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METAI-VOL. V. No. 180 

Talkininkai Pakviečia 
Konferencijon ir Lietuvą 

Varšavoje Abejojama apie 
Bolševikų Norus Taikinties 

Vokiečiai Siųlosi Talkininkams 
Bolševikus 

PASIŲLO SUORGANIZUO 
TI MILIJONĄ KARIUO

MENES. 

Užtai reikalauja sugražinti 
Poznaniu ir kt. 

LIETUVA PAKVIESTA 
LONDONO KONFEREN 

CIJON. 

Talkininku misijos praneša 
apie lenku padėjimą. 

Varšava, liepos 27 (suvėlin
t a ) . W Talkininkai po konfe
rencijos Prancūzijos mieste 
Boulogne pasiuntė sovietinės 
Rusijos valdžiai notą, kad jie 
savo pirmesnių reikalavimu 
neatmaino. Pasakė, jog bolše
viku atstovai turi suvažiuo
ti Londonan ir susitaikinti su 
Lenkija. Londone toj konfe
rencijoj be lenkų a ts tovų, tur i 
dalyvauti dar ir parubežinių 
valstybių atstovai. Tr tik po 
susitaikymo su lenkais talki
ninkai galėsią apsiimti atski
rai konferuoti su bolševikais. 

Su tąja bolševikams pasiųs
ta nota talkininkai bolševikų-
lenkų konferencijon pakvietė 
Lietuva, Latviją, Suomiją ir 
Estiją. Sulig gautų žiniij, pir
mutinės trys valstybės j au pa
sižadėjo pasiųsti savo atsto
vus ton konferencijon, jei to
kia įvyksianti. Tuo ta rpu E s - | Vietos lenkų laikraščiai iš-

municijos ir pr i s ta ty t i organi-
zatyvin darban kokius 800 
prancūzu ir anglų oficierų. 
Nes būtinai reikia tuojaus per
grupuoti lenkų armiją visam 
fronte. 

Nesutikimai tarpe bolševikų. 
Londone apturėta informa

cijų, jog tarpe pačių bolševi
kų pakilę nesutikimai del ar-
misticijos su lenkais. Nesu
t inkama su sąlygomis. 

Viena bolševikų grupė, ku
riai vadovauja Leninas, nori 
lenkams paduoti tokias armis-
ticijos ir taikos sąlygas, kat
ros butų lenkų t ikrai priim
tinos. 
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Bet Trockii su savo šalinin
kais laikosi kuostipriausių 
lenkams taikos sąlygų. Troc
kio tikslas — sugriauti dabar
tine lenku vvriausvbe, arba 
t a ip ilgai kar iaut i , kol lenkfii 
nenoromis turėtų priimti jiems 
paduotas sąlygas. 

Tr nežinia kat ra katra i gru
pė, nusileis su savo nuomonė
mis. 

Vargiai bolševikai nori taikos. 

Paryžius, liepos 30. — Lai
kraščiui Journa l iš ,Berlyno 
pranešta, jog vokiečių gen. 
I^udendorff Anglijos diploma
tiniam atstovui Vokietijoje pa-
siųlęs pakelti karę prieš bol
ševikus Rusijoje. 

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

Už tai Vokietija nuo talki
ninkų reikalauja sugrąžinti 
Poznamių, šiandie pavesta len
kams, i r panaikint i ki tas an t 
vokiečių uždėtas Versailleso 
taikos sutart imi sąlygas. 

Be kitko, vokiečiams dar 
norisi a tgaut i Danzlgą. 

PRANCŪZIJA GALI SIŲS 
TI ARMIJĄ LENKIJON. 

Taippat gali pasiųsti ir amuni
cijos per Vokietiją. 

KARĖS LAIVAI PASIUN
ČIAMI Į TURKIJOS PAK 

RA86IUS. 

Washington, liepos 30. — f**ia 
paskelbta, kad t rumpu laiku 
j Turkijos pakraščius bus pa
siųsta dar 6 karės laivai dau
giau. 

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

Ka ip žinoma, talkininkai ne
turi teisės savo armijų i r a-
municijos siųsti per Vokieti
ją su tikslu kar iaut i prieš bol
ševikus Lenkijoje. 

Bet talkininkai tur i teisę 
kiek pat inkama armijos ir a-
municijos siųsti Silezijon, ple
biscitui paskir tan plotan. 

Iš ten, suprantama, talki
ninkai gali duoti lenkams pa-
gelbos. 

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

Turi gelbėti Lenkijai. 

C'ia nusveria nuomone, kad 
Prancūzija bntinai turi geltaV 
ti lenkams krit ikiniam mo-
mennte. Tr, sakoma, ta pagel-
ba eisianti tiesiog per Vokieti
ją. Prancūzai sako, kad jei 
tuo keliu Ims peržengiama 
Vokietijos nentralybė, tad tuo 
reikalu busią ,gal ima pasikal
bėti pabaigus" reikalus *su bol-

BELGIJOS KAREIVIAI 
REIKALAUJA BONUSŲ. 

Įsiveržia jie į parlamento 
rūmus. 

LENKAI BALTSTOGĖJE 
BAISUS DAIKTAI DĖJOSI 

LENKŲ FRONTE. 

REICHSTAGAS PATVIRTI 
. NO SPA SUTĄRT|. 

ševikais. 1 B •«•* I 

_ 

Berlynas, liepos 30. — Vo
kietijos reicbstagas patvir t ino 
Spa sutartį , kokią padarė vo
kiečiai atstovai su talkininkais. 

t i ja nors išreiškė, norą da
lyvauti, bet pareiškė, jog ne
sutinkanti su tais talkininku 

t. 

pienais. 

reiškia nuomonę, kad bolševi
kai, kaip matyt iš jų pasiel
gimo, nepageidauja taikos. J i e 
nori Įsibriauti tikrojon Len-

ŽMOGŽUDIS PASMERKTAS 
MIRIOP. 

Ką sako talkininkų misijos, i ̂ 0 T 1 ; T* ™ v e i k i m , ° ? i e t l> i r 

šonuose aiškiai sup-
Talkininkų misijos Lenk i jo- j rantama, jog jie pageidauja 

je jau pasiuntė iš čia savo ra- pasiekti Varšavą ir Lvovą. 
portus apie militarlnę lenkų i i Lenkija pilnai įsitikinusi, 
padėtį ir apie visą padėjimą | j o g tarybos gali but kas mi-
Lenkijoje. | nuta per t rauktos . Sovietų val-

Misijos roporte pareiškė, jog | džia dės visas pastangas su-
padėtis lenkuose ne taip daug 
desperatinė kaip atrodo. 

Misijos rekomenduoja Len
kijoje įvesti kai-kurias atmai
nas. Sako, jog lenkų vyrų 
spėkos užtektinos kiekybe ir 
kokybe. Tečiaus didesnėji da
lis kariuomenės labai prastai 
suorganizuota. 

Misijos rekomenduoja kuo-
veikiaus Lenkijon pasiųsti a-

kelti revoliuciją Lenkijoje. 
Tad lenkai privalo suvienyti 

Kriminal iam teisme pasmer
ktas miriop Gene Geary, kurs 
nesenai vienam sallune nužudė 
graiką Reckas. Prisiekusieji 
teisėjai apkaltinimą išnešė po 
pustrečios v a l a n d o j 

I M 

Tš Berlyno skelbiama, jog 
lenkų vyriausybės kraust ima-
sis iš Varšavos sulaikytas. Nes 
tenai pakeltas darbininkų 
streikas. 

Vietomis streikininkai spro
gdina amunicijos sandel iu* 

PAUUOSUOTAS 18 
JIMO. 

— • • » • 

Brusselis, liepos 31. — Keli 
tūkstančiai buvusių Ir šiandie 
dar tarnaujančių kareivių lie
pos 29 d. šalimais parlamen
to rūmų atlaikė susirinkimą. 

Susir inkime išreikšta nepa
sitenkinimas parlamentu, kurs 
nepasirūpina duoti pašelpos 
buvusiems kareiviams atsisa-
ko skirti bonusus. 

Susir inkimas pasibaigė grū
mojančia demonstracija. De
monstracijos metu būrys bu
vusių kareivių persilaužė peT 
policijos liniją ir puolėsi į rū
mus. 

Burgomasteris Max mėgino 
juos perkalbėti . Bet tas negel
bėjo. J i e išlaužė parlamento 
rūmų duris, išdaužė langus ir 
suburbėjo vidun. Par lamento 
atstovai buvo tiesiog bejėgiai. 
Daugelis iš jų išsislapstė. 

Buvusieji kareiviai pasikar
ščiavę viduje išėjo laukan ii 
iškriko kas sau 

Tarp lenkų betvarkė, neturi
ma ginklų. 

• -

S I N D I K A U S T Ų TERORAS 
BARCELONOJ. 

— • 

Madridas, liepos 31. — Per 
praeitas dešimtį dienų labai 
daug nukentėjo Barcelono< 
darbininkai , neprlgulintieji 
prie ^hrHHwiliytų {anHr-oliisty.) 
sąryšio. Keliolika' darbininkų 
nužudyta. Sindikalistai užpul
dinėja darbininkus ir žudo tie
siog gatvėse, dienos metu. 

Baltstoge liepos 26 (suvė
l inta) . — Vietos didelis gele
žinkelio kiemas prikimštas vi
sokios rųšies lenkų traukinių. 
Bolševikai briaujasi ant šito 
miesto nežiūrint to, kad pas
kelbta mūšių per t rauka. 

Pirmosios lenkų armijos ge
nerolo vado vyriausioji sto
vykla, ty. raštinė, čia yra vie
nam traukiny j , sudarytam i š 
pasažierinių i r prekinių vago
nų. 

Aplinkui nepakenčiamas 
karšt is i r tvankas. Daugelis .su 
žeistų kareivių guli tiesiog 
ant neštuvų stoties platformo
je. J i e apsėsti daugybės mu
sių. Aplink juos sukinėjasi 
lenkų mergaitės raudonose 
uniformose. 

Pebėgėlių pilnas miestas. 

Pabėgėlių su vežimais mie
stas tiesiog prikimštas kupi
nai. J i e tur i vežimuosna susi-

karės stovykla. Pakilusi fcaipir 
be tva rkė . " 

Kareiviai nusikamavę. 
J i s buvo paklaustas, a r ma

nąs tolesniai priešintics bol
ševikams. 

' ' M e s t a ip pasielgsime, kaip 
dabar pasie lgiame", atsakė 
generolas. " M e s taip atsimeta
me jau antroji savaitė. Kare i 
viai ant arklių užmiega i r nu
krinta. Tas pat y ra ir su ar
kliais. 
• 

"Svarb iaus ios mūsų pastan
gos pasi t raukiant su savimi 
paimti visokią karės medžia
ga, kad j i netektų priešinin
kui. P i rmiau savęs mes varo
me pulkus galvijų ir mėgina
me, kur tik galime ir kur sus-
pėjąme, paskui save sunai
kinti kelius, susisiekimo prie
mones i r daiktus, kokių nega
lime pas i imt i . " 

P o tų žodžių generolas tik 
su ranka mostelėjo. J o vekfe 
matėsi susigraužimas i r bloga' 
lenkų padėtis. 

Dulkiu debesiuose. 

Per vieno vagono langą te-
krovę lovas, matrosus, įvai- k o pamatyti traukinį, aplei-

IŠKELIAUJA ARKIVYSKU 

•* 
PAS MANNIX. 

• 

—— 

SUIMTA 6 PLĖŠIKAI. 

Jackson. Mich., liepos 31.— 
(Jauja plėšikų apiplėšė Far -
mers ' State banką miestelyj 

visą savo potrijotinę dvasią rfjrass Lake. 
ir energiją su tikslu apsidrau
sti garbingajai t a i k a i . " 

Taip rašo Oazeta Warszaw-
ska. 

Bolševikai pažangiuoja. 
Teorijoje bolševikų su len

kais mūšiai per t raukt i . Bet 

KAUNE PAKILUSI REVOLIUCIJA? 
VARSA VA, liepos 30. — Čia gauta žinių, kad Kaune pa

kilusi bolševikinė revoliucija. Nuversta Lietuvos vyriausy
bė. Smulkmenų apie revoliuciją čia negauta. 

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

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

sieji mūšiai. Pietinės tvirtumos pereina iš rankų į rankas. 
Bolševikams pavyko a tgaut i penkias tvir tumas. 

Lenkų laknnai preneša, jog ant Gardino atmaršuoja 10, 
000 bolševikų ra i ta rijos. 

Seriffas su keletu savo a-
sistentų ir daugeliu šiaip žmo
nių plėšikus vijosi ir užklupo 
juos vienuose namuose raiste. 

Prasįdėjo batalija. Kol 6 
plėšikai paimta, žuvo vienas 
šerifo asistentas, gi k i tas su
žeistas. Sužeistu ir du plėši
ku. 

Paimti iš bankos $10,000 pi
nigais i r bondsais a t ras ta . 

I š Federal io Leavenwortli 
kalėjimo paliuosuotas Brent 
Dow Allinnson; kurs karės me
tu buvo atsisakęs kareiviauti . 

New York, 1 iepos 3 Iv 
š iandie iš čia Airijon iškeliau
ja Arkivyskupas Mannix. An
glijos vyriausybė paskelbė, 
kad jis nebusiąs įlestas Airi
jon. Bet Arkivyskupas to ne-
žiuri. 

THJNGS THAT NEVER HAPPE^ 
_ _ B, GENE BYRNES 

TURBŪT, BOLŠEVIKAI NORI PASIEKTI VARŠAVĄ. 

