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Nežinia kas gali įvykti 
Vokietija.
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Lenkų Vyriausybe ir Žmones 
Kraustosi iš Varšavos
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ls V ar ša vos Pranešama-Boise
Neapleidžia Vilniaus

Nėra Žinių Apie Bolževikų-Lenkų 
Armisticiją

GRIUVO BREST-LIT0VSK0 TVIRTOVE.
LONDONAS, rugp. — Iš Berlyno pranešta, kad lxd- 

še>vikai jgiėmė Brent-Litovsko tvirtovę, už 110 mylių rytuose 
nuo Varšavos.

Ta-tvirtovė lenkams skaitėsi stiprinusias šmas apsiginti 
priešininkų. -

______ _ «
ATIDĖTOS ARMISTICIJOS TARYBOS.

VARSAVA, rugp. 2. —• Lenkų užrubežinių reikalų ofisas 
gnvo žinių, kad bolševikai nrniiatįeijines tarybas su h-nknis n- 
tiilėję ligi rngpjučio 4. Tos taryl»os turėjo prasėdėti hep<>s 30.

Varinvn nei n r i 4iuin nuo urvo arinistici iinės komisiios.• •» ** 
"katra pasiųsta jier mūšių liniją bolševikų pusėn. Pasklydo* 
gamins, kad bolševikai sunaikinę tiltus užpakalyj tog komi si- 
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ANGLAI AT8IŠAK0 IŠKRAUTI AMUNICIJĄ.

VARSA VA, rugp. 2. — Iš Danzigo čia atkeliavusieji įeit- 
kai jmsakoja, kad tonai išbrauti iš laivų amuniciją ir modžia- 
gą, prisiųstų lenkams, Imvo [Mišk irt n 80 anglų kareivių. Dalis 
kareivių atsisakė dirbti.

Angių koniendanto įsakymu iš jų 20 suareštuota.

EVAKUOJAMAS LVOVAS IR VARŠAVA?

BERI.YNAS, rugp. 2. — Lvove civiliai gyventojai 
iškraustyti.

Anot pranešimo iŠ Breslatu Varšava iškrnustoma. 
Dalia lenlcų vyriau*ylM>* jau jiersikėlusi į Kališių.

• - 

ATSISAKO APLEISTI VILNIŲ.
VARŠAVA, rugp. 1. — Lietuvos vyriausybės atstovui ap

leido Vilnių, miesto valdymą -palikilami rusų bolševikams.
Per kelias dienaa^su bolševikais buvo vedamos tarybos ir 

pasilmigė lie jmsekmių.
Čia iiuomoniaujaiua. kad tasai nuotikis buvo pakėlęs ir 

gaudą apie įsteigimą sovieto Kaune.

LENKAI TARIASI SU 
BOLftEVIKAIS.

v

jau

LENKŲ DELEGACIJON IN- 
EINA ROMER IR 80LLU- 

L0B. I

Paryžius, rugp. 2. — Fran- ' 
enzų vyriausybė, patenkintu 
sąstatu lenkų ann'isticijim*x 
komisįjos.

Komisijus pinuiniuku yra 
gen. Rome r. buvęs 1-sios len
kų armijos vadas. Kiu’s rui- 
rys yra pnlk. Sollulok Jin 
puikiai kalba rusiškai ir pa
sekmingai yni vod^s taryluu ; 
su bolševikais- Mnmmnsko. Iš 
jo daug ko laitkiamn.

Civilis delegato* yra Wro 1 
blevski, ministerio pirmininko 
pasekretoriua.

Varšava, rugp. 1. — Lenki
jos ministeris pinnintnkas Wj- 
tos vakar vakare buvo pain
formuotas, jog lenkų armisti- 
cijos delegatai susitikę subol. 
ševikų delegatais nnt vieške
lio tarpe Brcst-Litovsko ir Ba
ranovičių.

Lenkų delegatai Varšuva 
buvo apleidę liepos 30 ryte. 
Gi mūšių linijų buvo perva
žiavę nnt rytojaus vakare.

BOLŠEVIKAI UŽ 75 MY
LIŲ NUO VARSA VOS.

RUGPJŪČIO 2, W.

Chiengo nu pncmimcirtUi —Gra
bu oran Kandie ir rytoji šiandie 
vėsu, rytoj kilčiau.

Vakar temperatūra atigm'inumo 
67 L, žemiauaia G2 laipsn.

Saulė taba 5 :44; IridŽiaai 808.
Mėnuli* teka 9:14 ryte.

Paryžius. rigp. 2. — Vietos 
diplomatinėse sferose laitai ne
rimaujama dėl lenkų likimo, 
kuomet bolševikai nesulaiko
mai hrinujasi vi.< arčiau ir ar
čiau Variavo*.

Karės sferose nuomoniauja- 
ma, kad bolševikai dėl dides
nio parankumo ar tik neįsi- 
brinus rytinėn Prūsijon. Ir jei 
taij) padarytų, nežinia, kaip į 
tai atsineštų vokiečiai. Jei vo
kiečiai prieš tai nieko netu
rėtų. tuomet hutų aišku, kad 
jie ngpalairo nonlrnlybės ir 
sėbraujasi su bolševikais.

Ito galimas daiktas dar ir 
kitas. Jei vokiečiai nuspręs 
statyties prieš bolševikus, tuo
met talkininkai bus privers
ti leisti Vokietijai organiruo- 
ti skaitlingų armijų. Vokiečiai 
įgavę tą, kaip bematai, apxal- 
dytų Rusiją. To nepageidauja 
talkininkai.

UIIUimHHiMMNliililIHIlIlIlIlIilIlIlIlIlII 
BOLŠEVIKŲ LENKŲ KA

RES PADĖTIS.

Bolševikai tik už 6b mylių 
nuo Varšavos Iš Maskvos bol
ševikų armijai įsakyta visu 
smarkumu briauties ant Var-< - •* *
šavos, kuomet sutrukdomos 
armisticijos tarybos.

Bolševikai paėmė Lomžą ir 
Brest-Litovska. Jie sėbrauja
mi su vokiečiais rytinės Prū
sijos parabeliuose. '

—
Turėjo jie svarbų susirinkimą.

-------------- i

LEISTA DAUGIAU PELNY- 
TIES GELEŽINKELIŲ ' 

KOMPANIJOMS.
Berlynas, liepos 31. — “Tur- 

kų-Italų sųjungn išvaduoti is
lamo teritorijas iš prancūzų 
ir nnglų vergijos” čia turėjo 
pirmąjį susirinkimu. Tn nauja 
orgąnizacija turi šakas Rymo, 
Finino, Maskvoje ir Austrijo
je. Svarbiausias tos indomios 
organizacijos tikslas — pakel-

šio rugpjūčio 1 dienn 
l»u.< pabranginlas 

viršui iltinis gėlo-

F-*» “S* <i kor, prieS Angliję.j J.
prieš bolževikus mėginti pasi
laikyti išilgai Bugo ir Narevo 
upių.

Lenkų vyriausybė iš Varša
vos kraustooi i Kališių.

Kuone visi amerikonai ap
leido Varšavą. Am. Raudono
jo Kryžiaus medžiaga iš Var, 
šavos perkelta Krakovan.

Rytinėj Prūsijoj vokiečiai 
internavo 5.000 lenkų karei 
vių. 
miiiiiiimimmnniimimmififiiiiiiiimi

SURA8TI PLENAI UžPUL-i 
TI INDIJĄ.

VOKIEČIAI NU GINKLU O- Į 
JA LENKUS.

Tie pienai padaryti gen. Sko
bdavo.

Aštrios bolševiku lenkams są-
v
ųrgva-

Berlynas, rugp. I. — Penki 
tūkstančiai lenkų kareivių nu
ginkluota ir internuota Pra
sijoję. ’

Kiekviename bolševikų už
imtame mieste įsteigiami so
vietai.

Rytinės Prasijos parube- 
žiais rusų oficierai sako, jog 
tedševikų lenkams paduotos 
sąlygos bus tokios aštrios, 
kad lenkai nenoromis turės at
mesti.

Tas duos progos bolševi
kams vis dauginus išpatolo ap
supti Varšava.

BOLŠEVIKAI RYTINŽS 
PRŪSIJOS PARUBEŽIUO8E

Matyt, jie tariasi su vokie
čiais.

PADIDINTA MOKESTIS UŽ 
VEŽIOJIMĄ PREKIŲ.

nus- 
nn<i

Reiks daugiau mokėti ir ke
liauninkams.

RrvoYiurijinte veikimą?.
Allmnas Kvnfo gyventojas 

IChaliinn bey n'kvliavo Berly
nan. Jis pinniniuknvo paminė
tam susirinkime.

(’iinliinn kituomet yra buvęs 
atstovu Turkijos parlarucnte.

