  Y o A > N y ^ ^ 
kad tokiu būdu p a t a r n a v u s i . •*'_**. « 

'Sugar Notch. Pa. 114 sk. 
Kingston, Pa. 14 sk. . . . 
Scrujiton, Pa. :j(i sk 
St. Charles, 111. 82 sk. 37.25 
Brooklyn, N. Y. A. Demuis " 10.00 
Chicago," 11L 31 . s t L. P. Z 203.00 
Philadelphia, Pa. 21 sk L. P. Z i i .25 
St. Louis^ Mo. 68 sk. , ..31.75 
Lewiston, Me. 99 sk 50.00 
Curtis Bay, Md. 28 sk. 10.50 
VVaterbury, Conn. 40 sk. ' ['. 60.00 
VYestfield, Mass. 54 sk .' 56.05 
Eastton, Pa. 100 sk. 12.20 
Nuošimtis už Liberty Bon<k ' 63.54 
€ w r o ; IU. 59 sk ' 300.03 
Mahauoy City. p a . 34 sL .' €00.00 
Chieago, 111. :>K2 sk. ' 108.41 
Chicago Heights. UI. 70 sk.' f 30.00 
New Haven, Conn. 58 sk. 80.08 
Spring Valley, 111 L. P. Z 25.00 
Sugar Noteh, Pa. 114 sk ' 4.00 
Houiestead, Pa. 23 sk. 231.80 
Duąuesne, Pa, 95 sk 34.50 
New Britain, Conn. 5 sk. 3.75 
Wilkes Barre, Pa. 71 sk 105.91 
Spring Valey, 111. 51 sk. 70.00 
Grand Rapids, Mich. 41 sk 70.63 
Nuošimtis ui Liberty Bonds 15.00 

Iki 
Yiso labo $2,921.13 

1 d., gegužės yra likę 22,323.36 

Kartu .$25,244.49 

( Gegužės mėnesio išlaidos: 

Sekretoriaus alga už balandį . . . . ' . .150.00 
I>r. J . J . Bielskiui už prakalbas Brooklyne ir New Yorke ..60.00 
Kelionės išlaidos važinėjant su prakalbomis po TVilkcs 
Barnų ir §kra). :>o apielinkes su kun. dž. Mironu 15.99 

Ivje. B e t o rvšiai vra užmegs- Kelionės išlaidos Wcstfield ir Hartford, 9—10 d gegužės ..12.32 

„ , Mano nuomonė, kad Lietu-
Kukanausk-enė U.\ { k o , m u j a n t i s g A m e r i l c 0 e 

Zubila. !g . Žilevieia, J . B r a - ; g a l . t ų yeM^ k o d a c g i a , s i a 

miKOtain^, i \ . Sit- " 
kys, S. Mickus. L Babilevas! 
( f), P. TaifiHriaw (?}, A. Mi-
knieno. B. Silkinien-'-. X. N., 
P H . Mockailis. J . Siiogi*ris, P. 
Zakaransk;i>. Vf. IV.dnmis. 
Ant. U i n š i . 
Kislauskiei 1 
Ui i -. PI, . 
P-!k!!>. .!. 
Zdankns, I' 
<irih:inskn». 
AiHirijuni 
T!i!<-!!M>. 
B . I'i.^iiiik;!. 
XaziiurkaK. 

.'u••)•/. ^*•K•kus, M. 

, \n\. Iv.-ikts, Aut 
Vnibro-'ajtė, Kaz. 

llf'IIO 

Ui'. 

Aifi 

Krik 
A. Cr 
. P. /;!. 

P* 
Zun 

c-aitr 

l»r. 

M. 

•u< 

dralružių. Lietuvoj jų nėra ir 
pagamint greit mjgaliina. Grr-
žtantieji į tėvynę lietuviai ne
siveža rūbų. kad pelno darytų
si, o tik nori aprengti savuo

s i u s , kurie randasi dideliame 
varge. Jei be muito negalima, 

; tegu jį imtų, l>et/eikia, kad ė-
!ni;iui> titui; sąžiniškas, o ne 
•ir.iiiTttiis kaip <i;iic';i: kad 
verias. Dautr yra kalbama ir 

apie žiaurumus votie-
>nlš''\ik;;. i**' ka sav'f-

IMlii 

ti su bankais Stockliolme, Ko-
penliagene, Berlyne, Paryžiu
je, Londone. Nesenai buvo už-
niegsta ryšiai ir su Irving Na
tional Bank, New York'e, bet, 
matoma iį. nesusipratimo, 
buvo skelbiama, ka<l šis ban
kas priiminėja pinigus per
siuntimai Lietuvon. Aš paty
riau, kad minimasai bankas 
nors ir malonėtų tai daryti, 
bet kol susinėsimas pasta ir 
kitos aplinkybės no]>agerės. 
jokiu būdu neapsiimu patar
nauti. 

Tikkę atsidarius banko a-
gentuia pasistatė savo svar
biausiu tikslu siuntinėjimų pi
nigų kuogTeieia'usiH. lengviau
siu ir tikriausiu būdu. Be to. 

j,b«s priimama depozitai, už 
kuriuos bus mokama nemažes
ni nuošimčiai, kaip Amerikonų 
bankose. Tiems, kurie nori pa
sidėti savo pinigu?* auksinais 
Lietuvoje, butų ypač paranku 
tai atlikti per Liet. Prek. ir 
Pram. Banką, kuris moka nuo 
3 iki 7 nuošimčių. 