VARŠAVA, liepos 30. — Čia nei kiek jau neabejojama 
apie tai, kad bolševikai turi tikslų t rukdyt i padarymą armis-
tieijos su lenkais. J ų tikslas n e taika, bet paimti Varšavą ir 
užkariauti visą Lenkiją. Apie tai čia y ra vienos nuomonės 
ka ip lenkai, ta ip svtimšaliai valdininkai. 

praktikoje y r a visai ki taip. 
Galicijoje bolševikai y ra pa

sivarę arčiau Lvovo. Tą mies
tą j ie palengva apsiaučia iš 
trjių šonų. Vietomis lenkai 
mėgina ginties. Bet neturi 
spėkų atsi laikytk 

Fronto centre bolševikai 
turi paėmę Pinską. Bet jei bol
ševikai visais šonais i r toliaus 
pažangiuos, lenkai bus priver
sti apleisti Pripet ies kraštą. 
J^iandie jau y ra didelio pavo
jaus Pinsko-Brest-Litovsko ge
ležinkeliui. 

Šalę Varšavos įkurta didelė 
oficierams mokykla. 

rios rųšies rakandus, paveiks
lo*. A"ežiurnose sėdi vaikai i r 
seneliai. 

Tų vežimų savininkai stisi-
kimšę stot i n, aplink traukinius 
ir ki tur maldauja, pragosi 
priimti juos su namiškiais i r 
daiktais j bent kokius vago
nus, kad butų progos iškeliau
ti toliau nuo atsibriaujančių 
bolševikų. 

Tuo ta rpu valdžios paskelb
ta evakuoti miestą. Susibėgi
mas dar didesnis. 

Amerikos pašelpinės organi
zacijos darbininkai pabalino 
paskutinius savo daiktus gy
ventojams ir iškeliavo pietų 
šonan. 

Vado traukinis. 

iKOMNATIONAt. GAMPON CO «. y 

NEKU0MET TAIP NĖRA. 
, — Motin! Štai ant kelio radau pamestą tą katiną su devy 
niomis uodegomis. Manau, jis gali but reikalingas, ypač man, 

[ kuomet imu išdykauti. Ve kodėl parnešiau namo. 

Vado raštinės a rba stovvk-
los t raukinis sudarytas iš tr i jų 
trečiojo skyriaus pasažierinių 
vagonų ir kelių prekinių. 

Vienam pasažieriniam vago
ne tur i pastogę generolas va
das su štabu. Ki tam vagone 
nustatyt i keli stalai, ant kurių 
ištiesti žemlapiai. Ten y ra 
ir operacijinis štabas. 

Trečiam vagone telpa tele
grafų ir telefonų instrumentai , 
katrie tuojaus sujungiami su 
išlaukinėmis vielomis, kaip tik 
kur sustoja t raukinis . 

Ki tus prekinius vagonus už
ima kareiviai, arkliai, automo
biliai i r kitokia karės medžia
ga. 

Ketur i prieš vieną. 

I š generolo vado paaiškini
mų korespondentams paaiske-
j°> j ° g ryt iniam fronte bolše
vikai keturis kar tus skaitliu-
gesni \\v lenkus. Tai^i pr ieš 
vieną lenkų kareivį y r a keturi 
bolševikų kareiviai. 

" M e s labjausiai reikalingi 
vyrų i r reorganizacijos (ge
resnio pas i tya rkymo)" , sakė 
generolas. "Daugel i s kareivių 
burių neturi ginklų. Šiandie 
susisiekimas burių su būriais 
tiesiog negalimas. Negalima 
net susinešti su vyriausiąja 

džiantį stoties kiemą ir va
žiuojantį pietų šonan. 

Pa lengva j is ritosi su pil
nais vagonais kareivių, mote-

*ri) ir vaikų. Ant vagonų sto
gelių daug kareivių buvo pri
sikabinusių. 

Moterys su pundais an t p«-
čių, su žąsimis a r paršiukais 

-

pažastėje. 
Toliaus už miesto aplink ge-

ležinkeliį i r keliais t ik vienų 
dulkių debesys, pakilę nuo va
žiuojančių ir einančių neap-
skaitomų burių pabėgėlių. 

Visi j ie be vilties. Nes neži
no patys k u r keliauja, kur 
gaus prieglaudą. Tik visi jie 
žino, kad jie bėga nuo bolše
vikų. J i ems valdžios l iepta 
taip daryt i . 

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

RUMUNIJOJE STREIKAS 
ANT GELEŽINKELIŲ. 

Konstantinopolis, liepos' 30. 
— Sultano valdžios delegacija 
buvo iškeliavusi į Paryžių per 
Rumuniją. Nuvykus delegaci
ja i Rumunijon, tenai a t ras tas 
pakilęs streikas ant geležin
kelių. 

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

Turkai keliauja Paryžiun 
tenai pasirašyti po taikos su
tart imi. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigu ver

tė, mainant nemažiau $25,000, lie
pos 29 buvo tokia sulig Merchanta 
Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.75 
Lietuvos 100 auksinų 2.38 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijos 100 markių 2.38 
Prancūzijos už 1 doX 13 ir. 00 
Šveicarijos už 1 dol. 5 fr. 80 

mr 
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Vasaros Kolonija. 

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

Bepig, kad visuomenė turėtų 
daugiau proto ir širdies, ka<j 
butų daugiau Reinberg'ų, kad 
galėtų visi vaikeliai perleisti 
ne vien vasarą, bet ir ištisus 
metus sveikoje ir doroje vie
toje. 

Didžiausiuose Europos mies
tuose yra įprotis pavasario 
metu surinkti pinigų iŠ turtin
gų, vaikų iš neturtingų ir iš
vežti juos į sveiką kaimo orą. 
Mes lietuviai šįmet to nepada
rėme, bet kitąmet padarykime. 
Jau laikas pradėti rengti. Tam 
tikslui galėtume, kad ir žie
mos metu pastatyti lentinį 
vasarnamį ant Labdarybės že
mės, o Marąuette Parke vai
kams butų užtektinai sveiko 
oro ir vandens. 
. Kas pirmutinis atsiliepsi 

Kas Matyt Lietuvoj. 
—— 

Ko Nori Talkininkai 
Nėra dienos, kad į Chicagos 

juvenile eourt (vaikų teismą) 
neatvėstų nusikaltusį bernaitį 
ar mergaitę. J u būva iš viso
kių tautų ir visokių tikybų. 
Skundžiantieji juos vadina nu
sikaltėliais, bet dažniausiai 
tiems mažiems vaikeliams vra 

» 

nusikaltę didieji. Dideliame 
mieste didieji žmonės nusikal
sta vaikams tuomi, kad jų šir
dis užkrečia blogais žodžiais ir 
blogais pavyzdžiais. Neišma
nantis vaikelis ima pildyti ką 
girdėjęs arba ką matęs iš di-
didžiųju ir stebisi tapęs prasi
kaltėliu. Tai ne jis prasikal
to, tik prasikalto tie, kurie jį 
sugadino, nebe kaltės ir tie, 
kurie neapsaugojo nuo suga
dinimo. 

Cook'o apskričio valdybos 
pirmininkas Petras Reinberg, 
katalikas, suprato užaugusiuo
ju priedermę padėti mažiems 
beturčių vaikams užaugti ge
rais žmonėmis. J is nupirko 
1130 ak erių žemės 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 yra globoje Chi-
cagos Arkivyskupijos Labda
ringosios Sąjungos. 

Šia vasara tenai apsigyveno 
2(K) vaikų, bernaičių ir mergai-
Sių, P-lė Joana MeLauglilin y-
ra įstaigos vedėja. P-lė Clara 
Dickinson yra mergaičių pri
žiūrėtoja, P-lė Veronika Mur-
pby veda įstaigos ligonbutį. 
P-nia C. Schrader'ienė prižiū
ri bernaičius, o p-nia Ona Mad-
den'ienė tvarko mergaičių mie 
ganiuosius kambarius. P-nai 
Pranciškus Ciliak ir Stanislo
vas Garoll globoja bernaičius 
darbe ir žaisluose. 

Vasarnamio tvarka panėši į 
karišką..Vaikai kelia 6 vai. ry
to ir pasimeldę dirba sėdin
čius darbus. 7:00 gauna pus
ryčių ir turi padaryti tvarką 
miegamuosiuose kambariuose. 
8 vai. suseina krūvon ir išei
na j laukus, 9 vai. prasideda 
mokinimas, 10 eina maudytis. 
12 pietus, paskui namų valy
mas, paskui laiškų rašymas. 2 
vai. po pietų žaismės. Bernai
čiams esant namieje mergaitės 
eina maudytis. 5:30 vakarienė 
ir valymas, 6:30 susirinkimas 
ir paradą, 7:30 pasakų seki
mas ir taip juokai. *9:00 visi 
eina gultų. 

dventomia dienomis atvyk-
§ta motinos atlankyti savo 
vaįkelių. 

Šįmet dar pirma vasara, kad 
Chicagos katalikų vargdienių 
vaikai galėjo sveikai ir pado
riai perleisti kelis mėnesius 
• 

Daug straipsnių rašoma apie 
Lietuvą, daug kalbama apie 
ją. Atsilankiusieji Lietuvoje 
aprašo arba apsako savo įs
pūdžius, pastabas. Bet kaip 
girdėti lietuviai pasiilgę savo 
brangios tėvynės, kuo daugiau 
girdi apie ją, tuo dar labiau 
nori klausyti. Tat Ir man pri
duoda drąsos papasakoti šį-tą 
apie mylima kraštą, 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 
buti, pagyveni Lietuvoje,tada 
tik pamatysi ir atjausi, kaip 
maloni, kaip brangi ir graži 
dabar Lietuva, ypač tam, ku
ris ilgesnius metus neregėjo 
savo gimtinio kraSto. įvyku
sios atmainos tiesiog perkeitė 
Lietuvą. 

Valdžia, savieji žmonės. 

Be gaminimosi taikon su 
lenkais Kusijos bolševikai pa-
siųlė taiką talkininkams. Bol
ševikų valdžia apsiėmė pasiųs
ti Londono konferencijon at
stovus vesti taikos tarybas su 
Lenkija, jei ton konferenci
jon ineisią talkininkai ir da
rysią taiką su Rusija. 

Tečiaus talkininkai atsisako 
nuo tokios bendros bolševikų-
lenkų-talkininkų taikos konfe
rencijos. Nes nenori taikinties 
su bolševikine Rusija. 

Talkininkai ve ko reikalau
ja: 

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

Šituose talkininkų noruose 
yra griežtas prancūzų reikala
vimas nesiaurinti Lenkijai ru-
bežių. Tai lenkų intaką. Tai 
noras lenkams išnaujo sugrą
žinti kaip Vilnių, taip kitas 
jų buvusias užimtas svetimas 
teritorijas, iš kurių šiandie jie 
išmušti. 

Ve kodėl talkininkų pagei
daujama, kad bolševikų-lenkų 
tarybose dalyvautų ir parube
žinių valstybių atstovai. 

Bolševikai ir patys lietuviai 
nesenai yra pareiškę, jog bol
ševikų-lenkų taikos tarybose 
neturi jokio reikalo dalyvauti 
parubežinių valstybių atsto
vai. Nes Rusija susitaikė su 
tomis valstybėmis Ir nustatė 
jom rubežius. 

Jei talkininkai laikysis savo 
norų, bus gana aišku, kad 
jie nenori taikos Europai, kad 
jie del lenkų militaristinių 
troškimų išnaujo nori Europą 
paplukdyti kraujuose. 

Devynerius metus neregėjau 
Lietuvos. Apleidau tą šalį, ka
da Rusijos caras dar buvo 
pilnas galybės, kada jo gu
bernatoriai, pristavai Ir ured-
ninkai buvo valdę mūsų kraš
tą. Prie tų va*dimnkų su rei
kalais lengvai prieidavo vi
sokie ponai — didikai, o ui<\$, 
kunigai, kaip ir visi žmonės 
lietuviai, visados būdavome 
užpakalyj i r dagi pažeminami. 

Būdamas Lietuvoje ir da-

ja jjmoąų ir priduoda tiek 
drąsos, kad cegis nebėra ant 
žemės galybės — {veiksian
čios LįituYą. 
• Tikrai reik stebėtis, kad per 
tuos porą metų tiek daug nu
veikta. 

Valstijos amžiais tvėrėsi,© 
mūsų jaunutė respublika iš
rodo kaip sena, galinga vie
špatija: užtektinai turi ka
riuomenės apsiginti nuo prie
šų. Visos valstybei reikalingos 
įstaigos veikia, gyvuoja, dir
ba. Garbė tad mūsų pirmiems 
pijonieriams, karžygiams, ku
rie sutvėrė — surinko darbi
ninkus, parodė darbą ir iš
mokino dirbti. 

mobilius tankiai skrajodavo po 
Kauno gatves. Jaine sėdėda-
vo prancūzai karininkai. Mū
sų ministeriai nei Karietomis 
nei automobiliais nevažinėja. 
Vieną kartą mačiau p. Gal
vanauską einantį į Seimą, o 
taipgi sutikau ir prezidentą 
p. Smetoną pėsčią einant} gat
ve. 

Tiesa, ir mūsų valdžia turi 
gana daug automobilių, bet 
jie visi pavesti Krašto Ar> 
saugos žinybai. 