, Susirinkime diskusuotu re- 
! voliurijini* vystymųsis Tunise, 
Aigerijoj, Egipto ir Indijoje.

Lakūnas d’Annunzio.
Snsirinkina* paskelbta, kad 

šitai naujai turkų-italų orga
nizacijai pageli m m eina žino 
rias italų lakūnas Gabriele 
d’Annniizio. Jis pasiųlo gink
lų, amunicijos ir dali lai\\no 
iš Fimne.

Manoma, knd lakūnas ir 
pats jiakils darban jirieš an
glus ir prancūzus, kuomet jis 

I»•«« «*«• Irt********-

Su
Chicagoje 
vnžinėjim.'.s 
zuikeliais.

Stale l’uhlic Klinties komi
sija praeitą šeštadienį 
prendė k^nųunija: imti 
uronių tokias mokosi is.

Važinėjimas vienon jmson 
(liTcngojė ir i vakarine?- nites ' 

Į to dalis 10c., jei inokaiun gryš 
i nnis pinigais. Kas nori gi gn 

Ii pirkties išknlno tikėtus ir 
! keturis užmoka 35c.

Iš l'hicagts į hvanstonų 
13c.. arba Cili.’agos vienas ti
kėtas ir <lnr 7 ecntai grynais 
pinigais.

1‘ačiiun Evanstono 7 veidai. 
Be to komisija už važinėji

mą gatvekarinis Evanstono 
pakėlė mokestį vienu X*ntu 
daliginu. Taigi bus 7 centai.

I

UNGARAI UŽPUOLĖ AUS 
IRI JOS ARSENALĄ.

Pagrobė 2,000 šautuvų ir 
kulkosvaidžių.

21Londonas, rugp. 1. — Iš ru
sų versmių teko patirti, jog 
bolševikai Taškente karė? ar- 
chivuose atradę pirm daugelio 

' metų garsaui rasų generolo
Skobelevo pądarvtus pienus j 
ožpnlb’ Fudiją? <• —- r

Aiandic bolševikų generolai, 
buvusieji carų armijų vadai, 
studijuoja tuos pienus ir 
lig anų Itolševikai mėgins 
pulti Indiją.

Reikia atminti, jog rara 
nerolai yra išlavinti Skote 
levo tradicijose.

BOLfttVIKAIfiALE BREST
• LITOVSKO.

TEHERANE KARES PA-
- * -• drtis.

su-| 
už-i

ge-
I*.

Londonas, rugp. 1. —, Iš 
Maskvos olicijaliai paskelbta, 
jog liolševikų armijos dalys 

katsidurusios šalimais Brest- 
Litovsko.

Paryžius, rugp. 1. — Pran
cūzų militdrinė misija iš Var
šavos pranešė, kad rusų lx)l- 
ševikų raitarija pasiekusi ry
tinės Prasijos robežius.

Bolševikų mūšių linija, pra
dėjus Suvalkais, pratęsta ligi 
vietos, atsirandančios tiesiog 
šiauriuose nuo Varšavos.

Bolševikai aktualiai nejierei- 
į na Prasijos rnbežių. Bet. sa- 
j kenta, ji-* bndiaujasl su vo
kiečiais.

Misijos nuomone, bolševikai 
veda tarybas su vokiečiai* Su
valkuos*

iJ ftiaurmis bolševikų armijos 
. sjmmas veržiasi ant Variavo* 
. tiesiog iš šiaurių ir iš rytų šo
no.

Berlynas, rugp. L — Speci- 
jaiėje depeJoje iš Lurk, Prū
sijoje, laikraščiui Ncne Ber- 
liner Zeitung prinešta, jog 
l>olševikai pilnai apvaldė Su- 
vnlkn* ir jiočmę Lomžą, 75 
mylių nuo Variavo*. Taippat 
paeitą* Grajevų ir ftčuriną.

ĮSAKYTA SVETIMŠA
LIAMS APLEISTI VAR 

SAVĄ.

Londonas rugn. 2. — 
menkos, Anglijos ir Francu- 
ri’ioa pasiuntinybės įsr’u’* savo 
plirčiaibs apleisti VarAavą.!

Washingtor., rupji. 2. — Pa
sibaigė geležinkelių konijtani- 
jų aimanavimai dėl gaunamo 
muzo pelnu dabarliuiui.- Ur^iię 
genyhės laikais.

Tarpvalstijinė komercijos 
komisija autorizavo geleži fi
lių kompanijas imti didesnes 
mokestis už viską. Taip kad 
per metus visos kompanijos 
gaus pusantro milijardo dau
giau jtelno. ‘

Kompanijoms didesnis j)d- 
nas. sakoma, reikalingas pa
rūpinti geležinkeliams reikme
nis ir mokėti didesnius užmo
kesčius darbininkams, kaip 
yra jiripažinusi geležinkelių 
darbo tarvba.

Tad už kelių dienų geležin
keliams bus leista imti dau
giau:

Vakaruose prekių vežioji
mas 35 nuoš. _

Rytuose prekių vežiojimas 
40 nuoš.
. KaluuoUoiic .Facilikoųjakgajk 
čiuose prekių vežiojimas 25 

I nuoš.
Pietuose prekių vežiojimas 

2.) nuGs.
Pieno vežiojimas 20 nuom.
Keliauninkams važinėti 20 

nuoš.
Pullmano miegamuose va

gonuose važinėjimas 50 nuoš.
Kompanijos gerai jtelnys vi

suomenės lėšomis. Bet ai jos 
duos visuomenei tinkamą ir 
reikalingą patarnavimą, tai a- 
leitis jmrodys.

%

Liepos 
30 d. anksti ryte apie 800 Vn- 
garijos npsrinkluotų ir luiifor- 
itinef ų vyrų priėjo Anstrijoa' 
rubežių ir užpuolė Furstenfeld 
arsenalų. Tngarai nuginklavo 

! arsenalo sargybą ir paėmė 2,- 
; (MMI šintuvų. 2.000 uniformų 
j ir 21 kulkasvaidžių.

I /.puolikai su tuo grobiu 
Fngarijon sugryžo motorinė- 
mis mašinomis.

Austrijos vyriausvk* pnkė- 
■ !ė protestų prieš l'i’.ęariją- 
11'anūkai*v» nžpmdikits nuimti 
• sti. grobi sugrąžinti, atsipra
šyti ir duoti atlyginimą.

1 Apie tą įmotikį Aiisirijn tlio- 
; jaus pranešė svetinių šalių 
misijoms.

Aitrinai iinoinoninujn. jog 
Jai Imsiąs dariais Austrijos ir 
, >’dgnriji“- reakcijonierių šuo- 
l Iralbiaviiim.

I
Vienna rugp. 1.

Londonas, rugp. 1. — Per
sijos sostinėje Teherane jmn- 
kelbta karės padėtis.

SUAREŠTUOTI 7 KORĖ 
ONAI.

I

Seoul, Korėja, rugp. 1. 
(*’in sunroštilota 7 kon*onai. ■ 
j>as kuriuos atrasta bombų, 
-lų norėta jmsikesinti prieš 
valdininkus.

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.SS.)

ARKIVYSKUPAS IŠKE- 
LIAVO AIRIJON*.

THINuS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

VADAS NEKLAUSĄS LENI
NO ĮSAKYMŲ.

Paryžius, rugpj. 1 — Pran
cūzijos užrubežinių reikalų o- 
fisas gavo žinių iš Maskvos, 
kini lenkų šiauriniam fronte 
Itolševikų kariuomenei vado
vauja gen. Pugačevskii.

Sakoma, paties Lenino jam 
buvę įsakyta pertraukti brio- 

»’•-

New York, rugp. 2. — Ne
žiūrint anglų nepasitenkinimą. 
Austrijos Arkivyskupas Man- 
nix visvten praei'ą šeštadienį 
iš čia 
tie iškeliavo 
sios žmonių 
siriitkusio!-
gerbti Arkivyskujuj prieš 
išplauksiant laivui.

garlaivių Bal- 
A i riji >n. I telžia n- 
nunios buvo sa- 
prii’phiukoii

4 ŽUVO OAI8RE.

pa
jini

ta-
K"-

vimąsi I>*nkijon. Bet tasai 
nerolas neklausąs.

Maskvoje bijomasi, kad 
-ai jaunas vadas kartais
Ii Rusijoje įsteigti militarinę 

Į diktatorystę, jei jis neklausąs 
paties Itolševikų galvos.

Pačių komisarų tarpe baimė 
didėjanti dėl jo nepaklusnu
mo. Tuo labjaus, kad kariuo- 
iii«*nė jį įni rti gerbia ir jam 
nilnai atsidavusi.