Visokiais reikalais, ypariš-
kai arba laiškais, prašoma 
kreiptis šiuo adresu: 747 Bro-
ad Str., Nebark. N. J . 

M. Narjauskas, 
Liet. Prek. ir Pram. Banko 

atst . 

Garsui'" už 5000 Tautos Fondo konstitucijų 55.00 
Už skelbimą Liet, pašto ženklelių 24.00 
"Garsui*' už 5006 plakatu Dr. J . J. Bielskio prakalboms, už 150 

atskaitų, 1000 Liet. pašto ženklelių paliud 20.50 
•' Saulei' ' už skelbimą Liet. pašto ženklelių 44.00 

REIKALAUJA. Telephoae: Tards (492 

R E I K A L I N G I 

VYRAI IR V A I K A I DIRBTI 

PACKING H O U S E 

H E T Z E L & CO. 

AKHA 
A. SHUSHO 

Tnriu patyrimą 
moterį); Ugo9e: ru-
pestlacal prifcu-
riu ligonį Ir kūdi
kį laike ligos. 

3255 So. Halsted St, Clilcago. UI 

i T s 
1743 L A R R A B E E STR. 

REIKALINGI LEIBERIAI . 

D r . L L M A K A R A S 
Uetovls Gydytoju ir O k a p 
mm*mt* 1MM 8*. MkUiM I K 

r«lcf«oa* FBllmM US Ir * | | « | | U lv 
CblcagoJ: 4515 So. Wooi 8tr. 
rilt K»TT«rr« vakake nao 6^0 Ud im 

S-

Darbas pastovus mūsų fab
rike prie generalio darbo. 

Albaugh Dover Co. 
2100 MarshaU Blvd. 

KE1KA1.1XGI 
Bookeeper ir Steiiorrafrstt-. Turi tu
rėti gerus puliudyjimus. 

Atsišaukiu: . i M«>tn>iM4i(ait State 
Bauka. 

2201 U . 22ud Str. 

REIKALINGI L E I B E R I A I 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK B E L T CO. 
39th & STEWART 

Paie$kau draugr^s. t)^*.'^ Adomai-
t<-s, paeinančios iš Kauno gub.. Ke-
(i.iin-'s apskr.. Josvainio para{>ijoe, 
sodžiaus Konioniai. Kas žinote apie 
ja malonėkite' praneSti, už ka tariu 
nuoširdžiai aOu; iškaišo. 

DR. G. M. 6LASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofi*«,« *14» Se. Mof&im St 
Kertė S2-ro St., Chicago. ffi. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ujru-
OFISO VALANDOS: Nuo II ryto 
iki S po pietų, nuo < iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliosite nuo » Iki 2 po piet. 
Telefonas Tards «87 

a 

V. W. RUTKAUSUS 
ADVOKATAS 
Offcaa DMndeatyl: 

29 South La Salle Street 
Eambarte «M 

TeL OeatraI U M 

Vakarais, 812 W. 33 81 
TeL Tarti 4M1 

S37 
IG\. K. I>AMIiKAlSKAS. 
Bcnton Str. Aurora. I I I . 

ANT PARDAVIMO 

Kartu „$381.81 
Noo jstoig'm^o T. F. iki 1 d. birželio pribado $477,318.19 
Nuo jsteigirao T. F . iki 1 d. birželio išleista 441,837.04 

PARSIDUODA 
geležų ir, dažai o krautuvė, geroj lie 
tuvių apirvventoj vietoj StocKas ver
tas $5000.00. namas $7000.00. Savi-
ninkiis apleidžia miestą. AtsiSaukite: 
2M7 \V. 47 Str. 

Telefonas McKinlcy 2927. 

DR. CHARLES SEfiAL 
Perkėlė a r o «Osa no nom. 

4729 S. Ashland Avenue 
Sfter4*Ks«as džiovų, motorų Ir vy
rų ligų. 

Valandos nuo 19 lkl 12 išryto; 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:SI 
vakare. Nedėiiomis 16 iki 1. 

Telefonas Droxel 

Grosemc ir bučerne ant pardavimo 
gerje vietoje 

4825 S. ttinchoter Avc. 
t 

Birželio 1 ti lieka 
Oležittk) kapitalo 10,110.80 
Kun. S. Laukak'io fonde -.. Jk.91f3.73 
Kitu fondi] 2,635.15 

..$35,481.15 

Birželio 1 d. ižde randasi $24,862.68 
K. Krušinskas, T. F . Sekretcrras, 

222 South 9-tli St., Brooklyn? N. Y. 

J . 
,!!l. 
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M A M A S KAIP SMUIKĄ 
Jus taip jausiios kuomet tuit'siu-

po ranka SLAVISH CROWN 
HITTER H*I\K TONIC ir kuo-
Ttiet vartosite Milyg r»u»tHi)Ti)U ir 
vi»uonwt .iansiipK '"kaip n«k". 
»Tis yi-a suJaisrias iš <'»lifirntjos 
;"olclių kurio.: Wm arron. (icrisiu-
ūm vaistas :iuo nogriumiliav:uit). 
neturėjimo spetito. gazij, silpnumo 
iicyilėjimo mėgo!i ir t. t. Jis pra
šalina visus nereikalingus dalykus 
dalykus iš vidurių ir gražiai juos 
išvalo; ir sutaiso organus palik
damas geram stovij. galima gauti 
k:< -vienoj aptiekej arba pas J. 
B Scheuer (*o.. 17 W. Austin Avc 
dnt iM UI. Upgr.) 