Karietos ir Automobiliai. 
6į pavasarį tarpe lietuvių 

Amerikoje buvo pasklydę kal
bų, buk mūsų ministeriai nieko 
nedirbą, ketvertu arklių važi
nėją po Kauną, bufc Lietuyos 
valdžia labai skriaudžianti 
žmones uždedama bankus, buk 
valstiečiai nebegalį pakelti už
dedamųjų mokesčių nei reK-
vizierjų etc. 

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

bar turėjau reikalų prie virai-
. . . , , ; . . nai , bet tik vokiečių paslunti-

ninkų visokių valdžios jstai- «r ' l 
gų. Buvau ir pas nunisterj ir 
ką-gi regėjau? Visur ir vi
siems atviro; durys: visur ir 
visus manda ta i priima, iš
klauso reikalų, pataria, nuro
do. Žodžiu sakant, buvau sa
vasis tarpe savųjų. Kaip ka
da užsimiršęs, su baime pa-
mintydavan: ar čia he sapnas 
— ar jau tikrai niekados ne
bepasirodys taip nemalonus, 
guzikuoti į činauninkai. 

Savoji kariuomenė. 

Tokios juodos mintys vei
kiai išsiblaško, kada eidamas 
gatve sutinki būrius kareivių 
—stiprių, kaip ąžuolai, jauni
kaičių. Kada maršuoaami gat
vėmis jie užtraukia lietuvišką = 
dainą, kurios skardus—galin
gas skambėjimas tiesiog Ža Ve

g a — 

nys. 
.Regėjau taipgi puikų au

tomobilių, ant kurio aiškiai 
švietė Amerikos vėliava. Au
tomobilius priklausė Amerikos 
Misijai. Ir dar vienas auto- Lietuvos ministeriai. 

Kiek 

Gal ka.s nori žino ii, įdek 
laiko mūsų ministeriai dirba 
valstybei ? 

Turėdamas reikalą prie už
sienių reikalų ministerio, apie 
9 valandą nuvykau į ministe
riją. Tarnas pareiškė, kad mi-
nisteris jau savo kabinete, 
bet su privačiais reikalais pri
ima nuo 11 iki 1 vai. Antru 
atveju nuėjau apie 12 vai. ir 
tapau priimtas. Ministeris su
žinojęs, kad važiuoju į Ame
riką užklausė ar nesutikčiau 
nuvežti valdžios siuntinių Lie
tuvos Misijai Amerikoje — 
Nudžiugau, kad galėsiu patar
nauti savo valdžiai Ir paklau
siau, kada galėsiu paimti siun
tinį. "Apie 9j 10 vai. vakare 
mano pagelbin. išduos Tams
ta i , " atsakė ministeris. Puskir. 
toje valandoje nuėję* siun
tinio sužinojau, kad nekurie 
ministeriai dar sav0 kabine
tuose. Užklausiau, ar visados 
ministeriai taip vėlai užbaigia 
darbus? — Tarnas atsakė, kad 
labai tankiai apleidžia minis
teriją jau po 12 vai. nakties. 
18 to viso, ką čia pasakiau, 
kiekvienas lengvai galės aps-
kaitliuoti, kiek valandų dirba 

Bausmėj 
Kalbėdamas kartą su valdi 

ninku vienos valdiškos įstai
gos, priminiau, kad Amerikos 
lietuviūse pasklydo žinios, buk 
mūsų valdžia gana žiauriai 
baudžia piliečius. Valdininkas 
nusistebėjo ir apgailestavo, 
kad tokios nesąmonės turi pa
sisekimus tolimoje šalyje. J i s 
'man paaiškino: " K a i p 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 l 
privertė teisėją pritaikinti įs
tatus. ' ? (Pabaiga bus). 
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Uraok (Uri Amatą. Ui-
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

B u k l i i rpė ju . K L 
rpėjal visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes Išmokiname 
į keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOIi 
lfO N. State Str. 

gsjsjįpM L**** •**. aut 4tu lubų. 

nanties. 

.—— 

* - ,m* ą Į . T S * — • 

•P"F — HM »J • • - « » 

S. D. LACHAWICZ 
I i I E T l / V Y S G R A B O R I U S 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite uigonsrtintL 
23J 4 W. 13 PI. Chieago. 111. 

Tel. OsasJ Sttt . • i i i i i i ą r r n ••". 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 
Perkelia ofisą f People Teatrą 

1«1« W. 47 Str. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki * po piety. 
6 iki 8 vak. Ned«. 10 Iki 12 ryte, 

Res. 2914 W. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 26S 

Dr. 1. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas te OMtePP* 
JEUMAlosde: 1MM 8*. MWiMg— Are, 

r«irf«OM PoUmaii MS Ir Paliaaa* SlStf 
O h l o a g o i t 4 6 1 5 8 o . W o o 4 M r . 

rik *«tT«r*« TtUafce a s e S:3t Bei 1:«HJ 

g===~ag\ i 

DR. S. BIEŽIS. 
LIKTI VIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 Wcst 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
lies. 3114 W. 42i»d Street 

Tel.v McKinley 4988 

55 « » » » m . ^ » w « » * » * " » » » ' 
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J.P.WAITCHES 
ATTORNĘY AT LAW 

L I E T U V I S A D V O K A T Ą * 
«Mt 9. WOOD HTKBBT 

72« W. lflth 8TRKJET 
C UICAtKi. 

Mcainley 43t« 
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Dr. M. StuDiiicki 
3107 So. Morgkii atreet 

CHIOAGO, BJUMDIM 
Telefonas Yards &OSS 

••Jandos: — • iki 11 i* ryto: 
* po piety iki I vak. Nedello-

auo I Iki I vai. vakar*. 
' .»•• * m •" •• n m m m*» mm mn»f 
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DR. S . NAIKELIS 
L I E T U V I S 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
Ofisas ir G/vsnlmo riet* 

8 2 6 2 S o . 
Ant Viršaus Universal State Bank 
"Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po piety: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 2. 
Telefoną* «*ro* 1644 

» ' " = / 
1 

Resid. 1130 Ladependence Blvd. 
Telefonas Van Buren 204 

ORi Ai Ai nuTHi 
Rusas ffrdJtojas te cbteurgpe 
HpeeUallHtas Moteriška Vyrtiku 
Talku Ir visu chronišky ligų 

VAIiAVIkAS: 10—11 ryto %—* ue> 
pletu ?—# vak. MedėUomls 10—11 a. 
Ofisas: MM So, Halsted St,, 

Drover tOOS 

• 

• 
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Benediktino Kon
vencija. 

Amerikos vasara tai seimų 
laikas. Nevden lietuvių orga
nizacijos seimuoja, bet ir vie
nuoliai benediktinai taip-gi. 
Šiame liepos mėnesyje mieste 
Manchester, N. H. buvo suva
žiavusios National Benedik
tine Edueational Association, 
ty. Amerikos Benediktinu Au
klėjamosios Sąjungos metinė 
konvencija. J i yra trečia iš 
eilės. 

Tos konvencijos, arba šuva 
žiavimo darbas galima pada
linti į tris skyrius: principų 
nustatymą, dailės įvedima į 

mokyklas ir katalikiško ang
liško dienraščio klausimą. 

Dienraštis jau pradėjo iš
eiti mieste Dubuque, lot*a. 
To dienraščio vardas yra Dai
ly American Tribūne of Du-
buųue. Žinoma, jis yra tik pro-
viącijalis laikraštėlis, nei di
dumu, nei įtekme aereiškian-
tis Amerikiečių katąlikijo*. 
Bet jis yra pirmutinis. 

Dailės reikalams benedikti
nai pašventė dvi rezoliueiji. 
Vienoje jie kalba apie įkūri
mą Oatholic Foderation of 
Arts, ty. Katalikų B'ederacijos 

•.-/. 

mokyklas dailės reikalo sup 
ratimą. Dailės Federaciją su
manė Raphoel Pfisterer O. S. 
B., dailės skyriaus vedėjas 
prie &v. Anselmo kolegijos 
Manchester, N. Y. Kita rezo
liucija kreipia domą į gregori-
jaiųškų giesmių gražumą bei 
reikalingumą. 
. Principų klausime Benedik
tinai atsidedą ant jšv, Bene
dikto regulos. J ie teisingai sa
ko, kad ta regula sudarė vi
są benecfcktine auklėjimo sis
temą, išauklėjo didelę daugy-
bę nepaprastai didžių vyrų ir 
moterų, ir prisilaikant jo
je išreikštų principų auklėji
mo darbas eina nuolat gervn. 

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

« y. • • 

TAIPGI SIUNČIAME PINIGUS Į LIETUVO S IR VOKIETIJOS BANKAS P E L ATIDĄEYMO 
TAUPYMUI SĄSKAITAS, UŽ KURIUOS GAU NAME KNYGUTES ARBA PAUUOJJIMfUS, DU 
ODAME SPECIJALISKĄ KURSĄ ANT DIDELIŲ SUMŲ. 

Parduodame Markes, Rublius ir kitų pinigus kaip pigiausia. Taippat perkame kitų tautų pinigus 
ir mokame aukščiausias kainas. NE PIRKITE AR BA PARDUOKITE MARKES KUR KITUR, PA
ROJ. IfHpAJIŽINOSITE ARBA PALYGINSITE SU KITAIS, MŪSŲ &AINAS. Tas yra labai svar
bu, nes mes žinome kad užsičėdysit pinigu. ATEI KITĘ IR PERSITIKRINKIT. 

Dailei jReniti ir platinai per I Jeįgu norite vaduoti į Lietuvą, parduosune laivakortes ant geriausių laivų. Mes visada turime 
i-»-i/-ilr xrlrlt» L.' / l o i l A i ^ ' %«ni L- a 1 r\ tsitt-. H ganu vietos del grįžtančių į Lietuvą. Taipgi užsii mame dastatymu Jūsų daiktų (bagažaus) ant ge

ležinkelio stoties. 

,4 
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Su visais reikalais užeikite ar rašykite į 

Su pagarba, 

JUOZAS M. BALTIS 
Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus. 

State Bank 
• ?74fĮ W. Division St., near Cąlįfornia Avenue, 

(arti Humboldt Park) , Chieago, 111. 

Pinigij Siuntimo Skyriais valandos: nuo 9 vai. ryto iki 5-tai vai. po piet. Utarninkais ir Subato-
nus visą dieną iki 8-tai vai. vakaro. NedėUomis au© lO-tys vai. ryto iki 3 Čiaj v»L |>o piet. 

1. 
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(Pabaiga iš praeito numerio) 

Užsienio politikoje: kad Lie
tuva butų pripažinta neprigul-
minga de jure; kad sustiprinus 
santįkins su Vakarų valstybė
mis; kad sutvarkius santikius 
su 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 gerus kaimynys
tės ir prietelystės santikius. ir 
su lenkais taikysis ir gražiai, 
jei jie atsisakys nuo pretensi-
jų prie Vilniaus ir kitu Lietu
vos plotų. 

Finansų, Prekybos ir Pra
monės srityje: naujoji vy
riausybė žada pa

sidarbuoti labai daug, nes to 
ypač reikalauja šalies gerovė, 
labai nukentėjusi ekonominiai 
karės metu. Todėl rūpinsis 
pelningiausiai sunaudoti vals
tybės ir privatinius kreditus 
užsieniuose, leis j vežti rei
kalingus daiktus, o draus ir 

. sunkins įvežimą pertekliaus 
dalykų. Tš krašto leis tik tąs 
prekes, be kurių galima apsi
eiti, o kitas sulaikvs. 

Pramonės srityj duos did
žiausia liuosybę privatinei i-
nieijatyvai, normuodama ir 
paremdama įstatymais. Akei-
jinės bendrovės bus ypač re
miamos. 

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

Daug sunkumo pramato su 
išleistais Lietuvai Vokietijos 
pinigais. 

Vidaus Reikalų srityj: vy-
žinkelių, telefonų, telegrafų ir 
pašto ukį ves vyriausybe. Ji 
stengsis sumažinti eksplotavi-
mo išlaidas ir pakelti įplau
kas. Ir čia mato daug sunky
bių. 

Kelius ir tiltus taisys vy
riausybė valstybės ir savival
dybių lėšomis. 

Vidaus Reikalų srityj. vy
riausybė 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 
pardavimams. 

Palaikys savivaldybes ir 
rūpinsis duoti joms žmones, 
galinčius tinkamai vesti jų 
reikalus. 

Vyriausybė imsis tvarkyti 
miliciją, kuri skubotai suor
ganizuota ir neprirengta pa- £ai. Krupavičius (kr. dem.) 

illlf 

vestoms jai pareigoms pildy
ti. j 

Vyriausybė rūpinsis tam ti
krais įstatymais netik darbo 
sąjungas normuoti, bet ir ap
rūpinti darbipkikus ligoje ir 
senatvėje. 

Statistika rodo, kad Lietu-
voje dabar beveik daugiau 
miršta, kaip gema. Rūpinsis 
kovoti su mirtingumu. 

Žemės Reformos ir Žemės 
Ūkio Klausime: vyriau
sybė rūpinsis, kad 
uŽemės Reforma'' sulig įsta
tymų butų kogreičiausia pra
vesta. 

Sykiu vyriausybė rūpinsis 
panaudoti visa, kas galima, 
kad pakėlus ukį, kad jis butų 
našesnis, ir steigs ypač tas 
pramonės šakas, kurios dėtųsi 
prie ūkio kilimo. 

Ūkis kyla, kuomet uknunkas 

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

Vyriausybė rūpinsis, kad u-
kininkai gautų nestik mokslo, 
bet lengvai ir visa, ko moks
las reikalauja ūkio kilimui. 