TURKAS ATSISAKĖ 8OSTO

NEKUOMET TAIP NĖRA.
— Aš turiu darbą tamstai, kaip esu pažadėjęs

Tasai ;s’kym«s , kulnu juda- i — Pasveikinu tamstą., bose. Tamsta esi vienas ypatingas 
rė nemalonų įspudj. Į žmogus iš politikierių. Nes pildai savo Žodį. Kiti taip nedaro,

KonstantinojioHB. rugp. 1.— 
Turkijos uosto įpėdinis Ahdul 
Madjid effendi atsisakė nuo 
įpėdinystės. Negalj* pakęsti 
p3**»'’inancio5 Turkijos taikos 
-ut atties. •

Philadelphia, Pa.( rugp.
Ties North Fourth gat. sude
gė penkių augštų ’ estas, ku
riame bnvo keletas įvairių 
dirbtuvių. Gaisre žura 4 žmo
nės

1.—

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

PINIGU KURSAS.
Svetimą viešpatijų plūgų VrT- 

lė. mainant nemažiau be-
pm 31 Imvo tok'ut sulig Mcndumta 
Loan and Trust Co.: 
Anglijos irtrrlingu svarui

| Lietuvi* 100 «uk»inų
I Lenki jos 100 markių 
į Vokictijo* 100 markių 
' Praaenzijaa už t <toi
Šveicarijos ui 1 dol.

$3-74
2 40

240
U ir. v>t
5 fr. 86
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Metanas ...
PUM-I Mrt*J 

6UV. VALST.
.Metama ...
Pusei Sietą

Prenumerata mokael Ikkalno. I-al
ka* njtalloel nuo utalroJIytno d ten ve 
ne nuo Naujų Motų Norint porntal- 
nytl adreM viaada reikia prUdųati Ir 
centui adresas. Plnlfa.1 rerlsuola sių
sti Rperkant kratoje ar ex,-rc»o "No- 
uey Order” arba įdedant plnlyua J 
registruota lalAktj.

' mių ir atsargių.Smetonos bei| 
Galvanausko rankų į radika
les Rusijai patinkančias Na
ruševičiaus ir Grinevičiaus 
rankas.

Jei bolševikų kariuomenė 
ir ištikrųjų (atdarytų perver- 
smę Lietuvoje, tai ta pervers
me tik labai pakenktų pa
tiems bolševikams. Devynias- 
įlešinils nuošimčių Lietuvon 
žmonių dalyvavo balsavimuo
se. Jie išrinko nctailševikiškų 
Seimą. Jei bolševikai tą Sei
mą laužytų, tni labai skau-
dž.iai (Nirodvtų visai Lietuvai,

<<
1800 W. 46th St. Chicago, III.

i 
i

Draugas” Publishing Co.

t i jos priešas.

ff

I

jog liolševiznias yra .lem.okra-
Ata'jojaiue ar

bolševizmas šinmlie to norėtų.

Tretininky Kon 
gresas.

: Kauno Revoliucija.
Ketverge, 29 liepos, šių me

tų. telegrafų agentūros vadi
namos A»ociat«-d Prvss iŠ 
V.-.ršavos telegrafavo Į Ameri
ką. kad Kaune kilusi revoliu
cija, kad tautinė valdžia nu
versta. ir ka*i Lietuvę valdą

\teiniineinis metais, tv. spa-
2, 3 ir 4 dienomis 1921 m. 

Chicagoje Ims visatinis pasau
lio tretininkų kongresas. Ku- 
• liin-tri Lucliosin ir jo žmona 
Buoiiii Domiu ta|M> pirmuti
niais tretininkais 1221 metais, 
tai busiantis kongresas yni ju
biliejinis, nes jMižytni 700 metų 
sukaktuves.

Kitų tautų tretininkuose bū
davo ir vra labai žymių as

bolševikai.
Mes tokių telegramų turė-

jome jau tris. Jose visose bu-
v*> pranešta. kad revoliucija
pavyko Kauno, o tuomtarjm
tiesa buvo visai kitokia.

Pirmu atveju n’voliuciją

(Pabaiga) .

DRAUGAS Pirmadienis, rugp. 2 1920 n).
= <

giau: fabrikai dar nepradėjo
veikti, faneee, darbe sln1ki«ij""^.•‘'‘""JV•.■'1',■ ‘!'™'

“Negi gali valdžia žiūrėti į 
lenkų Šnipų darbus, nieko te
veikdama, arha paglostyti iš
gamų, kurs šaudo į musų ka
reivius.”

.Jeigu tolis patektų mums 
į rankas, tai su jais apsieitu
me gangreit kiečiau negu įdė
tu vos valdžia. Jei ji arba įs
tatai nebaustų tėvynės ardy
tojų, tai ji niekad neištartų

Kas Matyt Lietuvoj
• ■“

---------------

vistiek nesugriaus Lietuve*, 
nes žmčflM ima juos greitai 
pažinti.

Tvaifcos Grįžimas.

Jeigu Tiktai Nebebūtų karės 
su lenktais, jeigu Lietuvai ne
bereikėtų laikyti skaitlingos 
kariuomenės ant fronto, tai 
tikrai gyvęnftha^ Lie t imije 
Imtų puikus. Bet ir dabar kai
muose žmonės gy vena pusėti
nai: užtektinai turi duonos ir

gauna, todėl miestuose yra 
/langiau vargo. Daugybė į- 
kurta visokių prieglaudų ma
žiems vaikams ir užaugusiems 
vatgšams. Kaip visi dalykni 
Lietuvoje tvarkomi, tobulina
mi, taip ir labdarybė. Ji dar 
tik tvarkoma. Galima pnsiti- 
kėti, kad Liet. Rattd. Kfyž. 
Rėm. drang. atstovas daktaras 
A. Rutkauskas, . pasekmin

tie atkartojo. Jie girdėję, kad 
ir, biją, 

kad pinigai; ne žlugtų bnnkoje.
Laikraščiuose tame laike 

dar visai'1 nebuvo (pažymėta, 
knd NeimAs svarsto klausimų 
apie prezidento likimų, o jau 
žmonės visur žinojo, kad suc.- 
demekratai nenori rinkti pre
zidento. K rikščinuvs-demokia- 
tai netari savo agentų, ku
rio informuotų žmones apie

IV

laisva. visokių kitokių dalykų. Musų
gai prie to tvarkymo prisidės. Seimu veikimų, u suvijai -de

Mokesčiai ir Rekvizicija.

Amerikoje dar daug buvo

Ii darbščios sesutė.- išaudžia čer-
kasų. Taigi virt lietuviai pri

Apie jo nuveiktus iki šiol
darbus, tuom kartu nieko ue-

mokratai arba (urtys apleisda
mi Neimu važinėja (si kaimus.

kalbos, knd Lietuvos valdžia 
daro rekvizicijas ir deda ]ier- 
didelius mokesčius ani žmonių.

Tų dalykų ištyriau tarpe 
valstiečių ūkininkų ir nenulau 

nei vieno, kurs butų nusiskun- 
dęs, arba nepatenkintas. Tik
tai vienas lenkas — dvarpo
nis labai jaukėsi nuskriaustas,
kada r.uo jo pareikalauta pu

sės pūdo mėsos. Nemažų įspū
dį padi rė man, kad jis pasakė
jog ir pusės svnto nebūtų no
rėję* duoti Lietuvos kariuo
n.i-nės reikalams.

tinkamai apsirėdę. Audėjos
praneėu, nes patsai daktarus arta |>er savo agentus klai

tankiai man nusiskųsdavo 
nieclvi!nės(bovehios) slokn.Did 
liausiu dovanų (mdarytų, kas 
grįždamas Lietuvon parvežtų 
saviesiems nors kiek medvil
nės. Gyvutitį Lietuvoj*' dar 
neperdaug, bet vis-gi, kad ir 
vargiai, laukus išdirtau Jarai 
visur apsėti. Užtat labai daug

Rutkauskas savo laiku plačinu dina žmones. Tokiu budu ne

uuuinanm gyvulių. Paaugusius
eržilus jauhnĄinenė jau Var
giai išlaiko: taip jie smarkus.

Sudeginti karės laiku kai

paaiškins. Tiek tik galiu pa
sakyti, kad daktaras darbuo
jasi Kaune, priimdamas kas
dieną šimtus interesantų. Kur 

, ten ir ligonių dauginu, 
ipgi dr. Rutkauskas labai 

laiko pašvenčia lietrius- 
amas ligoniams lankyti.

Sugriautos Triobos.

Miestuose dar tebrlogso ka
rės sugriautų triobų degėsiai

retai padaro nuostolius ir 
valdžiai ir žmonėms.

Jnu žinome iš laikraščių, jog 
tuo kartu krikšė.-deinokratai 
laimėjo, nežiūrėdami so*\-dein. 
protestų it R]irinko prezidentų 
Naruševičių. Ir antraslš prezi
dentas turės tokį pat paųiti-

V
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TH. Cttoal *MM 
KM. 1114 Vr. IM MH „ ,

T«L VeKinley 4MS

kėifrna Žmonėse, kaiti tnr»Wn
Aniunus Smetona. Tada su
lauksime tikrai puikių laikų

Kun. D. Mikšys.