f̂lftmtfiiiifmmmmimmittnmifHniiiiiniiHiiifuiiiuiiiuiitiiiiitiiunfiiiHHUM 

I Lietuvos Prekybos Ir Pramones Banko Agentūra | 

Į Jau Siunčia Pinigus j Lietuvą | 
5 Turt'-damas skaitlingus skyrius ir agentūras Didžio- I 
1 joj ir Prūsu Lk^uvoj Liet. Prek. ir Pram. Bankas ga- | 
f rantuoja k«ogrei<iausia ir pigiausiomis sąlygomis ižmo- g 
5 kojima pinigu. Siųskite tiesiog Banko Agentūra nes pi-
6 gesnis IHIS persiuntimas. Naudokitės pn>ga tuojaus iš-
§ važiuoja i Lietuva Banko Agentūros specijalis kurjeris. 
Š Su visais reikalais kreipkitės: 

AKT PARDAVIMO. 
Namas su 5 lotais, YiStinyCia su viš
tomis. 

K&Lna S2890. 
3921 W. M FUcc 

ArU Cr»wford Are. 

Dr. P. P. ZAULYS 
Lieruvij Oen&tas 

10801 So. Miohican. Avmoe 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam ir mainom samus, lo

tus, farmas ir Tisojtius bizntus. Paa 
mus galima rauti visokiu pas:rinki-
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS & CO. 

3114 S. Halsted s t , Chfcngo, PI-

DR. s. mm. \ 
LIETITIS GTDTTO*AS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. CanaI 6222 
Res. 3114 \V. 42nd Strrct 

Tel. McKinley 498* 

S - — 

i M. NARJAUSKAS, f 
I Liet. P r . ir Pram. Banko Atstovas ir xVgenturos Vedėjas, | 
I 747, BKOAD S T R E K T . ' KEWARK, N. J . I 
SniituniiifiniiiiiiiMiHiuiiNiiiiiiiNiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinHiiiiiiiiiiiimiiiT 

- ~t stores - 1 

STP/UOIT 
to MELBA 1 0 * 

STDMGHT 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
koks Havana cigaras. 
Paklausk savo kniudmiinko— \\n Je^a 

KrnututnNika'. neturi—rašyk tirams. 

I.LEWI5CI0ARMfC.CaNnK«RJ 

TIUEK SCOSAVC KAMA. 
Kaip ilgai tu manai dar vergauti? 

Randos receiptes tau nieko nereiš
kia — Tiktai moki ir moki pinigus 
— mokėk tuos pačius pinigus ant sa
vo namo, tai tavo priederme tavo 
šeimynai, gyventi. . kur tyresnis o-
ras — kur gali turėti darželį ir .ne
toli nuo darbo. AS turiu vietą BriS 
Jnsij Problema — Viskas prigulės 
nuo jgsn Pačiu — Ateikite ir pa
matykite. Nieko jums nekainuos 
pasialbėti. Klauskite Mr. Thorpe, 
8327 Stone? Island Avc 

Sonth flil<-:wro. S4*3. 

PARSIDT ODA 
Grosern* ir Saldainių krautuvė. I.ic-
tuvip apgyvcr:*oj vietoj, prie Sv. Jur
gio bažnyėio*. Priežastis pardavimo 
išvažiuoju Uetuvon. 

M8 U'. SSrd Str. 

< l 

MRGENAS v i 
Turi paaukoti gražią 80 akrų 
fanną sn visais modemiškai!1 

hudinkais^ tik 38 mmutos nuo 
" l o o p " ant Chicago & Bur
lington Quincy Rai l^a j ' . Ant 
lengvą išmokeseiu. Norint 
daagiau informacijų atsišau
kite ar rašykite: 

A.*TRAUBE, 
1404 W. 18tos Str. 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kiSeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio: nekuri* 
dalykai mažiau negu wholeaaU 

< kainos. 

TEISINGOS DRABUŽIU 
MINUS, 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsisaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt'mg 

l, Ir kitokio styiiaus »32.30 iki 16* 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.5t, 
f20, $22.50, S25. ir fSO. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. llellnof ril~ 
nos siutai po IS5 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai fC.SO ir aug5-
čiau. Vyru kelines $4. ir augl iau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.59 iki 
f 17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo { 
Europa 

• 

Atdara klekrissa .J.isaa tK S 
•ai. vakare Suhatomis 10 •»!. Ne-
dėhorai? iki C va!, vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

1 

K ~ 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama, angliško* ^ i * ^ - ^ " " 

' t ^ b ^ irMr"*|tiko«. knyf^edy»t»a •**-
•nogTafijoe. ts-pewrtting. ptrkiybo* W-
sių, Suv. Valst. istorijo*. abe!'!0« irto-
rijos, geografljoa, patikinės skono-
cijoa, piliety»*««, 4siUaraljr»tte. 