Vyriausybė tvarkys, kad 
triobas ir ūkės turtus apdrau-
dus nuo ugnies, padės kelti 
žemės ūkio kooperaciją, žemės 
pagerinimą, steigti pramonės 
šakas, perdirbančias žaliąją 
medžiagą malūnai, aliejaus 
spaustuvės, konservų dirbtu
vės, linų pramonę, ir t. t. Šios 
šakos — tai grynas Lietuvos 
auksas. 

Miškai, v^idenys, durpynai 
yra valstybės nuosavyfe^. Jie 
bus naudojami, kaip reikalaus 
aplinkybės ir žmonių gerovė. 

Švietimo darbe: vyriausy
bė rūpinsis steigimu mokyklų 
ir prirengimų joms vedėjų. 
Reikės daug speci j alinių mo
kyklų. Šiuo žvilgsniu vyriausy 
bė rems visuomenės inicijaty-
vą. Stengsis aprūpinti tinka
mai mokytojų pragyvenimą. 

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

Birželio 25 d. 

Svarstomas komisijos sta
tutas neteisėtiems valdininkų 
darbams tirti. Komisija nusi
skundė, kad ji buvo trukdoma 
senosios valdžios. ^ 

Svarstomos dvi interpelacijos 
soc. dem. "senajai*' valdžiai: 
del dvarų darbininkų prašall-
nimų ir del kratų ir areštų. 

Girdisi balsai, kad tų inter-
pelacijų visiškai nepriiminėti, 
nes jas soc. dem. paduoda, by 
tik laiką gaišinti. Venslauskas 
(soc. dem.) grasina revoliuci
ja, jei suimami Kauno ko
munistai ir profesinės sąjun
gos" nariai bus stumiami į 
"pasmirdusius kalėjimus." 
(Tiesa, Lietuvą griauja ponai. 
Jiems ir kalėjimai turėtų kve
pėti. Ištikrųjų tų socijalistėllų 
galvose jau ne juokais darosi 
revoliucija. Ar nereikės pami
šėlių įstaigą atidaryti. V. K.) 

Birželio 28 d. 

Svarstoma apie algas ir pa-
šelpas kariškiams. Po trumpo 
pasitarimo projektas sugrą
žintas dar komisijai. 

Norėta išrinkti naują inter-
pelacijų komisiją. Sumanymas 
atmestas. 

Svarstomas dvarų darbinin
kų prašalinimo klausimas. Gin 

nurodo, kad leidžiant šį įstaty
mą reikia remtis gyvenimo 
reikalavimais ir teisingumo 
dėsniais, o ne senais atgyve
nusiais paragrafais. Įstatymas 
priimtas. 

K omisi jos neitei ungiem* 
valdininkų darbams i\".\ sta-
vtiias priimtas. Pati komisija 
ne?ios vardą "skundą ir tar
dymo komisija." 

Eina prie svarstymo žemės 
reformos įvedamojo įstatymo. 
Atidėtas. 

Birželio 30 d. 

Svarstomas žemės reformos 
įvedamasis įstatymas. Drauge
lis perspėja spręsti šaltai, at
sižvelgiant i mūsų užsieniu 
politikos padėtį, kad nepa
kenkus Lietuvos valstybei. 

Plečkaitis (soc. dem.) kalba, 
kad palikti dvarus nedalintus, 

tik mainyti stambiojo ūkio val
dymo sistemą. Čia vienas at
stovas pareiškė, kad Plečkai
tis prieš rinkimus į St. Seimą 
kitaip kalbėjo apie dvarus. 

Darbo feder. atstovai prie
šingi Plečkaičio sumanymui. 

Krupavičius pataria įstaty
mo projektą 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. 

ATONIG 
€T-IKfX»iHaCK»»^: 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias ralataa tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus n e s m a g u m u i 
suvirškinimo, o taa reiškia, kad rei
kia pamėgint i viena. Parduodama 
PM Tisus aptlekoriaa. 

SIŲSKITE: PINIGUS I LIETU
VA PER KAUNO BANKĄ. 
Mes turime padare sutarti su 

Lietuvos Prekybos ir Pramones 
Bankų Piningų siuntimo reikale. 

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

Viršminėtas Bankas Išsiuntinėja 
adresantams į nurodytas Paštas 
greitai ir užtikrintai — pinigais. 

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

Darom© visus legališkus Doku
mentus, Į Lietuva ir Amerikoj su 
užtikrinimo Amerikos ir Lietuvos 
valdžios teisėmis. 

Ir visais kitais reikalais kreip
kitės pas lietuviams gerai pažjsta-
mus. 

ZOLP & BARČUS, 
4547 S. Hermitage Ave. 
Tel. Yards 145 Chicago, 111. 

U.S.MailSteamshipCompany 
S. S. SUSQUEHANNA 

G, T. 10057 

Išvažiuoja ii New Yorko i Bremeną ir Danzig 
} N ( b e j o k i o m a i n y m o l a i v ų ) 

Rugpjūčio 4-ta diena j 
Cabių K.. J į B r a n r n $175 Iki $200; f Danzig $225 

Trečia Kaina į Brenaen $125; | Danzig $135 
$5 Karės taxų 

Atsišaukite j 

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

Arba į Viet inius Agentas . 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbu, aritmetikos, knygvedystės, ste-
nogsafijos, typewrlting, plrklybos tei
sių, Sur. Valst. istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, politikinea ekono
mijos, pilietystės, dalltaraaystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po platų; vakarais nuo I 
Iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

< _ > 

Dr. O. VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS A K I U SPECIALISTAS 

Palengvina visų akių 
tempimą k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo Kalvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

Ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, neraleglo; netikras akis lndedam. 
Daroma egzaminas' lėkt r a parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Berge-
klte savo regėjimo ir valkus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki S vakaro. Ne-
dėiiomls nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th S t ir Ashland A v. 
Telefonas Drover M60. 

5,000 
FEDERAL COUPONS 

DYKAI 
Su kiekviena 

Siuvama Mašina 

Š i t a portable 
elektros jnaftina, 
vir&ua ir viskas^ 
sveria mažiau nen 
gru paprasta ke
lionės valiza ir 
galima lengvai 
p a n e š t i . * 

Tiktai *5 Iškalno 
Balansas Mažais Mėnesiniais 

Mokesčiais 
tai viskas Ką remia Jums 
mokėti , je igu kostumeriu 
ftlos Kompanijos, su j a su 
taupysi darbą ir laiką. 

VVĘ3TERN ELECTRIC 
PorUble Sevving Machine 

Atlieka vitą sunkų siuvimo darbą-—kojos pamj -
nimas valdo mašiną, sureguliuoja greitumą. Nereik 
nuolat koja mint. Pridedama* prie Švieson socketo. 

j Nusipirk dabar! 

fTlCOMMONVVEALTH EDISON, 

E.LECTRIC SHOP 

Didžiausis Rūbų Išdirbinio Fabrikas Lietuvoj 
, 

ATSIDARfS ŠĮ RUDENĮ. 
REIKALINGI ĮVAIRUS DARBININKAI. 

Bus reikalinga šimtai įvairių darbi ninku. Tad visi kurie rengiaties grįžti Lie
tuvon ir norit užtikrinti sau užsiėmimą, rašykitės prie LietuviškOs-Amerrkoniškos 
Rūbų Išdirbimo Bendrovės.^ 

• Kiekvienas, gali tapti virspažymėtos bendrovės nariu užsirašydamas bent tris 
arba daugiau bendrovės šėrų. Vienai y patai daugiau neparduodama virš šimtą, 
šėrų, vienas šėras dešits dolierių ($10.00). 

PATYRUSIŲ AMA TNINKŲ DOMAI. 
Norima atkreipti ypatingą domą patyrusių verpėjų, audėjų, furmonų, sėlė-

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

NAUDINGAS ĮVESTI NIMAS 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 
į Didžiausį Rūbų Išdirbimo Fabriką Lietuvoje, kuris teiks puikų'dividendą ir ra
mumą. 

UŽTIKRINIMAS. 
1() Lietuviška-Amerikoniška Rūbų Išdirbimo Bendrovė yra užregistruota Lie

tuvos Pramonės Ministeriui ir bus Valdžios Kontroliuojama. 
(2) Lietuva (išskiriant Estoniją ir Latviją) yra vienintelė pasaulyje šalis, ku-

kurioje auga geresni linai,*ir jų augininama labai daug. 
(3) Šiandiena netik Lietuva, Didžioji Rusija, bet ir visa Europa yra baisiai 

nuplyšus. 
Taipgi, turint valdžios paramą ir kon trolę taipgi pirkėjus ir žalią medžiagą ant 

vietos, pasekmės pilnai užtikrintos. 
Rašykite laišką, reikalaudami aplikacijos sekančiu adresu: 

UETUV1ŠKA-AMERIK0NIŠKA RŪBŲ IŠDIRBIMO BENDROVĖ, 
3249 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS. 

BUK SAYISTOVIS! - augink 
savo taupumų accountą šioje 
stiprioje Valstijinej Banko]. 

i 

Pinigai yra Siunčiami į Lietuvą 
ir visas kitas dalis svieto. 

Parduodame Laivakor
tes ant visą Liniją. 

C E N T R A L M A N U F A C T U R I N G 
DISTRICT BANK 

i 

s 

1112 West 35-th Street 
Turtas Virš 96,000,000.00 

A STATE BANK 
Atdara Panedėl iais , Seredoms ir Subatoms vakarais 

• 

> : 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir t.t. pas 

F. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago, Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščin. 

Telefonas^ Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomls ir 

Petnyčiomis Iki 6 vai. vakare. Kitai* 
vakarais Iki 10 vakare. SIMPLES UNJVERSA! 

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIf. 

R CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, 111. 
Kurie šaunate paveikslus 15 Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padaromo 
didelius. Sudedam ant vieno 15 kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riansia. Phone Drover 6369 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii? 

LIETUVOS VYČIŲ 
Paskolos ir Taupymo Bendrove 
Atkreipiama atyda lietuviu visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie 
mušu Bendrovės kur galėsite gauti 10% už taupinamus pinin
gus. 

Pabaigoje šio meto mūsų Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai atsibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 PI. ir Auburn Ave. 

Jurgis Žakas, Pirm. Antanas Overlingas, Rast 
901 W. 33rd St. 3201 Aubnrn Ave. 

V. W. Rutkauskas, Adv. 
812 W. 33rdSt. 

— B 
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Ai , ADOMAS A. KARALA U8KAS, SEKAMČIAI RAAAU. 
Al labai sirgau per t metas, nuslabnėjes pllve;is buvo. Dispep

sija, nevirinimae pilvelio, nunlabnėjimaa. Kraujo, inkstu- Nervų ir 
abelnas spėkų nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjęs visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pageliu*, f 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatlsmo gyduolės, tai po suvartojimai 
minėtos gyduolės pradėjo mano pUvas atsigaut, stiprėti, gersi dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu-
t>Uiiim<»« pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu t mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po t mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myllstų ge-
radėjui ir linkiu viselms savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTE Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted S t , Telephone Canal 6417, Chicago, IU. 

4%f'>::# DIDELIS IŠPARDAVIMAS! 
. W Elgen Laikrodėlių Gold fllled paauksintų 

grarantuoti ant 20 metų 12toarba 16to 
"slae". 

7 Jewel Elgin . $18.75 
15 Jewd Elgin $22.50 
17 Jewel Elgin . $25.06 
14 K. grino aukso Elgin 
Laikrodėliai 17 Jewel nuo 

$35.00 iki $85.00 
Taipgi d i d e l į pasisky r imas deimantinių, aukso ir paauksuotų len

ciūgėlių, Lavolerų, laketų, guzikų, špilkų, Sliubinių Žiedui 
Kaina pigesnė kaip kitur. 

P. K. BRUCHAS 
3321 So. Halsted St Chicago, 111. 

! * • • • • • • • 

SoldewBrywhfltebyfunūmredoaiers 
and departetent statėm 

CMQLANDCR SFRINC BEI> C a 
įt0wYoA -BjoMs%sa 



« 

1 

I 
• 

DRIOOKS Šeštadienis, li«pof 31 1920 

KORESPONDENCIJOS I š LIETUVOS. • 
Speeijalės " D r - g o " koresp. 

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. 

Didieji atlaidai liepos 4 d., 
1920 m. 

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

Kalvarija pilna žmonių. 
Vežimų pristatyta pilni kie
mai, sodnai, paupiai, žardie
nos ir t. t. Gatvės pilniausios 
žmonių; bažnyčioje ir švento
riuje vėl pilnų-pilniausia. Di
di ir maži būriai giedodami 
vaikščioja "ka lnus" . Giesmės 
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 
mišimas ir nesutartinas gies
mių užimąs. 

Bažnyčioje klausyklos ap
gultos; kunigų maža. Nevie
nam tenka ilgiausia laukti 
kol galės išpažintį atlikti. Mi
šių, pamokslų ir-gi nemažai. 
Eina su proeesija kalnus. Vi
sur aplink liūliuoja neapma
tomos žmonių minios. Milici
ja ir kareiviai (raiii) daro 
tvarką. 

Pamokslą sakant paskelbta 
mitingas, kuris buvo klebono 
lauke. Mat atvažiavę Steigia
mojo Seimo atstovai praneš
ti apie Steigiamojo Seiirto vei
kimą ir išklausyt žmonių rei
kalavimų. Paskirtoj vietoj 
plevėsuoja tautinės vėliavos, 
o didi žmonių minia klauso 
pranešimo. 