B

Lietuvoje.
ir griuvėsiai. Miestuose niekas

mai jau atsistatė arta dar sta
tosi. Žodžiu, Liet, vėl sugrįžo

nieko nepradėjo statytų ne «iel
tart dėl ' stokosapsileidimo. PLUOŠTAS ŽINIU-ŽINETikri lietuviai mielu r-oru ' medžiagas. Nėra geležilk, neinornialis, ram"K gyvenimas.i labai žymių as- 

poetas Dante Ali- 
p tebesantis gyvas 
soeijolągas Karinei.

skaičius
Reikėtų tiktai

menų, kaij> poetas Dante Ali-
gliieri, kaip tebesantis gyvas
Prancūzų socijologas Hariuel.

Bet lietuvių skaičius yra gu-
ini žvmns. Reikėtų tiktai Chi-
<-agos lietuviams tretininkams
susiorganizuoti ir pasiųsti sa

i

rengė lauikai ir atėjus tni die
nai. kada valdžios nuvertimas 
turėjo įvykti, suoknlbiautojai 
lapo sukimšti j kalėjimą pir
ma negu revoliucija prasidė
ta Tntln 1 .eolo*i <»niė rėkti Vn,| •» • 
Lietuvos 
nebus žiauri, kad neduoda 1 x*n-! 
kams viešpatauti ant Lietu j 
vių T

Antru utvėjii tai buvo per
eitų pavasarį, kuomet Tankai.' 
bolševikai ir kiti sv**timtau- 
čiai sukėlė riaušes Augštosios 
Panemunės kazarmėse. kuo
met tapo nušautas amerikie
tis karininkus llarrison. Mai
štas tąsyk įvyko, tart ne|Hi- 
sekmingni.

Dabar trečias paskalas at
lėkė pas mus. Jame, ta* alieji
nės, yra tiek liesos, kad Lie
tuvos ia*|»riklausomybės prie
šai dar nenurimo. Mirtie- bau
smės panaikinimas juos tik 
padrąsino parsiduoti norin
tiems mus pakinkyti j sveti
mų jungų. Juos padrąsino 
taip-gi bolševikų prisiartini
mas prie Lietuvos ir inėjinins 
j jos žemes, kur butą Lenkų.

Bet ir dabar me- tinime už
tektinai delko nesiskubinti ti
kėti (taskahini-, (Mireiiuintirnis 
iš Vnišnvos. Ix*nkai nori, kad 
talkininkai greičiau atbėgtų 
gvlbėii L*«nkijos. dėlto gludi
na talkininkus, tvirtindami, 
buk bulševikizmiis skleidžiasi 
plučiau negu Rn-ija.

\ Iii.. \’u rln vi »<i n - p«-iin«.;j-

tnus turinio ata*juti ir delta, 
kad tarp Varšuvos bei Kauno 
yra karės linija. Anajur- jos 
esant negalima žinoti, kas da
rosi šiapus. Varsa vinis Asso- 
eurted Pre—’o kon*s|sin*lentns 
negalėjo rašyt* apb* Kauno 
nuotikius iš savo matymo. J»- 
ra.-ė iš savo galvos arba iŠ ki
tų jiasakymo. Kndnn-gi 1 nuli
pai jirieš tai vokiečių genero
las Ludondorff buvo parakęs, 
kad Lietu*, t pnsiduo* bol»i*vi- 
kiuns. tai A. I*. 
pat-- iš to išv**|š 
įvyko revoliucija 
valdžia iniver-tn.

T uonitnrpu Ludcnilurff’as 
VMIVI HCKlteVf* ,JIC iii” lltn.
tė. kad valdžia (lerijo iŠ ra-

f
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visus paskirtus lūkesčius už
moka arba rekvizicijas atlie
ka visi gerai, nes žino ir sup
ranta. kad kariuomenei reikia
valgyti. Visas frontas su len
kais apstatytas yrn kariuome
ne. Ton dieną ir naktį musų

Apie karės baisenylies, už-
piudinius bolševikų, kolčaki-
nių žygius žmonės pradeda už
miršti ir pasakoja kaipo se
nai įnirusius atsitikimus. Ga
bus rašytojas, važinėdamas po

stiklų, nei dažų; vinių arlm vi
sai gauti negalima, arba kai
nos neprieinamos. \ ĮSI tnd

Liy Iš LIETUVOS,
laukdami geresnių laikų atide
da triobų taisymus kitam (m
vasariui.

a

Tatitaįjė. I čia kontrabanda
eina šuoliais. Per sienų veža

vo atstovą j rengiamoji kon
gresą. Tokis dalyvavimas iš
eina ir tautai ant naudos, v- 
pne jei kas galėtų kongrese 

i (Miskaityti gerą referatų.

kareiviai sergi, kad lenkai ne
Lietuvą, prisirinktų pilną kny

Lietuvos turtų: duonų, sėme

valdžia žiauri. Kur j Katalikai Raudon-j 
veidžiai.

Liepos 10—13 mieste Fort 
I Pcek, valstijoje Montana bu
vo kntalikų raudonveidžių 
kongresas, .lie priklausė prie 
giminės Montana, gyvenau- 

' ėios valstijoj** Montana ir a- 
biejuse Dakoto-e, Siaurinėje 
la-i Pietinėje. Šešios dalys tu- 

I rėjo suvo atstovų kongrese, 
šv. Tėvas prisiuntė telegramų 
kongresui. Gn*at Kalis’o vvs- 

I kilpas Motiejus Leniban 
dalyvavo pats ir prakalbų lai
kė. Kongreso delegatai kas ry
tą gražiui išklausydavo Mišių, 
daugelis kasdien ėjo prie Ko
munijos.

Sions’o gintinos raudonvei
džių katalikų kongresus buvo 
mieste Lemi. S. įtakotu, liepos 
K», 17 ir 18. šitame dalyvavo 
du vyskupu: vietini* J. .1. 
Lawler ir *1’11. O’Gorman iš 
Sionv Kalis.

Abiejuose kongresuose 
donveidžiai apsiėjo taip, 
išrodė .geriau civilizuoti 
daugelį haltvcidžių tautų.

I

rau- 
kad 

už

KAS LIETUVOS PREZI- 
DENTAS?

i r

tik tolinu nebdvstų į musų 
tėvynę, tart kiekvienoje valan
doje yra (įasirvngę eiti ant 
tankų ir ginti juos lauk iš Lie
tuvos.

Dm |>a<'lvl>ėjttit, kmi musų 
valdžia uždedama mokesčius 
vadovaujasi lueilda ir tei
sybės principais. Vienas ūki
ninkas man pasakojo, kad jis 
turįs 5 karves melžiamas, tart 
atėję valdininkai reikalavo po 
pusę, storo sūrio į savaitę nuo 
melžiamos karvės. Ūkininkas 
paaiškino, kad leidžia į mo
kslų 4 vaikus, kurtams reikia 
sūrio ir sviesto. Tum ūkinin
kui užrašė rekvizicijų tik nuo 
3 karvių. Kitas ūkininkas tu
rėjo 2 karves ir (lenkis mažus 

kūdikius. Tam nieko rekvizi
cijos neužrašė.

Tokia rekvizicija yra pers- 
kaudi tik fiems, kurie Lietu
vos laisvės visai nenori.

Yra Lietuvoje ir piktų žmo
nių. Vra ir valdininkų, kurie 
bolševikams tarnavo. Tie kon- 
kė ir kenkia Lietuvai, ypač 
kuomet jie valdininkais tam
pu. Bet tokių yra maža. Jie

gą tokių papasakojimų: kaip 
kada baisių ir liūdnų, kaip ka
da juokingų.

Plėšikai.

Tankiau ir nn pasibaisėjimu

''Venta.” nis, linus, medžius ir t. Mui

kai|x) delegatas terybosnu »u 
bolševikais! Tai laimi abejo
ti mm daiktas.
* Tad kasgi yra Lietuvos pre
zidentas?

TAUTOS FONDO SEIMAS.

žmogaus.

Ne—uai “Draugas” nito 
vieno ravo smidurbininko iš 
Kilimo guvo knblegramų. jog 
Lietuvos prezidentu “apšau
kta-" Tomas Naruševičius,

“Draugas” nepaabejojo a- 
pie tos kahlegnimos teisingu
mų. Nes kablcgnunu buvo 
pa-ių-ln teisingo ir daug pa- 
sitikin.o

Dabar iš Kaunu oficijalėse 
kiil»legn**iio ę Lietinių Atato- 
vyl»ei Amerikoje praneštu, kud 
Lietuvos delegacija iškeliavu
si Rygon tartieji ton su sovie 
liuė- Rusijos atstovai*. Lietu 
vo- dulvgacijoti inei'ia ir Na
ruševičius.