Mokinimo vtiana^' f'Jr S ryto ik1 

4 •al&ndot po p**tŲ; vmaereii aso t 1 ' H D A II C F ' ' ! tkl 1» vai. 
y R A u u L. 3 1 0 6 ^^ H l J s t t t i g t. chieaco. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 

http://Jk.91f3.73
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i CHICAGOJE. i 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Trečiadienis, liepos 28 d., i 
šv. Nararijas ir Celsas, kank 

Ketvirtadienis, liepos 29 d., 
šv. Morta. 

PAŠAUTI IE PAIMTI DU 
PLĖŠIKAI. 

Kitos poros ieško policija. 

DARBUOJAMASI PALIUO 
SUOTI VINCI. 

Nesurandami valstijos liudi
ninkai. 

Tiesiog nesuprantami dai
ktai veikiasi iuu>ų mieste. 

Keli žmogžudžiai susitarę 
kitnoinet nužudė darbininkų 
vadą ir žinomą trukšinadarį 
l a i r i ee Enii^lit. 

Snareštuota keli žmonės. 
Trys iš tu tntariamrj svarbiau
siu galvažudžio laikoma ka
lėjime. Vienas-gi nubaustas 14 
metų kalėjimu. Tai Yinci, kurs 
pavažinėjo automobiliu žmog
žudžius. 

Šitam leista paduoti apelia
ciją. Tad apeliavimo metu, sa
koma, jis po paranka busiąs 
palinosuotas iš kalėjimo. 

Tuo tarpu du svarbiausiuo
ju liudininku, kuri uodu turė
jo liudyti prieš tuos tris gal
važudžius, nežinia kur pražu
vo. Jiedu buvo paliuosuotu po 
paranka ir abudu pradingo. 
Ateinanti penktadienį krimi

naliam teisme turi prasidėti 
išklausinėjimai. Jei tą dieną 
teisman valstijos proknratori-
ja nepristatys pražuvusių liu
dininkų, ir tie trys iš kalėjimo 
bus paliuosuoti po paranka ir 
byla bus atidėta neaprobuo
tam laikui, kol ne5usiras liu
dininkai. (Ji jei liudininkų il
gai nebus, paliuosuoti turės 
progos išsisukti bylos. 

Tokių tai indomybiu yra 
Teagoje, 

Nestebėtina, jei fia kasdien 
didėja skaitlius piktadarybių. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

IŠ LABD. SĄJUNGOS 
VEIKIMO 

Sąjungai aip-pat Tariami- a-
ėių šeimininkėms, visiems dar
bininkams ir ]>odraug visiems 
atsilenkusiems. 

Pikniko Komisija, 

IŠ NORTH SIDE. 

DETEKTIVAS PAPUOLĖ 
KILPOSNA. 

Vienas žmogus ji sunkiai kai 

tina. 

Abo Xelson. 2001 West Chi-
cag0 ave., norėjo nusipirkti 
degtinės. Detektivas Peterson 
iš iShakespeare nuovados apsi
ėmė ji nuvesti vieton, kur ga
lima pirkti. N'elson pasiėmė 
$lo,000 ir abud,u išėjo. 

Pakelyje detektivas Nelso
nui liepė palaukti, gi pats pa
sisakė einąs prie policijos 
skrynutės raportuoti. Jam pa
sitraukus, sulig Nelsono pa 
sakojimo. prie jo priėję du 
stipriu vyru. panašiu i poliemo 
nu, išsitraukė revolverius ii 
atėmė pinigus. Tr tuojaus nu-
dnmė. 

Xelson tvirtina, jog tas pa
daryta su detektivo žinia. 

Polieijos viršininkai veda 
tardymus. Detektivas užsigi
na. 

Užvakar dienos metu keturi 
plėšikai aiiiko Ąn\>\\ užpuoli
mų. Teėiaus du iš anų pašau
ta ir suimta. Kitų dviejų po
licija ieško. Suimtu yra: 

Frank Kravee, 2100 Wa-
rren ave., ir Jolin Sopkovski, 
4324 So. Wasbtena\v. ave. 

Keturi jif* apie 1 :iM) dieną 
automobiliu nuvyko palei 
Ifart, Sehaffner & Marš dir
btuvę, 4C12 West 22 gat. Tr 
tenai laukė- parvežant tos fir
mos pinigu annyikėti darbi
ninkus. 

Tr sulaukė. Pinigus iš vidti-
miesf-io hankos parvežė fir
mos kasininkas su dviem pa-
siuntėjais. Buvo du krepšiu, 
kiekvienam po $10.000. 

Išlipus iš automobiliaus ka
sininkui ir vienam pasiuntėjui 
su pinigais, vienas plėšikas 
pašokęs paleido kelis šūvius Į 
kasininką. 

Tasai sudribo. Plėšikas pa
griebė krepšį ir leidosi prie 
savo automobiliaus. Bet vie
nas pasiuntėjas su kitu krep
šiu suspėjo ineiti karidoriun 
ir iš tenai šovė i ivėgantj sn 
krepšin plėšiką. Plėšikas sus
muko. Tuomet kitas plėšikas 
pribėgo paėmė kropsi ii- su
žeistą savo' sėbrą Įvertė auto-
mobiliiin. * 

Tuo metu pasiuntėjas dar 
kelis šūvius ]>aleid0 ir patai
kė kitam nedorėliui. 

Teėiaus plėšikai visgi aki
mirkoj apsidirbo ir su $10.000 
nuvažiavo. 

« 
Policija ėmėsi i&koti. 
Apie ">:00 vakare po num. 