Po mišparų ir pamokslo vi
si pasileido namon. Keliai vėl 
pilnų-pilniausi pėsčių Ir va
žiuotų. Visi skuba namon. 

Nelaimės ir-gi butą: (rys 
žmonės nustojo gyvybės: vie
ną Beržų kalne laike procesi
jos užmušė virsdamas kryžius, 
kita silpna iš kelionės atėjusi 
pasimirė, o trečioji taip ser
ganti, kad vargu bepagys. Bi
to trys serga iš nusilpnėjimo, 
bet lengvai. Arklių trys pa
vogta, o trys iš didelių da
bartinių karščių padvėsę. 

Buvo atėję į atlaidus iš ki
tų parapijų net su procesijo
mis. 

P. L. 

Be kita ko buvau Kaunatave. 
Jau ištolo pamačiau puikią, 
žaliai dažytą pravoslavų cer
kvę. Privažiavę arčiau pama
čiau viską aiškiau. Pravoslavų 
statyta cerkvė puiki, nuo ka
re berods netekusi keletos 
langų; prie jos batiuškos na
mai visai be langų (mat žmo
nės " s a u išnešioję*"j dabar 
taisoma. Antroj pusėj kelio 
namai taip pat be langų, o u2 
jos kapai ir koki tai koplyčia. 
Nuėjau pažiūrėt. O gi besą ka
talikų bažnytėlė. Pastatyta iŠ 
lentų, šiaudais klota. Pažiurė
jau pro langą: vienas altorė
lis, lubų nesą. Iš vičko matyt, 
kad tai neturtingiausia baž
nyčia. Patikęs žmogų paklau
siau, kas tą bažnyčią pastatė 
ir delko (nes netoli yra Ubiškė 
ir Upyna) ir kas ją dabar val
do. Šis atsakė, kad Čia buvus 
senai didelė bažnyčia, kad ją 
caro valdžia nugriovusi it žiuo 
nės jos labai gailėję, k a i kaip 
tik rados geresni laikai (1905 
m.) gavo leidimą pastatyti 
koplytėlę, ją ir pastdtė. Da
bar prie jos apsigyvenęs vie
nas labai senas kunigas, kuri? 
esąs pastatęs tris naujas baž
nyčias. Jam buvusi skirta 
Varnių altarija. T 

Gyventojai aplink neturtin
gi ; labai daug esama atsi
krausčiusių burlokų-rusų. Čia 
gyvenąs ir jų batiuška. Žemė, 
matyt, nepergera: visur smil
tynai, pušynai. 

P. L. 

I Upninkai. (Jonavos vatšč.).[ 
Geg. 8 ir 9 d., naktį lenkų le-
ginionieriai užėjo šį miestelį ir 
smarkiai apiplėšė gyventojus. 
Iš ten pakeliu apiplėšė Aukš
tadvario Gudonių, Medinų, 
Sližių sodžiuose nekuriuos gy
ventojus, ' atimdami kitiems 
net batus nuo kojų. 

Žmonės nenori dirbti. Slaps-

= * = m 

tosi iš baimės lenkų — barba
rų. 

-

Pašvytini8. (Šiaulių 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
riką vilnų ir linų verpimo ir 
vaisių džiovyklą. 

UBIŠKĖ (Telšių apskr.) 

Miestelis labai mažas, gali 
ina sakyt kaimas, bet labai 
puikioj vietoj: aplink kaimai, 
pušynai, laukai ir netoli upė. 
Bažnytėlė medinė, puiki; prie 
jos gyvena kunigas. Žmonės 
daugiausia lietuviai-katalikai, 
bet esą ir rusų-pravoslavų. 
Pastebėtina, kad daug stato
ma čia naujų medinių na.*\i. 
Nesą nė jokios krautuvėlės, 
nei draugijos; turbūt jų ieks 
nesteigia. Rods parapijos 
bažnyčia, tad prie jos turėtų 
būti bent blaivybės, labdariu-

Kariškiams paskirta žemės. 
Utenos apskr. apie 326 deš. 
Panevėžio ap. apie 21 d., ki

tą žemę nutarė šiais me
tais neimti. 

Ukmergės apskr. apie 663 d. 
Mažeikių apskr. apie 270 d. 
Telšių apskr. apie 100 dešim. 
Šiaulių apskr. apie 11(46 deš. 
Raseinių aps. apie 529 deš. 
Ta žemė šiais metais palik

ta valdyki savininkams, bet 
jie neturi teisės .kliudyti ma
tuoti, skaldyti ir k. valdžios 
įgaliotiniams. 

IIIIIIIIIIIIIIIIHIBHIIIIIUIIIHIIHHHUUI 

Dabar Lietuvos Valdžia Nori-
• » 

Kad Lietuviai visi ir visur prisipažintu save Lietuviais, visuomet keldami savo var
dą augstai. * r 

Taip-gi kad visi taupytu pinigus, kurie bus labai reikalingi ateitij. 
Ar visi taupinate? Jeigu ne tai pradėkite tuojaus su 

A v 

• 

Pirmutiniu Lietuviu Valstijiniu Banku Amerikoje 

METROPOLITAN STATE BANK 
YRA PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 

' » » » » » » » » » » ' » » » » » < » » » 

Kapitalas ir perviršis 
$245.00O.oo 

• • 
! » » • » » * » » » » » » • » » . 

m»m » » % < » » • » » mm~m~»»»> 
l » » » w « » « « » « 

Turtas Bai 
Daugiau kaip . 

.OOO.oo 
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Joniškis. Geg. 9. d. Darbo 
Federacija ir kr. darb. sąjun
ga^ sušaukė susirinkimą. Atsi
lankė ir darbo žmonių ,mela-
ijingi "globojai". Sukėlė bet
varkę. Susirinkimą reikėjo už
daryti. Soeijalistai džiaugėsi 
puikiai tokiu būdu pasidarba
vę darbininkų gerovei. 

Kupiškis. Čia pradeda veik
ti "Blaivybės ' ' skyrius, nes 
mato, kiek skriaudos ir blogo 
daro girtuoklystė žmonėms ir 
visos Lietuvos gerovei. 

Sintautai. (Šakių apskr.). 
Parapijonai rūpinasi užbaigti 
muro bažnyčia. "Pavasarinin
kų" kuopa rengia labai didelę 
lioterija. Pelną skiria įtaisyti 
sceną. 

L. K. Moterų dr. padavė 
savo rezoliuciją į St. Seimą, 
kad jis pasirūpintų greitai 
apsidirbti su giAuoklybe, ku
ri trukdo visokius gerus dar-ga draug., vartotojų krautuve 

ir jaunimo koki nors kuopa, j bus ir naikina tautą, 
bet viskas miega saldžiu mie
gu. Ubiške! Kelkis! Nebemie
gok! 

P. L. 

KAUNATAVAS. (Telšių ap.). 

IŠ ĮVAIRIŲ LIETUVOS 
KAMPELIŲ. 

• 

Direktorių ir šėrininku turtas daugiau kaip dešimt milijonu. 
Pinigus galite atsiimti kad tik nori. 3 

• • • 

Miesto Chicago ir Cook Pavieto valdžia laiko pinigus-šiame Banke. 
* 

METROPOLITAN STATE BANK 
2201 W. 22nd Street, kampas Leavitt 

Bankos valandos Kas diena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. vakare, Utarninke ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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SAVO AKIS, 

Teko man viena gražia die
na bent kiek pasivažinėti po 
ligšiol nežinomus kampelius. 

Rodziškė. (Punsko valse.) 
Šmuguliavimas per demarka
cijos linija apie Punską ir 
Liubavą eina smarkiai. T$ ge-
šeftą varo "Lietuvos pilie
č ia i " — žydeliai. Nu, — jie 
moka ir jaunus Lietuvos did
vyrius — kareivius suminkš
tinti. Lietuviška ' 'geraširdys
tė . " 

Pakuonis.. (Kauno aps.). Iš 
ria skundžiamasi aut pastos, 
kad betvarkiškai pristato lai
kraščius. 

"Koperacijos Bendrovių 
Sąjungos" instruktorių sky
rius surengė 3 savaičių Kope-
racijos Kursus. 

Utena. Dienoje St. Seimo 
atsidarymo čia buvo iškilmin
gos pamaldos. Po pamaldų 
" S a u l ė s " gimnazijos mokiniai 
ties parap. namais sudainavo 
Lietuvos himną, po to minia 
su vėliavomis nuėjo į mieste
lį. Tenai pasakyta keletas pra
kalbų. 

Smetonos kerai pritaikiau akiniai 
bua palengvinimu del Jūsų akiu. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidė* liejasi t kru 
c<r, kuor.iet skaitai ar siuv* ar ka
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 mėty 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą u i prieinamą kaina 
net taip lemai net iki $3.00. 

JOHNSMETANA 
Akių Specijalista* 

1801 S. Ashland Ar . Chicago 
F-cisminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatves. 
S-člos labos viri Platt'o apOekoa. 

Kambarls 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite | mano paraia. 

Valandos: nuo T va', išryto liti t 
vai. vakare. Panedėli&is, Seredo-
mls ir PetnyČlomls. . 

Ar Nusibodo Jums Kare? \ 

1 

• 

Ar Nusibodo Mokėt Kares Kainas? 
Tai leiskite mums pagelbėti sumažinti augštas kainas gyvenimo. Norintie-

je plačiau sužinoti atsilankykite į • 

Aušros Vartų Parap. Svetaine 
23-čias Place ir Oakley Ave. 

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

Bus gražus programas, judamieję paveikslai ir pilnas paaiškinimas. Visus 
kviečiame atsilankyti. 

PASARGA: Vaikai be tevy nebus leidžiami į svetainę. 

i 
: • s 
• • 
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NETIKĖTA PROGA. 
Parsiduoda 

naujas mūrinis 
gražus namas 
ant 3 lubų 6 pa
gyvenimų, va
nos, gazas, ele
ktra ir cemen
tinis baseman-

tas. Kainuoja $20,000.00 
Parsiduoda 5 kambarių 

"bungaiovv" ant S. W. Side, 
netoli Archer, Limits stritka-
rių linijos. Labai geroj vietoj 
vanos gazas, elektra ir cemen
tinis basementas. Kainuoja 
$3,600.-00. 

Parsiduoda labai pigiai ant 
2 pagyvenimų 2 flatai po 4 
kambarius ir dailus basemen
tas. Kaina $2,500.00. 

Parsiduoda labai pigiai 6 
akeriai žemės, naujas namas, 
4 kambariai ir barae jtiktai V2 
mylios nuo Downers G rovė, 
111. ir 19 mylių iš Chicagos. 

Norintieji pirkti namus krei
pkitės į mane ofisą: 

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

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

A, PETRATIS 

* 

• 

• 

S. L. FAB1AN 
* T i M . . 

AMERICAN BUREAU 
Į 

A. PETRATIS & CO., Vedėjai 
809 West 35th Street Chicago, Illinois 

, D i i tfu Bouievard 611 
j , 

Yra plačiai lietuviams žinoma {staiga savo sažimškumu, rūpestingumu ir 
kėjimu atlikti savo prideristės. 

w a 

* 

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

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU yra pikui atsakominga įstaiga ir 
viską gerai ir greitai. 

* 

Biuras a tdaras : nuo 9 ryto iki 6 vai vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subato-
mis iki 9 vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 

• I I 
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DIDŽIAUSI* ĮIETUV1SKA KRAUTUVE ĮHICA60JE 

k. < l ± Z. 1 ' • 
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AKL QUBBN KONCBftTlNA: £ 2 B 

NLM0KĖS1 PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena i i didžiausiu Chicagoja 
Parduodame už žemiausią kaina, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiao darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, slinki
mus ir deimantinius; gramafonua lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DftOVER 7309 m 

\ 
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RACINE, WIS. 

Vakarėlis. 

Liepos 22 d. buvo įrengtas 
smagus vakarėlis pagerbimui' 
Antano Valeiuko, kuris atsi-
veikino su raciniečiais ir išva
žiavo Lietuvon. Gyvendamas 
Razinoje jis buvo pasižymėjęs 
darbuotojas Bažnyčios naudai 
ir tautos labui. Priklausė piie 
visų katalikiško draugija ir 
organizacijų, taipgi prie Šv. 
Cecilijos choro ir visur dai-
bavosi. Buvo taipgi L. L. Pas
kolos stoties pirmininku ir iki 
šiol tos paskolos darbas buvo 
labai pasekmingai varomas. 
Žodžiu sakant, buvo vienas ir 
uoliausių darbuotojų. j \ d e l į 
jo išleistuvių vakarą ir publi
kos prisirinko gražus būrelis. 
Per vakariene susirinkusieji 
išreiškė jam širdingus linkė 
jiimiSj geros kelionės ir lai
mingai gyventi tėvynėje. 

Atsisveikindamas su raci
niečiais Antanas Valei ūkas ža
dėjo ir Lietuvoje darbuotis 
Bažnyčiai ir tautos naudai. 
Kad ir daugiau tokių tėvynai
nių grįžtų tėvynėn. 

Šita vakarėlį Įrengė Tautos 
Fondo 79-tas skyrius, t odei ir 
aukos buvo renkamos tau t'on-
dan. Aukojo: Simanavičių A. ."> 
dol., Digris M. 2 dol., Karaliū
nas P. 2 dol. ir Jockus 1). 2 
dol. 