\pl«iT!t»'l 1 l«>4t1**O* tri.

t M

T>. * .■-m rt i * .a s * t Nrttnų laikui, 
kaip visada, taip ir šįmet 
Tautos Fondo Neimą turėsime 
kartu su L. I! K. Federacijos i 
Seimu, kuris Ims \Vatcrbury, 
< <>nn. Taigi vim Tauku* Fondu 
skyriai vrn (įrašomi rengtis 
prie Seimo. Kiek galima. ant 
kiek aplinkybės leidžia, turime 
imsislengti, kad Šis T. F. Sei
mas hutų koskiitliiigiausius at 
Movai* ir naudingai* T. F. 
Seimui ineAimnis. I .alkas ir 
vieta Seimo Ims paskelbta | 
kiek

— ** •

iš Kauno keliautų Rygon J

ir naudingai* 
laukas

Seimo bus jjuskelbta 
vėliau.

Kun. K. Urbonavičius.
T. F. Pirmininką*, 

B. V. Vaišnoras,
T. F. Iždininkas.

K. Km*in«k»3.
T. F. Sekretorių*'.

žmonės prishnena paskutinius 
atsitikimus, būtent apie plėši
kų gaujas, kukių bnvo privisę 
po visų Lietuvą. Tas gandas, 
girdėjau, pasiekia net ir nme- 

riktačius; gal nevienas pri
sibijo net ir lietuvon grįžti, 
kud neįvestų plėšikus į pagun
dų savo dolieriais. Tuščia bai
mė: šiandie plėšikų jnu ne
bėra Lietuvoje. Retai sužino
jau iš kur plėšikai atsirado 
kaip jie pranyko.

Užėjus vokiečių armijai, 
rasų armijai liesi t raukiant 
Lietuvos, daugybė rusų karei
vių, nebenori" dam i kariauti, 
pasiliko Lietuvoje. Dienomis 
jie slapstėsi mišL ;ose nuo vo
kiečių. o naktimis eidavo į 
kaimus ieškoti maisto, dienią 
jie net ir apsigyvendavo pas 
lietui’ius. Musų žmonės netik 
maitindavo juos, bet ir pas
lėpdavo nuo vokiečių. Pusi įmi
gus karei, (uikol dar Lietuvos 
valdžia huvo silpnutė ir talas- 
sitvurkė, tie “vargšai” sudarę 
gaujas plėšdavo tuos (tašius 
žmones, kurie juo.* buvo mui
tinę ir gynę nuo vdklečlų. Taip 
tad atidėkoję runai nmsų jau
trios širdie- žmonėms. Tie Įni
kai buvo tikrai baisus. Nevie
nas lietuvi* iš baimės guvo li
gų: Mito ir mirusių. Gyrės 
lojai, ynaė v enasėdžiai, eida
mi vakare gultų, nežinojo ar 
sulnuksią rytojaus. Užpuolikų 
pasielgimai Irtjntvo žluurųs. 
Plėšikai kankindavo žmones, 
dogindnv,, jiiin.« padus, arbu 
užmušdavo.

Šiandie (dėjikų jau nebėra 
Lietuvoje: vienus valdžia iš
grindė. ,«u kitata apsidirbo im
tys gyventojai išdraskydami 

jų lizdus. Tai-gi regi* neapsi
riksiu sakydamas, kad atsilan
kę kada noru Lietuvoje utrasi- 
te ramų gi .įminiu. Zmnnė- 
daliai |>H>iliki Seimui ir tiviit- 
atstovams, kuriuos išrinko, 
kad jie tinkAuiai autvarktų 
f ItUn rl’i» > ******* eOOS-.4gyveni oju-.

ir
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Vienatinė dirbtuvė, kuri jau 
pilnai veikia Lietuvoje yra tui 
valdžios užtvirtinta medžio 
pramonės b-vė “Venta.” Ji 
turi dirbtuves Šiauliuose ir 
IviiuKv, In-t iuOtii turpu užver
stu valdžios užsakymais at
statymui kazannių ir gelžke- 
lio stočių. Ji sparčiai gamina 
duris, langus, stalus ir viso
kius rakandus. Tos bendrovės 
ateitis labai pinti, nes apsiima 
visokius intnlžio išdirbitrius 
paganiinti. netik Lietuvai rei
kalingus daiktus, bet pašiu
rti Ir į užralmžj.

Valdžia labai paremia viso
kias liend.oves, vartotojų dr- 
jas ir privačius pramoninkus. 
Kiekvienus nuvykęs Lietuvon 
*įsiknrti pramonę, gali iš kalno 
(msitikėti. kad valdžios pa
rama jam užtikrinta. Tik jis 
neturi darbininkų skriausti.

Steigiamasis Seimas.

Ant gulo šviesi ateitis Lie
tuvos virai priklauso nuo Sei
mo. įvažiavusiam į Lietuvų 
tėmytojui išrodo, buk musų 
žmonės ne|M*rdaug įdomauja 
Neimu: mažai krtttai apie jį 
ir mažai žino. Bet kada susi
duri su žmonėmis kokiuose 
nors reikaluose, tai tuojaus 
I(amatai, kad visuos** aavo 
veikimuose jie žhiri į Šeinių. 
Šiauliuose
žmogų, kurs nurijo (mrduoti 
savo namus. Pažinau ir tų, 
kuria nori*jo juos pirkti, duo
du suderiju. sutiko, ta*i knita 
jau norėjo mokėti pinigu* — 
(taniavėjns užsimųstęs atsa
kė, knd dar reikia (miaukti 
pirų savaičių, pakol pr<*zi<b*n- 
tų išrinks. n<*8 girdėję*, kad 
Neimu* žada nelx*rinkti prezi- 
dentn. — ‘ai bijąs, kad Lietu
vos pinigui nenustotų vertės. 
Galutinai pardavėjas pareikn- 
lavo, kad pirkikas išmokėtų 
dolicriais. Kadangi 
neturėjo dolierių. tai 
sukriju ir neįvyko.

Itar kitas paimsu*
mas. Kartą kalinėdama* su |m 
bituriiu'iais ukiuiukais. kuriu 
patys pasisakė, kad dabhi ne
tari km mtaupintų grašį jm- 
«lA*C e S ĮKf* 1 <e •

pažinau vienų

pirkėjas 
ta tran-

atsitiki-

!
I

tinės milicijautai ir valdinin
kai (niikiai uždirba, nes šmu- 
kulni likai i uos sveikina žemai 
galvas lenkdami. Tai Lietuvos 
pntrijotai. tvarkos ir gerovės 
sargai! Jiems vieta turėtų bū
ti tik dratii.ėji klėtkojo Uhi- 
cagos Lincoln Parke.

Ramygala. Kun. M. Luiniiis 
vysku|jo parėdymu jiorkeltas 
Hcduvon. Veik visa parapija 
išleidb jį su ataromis.

Jis per viri karės laikų nei 
r.nt vnland«M neapleido savo 
jiarapijos. Rūpinosi y(>ač vai
kų ir senių prieglauda. l*rla
pijoje Imliai palaikė blaivybę. 
Jo rupeeniirįsikurė kelios liau
dies moky klos ir realė progim
nazija.

Atsižymėjo kntalikų veikime 
ir ypač organizavime ir švieti
me darbininkų, {gijo priešę 
tarp dvarininkų ir nekuriu 
. tanibių ūkininkų.

Rii2/fi. Čia yra (lenkių kla
sių giimiLzijn. Jei bus moki
nių, atsidarys šešta klos'*. Mo
kinių apie 350. Jie pasidalinę 
į “ateitininkus” ir “aušrinin
kus”. Ateitininkai darbuojasi 
rinitai. Aušrininkai leidžia 
daug laiko su žydžiukėmia — 
jų panelėmis b vaikštinėdami. 
Visi mokytojai, išakyrua kata
likų kaiielionų ir reforniotų 
kun. Jokutartių, yra ateistai.

Jurbarkas. Gegužės 15 dieną 
čia praleido iAkiiiningai. Iš
kilmę surengė ir vedė katali
kai; organizuoti žydai :r dar
bininkai nedalyvavo.

firidiškūii. Svcdiikbį moky
klas mokiniai, matydami įdėk 
darosi vargo nuo girtybės jų 
tėviįins, jiems ir kitiems žmo
nėms, (-rašo Neimu ulrtovų 
greičiau padaryti gali/ girty. 
bei.

Scrtfdktu'' (Knuno ap.) Tam 
cGn kamfa-liH. čia jokio veiki
mo nesimato. laikraščių. 