4324 So. \Vashtonaw ave. lw-
vo pašauktas gydytojas. Jis 
ten atrado du sužeistu jau
nuoliu, (lydytojas tuojaus pra
nešė policijai. Iš ten abudu 
nuvežta apskriėio ligoninėn ir 
tenai viskas išsiaiškino. Lietuvių Rymo Katalikų 

Namuose 4324 Wasbtenaw labdaringosios Sąjungos pus-
gyveaa Mrs. Annie Petruše- lietinis susirinkimas bus sere-

d<je, liepos 28 d., 7:30 vai. 
vakare, Dievo Apveizdos para-

SKArTYTOJŪ BALSAI. 

(Pabaiga nuo ?> pusi.). 

labdarybės piknike, kuris 
buvo liepos 18, 1920. Berg-

.inan's darže, Riverside, 111., 
injdaukė $811.30, -išmokėta 
$331.30, liko $480.00. B.v kai-
kurie dar nesugiąžino parduo
tų serijų ir tikietų. Malo
nėkite sugražinti visas serijas, 
ir tikietus, parduotus ir nepar
duotus, Centro susirinkime, 
kuris įvyks ši vakarą, liepos 
00 1 QO<l 
— . . - _ 

Nuoširdžiai tariame aėių 
gerbiamiems kunigams A. 
Skrypkai, H. VaičiuBoi ir Pr. 
Vaitukaičiui už ju atsi lankv-|k a m i r uepatiks, 

Imvo, kuomet priešas plėšė,bet 
šimtą sykių skaudžiau, kuomet 
plėšia savieji. Kas-gi 1 pasilie
ka daryt su tokiais valdinin
kais. Dideliai skaudu, kuo
met žmogus užsunkiai uždirbt ..t 
centą nupirko dovanų suvar
gusiai Šeimynai, bet ji Hl<o ne-
aprupinta ir tuo turtu pasi
naudojo kaž kokie plėšikai. 

Aš norėčiau patarti tiems, 
kurie rengiasi važiuoti j Lie
tuva, kad j ie nepiiKių drabu
žių. Čion pirkdami biangiai 
iranok'<i«įte JJS* "siinp.ydoi 
neteks, ir savo Šeimynos ne
pridengsite. 

Tas mano straipsnis gal 
daug y-

Kas nors nepaprasto. 

Gal dar negirdėjot, kad L.. 
Vyčių 4-ta ir 5-ta kuop* r e n - i ^ ** i P 1 * " ^ , nes turi mfr 

ra užgaunančiu vMvAųf bet 
dėlto taip rašau, kad neuž-
kenčiu neteisybės. Vistiek ar 
ją .daro savi, a r svetimi ir ar 
demokratai, a r bolševikai, bet 
kad elgias blogai, tai ir ver
ti vienodo nžmokesėio- papri-
kimo. 

J. L. S. 

Redakcijos prierašas. Nepri-
gulminga Valstybė negali ap 

gia didelį, iškilmingų, piknin-
ką su pamarginimais* nedėlioj, 
rugpjūčio 1 d., 1920 m., dide
liam National darže. Riversi-
«le, Tll. 

Tad'visi rengkitės, nes pro
ga ]>raleidę gailėsitės. Visi 
gerai žinote, kad ką tik ryčiai 
rengia, visados publika paten
kina, o ypatingai kada ką su 
rengia šios darbščios kuopos. 
Piknike gros puiki muzika. 
Bus visokių lengvų gėrimų bei 
skanių valgių. 

Jaunimas žais ir dainuos. 
Visi džiaugsimės, kvėpuodami 
tyru oru. Tad visi atvažiuokit. 

Tikietus galima gauti pas 
kp. narius: perkant j š kalno, 
per pus pigesni. 

Taškutis. 

PRANEŠIMAI. 

1 

PABRANGS VAŽINĖJIMAS 
CHICAGOJE. 

wič, pašauto plėšiko Sopko.v-
ski sesuo. 

Atlikta krata. Iš pavogtų 
pinigų surasta tik $326. Kiti 
pinigai arba kur paslėpti, ar 
gal pavesta kitiemdviem plė
šikam. Be to, namuose atrasta 
du revolveriu. 

Suareštuota ir Mrs. Petruše-
\nč? nežiūrint jos teisinimos. 
buk ji apie plėšimą nieko ne
žinojusi, tik pašaukusi gydy
tojų. Be to, jinai policijai sa
kanti, jog su pašautu broliu 
nesimačiusi daugiau pusės me
tų. 

Pašautas kasininkas, sako
ma, esąs blogam padėjime. 
Bet vargiai pagysią ir plėši
kai. 

KITI KITUS KALTINA. 

Pranešama, jog su rugpjūčio 
1 diena Cbicagoj pabrangs va
žinėjimas viršutiniais geležin
keliais. Prisieis mokėti tie
siog 10 centų už važinėjimą 
vienan šonan. Šiandie moka 
ma dar 8 centai. 

S F A B I J O N A S 

A . P E T R A T I S & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL ESTATE -INS'JRANCE 

EHOPEAN AMERICAN BiiREAU 
ISOTAR1JUŠAS 

3249 St BtHM S'red. Ctneaf* iiit«oiJ 

Obicagoje visokios rųšies 
svaigalai liejasi latakais. Svai
galai dirbdinami ir parduoda
mi. Šiandie tik tas negali gau
ti svaigalų, kas neturi pinigų. 