Po 1 dol.: S. Mockus P. Žu
tautas, A. Valčiukas, M. Kas
paraitis, T. Zizminskas, P. Ka-
zevieia, J . Staponas, S;, l'rbo-
nas, K. liadavičia, J . Bakutis, 
1*. Andrejauskas, J . Jašiuon-
tas, A. A. Gudžiūnas, P. Atka-
čiunas, A. Jalinskas, P. Žilius, 
T. Varanavičia, P. Varanavicic 
nė, J . Lazdauskas, !\ J u š k a , | | 
J . Ragauskas, J . Kėsininas. 

Smulkių aukų i dol. Viso M 
dol. 

Visiems aukotojams už gau
sias aukas širdingai ačiū, o 
Antanui Valčiukui laimingos 
kelionės ir gerų pasekmių. 

J. *Kesminas. 

\Vaterburyje, Conn., darbas 
butų pabaigtas. 

Lankykite susirinkimus, ineš-
kite skyriun gyvumo ir šilu
mos, nes tik išvien darbuoda-
mies apvalysime Lietuva nuo 
visokų priešų ir padėsime pa
matus šviesiai ir laimingai tė
vynės ateičiai. 

Jonas Tripeikis, 
T. F. 59 skyrio pirm. 

santi prie vietinio Federacijos 
skyrio prisideda prie šilo pik
niko. Bus visokių indomybiij. 
Visas pelnas skiriamas para
pijos naudai. 

Visi prisidėkime pr;.> šio 
pikniko, kad jis butų pasek
mingas. 

Pr. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

WORCESTER, MASS. 

9 -

REKONSTRUOIJOS DAR 
BO SUTRAUKA. 

! 

Hpaudos Draugija, po Šv. 
Povylo globa, praeitame susi
rinkime nutarė, kad vasaros 
metu susirinkimai butų laiko
mi kas pirmą soreuHj. kiekvie
no mėnesio. 

Taigi šinomi skelbiu, jog 
sekantis susirinkimas bus rug
pjūčio 4 d., 7:30 vai. vakare 
pabažnytinėje svetainėje. Visi 
nariai kviečiami susieiti, nes 
bus svarbus susirinkimas. Bus 
išduota atskaita iš buvusios 
gegužines. 

V. Blavackas, 
rast. 

CICERO, ILL. 

Draugijų piknikas. 
Sekmadienyje, rugpjūčio 1 

d., Jiergmans darže, Riverside 
rengiamas piknikas A. L. K. 
K. Federacijos 12-to skyrio. 
Kiekviena draugija, .prtldau-

Valstijos departamentas. De
partamentas praneša, jog Bel
gijos Užsienių Reikalų Alinis 
tcri.ją pranešė Amerikos mn 
basadai, kad Belgijos valdžia 
davė leidimų iškasti Ameri
kos kareivių kūnus, kurie bu
vo palaidoti Belgijoje ir pri
žadėjo geležinkelių kooperaci-
ją šiame darbe. 

Amerikos ambasada Meksi
koje praneša suspendavime 
Meksikos geležinkelių preki
nių vagonų. (Jeležinkelių dai-
bininkai streikuoja. 

Užsienių Reikalai. l)r. J . (i. 
Scliurman, buvęs Comell Uni
versiteto pirmininkas, prakal 
boję prie Užsienių Reikalų 
komisijos, New Yorke, liepos 
14 d., pritarė paskyrimui ben
dros komisijos iš japonų ir a 
merikiečių studijuot klausimą 
japonų ateivystės į šių šalį. 

Darbo Departamentas, šeši 
tūkstančiai Pennsylvanijos an
glių kompanijos angliakasiai 
Scrantone streikuoja. Jie nori 
panaikinti anglekasių kon-
traktorius. 

Darbas pastovus mūsų fab
rike prie generalio darbo. 

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Blvd. 

a 

l t l - : iUMJNUI 
Bookecper ir Htenografistc. Turi tu
rėti gerus paliudyjlmus. 

Atsišaukite [ Metropolitan State 
Įlankų. 

2201 U . 22nd Str. 

• ' ' , — • _ • — - • • • 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 
39th & STEWART 

* 

Ar Atsimeni Tą Laiką? 
« : 

Kuomet uždirbai 

Pirmutinį Amerikonišką Dolerį 
Ar atsimeni kaip ilgai tu žiurėjiai į abidvi puses. 

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

Eerį iš kitos savaitės uždarbio. 
. Ir ateik į šia stipria Valstijine Banką ant kampo 47-tos ir 

Ashland Avenue. 

Peoples Stock Yard Savings Bank 
Ir gauk taupymo kningute. 

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

• 

T • — 
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sena moteris prie vaikų. 
Atsišaukite: 

A. NORVILIENĖ, 
4620 8. Rurkucll St. 

ANT PARDAVIMO 

Piningus gali gauti kada tik nori. 

Ar Gali Būti Geresnis Banį 

• 

.38 • 
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PA1U»U)U01)A 
ge lč ių ir, dažalo krautuve, geruj lie
tuvių aj/gyventoj vietoj StocKas ver
tas $5000.00, namas $7000.00. Savi
ninkas apleidžia miestą. Atsišaukite: 
2547 W. 47 Str. 

Telefonas McKinlcy 2927. 
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I KETVIRTAS PIKNIKAS I 
Rengia 

CICERO. ILL. 

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

ceros lietuvius. 

Šiuo noriu pakviesti visus 
Tautos Fondo 59 sk. narius ir 
visus Ciceros lietuvius, kad 
visi stotume prie bendrojo 
darbo, kurio pas mus; daug y-
ra ir kurio nėra kam dirbti. 
A r g i jau pamiršom, kad mus 
tėvynė, katra amžius buvo gy
va grabe palaidota, prisikėlė 
ir be paliovos šaukiasi prie 
savo sūnų, dukterų, sakydama: 
"Gelbėkit mano, nes matot, 
kad nauji priešai drasko ana-
»»<> kūną ir nori išgerti pasku
tini kraujo lašų." 

C'icerieėiai, kaip mes žiūri
me į tą tėvynės šauksmą. Mes 
negirdim, nes kada bu va Šau
kiamus Tautos Fondo 59 sky
rio susirinkimas, tai ateina tik 
valdyba, ir da ne visa, pasėdi 
ir nieko daugiau nesulaukus ei 
na namo. 

Tai-gi nors sykį jau suklu
skime. Darbu ir aukomis Tau 

i Cicero Liet. Kooperacija 
! Ned. Kugp. 1 1920 

M. ČERNAUSKO DARŽE No. 1 Lyons, 111. *l I 

I. VI K \ BAKGENAS 

l'AUSIDT'ODA mūrinis, 5 flatų na
rnas, b u pagyvenimai po 6 kamba
rį UB ir S po keturis ir storas. Hon
dos neša $130.00 i menes}. Narnas 
ir visi kambariai yra vigai geram 
ptovyj. Kaina $10,000. Statant tok; 
namą dabar leduos apie $25,000. l i e -
Skantis Kerų namų priktl ateikite pa
matyti. Savininkas gyvena ant S-čio 
augšto iš frontO| 

A. J. 1! ^ i K »sj i «. 
2907 So. I ni^» i £ y e , , Chh-ago, 1U. 

—« V' 

Pradžia 10 vai. ryte įžanga 35c. Ypalai 

c I liną duodamos dovanos, vyrams už virvei' traukimą už lenktyncM 
ir uz maiše bes ima. Nuoširdžiai kvieč iame visus atsi lankyti , o mes 
užtikriname kad užganedisime Jus. Kviečia VJHUS i iOMITKTAS 
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PAUL P. BALTUTIS IR CO. 
901 W. 33rd St. Chicago, 111. 

\ 
Pranešame visiems siivo pužjstamieuiK ir draugams, jog ati

darėme naujų ofisų, kuriame te iks imės patarnauti savo tautie
čiams, gerai ir teisingai. 

Turime tiesioginj susinėsimų su Lietuva, kur pinigai pasiekia 
gerai ir teisingai, Tiesiog pinigais ( c a s h ) paskutinloj pastoj iš
mokama. Ateikite persitikrinti. 

Sunčiame laivakortes j Lietuvų ir iš Lietuvos. 
I'adaroine visas reikalingai popieru^ (davicrr.astts), įgalio

jimus, pervedimo turto, pardavimo, ir U. Galime apdrausti laiškus 
ir kitokius pakelius. 

Ofiso valandos nuo !) ryto iki 8-tai va}, vajkaie. 
Nedėliotais nuo JJtos iki 4tai po plettj. 

PAUL P. BALTUTIS IR CO. 
901 W. 33rd Street, TU Yards 4669 

Skersai nuo Šv. Jurgio Bažnyčios ant Bridgeporto 
jgį. , - „ Į . .Į. , — .į. į. = g 
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\TVI>A UfrSIKHI.AMS. 
Ant pa« iav ima . 

I»ti<»nkcj>ykla arfl didelio mieste O-
krono j|*a ^4sl-^HStsymai: pečius ir 
renda pigi. Duona gail ina nuvežti 
Akronp l ietuviams, nes nėra l ietu
vio duonkepio. 

Atsišaukite ar laišku klauskite In
formacijų, skubinkite, pakol nepar
duota, nes noriuf l ietuviu! parduoti. 

S. R. 
130 Woosfcr Avc. Akrou, Otiio. 

—•—~-

ANT PARDAVIMO 
namas, ga l ima apimti tuojaus, 1 
kambariai viršui ir 4 apačioj , m o 
derniški įtaisymai. Kaina #2900., 
7223 \ it<>ian Avc. 

Savininkas 7101 S. W c s t c n i Ave. 

• ' »• . . . i . u i . •• 

AKT PAJKi>AVI»fO 
gio(-ernė ir but'ernė, geroj vietoj, už 
pigią kainų - (Juah binls. 
\ Atsišaukite: 

1857 W. Mortii Avc. 
Tch'fonas Ami i tagt 7S4t 

• 

AKT P 4 p M v n » 
2 lotai po 50 pėdų ant S4tos ir 
Mospratt Gatvių. $2.000 —4500. Ca
sh, likusius sulig sutartie."- Busiu o-
fisc kasdienų ir ncdėlioj nuo 6 ikt V 
vakare. 

N. J. SIMON, 
304 8. Donrbom Str. 

Bankas Ant Kampo 
47-tos Gat. ir Ashland Ave. 

Chicago 
• 
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BARGENAI, 
Parsiduoda mūrinis Cottage ant 

Bridgeporto, & kambarių, augs tas bei-
smantas , Kaina $2,260. 

Mūrinis namas, 2 flatu po 5 k a m 
barius, gražus daržas ir geroj vie
toj ant Bridgeporto, kaina $2700.' 

Mūrinis namas, 8 pagyvenimų, po 
8—7 ir 5 kambarius. Nauji toiletai 
ir vanos su medine garage del f 
automobil ių ant dviejų lotų. Lengvos 
išlygos, kaina $7800. 

Mūrinis namas su Moru ir 8 pa
gyvenimais, po 4 kambarius. Medi
nė garage užpakalyje. Kaina $6 500 
arba mainom ant mažo namo su 

LIETUVIU R0KADELLES 
STAT1M0 BENDROVE g V. W . RUTKAUSKASl[ 3 

• 
! 

pinigais. < 

ir Taipgi turime kitokių namų 
lotų bizniui aut pardavimo. 

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

Kampas 33-čios 
Atdara per dien^ NedėHoje. 

IH3S 

ADVOKATAS 
OflsM Didmleetyj: 

29 South La Salle Street 
Kambarį* 194 

TeL Oeatr&I 6S»0 

Vakarais, 812 W. SS St. 1 
TeL Yard* 4481 g 
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r MOTINOS! 
Ar norite kad jūsų dukterLs dirbtij geriausiam šio 

I miesto fabrike kur kiekvienai mergaitėj duodama pro-
= ga ir gera alga? 

s ' Ar nori kad jos turėti svarų darbu ir geras darbo 
= sąlygas? 

lo« Fondan apvalykime Lietn-
i i o ^ ; , rt,. iw. a •Jeigii taip, ir jei tavo duktė turi 10 metų amžiaus 

va nuo lenkų imliojo aru lie
kanų. Moterys! jūsų rankos 
daug gali. Paėmusios vilnas 
mezgimui sveterių ir pančiakų 
narsiai mūsų kariuomenei, už
trukote ir iki šiol da to dar
bo neatlikote, sukruskite, pa-
sistengkite, kad iki .jckaiičiam 
Tautos Fondo t seimui, kuris 
Ims p a i l g o j e rug]).įiieio ir 
pradžioje rugsėjo manesių., 

£ ar senesne, tai lai atsilanko pas mųs. Darbas randasi 
prie pope ros, geriausias koki jauna mergaite norėtų tu
rėt. Subatomis iki piet. Pamatykite Miss Murphy. 

f Rand McNally & Co, 
I 536 go, Clark St. Chicago. 

2-ros Lubos 

. \KT P4iRDAl ' lMO 
trokas labai parankus del bakerių ir 
kitų grocernes isrežiojiino, yra būda-
votas labai puikini gera lSvaįtdu. Ga
lima matyti kasdien pas 

I-. AZLKAS GARAGL, 
a » 0 ! Auburn Ave» 

NAMAI ANT PARDAVIMO 
2randos, o žemai krautuvė gera vie-

• K 
GENERALIS ELECTRI 
CAL KONTRAKTORIUS 

Suvedu dratus j namus ir patai-
sau kas tik reikalinga prie e lek
tros. 
PETER BERNOTĄVIČIUS 
2131 W. 2*rd PI. CUkago, 111. 
Telefonas Canal 4187 

X : 

ta bizniui. 
4751 8o. Honore Str. 