Iknygų čia nėra, girtybė. Vaka
ruškos, |M*štynės —- tai vieti
nės nnujienus.

| Bttlitibt: (Kaune ap.f Jau 
įminąs šviečias^ steigiu savo 
1 chorų, taisosi kuygyneij. Jiem- 
t ę.*»l taWŽ • >-

r

B V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
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Vatautb, 812 W. 33 8t,

jmelotioe įtrel pritaikinti akintai 
boa palengvinimu dėl J*»y akiu. 
Uuomat ty kenti nao ralrec «kku-, 
dėjimo, kuomet Uc>M I km

kuouat įkeltai ar etur* ar ia- 
tai. tai tuomet yra tcnMea. kad 
telkia Jum* aklai v. Mano IS mėty 
patyrimai priduos Jumi corlauM* 
P4UrMr<tf'-i iM kalntft
cat taip Irmai net iki n> oo

JOHN SMETANA 
i Akių Bpedj&lūta* 

1801 8. Ashland Ar. Chicago

lUuupaa ta-iue gateto. . 
S S-4M MMrlH Fiaii'o apUOta*. 
' l4,

| > ValrUaa; Am. t mi taryba iki •
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DRAUGAS

REIKALAUJA.

PRANEŠIMAS

Ar ieškai pastovam darbo!

REIKALINGI leiberiai.

DETROIT, MICH.

WORCESTER, MASS

Z-ros Lubos

PRANEŠIMAS AUTOBOBI 
LIŲ SAVININKAMS. 

OODEN PARK

Burbas pastovus musų fab 
rike prie generalio darlm.

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Blvd.

P-nui Antanui .Grigoniui. 
Port Stantori. Tamstos luiškų 
pasiuntėme kun. Makauskui j 
Pittsburgtnj.

AMT PAKBAVJMO 
treku* labai parunklia rtcl bakerly Ir 
kilų grocnrnra llvcilojltnii. yrn I>u4a- 
tuUu labai puikini (rru lAvaiada. Un* 
linui matyti kitądien t>*«

U \f. t KAK GARACK 
asui Autiem A*r.

PARSIbl'ODA
Keletu Ir. daialo krautuvė. gero] lie
tuviu apsyventoj vietoj Stockaa ver
ta* ir.oon ori. namon >fftoofto Ravi, 
nlnkaa npleldtia rnleut, JI tarta ūkite: 
IM? W. 41 Str.

TclcfouA* MeKinley 3»27

Pirmadienis, rugp. 2 1920 m.

Rand McNaliy & Co.
536 So. Clark St. Chicago

Liepos 18 <1. Šv. Petro drau
gija buvo įrengus pikifikų De- 
nibeks o atitiko. Žmonių pri- 
važiaVo (altai daug, nes skelb
ta, kad tame pikniko kalbės p. 
AL Raukus. Nota diena buvo 
šalta ir panešėjo į lietų, te-

‘'VYČIO” Administracija
3261 S. Halsted St. Chicago, IU.

ttUPUTI APIE SENĄJĄ 
LIETUVIU KO

LONIJA.
Kuriuos — Jeigu dar negir

dėjai, kur gidinui lengvai pra
lobti, tui atvažiuokite čionai 
ir pamatysite, knip Lietuviai 
šioj apielinkėj gyvena ir kokie 
puikus javai ant laukų.

Tuomet kelias geras u kės 
kurias dar galima nupirkti už 
pigių kaitų, nes yra keletas 
svetimtaučių, įsimaišiusių ta
rp beturiu, kurie nori pasit
raukti toliau. Čionai žemė la
bai derlinga.

Dėl platesnių žinių kreipki- 
t‘‘•s laišku arba yjiatiškai prie 
mwU.

Jeigu norėtumėt važiuoti, 
parašykite laiškų tai mes pa
sitiksime jus ant stoties. Ne
praleisk savo dienas vergijoj, 
liet ieškok sau linksmesnio ir 
SVeik'n-utu gyvenimo.

ONEIDA LAND CO.
McNaughton, Wisc.

nite pminryta viihij. poprros ir 
pasiųstu laivakortė; kuria Bo

čiau suvažiavusi publika lau
kė p. Raėkaua. \ors vėlokai, 
visgi' sulaukėme. Mat, iminė
tas Svečias tų dienų turėjo 
nušauti du zuikiu, t y. pasakyti 
dvi prakalbi: vienų Rarijie, 
kitų Kcnoshoje.

Pamatę p. Raukų risi pradė
jo gausiai rankomis ploti. 
Mat, tikėjosi daug juoko, ka
da kalbėtojas ims spirginti ko
munistus. Bet šiuo rsykiu p. 
Raukus kallx*jo Apie darbuvi- 
mųsi Lietuvos labui. Musų ko
munistai vis-gi nenorėjo klau
syti ir pradėjo nerimti. Tada 
kalbėtojas jiems ]iastclx*jo, 
kad užsilaikytų kaip išauklėti 
žmonės, nes savo kalba jų ne- 
užgaunųs. Nenuoramos rasi 
gūdo ir pradėjo vienas kilų 
drausti.

Tolinus kalbėjo ajne Lietu
vos turtus, apie jų iMirlrimę. 
Pri roti ė, kaip mėti galinu* uau- 
doties, Lietuvos turinis 
kad sVetimi . neužimtų 
ntttsų prekybos ir pramonės. 
Jėi svetimi užimtų, tai mes ne
galėtume dž i a ūglius savo tė- 
vytiės neprigalmybės vnisims. 
Taigi, kad nepapulti j svetimų 
kapitalistų nagus, reikia im
tiems dirbti, organizuotis, 
tverti visokias išdirbvstės Ša-

RED A'rtlkkVMAt

uos. guzas, 
k t ra eenien-
tinta bakeman- 

tas. Kainuoja $20.000.00
Parsiduoda 5 kambarių 

“bungalow” nnt S. W. Side, 
netoli Archer, Limits slrilka- 
rių linijos. luihai geroj vietoj 
vanos gnzas, elektra Ir cemen
tinis basementas. Kainuoja 
t3.6IW..(W.

Parsiduoda labai pigiai ant 
- imgyvoninių 2 Datai po 4 
kambarius ir dailus lmsemen- 
tas. Kaina $2,500.00.

Parsiduoda labai pigiai 6 
akcriai žemės, naujas namas, 
4 kambariai ir bume tiktai 
mylios nuo Dovnera G rovė, 
III) ir 19 mylių iš Chicagos.

Norintieji pirkti nauius krei
pkitės į mano ofisij:

czzlcz ":ku8.
Real Estate. Loans & 
Insnrance, Foreign Eichange 

and Steamship Tiekėte.
3402 S. Halsted 8t. Chicago.AMT PARDAVIMO

■r,H trni- Ir bufernė, K*roJ vietoj, ui 
l>lihii kulny — «'a»h binte

A UiUuk.lt r:
11.17 W. Nortli Artu

TrlefiKiMA Armliace 7311

EZTIIA BARUEMA'i
PARBimiODA rnnrinla. S fialų na

mas. Du paryvenlmal po S kamba
riu* ir 3 po keturis Ir Morta Ran
do* neta 1130.00 | minėt). Kama* 
Ir vml kambarini yra visai Keram 
■tovyj. Kaina >10.000. Statant tok) 
nam, dabar IMuoa apie I7S.OOO Ile- 
Ak ant Ii Kerų namu prikll ateikite pa
matyti. Kavlnlnkan rjrvena ant 2-flo 
auK*to Ik fronto.

A. J. MATRMilVK.
2»U7 So. Inkai Are.. Chkarri. III.

RMKA1A>GI
Rookeeper Ii StenoKrnfUt- Turi tu. 
rėti peru* palludyjlmm.

Atmaukite ) MrlrujHilIlan Stale 
Baniui.

2201 W. 22nd Str.

Užsiprenumeruok “Vytį’t
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lieruvos, parveV 

virti 3C0 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio | 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėta 
tusias iliustracįjas laikraščio skiltysha. Dabar Lietuvos! 
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” numerį* I

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos.! 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko tnip, kaip iliustracija.

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos \T.Zdu< ja turiningų Lietuvos 
gamtų.

Mugi Lietuvę, nori pasigrožėti jų ja — užsisukyk 
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

rituotai prasėtu, kad lieka atida
ryta tikra automobili v tatiymo kapa, 
j-o vardu OKden Park. Auto Rcpalr 
Shop.

Su amatu e»u Kerai auolpa.’Jtifa, tr 
lodei utttkrlnu. kad darby otllkalu 
atrakinsią 1. greitai ir pigiau necu 
kitur kur. Mano tikrina yra loke, kad 
darbaa but atllktaa ataakanalui, o ne 
kad tik atatumua nuo rauku, darini 
raJMu atlikti vteok). nuo ratu Iki 
virkauti. Taleri turi* t ••••i t.
ranklmi dėl tud.. ../..t;, t.; . ,_A 
virinti ••WcldinK" rnrbon'nt Ik de
ginti.