Probibicijos įvedimo virši
ninkas už tą kaltina miesto 
policijų. Sako, policija visai 
neprižiurfnti. kad butų pildo
mas probibicijos Įstatymas. 

Policijos viršininkas gi vi-
sii knltę.snverėia ant teisėjų. 
Sako. svaigalų pardavinėtojus 
prisiekusieji teisėjai dažniau
sia paliuosuoja. 

Tad ir nežinia, kas ėia kal
tas. Savo keliu vis labjaus ap
silenkiama su prohibknjn. 

pijos svetainėje, prie 18 st., ir 
Union Ave., Obicagoje. 

Visų kuopų atstovus kvie
čiame suvažiuoti. 

Valdyba. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
. PARAPIJOS. 

f*. i.vių 4-tos kuopos hbai 
svarbus savaitinis susirinkimas i-
vyks liopos 29 d., š. m., parapijos 
svetainėje, punktualiai 8:00 vai. 
vak. 

Visi narni ir narės esate kvie
čiami atsilankyti^ nes reikia viens 
suirbų dalyką aplarti. 

Po susirinkimo žaislai. 
Alb. C. Alaburdaitė. rast. 

Iš NORTH SIDE. 

Šiuo pranešu Lietuvos Vy
čiu T>-tos kuopos nariams, kad vi
ii susirinktumėte sorpdoj, 28 d. 
iiepos. 8 vai. vak.. j šv. Mykolo 
Ark. parapijas svetainę, nes turi
me aptarti laivai daug svarbių rei
kalų. 

Taip-jri turėsime apkalbėti ren
giamą pikniką, kuris įvyks nedė
lioj. nippj. 1 d. Reikės išrinkti 
darbininkus ir t. t. 

A. Mureika, 
Pirm. 

IŠ TOWN 0 F LAKE 

L Vyčiu 13 kuopos t mm pas 
susirinkimas Įvyks šiandie, iiepos 
28 d., 8 vai. vakare. Davis S<)uaro 
parko salėje. Po susirinkimėlio 

keti algas savo valdininkams 
Kelių pataisymas taipgi bran
giai atseina. Yra dar ir kilų 
išlaidų. Muitų ėmimas aut ru-
l>ežiaus yra stambus išeigų šai 
tinis ir Lietuva negali jo at
sižadėti. Kas Vežasi penkioli
ka porų ceverykų, tas vežvi 
visą avalynės sankrovą, nes 
jstatai leidžia keliauninkams 
vežtis su savim tik po dvi pori 
avalynės kiekvienam. Jei butų 
leista vežtis daągiau, tai kiek
vienas pirklys sakytųsi vežąs 
giminėms dovanų, o paskui 
tas "dovanas" ji* duotų už 
pinigus tiems, i r r i c su juo 
yra giminės tik^tkk^kad tu
rėjo liendrą tėvą Adorrfl roju
je. Tokiu būdu Lietuvoje pir
kliai butų liuosi nuo mokesčių, 
o darbininkai turėtu atkelti 
visą viešpatijos išlaidų naštą. 

P-nas J. L. S. stebisi, kaip 
galima imti muitą didesni ne
gu daigto kaina, Te*ii*r- vi
sose viešpatijose muitai ant 
kaikurių dalykų būva branges
ni negu pats daigias. Degti
nės ir tabako muitai beveik vi
sur kelis ar keliolika svkiu 
brangesni negu dekanė ir ta
bakas. Taip pat yra su šilkais, 
s^ opijumu, su gana ilga eile 
kitų dalykų. 

Muitas kartais būva priemo
nė apsiginti nuo neteisybės. 
Jei viena viešpatija uždeda 
sunkų mokesti ant išdirbinių 
kitos, tai ta antroji užkrauja 
tiek pat ant išdirbinių pirmo
sios. Lietuva yra odų gamini
mo šalis. Jai svarbu neįsileis
ti svetimų odos išdirbinių, to
dėl ji gali užkrauti sunkius 
mokesčius ant jų. 

Žmonės nusiskundžiantieji 
dideliais Lietuvos muitais vi
suomet užmiršta pasisakyti, ar 
jie turėjo pirkę Lietuvos Bo
nų, ar jie parodė to pirkimo 
ženklą. Daugelis amerikiečių 
reikalavo, kad Lietuvos val
džia nepaglostytų tuos Ameri-

Didžiausis RubŲ Išdirbinio Fabrikas Lietuvoj 
| ATSIDARYS ŠI RUDENI. 

EEIKALINGI ĮVAIRUS DARBININKAI. 
Bus reikalinga šimtai Įvairių darbininkų. Ta.i visi kuri'- ivmnatb-.- ^rjžti Lie

tuvon ir norit užtikrinti sau užsiėmimą, rašykite.- prie Lit-tuviŠ!«is-Am»'rik<miŠko> 
Rūbų Išdirbinio Bendrovės. 

Kiekvienas, gali tapti viršpažymėto- bendrovėj nariu užsirašydamas. benr n i 
mbą daugiau bendrovės šėrų.- Vienai y patai daugiau neparduodama virš šiiat;,i 
šėių, vb-nas šėras dešiis dulierių ($10.00). 

. , PATYRUSIŲ AMATNINKŲ DOMAI 
Norima atkreipti ypatingą donią patyrasių verpėjų, audėjų, furmnnų. sėlė-

smanų ir dizainerių, kurie mano važiuoti į Lietuvą, veikti urnai. Kas bus pirmes
nis, tas bus pirmesnis ir prie darbo. 