2 pagyvenimu mūrinis namas — b 
ir 6 kambarių, gazaB, vanos. Didel is 
1 pagyv. medinis namas užpakalyje 
t inkamas del krautuves ir garadžius. 
$4700.00. 
S206 So. Canal Str. 

Yunls 7144. 

I 
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PIGIAI I R GŪRAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo 

tus, farma* ir visokius biznius. P a s 
mus gal ima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite paa: 
A. GRIGAS & OO. 

3114 S. Ualsted st., CbJcago, m . 

T I M H . I I r w i . | " 11 n»> \IŲ u^—T 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

TRUPUTI APIE SENĄJA 
LIETUVIU KO

LONIJA. 
Fanuos — Jeigu dar negir

dėjai, kur galima lengvai pra
lobti, tai atvažiuokite čionai 
ir pamatysite, kaip Lietuviai 
šioj apielirikėj gyvena ir kokie 
puikus javai ant-laukų. 

Tuomet kelias geras ukes 
kurias dar galima nupirkti už 
pig'ui kain^, nes yra keletas 
svetimtaučių, įsimaišiusių ta
rp lietuvių, kurie nori pasit
raukti toliau. Čionai žemė la
bai derlinga. 

Del platesnių žinių kreipki
tės laišku arba ypatiškai prie 
mūsų. 

Jeigu norėtumėt važiuoti, 
parašykite laišką tai mes pa
sitiksime jus ant stoties. Ne
praleisk savo dienas vergijoj, 
bet ieškok sau linksmesnio ir 
sveikesnis gyvenimo. 

ONEIDA LAND 0 0 . 
McNaughton, Wisc. 

Dr. P. P. ZAJLLYS 
Lietuvis 

10801 So. Michigan, Avenue 

) | « » » » « Į « • • • » » » » » » » » m • ! • • • • 

Obio. 
Lietuvių Kokadelles Statinio 

Bcndrovėd šėrininku susi rinkimas 
buvq ka<J laikine Valdyba galėtų 
perduoti atskaita iš gyvenimo ben 
drovės ir apkalbėti busiknčius plo-
nus-naujai pradėtui darbui. 

Pribuvo ant susirinkimo ir is 
kitu miestu amatniiikai lietuviai 
kaip tai p. Šląpikevieius iš Gary 
lnd., earpinderis p. Jonatas iš 
Pitt&burgo, elektriškas inžinierius 
p. B. Rakauskas iš CJeveland, ar
chitektas p. K. Stupinkcvieius iš 
YoungstoAvn, mašinistas, ir p. J. X ' "* •* • l 
$ v. Z -v T ^ * C • A O fALAHDOSl t Iki 9 

Šeštokas is Dayton mašinistas. A- x£?€$d$$$s$$$$$i$t 
part tu dar buvo ir vietiniai p. M. 
Kerbelis. S. liadavičia ir piešėjas 
p. Jonaitis. Paremta svaratimu li
ko nutarta visokiais budais remti. 
taip. naudinga ir pageidaujama 
Lietuvių Rokadelles Bendrovė ku
ri užsiima konstrukcijos darbu 
statys namus, tiltus, išdirbines 
medžiaga namu statymui. Kol kas 
dirba Akrone ir kituose miestuose, 
gi sudėjus užtektinai kapitalo dali 
perkels Lietuvon kad pagelbėjes 
atstatyti L'c'.:;.a. 

Lietuviu Rokadeiies Bendro.es 
dabartinis kapitalas $50,000 su {u: 
dinimu iki $500,000. Bendrovė y 
ra inkorporuota Ohio Valstijoj ir 
po valdžios priežura. 

Lietuviu Rokadelles Bendrovė 
savo užgimimu nekenks osauėiom 
ir busianeiom Bendrovėm b*1, 
stengsis būti kogeriausiose sau*i-! 
kiuose su kitomis Bendrovėmis. 
Šeras po $10.00 priimame Li'oer-
ty BoudsuH už lygia vertė. 

Į valdyba antriems metams pa 
teko 8ekautiejc: Pirmininką? S. 
Itądaviva, uai»ų **#l :.»;įi Afev> 
ne, Vicc Firm. B. Rakauskai, a. 
chitektas Sekr. M. Kerbelis, Iž l 
ninkas K. Stupinceviciuč, Priž^, 
rėtojat; Kasos Jonaias :i K. Z'Č6-
tokas. 

Lietuvių Rokadelles Bendrov«v. 
antrašas kur su -isc> r.'s rc:]iu-
lais g^":u':a kreip'.K Šarkis: 
The Rokadelle Building Co. 
130 Weo»ter Ave. 

Akron Ohio. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė s a r o of is* po n a m . 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovu, motery ir vy
rų Ugo. 

Valandos nuo 10 iki 12 Išryto; nuo 
t iki 6 po plotų: nuo 7 iki S:It 
vakare. Nedėliotais 10 iki 1. 

Telefoną* D r c i e l 28&0 

3 
Telephons: Tards f482 

AKUšERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių l i fose ; r ū 
pestingai prižiū
riu l igonę ir kūdi 
ki laike l igos. 

S255 So. Halsted SU, Chicago, UI. 

TaL Ororer 704 

Dr. C. Z Vezelis 
U0ETUVI8 D E J m m ' A f i 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak . 
Seredomis nuo 4 lyg 9 rakare 

4711 SO. ASULAMD AVU91U« 
arti 47-toa G a t r ^ 

n»»»»»••» » » p •rm • J . 1 mm\ 

r ASFORTTJ BliAMKAB 
PfLiDOlOB 

DYKAI. 

Balt lo OoutnlUtlou Bureao, Inc. 
15 So. Dearbora St- Ohlcaco. 

Room M* 

I 

—'» » » » » • • m m » i » — ^ ^ » j | 

DR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 2 t meta i 

Ofisas S14t So. Morgan St. 
Kertė S2-»o St,, ttUongo, m . 

SPKC1JAJLI6TAS 
Uotertaku. Vyritkų, taipgi c a r o - j 

a i šku Ufn . J 
OFISO VALA?n>OS: N p o 14 ryto 
iki t po pietų, n u o 4 iki i valam-
da v a k a r ą 

NedėUomis nuo 9 iki 2 po plot. 
Telefoną* T*?4» * * ' 

« ^ 9 
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MILŽINIŠKAS 

PARAPIJOS NAUDAI 
Švento Antano, Cicero, 111. 

* 

S 

Šeštadieni liepos 31 li>20 

Nedelioj, Rugpiučio-August 1 d., 1920 
Bergman's Grove (Darže), Riverside, UI. \ 

J Kerm o-Rengia visi Ciceros Lietuviai Varde K. Federacijos. Tai bus Jomarkiškas — 
sius, nes bus to Ko dar suligšiol piknikuose nebuvo. ^ _ ! 

Pradžia U A. M. — Išlaimėjimas 5 P. M. Širdingai kviečia: Komisijos ir Klebonas. 

*4 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

i 

Šeštadienis liepos 31 d.. 
Šv. Ignacas Lojolą. 

Sekmadienis, rugpjūčio 1 d.. 
Šv. Pe t ro retežiai. 

Pirmadienis rugpjūčio 2 d., 
Parcijunkulos atlaidas. 

DALINSIS PELNĄ SU DAR 
BININKAIS. 

AUTOMOBILIŲ AUKOS. 

Darbininkai gaus 60 nuoš. 
pelno. 

NĖRA ANGLIŲ! 
DAUGELIS DARBININKŲ 

STREIKUOJA. 

Washingtonan šaukiamasi pa 
gelbos. 

Anglių klausimas pasilieka 
neišrištas. Chioagoje įvairios 
industrijos turės sustoti. Nes 
negalima noi manyti, kad lui
tu kokios nors pagelbos. 

Geležinkeliu kompanijos pa-j mo, iš tų 12 milijonų f>0 nuoš. 
skalbė," joic tolesniai auglių turėtų tekti darbininkams pi-
npgaiis privatiniai sandeliai, nigais ir serais, kaip Suv. Vai 
Anglys pirmiausia bus prista- stijose, taip ir Kanadoje. 

International ITarvester C1o. 
paskelbė, jog ateityje kas me
lai kompanija savo darbinin
kams skirs (10 nuoš. iš pelno, 
koks atliks atėmus 7 nuoš. už 
indėta kapitalą. 

Pelno dalis darbininkams 
bus išmokėta pinigais ir se
rais. 

Kad suprasti , ką reiškia ta
sai kompanijos sumanymas* 
reikia žinoti, jog 1010 metais 
International Harvester Co. 
tn rė į ) $12,000,000 pelno atit-
1 raukns nuošimčius už in<lė
ti) kapitalą. 

Taigi sulig naujo sumany-

Pradėjus sausio 1 d., š. m., 
ir baigus liepos .'50 d. Cliicago-
je ir apylinkėse nelaimėse su 
automobiliais žuvo 27.1 žmo
nės. Tuo paėiu laikotarpiu 
\re\v Yorke žuvo 272 žmonės. 

Atrodo, kad Chieago su New 
York n lenktyniauja. 

Skir tumas tik tame, kad 
Cliieagoje dukar t daugiau 
žmonių žūva automobilių n S 
laimėse^ kaip New Yorke, pa
lyginus abiejų miestu skait-
liūs gyyentojų# 

draugijų bei kuopų atstovai kvie
čiami susirinkti, nes turime ap
tarti daug svarbių reikalų. Taip
gi rinksime delegatą į Federacijos 

PAGAVO DU VAGILIU. 

tomos viešosioms ištaigoms. 
Paskui bus reikalingos patie
ms geležinkeliams. 

Ateinančia savaite Obieaga 
gali paliesti abelnas krizių, 
kuomet prisieis uždarinėti įs
taigas del pri trukimo anglių. 

Anglekasiai streikuoja Illi
nois ir Indiana valstijose. A n 
glekasyklų vedėjai nenori su 
jais tarties. 

Žmonės šaukiasi TVasbing-
tonan. Bet ir tenai tno reika
lu perdaug nesiskubinama. 

POLICIJA ATRADO DALĮ 
PINIGŲ. 

Buvo rašyta kad ana diena 
penki plėšikai užpuolė TIart, 
Sebaffner & Marx kasininkų 
su pinigais. Atimta daugiau 
$10,000. Du plėšiku pašauta 
ir suimta. 

Pašautas plėšikas Spakows-
ki ligoninėje išpažino, kad jis 
tų pinigų dali, daugiau 4 tuk-
Rt. dol., atidavęs savo motinai 
paslėpti. 

Suareštuota jo niotina, Ele
onora Spako\vska, (>f>0 O'Brien 
gat. Pinigai atrasti sukimšti 
stalo kojon. 

Šių metų pelno teks darbinin 
kams 

Kompanijos darbininkai 
gaus dali pelno už šiuos me
lus. Xes sumanymas dalin-
ties pelnu bus veikiai Įgyven
dintas su |)ažymėjimu turįs 
galę pradėjus sausio 1, 1020. 

Kompanijos "stoekbolde-
r ia i ' (šėrininkai) l lobokene, 
X. J., turėjo susirinkimą i 
pripažino tą sumanymą. 

Be to tam paėinm susirin
kime »nutarta padidinti kom
panijos kapitalą 00 milijonų 
dol. daugiau. Tš to padidinto 
kapitalo seru teks darbinin
kams. 

Oivilės karės veteranas Ja -
eob Braure State gatvekariu 
važiavo namo. J i s iš federalio 
luisto buvo gavęs $77 pensi
jos. 

Clatvekaryje du vagiliu iš
t raukė jam iš kišeniaus tuos 
pinigus iššoko iš gatvekario 
ir pasileido bėgti. 

Tai matė gatvekario kondu
ktorius. Tad sustabdė gatve-
karį ir leidosi vyties piktada
riu. Tuo tarpu pasisuko de-
tektivas ir tasai sugavo abudu 
niekšu. Pas viena iš įu atras-
t i pavogti pinigai. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ DIEVO APVEZDOS 

PARAP. 

MIESTAS GAVO DAUGIAU 
PUSKETVIRTO MILIJONO 

DOL> 

Dvi grupės. 

Kompanijos darbininkai tam 
tikslui padalinami Į dvi gru-
pi: viena paprastų darbininkų, 
kita dirbančių kompanijos o-
fisuose ir vedančių visą dar
bą. 

Pelnas darbininkams bus 
padalintas kas metai apie ge
gužės 1 diemu Kad gauti pel
no dali darbininkui vra salv-

1 ga kompanijoje išdirbti išti
sus metus ir kitų metų dalį, 
kol pelnas bus dalinamas. 
Darbininkui mirus, jo dalis 
tenka namiškiams 

Labd. Sąjungos 4 kuopa laikys 
mėnesinį MISI rinkimą parapijinės 
nokyklos kambaryj (prie 18 ir 
i nion 
d., š. m., 8 vai. vakaro. 

IŠ NORTH SIDE 

Nedelioj, rugpjūčio 1 d., tuoj 
po pamaldų, įvyks mėnesinis susi
rinkimas Labd. Sąjungos 6 kuo
pos šv. Mykolo Ark. parapijos 
svetainėje. Visi nariai kviečiami 
koskaitlingiausia atsilankyti. Tu
rime labai daug svarbių reikalų 
aptarti. Katrie dar nėra užsimo
kėję mėnesinių mokesčių, prašomi 
užsimokėti. Visi nepriklausantieji 
prie Lab. Saj. kvjfeiami ateiti ir 
įsirašyti. Rūpinkimės našlaičiais, 
parodykime savo gailestingumą, 
ištieskime jiems pagelbos ranką. 
Neduoki me savo tautai skęsti 
varguose, bot bukime snsipralil
siais. 