Jei kada p»*ltnlklntq kel'nn<j« ko
kia nelaime, gulite pakaukti t>o te. 
lulau paduotu adreau. o uica prlbu- 
alrue partraukti

Ogden Park Repair 8hop 
6308 Racine Avė.
Telefonas Wentworth 1508.
MYKOLAS ARBAŠAUSKAS

Paskutiniais laikius iš visų 
purių daug suplaukė Detroi- 
hin įvniriij tautų darbininkų, 
taip kud dabar juu nebesutel
pa nė į dirbtuves nė mieste 
negali gauti gyvenimui namų. 
Važiuojantieji Detroitnn turi 
Imti labai atsargias, kati nepa
sidaryti sau vargo ir didelių 
išlaidų.

V. Gaižauskas.

NETIKĖTA PROSĄ.
Parsiduoda 

naujus mūrinis 
■M gražus namas 

ant .3 lubų (i pa- 
f. trvvonimn va.

REIKALINGI 
Pagelbinintau

Dol gviiohdio fabriko dur- 
Įbo, kaip tnicking, šlavimo ir 
lt.

Albaugh Dover Co. 
2100 MarshaU Boul.

Pavyzdingos krikštynos.

L'humjs 18 d. ims p. V. K. bu
vo (krikštynos, kuriose besi- 
linkrinindami svečiui neoninir- 
šo nė buvo tėvynės, Lietuvos. 
Marijona tŠBaenė, kausi iš
rinkta Tautos Fonde ngttal ty
rė, užsiminė ir tnnnpai pakal- 
bėjb apie nuvargintų .nųs fnlį 
—Lietiivų ir npie T. I’tuidų, 
piuiiškindamaJaiip kiekviennni 
>ių rriknlingu priridėti sa\u 
ahka prie tojo fondo. Paskui 
linko įnikus. Surinko $8.00 dol. 
Aukojo: V. Ivanauskas $2, A.

rėš saugiai ir greitai pasiųs ii 
pinigų į Lietuvę, tų sąžiningai 
atliks J. Trakšelis. Prekybos 
liendrovė laivakortes j>ai'duo<ia 
nnt geriausių linijų. Ji 
trumpu laiku įrigyv 
nusavus laivus; ji išieško Lie
tuvoj visokius turtus, dės turi 
ĮVviiauniuč ndVokatUa vlOauli iF 
Lietuvoje.

Kaip nusipirkti laisvės bonų.
Nors po vienų Lietuvos lai- ] 

svės bonų privalo nusipirkti . 
kiekvienas Amerikoje gyve
nąs lietuvis ar lietuvė, lieskir- M 
tumo tautos nr tikybos. Pri-I 
gulėjimas prie vienos nr ki
tos partijos taip-gi nepaliim
ituoja nuo pirkimo bono. no« 
kaip visi Lietuvos upeliai su
plaukia į vienų Palangos jurų, 
taip visos lietuvių partijos 
telpa Lietuvos respublikoje. 
Kaip-gi musijrirkti Bonų! įga
lini lengva. Kuone kiekvienoje ! 
didesnėje lietuvių gyvenamoje 
vietoje vra paskolos stotis. Jei 
dnr nežinr i jos adreso, pasi
teirauk pas <1 raugus.

Esamu bet-gi kolonijų Im* 
stočių. Stoties nebuvimas ne-* 
gali Imt priežastimi atsisaky
ti Lietuvos bonų nusipirkti. Į 
Kiekvienas lietuvis, kiekvie
nas Lietuvos pilietis privalo' 
žinoti Lietuvos Misijos adi\- 
sų. Jeigu dili jo nežinai, tai 
kreipkis |jhs draugų, ką įnik- 
raši-ius skaito ir jis tamsini 
jiasnkys, kml viani* reiknlnis 
reikia kreipties: Lithuanian 
Mission, 257 W. Tlst Btr., New 
York. N. Y. šituo adresu pa
siųsk pinigus “cAnh*’ arba 
“nioney oider,” nrhn Ameri
kos Liberty bondsų. Tamstai 
Lietuvos Misija į namus pri 
siųs Lietuvos bonų.

n.
Lietuvos Laisvės Paskolos 
i albumas.

Alės turime daug darbų dėl 
tavęs musų foundrey Leilie- 
riams, ir pagolbininkams gv
ra mokestis ateik į musų Em- 
plovinent skyrių mes su ma
lonumų pasikalbėsime su Jums

kas ir Kraustyti?* Lietuvom 
Nurodė naudingumų H-mti 
bcrtdYott»s ypač PiV$į|rboA ben
drovę. Plačiai nušvietė jos at
liktus darbus, ypač prekybos 
srityje.

Kad kciioaiimčiai k ug- 
vai galėtų prisidėti prie Pre- 
kylio* li-vės, kuri neša didelę 
pa g eilių Lietuvai ir pelnų 
tiems, kurie pirks jos fc*rų, 
įgaliojo p. J. Trakšrlj būti tos 
b-vės ngvntu, kuris tarimus 
savo knlotiijoM žmnnėhis. Jisl 
puidariuės Prekybos lamdro 
vėa š<*rus: kurie važiuoti ji 
Lietuvę, tiem* pu rupius laiva* 
korius; kurie nori** parsilmuk- 
ti iš Lietuvos savo gimines,

UiUuk.lt


CHICAGOJE
MIESTE BUS DAUGIAU 

GATVEKARiy.

1 ‘

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

LIETUVOS MpUOS 
RO PRANEŠIMAS.

DRKŪBMS

iš chicagos lietuviu
KOLONIJŲ.

Pirmadienis rugpjūčio 2 d,, 
Parcijunkulos atlaidas.

Antradienis, rugpjūčio 3 d., 
šv. Nikodemas.

Iš 13 L. VYČIU KP. IfiVA- 
ŽIAVIMO.

PALIŲ0SUOTI INTARIAMI 
ŽMOGŽUDŽIAI.

Nesurandami prieš juos 
dininkai.

liu-

««

tintvekyiii kompanija Clii- 
ragoje nž,»akiii*i padirbdinti 
daugelį naujo- rųšie^ lengvų 
gidvekarinė Tie gntvekarmi 
Ims prikabinami prie dabar
tinių ir tuomet Ims dnugitiu 
vietos žmonėms gatvekariu.i- 
se.

Pnprn-tnn gatveknrin sutel
pa 64 žmonės. Briediniam gi 
galės sutilpti apie 1(M) žmo
nių. Taigi su •vieno gatvekn
rin motoru bus galima vežti 
kuone trigubų skaitlių sino
dų. —
Kituose didesniuose miestuo

se, sakoma jau vartojami 
priediniai gal vekarini.

tie

GERAI PADARĖ.
, •

ofisai 
prieš 
lindi-

Tiedu

vie-

lai-
po- 

jmliuo- 
stnign

detek-

Anų dienų, knip Imvn seninu 
pranešta, iš kalėjimo ]Nilift<»- 
Minti trys intnrinmi žnmgžu- 
džini, prisidėjusieji, knip prn- 
kuroro liudijama, prie nuž.ti 
dymo “Mossy” Enriglit, žino
mo irgi tnikšmadnrlo.

Paliuosuoti yni “Big Tim
Vincenzo ('osmano ir Mike 
Carozzn.

.Ti.- ilgn« buvo iiž<ln
ryti kalėjimo. Nebuvo priima
ma jokia paranka.

Valstijos ]»iv»klirom 
turėjo kuoniškiausių 
juos prirmlymų, turėjo 
ninku.

Liudininku buvo du
buvo labai aitimn patiems in- 
tariamiems. Nes tai buvo 
nos gaujos žmonės.

Abudu liudininku buvo 
komu kalėjime. Bet, neių 
litikierinms, buvo alui 
suotn po paranka ir 
pradingo.

Per kelis mėnesius
tivai darbavęsis juodu surasti. 
Tr nesurasta.

Kuomet nėra liudininkų, ne
galima intariamus patraukti 
teisman, nors turima prirody 
Ynu. Taip liont aiškinami ko
deksai.

Ir kuomet tas negalima pa
daryti. reikia tuos intaria- 
nins iš kalėjimo pnlinosiioti.

Taip ir padaryta.
Paliuosuota visi trys su pa

žadėjimu visuomenei juos iš- 
naujo suareštuoti, jei atsiras
tų reikalingi liudininkai.

Daugelis nesupranta, kas 
ein per komedijos daromos. 
Bet tas gana aišku kiekvie
nam.

Yra žmonių, katriems rūpė
jo. kad intariami neimtų tei
siami ir baudžiami. Tad jie 
pasidarltnvo paliuosuoti įh» pa
ranka liudininkus ir juos pa
slėpti nuo visuomenės akių.

Kuomet tas atlikta, nesun
ku buvo išgauti iš kalėjimo ir 
pačius intariamus.

Policija, katra nesuranda tų 
Iiudininkų, tvirtina. Jog |w> ši
to paliuosaviiuo Ims nugirsta 
apie nauja.* žmogžudyste, 
triikšinadurių tarpe.