NAUDINGAS TVESTINIMAS KAPITALO. 
Taipgi, yra auksinė proga ir tiems, kurie turi sutaupę keletą dolierių, bet lai

kydami bankuose, neturi ramumo nei didelės naudos, dabar turi progą Įvesdint 
Didžiausi Rūbu Išdirbinio Fabriką Liėujvoje,"kuris Teiks puikų dividendų ir ra

muma. . 
UŽTIKRINEMAS. . 

1() Lietuviška-Amerikoniška Rnbų Tšdirbimo Bendrovė yra užregistruota Lie
tuvos Pramonės Ministeriui ir bus Valdžios Kontroliuojama. 

(2) Lietuva (išskiriant Estoniją ir Latviją) yra vienintelė pasaulyje šalis, ku-
kurioje auga geresniflinai. ir jų auginina ma labai daug. 

(3) Šiandiena netik Lietuva, Didžio ji Rusija, bet ir visa Europa yra baisiai 
nuplyšus. 

Taipgi, turint valdžios paramą ir kon trole taipgi pirkėjus ir žalią medžiagą ant 
vietos, pasekmėm pilnai užtikrintos. 

Rašvkite laišką, reikalaudami aplika eijos sekančiu adresu: 
LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA RUBŲ IŠDIRBIMO BENDROVE, 

3249 SOUTH HALSTED STREET. CHICAG vrvr, IMJU INGIS. 

"ROZKOP?" 

«— 

bus ailikla projri"1"*, sys'doda:!:! 
iš 1 iilnų, dainą, piano skambinimo, 
dekie.macijij, ir t. t. 

Visi nariai prnšomi skaitlingai 
susirinkt'. 

Korespondentas. 

IŠ BRIGHTON PAJIKO 

Lietuvos Vyčiu 36 kuopos piv-
menėmnis susirinkimus įvyks seir-
dojp, liepos 28 d.. T-M valandą va 
karo MeKiiriey parko svetainėjo. 
\lsi nariai kviečiami snsirinkli. 
Yra sA-arstymui dang svarbių rei
kalų. m Valdyba. 

/ LtJiC 

I J 
I 

puncs^'l r 
Vai- * 

i 

kos lietuvius, kurie ir patys-į* 
bonų nepirko ir dar kitus nuo į 
to atkalbinėjo. Kas turėjo pi
nigų auksiniam laikrodėliui 
nusipirkti, kas Veža giminėms 
dovanų už kelis šimtus dolie
rių, o nėra pirkęs Lietuvon 
Laisvės Paskolos bono, tas, 
matomai, yra Lietuvos priešas. 
Reikalavus iš valdžios, kad 31 
neminkštai apseitų su tokiais, 
dabar nereikia pykti, kad ji 
reikalavimą išpildo. 

Suėmus tą visa, kas cia pa
sakyta^ dar lieka ir kitų prie
žasčių, del kurių nyks ta nesu
sipratimų ant Lietuvos rube-
žių. Kaikurios Lietuvos valdi-
niukų rųšys pakliuvo Į rankas! 
organizacijoms su labai abc.;o-j 
tina politiška pakraipa. Gėle-i 
žinkelių ir krasų (pašto) darbi \ 
niukai yra sudarę dvi griežti j 
juniji, j kuriedvi priima a»-l 
menis neprijaučiančius Lietu
vos neprigulmybei, o nepriima 
krikščionių-demokratu. Muitu 
valdylja yra taip-gi labai ne- j 
tolyma geležinkeliečių ir kra-
sininkų junijoms. M^s jau se
niau minėjome, kad krasinili
kai iš krikščionių demokratų 
reikalauja 40 skatikių ženkle
lio, kuomet laisvamanių laik
raščių daug 'didesnį 
siunčia už 20 skatikų 
džios ot'ieijozą ^Lietuyą" 
krasininkai visai liovė siunti-, 
nėti "Draugui" 4 Ameriką. į 
Tai vis yra blogos pasekmės] 
to, kad darbininkų organiza
cijas pagriebė į rankas nesąži
ningi politikieriai socialde
mokratai ir vietomis bolševi
kai. Pasinaudodami Lietuvos 
laisve jie tapo Lietuvos vai- j 
dininkais. Gaudami iš valdžios j 
algą jie nežmoniškai-«lgiasi su 
žmonėmis, kad tik tą valdžią 
paniekinus. Todėl už skriau 
das daromas ant Lietuvos ru-
bežiaus, jei jos kur ištiesų pa
sitaiko, nereikia kaltinti Lie
tuvos valdžios, o reikia pa
garsinti vaidą ir pavardę val
dininko padariusio skriaudą,' 
paminėti dieną ir mėnesį. Ta-Į 
da krikščionys-demokratai ga-! 
lės pareikalauti seime, kad mi-
nistra* pabaustų nusikaltėlius, j 
Kaltinimas Lietuvos už B t t S - j . ^ ^ ^ ^ „_ „ _ . „ ^ 
jalistų žiaurumą yra neteisy- n<-;i<i. nss in*iop<>ii.j.-n<tr m«i. 
U Tolt-fon.-vs Van Hiirm 2»4 

DR. A. A. ROTH, 
Sp.T«jalict»« Mr>terlSkp. Vyriška 
\nlkii ir vi»ij .-hroiiLškp !Mr<} 

VAIA^OAS: 1P—11 Tfln 9—I p< 
p«.trj -—»" r«X. *«xWil̂ >n»1« 10—>> t 
ortsa*: S?.M So. Hal8ted St.. Chlcmct 

TVlcfoniM T>rqTr» M»S 

AUKSINK LENCIŪGĖLIS DYKAI. 
Tikras Europiškas Roskopf tiktu $4.75 

.Ui^ii nori tunVi K»-ra. jrražii ir stipri; laikrodėlį, tok b., kuris Ui 
kys per daugel metu — pirk TIKRA KCROPEJISKA. . 