S. Bitautas. 

VISIEMS ALUMNAMS 
ŽINOTINA. 

Laikytame susirinkime ketver
ge, ai u m na i nutarė turėti išvažia
vimą rugpjūčio J d. j Beverly 
Hills, 87-th Ashland Ave. Visi 
Alinimai nepamirškit susirinkti 
prie bažnytinės svetainės 10 vai. 
ryte. Kiekvienas turi svietu pa
siimti i r užkandžių. 

Visiems suėjus, važiuosime j 
paskirtą vietą. 

Alumnė. 
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DIDELIS PIKNIKAS Seimą. ^ ^ ^ ^ ^ M f f _ 

Valdyba. ; iiiniiiiiiffiiiitiiiiiiiitiiiiiifiiitiiiititfitiiiif-
• > - Rengiamas 

DR-STES MEILES LIETUVIU No. 1 

i 
Ned. Rugpjūčio 1 , 1 9 2 0 

LEAFY GROVFf, Willow Springs, III. 
Prasidės 10 vai. ryto 

• ^ m -m 

^ Kviečiame publiką skaitlingai atsilankyti, nes mes esame prisirengę patikti kuo i 
:. geriausiai. Bus puiki muzika, vedama Juozapo Varnagio. Negailesit atsilankę. 

KOMITETAS, i 
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IŠ TOWN OF LAKE 

Federaeijos 7 skyrio mėnesinis 
susirinkimas jvyks panedėlyje. 
rugp. 2 d. baž. svet.. 8:00 vai. 
vak. 

Visi delegatai malonėkite atsi-^alvni) panedelyj, rugp.j 2 , , .. \ . . . . . 
Q t {lankyti, nes yra svarbių reikalų 

aptarti. P raitome susirinki i pas-

PRANEŠIMAS AUTOBOBI- | 
LIŲ SAVININKAMS. 

OGDENPARK 

siiiomi pranešu, kad lieka atida
ryta ttkra automobilių taisymo ftapa. 
po vardu <>gden Park. Auto Repair 
Shop. 

Su amatu esu gerai susipažinęs, ir 
todėl užtikrinu, kad darbą atliksiu 
atsakančiai, greitai ir pigiau negu 
kitur kur. Mano tikslas yra toks, kad 
darbas but atliktas atsakančiai, o ne 
kad tik atstumus nuo ranku, darna 
galėfiu atlikti visokj, nuo ratų iki 
viršaus. Taipgi turim tam tikrus J-
ranklus del rediatorių, geležiins su
virinti "VVeiding" rnrhon'ul is de
ginti. 

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

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

— — 

JC *.*»» — — — — — »-m-^*m*»+ 

Kviečiami visi nariai skaitlingai , . . ., T^ . , . . . . . kirtu laiku. Katros draugijos pa nusirinkti, nes yra svarstymui yra 
daug svarbiu dalyku. Kviečiami ir 
nepriklausantieji ateiti ir JMirah.vti 
Lab. Są.jungon ir sykiu darbuotis 
našiaič:ą naudai. 

E. M. rast . 

CICERO, ILL. 

Balandžio, gegužės j r hirže-

SUIMTI AŠTUONI INTA 
RIAMI. 

)io mėnesiais Ohieagos telefo-J ^ , . v. . _/w? , . , 
, . _ ... Belmont vie.sbutvi, 70fi W. nų kompanija padare 7 vnili- , r v ,.*.. Madison gat., policija suares-

jonus <lolierių pelno. 
Iš to pelno kompanija $3,77-

2,70 išmokėjo miestui. 

PAVOGTA $20,000 VERTĖS 
BLIZGALU. 

Tomis dienomis Auditorium 
viešbutyj pavogta $20,000 v^v-
fės blizgalų, prigulėjusių mo
distei Mr»- Olive Crone ir jo 
dnkterei Fazei Crone. 

Detoktivnms iad uždumta 
naujas galvosūkis. 

tavo 8 intariamus žmones. Pas 
kiekvienų iš jų a t ras ta po re
volverį ir daugybė amunicijos. 

Suareštuoti pasisakė atvy
kę iš Mihvaukoes eia gauti 
darbo 

Bet policijai buvo pranešta, 
kad jie visi dienomis miego-
!aw, gi naktimi* nežinia kur 

išeidavę. 
Policija pradėjo tardymus 

^u tikslu pat i r t i , kas jie por-

Draugija Sv. Antano iš Padvos 
laikvs mėnesini susirinkimą su-
batoj, liepos 31 d., 11120 m., 1 ?>Q 
valandą vakare, Š^. Antano pa
rapijos svetainėje. 

Kviečiami visi naiiai būtinai 
susirinkti, nes tarime daug svar
bių reikalų, kurie kiekvienam na
riai turi rūpėti. Priežastis parke-
lnr.o susirinkimo yra ta, kad lai
komoje susirinkimų dienoje jvyks 
drrugijų pikniką-! parapijos nau
dai. 

Valdyba. 

silikusios su mokės., prašomos už
simokėti. Nepriklausančias draugi
jas, ypač" vyrų, kviečiame atsiųsti 
atstovus. 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

IŠ WEST SIDĖS. 

Labd. Sa.jungos 7 kuopa laikys 
mėnesiu* susirinkimą netie:ioj, 
mgpj. I o., 4 vai. po pietų l.až-
nytinėje svetainėje. 

Gerbiamieji labdariai, meldžia
me susirinkti tan posėdin, nes tu
rim apkalbėti daug reikalų. At
eidami atsiveskite ir naujų narių. 

Valdyba. 

IS BRIOHTON PARKO 

Dr. C. Z. Vezelis, kur is bu
vo išvažiavęs su savo šeimy
na į Sodus, Micn. ant vakaci-
jų, gryžta atgal ir bus savo 
ofise po num. 4712 S. Ashland 
Ave. panedelyj Rugpjuėio 2rų. 
Reikalus turintieji galifė atei
ti j ofisą. . X-

EXTRA BARGENAS 
Parsiduoda Ext>reso Biznis ledų ir, 

anglių mufavimo. Du trokal Garford 
2 pusės tono, Fordas 2 tonų, 1920 
metų ir vienas Overland 5 pasažierių, 
karai visi atrodo kaip nauji ir par
duosiu viską už puse kainos. Biznia 
išdirbtas per 8 metus ir namas mū
rinis vieno pagyvenimo su garadžiu-
ml. Parsiduoda kas norės gaK-s ii na
mą, nupirkti arba atskirai pirkti. 
Priežastis pardavimo greitu laiku 
išvažiuoju Lietuvon. PaaazlerlnJ karų. 
mainysiu ant loto. Kas norit daug 
pinigų padaryti, tai atsišaukite pas 
savininkų.: 

t. AUGAFTIB, 
Sltt U . SS-rd Str. 

PUODO Tards 164S. 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAlnUoi 

; 
Kainos kurios pritinka kiekvie

nam kiseniuu Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai mažiau negu wholesal« 
kalnoa. 

Vyru Ir Jaunu valkynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet .neatsisauktl siutai ir overko
tai su dirželiais ir be, for fitting 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
aiutu Ir overkotu po $15, 17.C0, 
$20, $22.60, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir auga-
čiau. Vyru kelines $4. ir augsdiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalia nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo \ 
Europa. 

Atdara kiekviena diena iki t 
vai. vakare Subatomia 10 vai. Ne-
dėllomis iki 6 vai. vakarą. 

8. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

I 

M I L D A 
MILDOS T E A T R A S ats idarys SUBATOJ , liepos 31, 1920, 

6:3U vai. vakare . Liepos 5 dien^ tapo uždary tas dėlei padari
nio reikalingų pataisymų, ir dekaracijų, kurios j au yra užbaig-
amos. Iki Subatai viskas bus pilnai užbaigta i r MILDAS TE
ATRAS ats idarys kaipo -vienas iš puikiausių i r gražiausių 
teatrų mieste Cbieagos. Visi, kurie matė dekoracijas Mildos 
Teatro sako, kad kito tokio gražaus tea t ro Chicagoje nėra. 
Suimtoj, kiekvienas iš lietuvių galės pamaty t i , a r t ikra i lieu-
viai turi gražiausį Chicagoje teatrą. Je igu tas pasirodys t ikrai , 
taKiš t 0 galės visi lietuviai pasidžiangti . Yra tai p i rma didelė 
lietuvių teatralė įstaiga, ir jos pasekmingas vedimas parodo, 
jog lietuviai gali sugebėti vesti dideles gražiojo meno įstaigas. 

Atsilankiusiems j Mildos Teat rą a tkre ipiama a lyda j dvi 
ypat ingas dccoracijas, Viena didelė dekoraci ja y ra tai ant 
sienos staėiai ineinant į teatrą^ t a i p vadiname " F o y e r " , kur 
y ra reprezentuotas sceniškas menas :— šokėja. An t ra s dides
nis paveikslas ant drobės randasi an t "P rescen ium Arch ,*? 

ant lubų. Tas paveikslas reprezentuoja dramą ir muziką. Be 
tų dviejų didelių atistiškų paveikslų an t drobės, reikia tėmyti 
visa dekoracijos darbą nuo pa t " L o b y " iki lozu. Ant sienų, 
iš abiejų pusių, an t balkano, reikia pastebėti rožių vainikus, 
nupieštus aliejaus spalvomis. Y r a ka ip g y v i 

Seenoje statomi keturi ak t a i : 1) Burg Bros.— " H a n d Ba-
lancing , %; 2) Mohn & Eldr ige ,—"Nif i ty Nonsence" ; 3) Duel 
ir Wordward , — " B i t s of Vaudev i l l e , , ; i r 4) Kepper Ir Classy 
Cupids, - " W h i r l w i n d D a n c e r s . " 

Be to, bus duodami gražus krutamieji paveikslai , 
į žanga : Balkanas 17 centų, apačioje 28 centai. 
•Nedėlioję tea t ras bus a tda ras nuo 1:30 po pietų, iki 10:30 

vakare. 

MILDOS TEATRO BENDROVĖ, 
J. J. Hertmanavičlus , Sekr. 

', 

vieni. -

Amerikos Lietuvių R. Katalikų 
Federaeijos 19-to skyrio susirinki
mas bus nedėlioję, rugpjūčio 1 
d., Nekalto Prasid. parapijos sve
tainėje, tuojaus po pamaldų- Visi 

A. PETRATIS S. FABIJONĄ*. 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

KFAI. ESTATE— INSl7lt.\NCE 
European American Bureau 

siunčia Pinigus, Parduoda 
Iiaivokortes 

NOTARUISAS j 
809 W. S5th. Str. Cliloago, IU. 

Tetephone Ikoulovsrd 611 

f DR. J . SHINGLMAN 
Gydytoja* ir Chirurgą. 
Ofisaa 4930 W. 13 8t. 

fmmp. 4» Coort 
R#«. I9M W. 49 Avenoe 

TalAfonaa Cicaro t t l f 
Oflao Cicaro 4t 

KAIJ1AMB LIETI7TIAKAJ 
»m m m m m m m m * — » «• • » • — • • • m m 

Telefonas Bouhvard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSSl 8. Halsted Str. 
VALAKDOS: f—12 A. M. 

1—6; 7—t P. M. 

: • : 

AKINIU IŠPARDAVIMAS 
ŠIA VISA SAVAITE 

PIRKITE NUO DIRBĖJO 
Paimkite Kito Pelną 

ČIONAI JŪSŲ PROGA!! 

Tiktai šią Savaitė 
Mes siūlome Jums A-
kinius su paauksintais 
kraštais, bi kokio sty-
liaus su Toric stiklais, 
tai didžiausias barge-
nas. 

Akis egzaminuojame 
dykai. Tiktai Sia s a 
vaitė. 

$025 ir Aukščiau 

Mes Dirbame Savo 
Stiklus 

Akinius, kuriuos pirkai 
pas mus, DUS padaryti 
ant orderio. Mūsų kai
nos visuomet semesnea. 
Atsinešk sumuštus a-
kinius. Mes padirbsi
me tau kitus į viena 
diena. 
Paauksinti Akiniai 

$4 ir aukščiau 
Ausksiniai Akiniai 

$6 ir aukščiau 
Dr, F. K. CARTER 

23 metai ant State Gatves 
ŽVAIROS AKYS PATAISOMOS" 

be jokio skausmo, chloroformo* arba ligonbučio, vienas atsilanky
mas f mano ofisą. Jus užtikrins. Aš galiu Jums nurodyti Šimtus 
žmonių, kuriems aš atitaisiau žvairas akis. Pareikalaukite vardų 
ir adresų nekuriu. Gal nekurie iš jų yra jūsų draugai. Žvairos akys 
duoda nesmagumą., nelauk ilgai, bet ateik tuo jaus. AS gali it Jums 
palengvinti. Mano kainos Jus užganėdins. Norint daugiau sužinoti 
reikalaukite dyai knygutės "Žvairos Akys Pataisomos 
Antros du 
ris J Žie
mius nuo 
Fair, žiūrė
kit kur Svi-
TSOS sukasi 

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

valandos: 
- u o 9 ikif 

Kedėlio-
rnis 10 iki 
12. 

120 So. State Str. 2 ros lubos Chieago, IU. 