šis laikrodėlis jra padirb
tas iš niekelio, ST* PRITI" 
viršeliu ir geru Šveicarišku 
movementu. patentuotu re
guliatorium su stiklu kau 
numeriai neapdulkėtu. Ku-
nieriai rodanti I«!ą yra labai 
g T a ž ų s . 

šie laikrodžiai yrr. Slnorr! 
visam pasaulyje u^tat kail 
jie labai geri. stiprus :r uZ-
laiko laiką regTiTlarial, — 
juos Įrafima nešioti papras
tą dieną ir nedėldienyj, ji« 
visuomet grožiai atrodo. 

Kiti parduoda SMIGS laik
rodžiu? po S dolierius ir 
daugiau — bet mes aot ne-
aprubežiuoto laiko parduo
dame juos už $4.73,—dar 
prieto pridedame dykai gra
žu paauksuotą TJENTiTGEL' 

Nepraleishite S'.os progos — bet rašyk šiandie ir užsisakyk vieną 
iš tu laikrodžių, nes ju nedaug liko. 

Su užsakymu užtektinai pasiusti 25c. pinigais ar krasos Ženk
leliais, o likusius užmokėsite- kuomet gausite laikrodėli 

Rašyk čiuo adresu: 
ALL W0RLD EXPOETERS 

1«1» Xo. Ashlood Ave. Ocnt. «38 H»ic«so. 111. 

jDr. M. Stnjwcki 
3107 So. Morgas Street 

(SnCAGO, OJJJKM9 
TeleSODM V««H MSB 

Valandos: - S B 1 U Hryto; 
t po pi«tu Iki 8 vak. Nedello-
mls nuo S iki 8 Tai. rakara 

K 

DR. S. NAIKUS 
ĮJETCV1S 

GYDYTOJAS IR CHTRUROAS 
Oti«a» tr G/venimo rt«» 
S253 So. Haisted ser. 

Ant Viršaus Tnivcrsal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
.2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 rak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Tardą (844 

—* 
PRANEŠIMAS 

Dr. M. T. STRKOL'B 
Lietuvis Gydytojas ir Ohlrorgas 
Perkelia ofisą į Pcoplę Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. Bo«l. 180 
. Valandos: 1 iki 3 po pietų. 

S iki S vak. Nedei. 10 iki 12 ryte. 
Rcs. 2914 W. 4Srd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
TcL HcKlnley Ms 

T*L Drorar 7*4? 

Dr. C. Z Vezelis 
LUALVIS t>EtmsrtAs 

(Valandos: suo 9 ryto iki 9 rak, 
{ <?eredomis nuo 4 ^ g 9 vakare 
J471J SO. ASHLAJTD AVERT7B 
j arti 47-toe Gatrea 

u • ' • • • • • • • • • » • • . . . . . . . . ^ 

• » 

i.P.WAJTCHES 
ATT0RNE7 A T ^ A W 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4548 S. WOOD STKRKT 

7M W. l t th STRKKT 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

»~~ 
rmcAGO. 

HcKialey 4M8 

S. D. LACHAWia 
lilFTTUVYS GRABORK "S 

f ' a t a rnau jo . Salrtotuv^se ko piRlausla. 
Reikale m*kUia M»i».iiikti. o mano 
durim t>u*tto o*K«n*<lttltl. 
2314 W. 2S PI. Chicago. 111. 

TeL Oaaal Stf*. 

- ) 

' smetorios gerai pritaikinti akiniai 
; bus palengvinimu del Jūsų akių. 
v K'ucmet tų kenti nuo galroa skau-
', čijirno, kuomet raidės liejasi Į km 
i] r^ kuoroet skaitai ar siuvt ar ta

sai, tai tuomet yra tenklaa. kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 

PASPORTŲ M. \VK.*v 
P1T,D<>WK 

DYKAI. 

Oaltlc Ormrnltatloa Baroan, Inc. 
SS 80. DearhsrB St. C*lc«KO. 

Room SM 

oatyrimas priduoa Jums geriausią 
patam.: vi mą ui! prieinamą kaina S 
net taip žemai net ik! $8.00. / 

JOHN SMETANA \ 
Akių Specijalistag 

1801 S. Ashland Av. Chieago \ 
l'^rraminus sutcildarnao dykai. ; 

Kampas 18-to^ gatves. : 
S-«*ios lubos vfrS Ptatt'o apdekoa. < 

Kambart* 14. 15, 1«. 17 tr l t \ 
Tėmykite t snaao perėja, j 

Va!r>nflos: nuo 7 va' ISryto iki 9 ) 
VAI. vakarą. Panedėliala, 8eredo- -
mia ir Petnyolomla. j 

i 
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