1 MIRĖ 30 SUŽEISTA.

Liepom 30 dieną šiaurinėj 
miesto dnlvj Imvo du nelai
mingu atsitikimu su gntvekn- 
i iain.

Kertėje Halsted ir Hamilton 
gat. susidaužė du gatveknrin. 
Taippat įvyko kertėje Clark 
gat. ir Grnnd avė.

Vienur žuvo gntvekario mo- 
tormanas. Kitur apie 30 žmo
nių sužeista subirusiais lan
guosi* stiklais ir i.vpapraslu 
aut rankiniu.

Dalis sužeistųjų buvo pa
imta į artiiiiiHiisins ligonines.

GERTI TIK VIRTĄ VAN
DENĮ.

.Tidmni 7 i ncr. T’v:m-1<< 
važiuojant automobiliu juisto- 
jo kelių trys plėšikai. Pradė
jo šaukti sulaikyti automobi
lių.

Vietoje sulaikymo Zcmnrr 
mašinų pavarė smarkiai tie
siog nnt piktadarių.'Vienų iš 
jų parbloškė.

Pavažiavęs atsisuko ir pa
matė, kaip kitu du suvažinė
tų vilko su savimi.

Atsilikimo vieton atvykusi 
policija nieko nerado.

no

BAIGIASI RADIKALAMS 
BYLA.

Clliragoje baigiasi radika
lam* byla. Jie kaltinami suo- 
kalhiaviine nuversti šalies vy- 
ria.isyr^-. .suos gina zyitiiAu- 
sieji darbininkų organizacijų 
advokatai.

NEGALI TURĖTI AGENTŲ.

Svaiguli) pirkliams uždraus
ta palaikyti agentiis-panlnvė- 
jus. kn^yie galėtu vaikščioti 
jier vaistines ir kitas firmas 
ir siūlyti pirkti svaigalus vai
stams arba kitiems kokiems 
komercijiniams tikslams.

Pirkliams apie savo svaiga
lus leista skellities tTk jw»rpas
tų laiškais arba lapelinis (cir- 
ktiliorais).

GAUDĖ JIS, PAGAVO IR JĮ.

Miestelio Posen magistras 
(policijinis teisėjas), kurs kas
dien areštuodavo po kelias de
šimts automobilistu už per- 
greitn važinėjimų* pagalinus 
pats papuolė.

^Papuolė kriminaliu teisman 
už užpuolimų su ginklu vieno 
motorinio k I i ubo prezidento.

Sveikumo komisijon. Dr. 
Ruliertson paskelbė, knd nuo 

-43 gatvės į pietus gyventojui
gerti vantieu] otvinntų. Nes 
vand-nyj nusekta lip; diegai.

Kiekvienos žmogus turi į- 
gimtų norų žaist’. Lietuvių 
jaunimas, gyvenam is dide
liuose miestuose, pavyzilžiui 
(’liicagoj, kiekvieną liuoso lai
ko valandėlę sunaudoja šeiini- 
nininms išvažiavimams, kur 
galima žaisti ir kvėpuoti tyru, 
sveiku oru.

L. Vyčių 13 kuopa, puikiai 
gyvuojanti nnt Toįvn ot Imke, 
(’liicagoj, III., nedėlioj, liepos 
25 d., š. m.. įrengė šeiminiu; iš
važiavimų, kuriu, apart tos 
kuopos narių, ntsilankė ir ke
letas moksleivių, kitų kuopų 
lianų, buteli! iš 16 ir 36.

Visi žaidė, linksminosi Ir vi
siems, kaip svečiams, taip ir 
saviems nariams šia išvažia
vimas labai patiko.

Reikia stebėtivs, knd pri* 
šios kuojMis priklauso didžiu
ma čia gimusio ir augusio jau
nimo. ypač iš mergaičių; jos 
lieveik visos čia gimusios ir 
augui-ios. Ir stebiesi rūdyda
mas, knd visi Amerikoj gimę 
ir augę netik žaidžia lietuviš
kus žaidimus ls*t ir kallmsi 
lietuviškai. Jeigu priaugantis 
uiusų jaunimas yra tokios dva
sios svetimoje šalyj,, tai ne
reikia nė sakyti, kad uiusų tė
vynei šviec laiminga ateitis. 
Tas rodo, kad tauta, turinti 
tokį jaunimų, negali žūti.

IR* to dar prie šios ku<UM>,7 
priklausančios mergaitės l>c- 
veik visos yra moksleivės, lan
kančios augštosnes mokyklas; 
kai-kurios
tr siuosmet rengiasi stoti j. iim- 
versit<*tiis. Gi viena, kiek gir 
dėjau, vra pasirengusi važiuo
ti į šveicarijų ir įstmi į Fri- 
hnrgo universitetų.

šitoki išvažiavimai jaunimui 
priduoda daug dvasios ir ener
gijos; duoda progos arčiaus 
i’iisi|iažinti vienas su kitu; 
dumia ptogos pasidalinti gra
žiomis ir prakiln onus minti 
mis: žoilžiu sakant, tokie iš
važiavimai jaunimui atneša 
lang naudus. Pageidaujama, 

knd ir kitos kmųioa imtų trylik 
t«. ios nnvyzdj.

Ten buvęs.

yrn jau Įmigusios

IŠ TOWN OF LAKE.

I

naVJA.'

MAMO MTKI.A. Vale.
< -f s

r »r
LINKSMINKITĖS IR ŠOKITE SĄVO NAMUOSE.

(Pabaiga nuo 3 pusi.), 

prie kitos progom. Draugijos 
ir lumilrovi'*, pakasios bomtft, 
tikimasi, neatsisakys npie sa
ve suteikti žinių, joms priei
namoje fonnrfje.

Svarbu dabar L malonu bu< 
ateityje matyti, kaip Ameri
kos lietuviai ėjo talkon savo 
laisvai respnlflkal — Tėvy
nei. , <

Lietuvos Misijos Informa
cijos Biuras.

•!----------------------'---------- LLlg-------=39*39
ŠLAVIMAS IR DULKINI-

. MAS.

Visi žino, jog dulkių įkvėpi
mas yrn nesveika. Visuomet 
nt sargiai šluokite kumbnrj. 
žinodami grindas. I»e kaurų 
(karpotų), kad sulaikyt dulkių* 
lėkiojinųi, reikia vartoti drėg
nų pinulių (savdusi I.Bot jeigu 

Ikamluuyc kanrotas. reikia su- 
slapinii laikrašiu sudraskyti h 
mažus šmotelius; ir išlir.rstvt 
nnt kaurų. Aluojnnt, reikia 
šluoti ir tuos popcrų šnr.ite- 
lius. Jie sugana dulkes kr.ip 
piaulni ant liekaumtų grindų. 
Nesušlapinkile perdaug |»ope- 
rų nr piaulus, tik drėgnai.

Ihilkiiidami kanilmrį nevar
tokite plunksni.nį dulkintojų, 
nes tas neprašai! ns dulkių iš' 
kambario; tik nešios jį.
Vartokite sausų, ‘minkštų sku
durų ir tankiai iškratykit<* p-r 
langų, arlm gerinus vartokite 

| drėgnų skudurų T r tankiai iš
plaukite. Tik tokiu biulii ga
lima išnaikint dulkes.

Namus, dirbtuves, krautuves 
ir kitus kambarius, l»ė kaurų, 
galima iššlnoatyt su drėgnu 
mazgui i u.

E-4646 J

Lietuviški Rekordai
10 Colių — $1.00

iwr«omr

-----------------------------
Jony Ijemiuilt/v. pa- 
'ilb.,yatirag.K apskr.. 
i. M*SV kalino. <ly-

1‘alnAknu MariJ 
olnunfHa t, K no Kul 
Mlalra parnpljcri, 
vena tini To«m of l*ke. Kaip gir- 
dėti. Ittekrjuri. br« iwU<nan ul -ten.

Tonu nteUaukln. nrbn kas Jn Mn<» 
trpraneta man.

AMII.IJA VIATARTAITO. 
3102 X. I«lh Mr.

Kprtacn.-ltl. IU.

Susirink i įima S. A. L. Karei
vių pirmo* kuopos, nu! T«vii of 
Ijikc, įvyk* pancdėlyjc, rugpjūčio 
2 d.. ljrju m., p. J. Eh'rxkio *vet„ 
4600 So. Paulina ai.

Viai nnriai kviečiami būtinai at
silankyti. ne* yrn daug svarini; 
reikalų apsvarstyti.

TURKAI TURI APTUŠTIN
TI KARĖS OFISĄ.

Turi uždaryti visas savo 
rėš mokyklas.

»----- ---

ka

Konstantinopolis, lieĮms 29.
Talkininkai pareikalavo 

-ultjino vyriaiis> Ih->, knd ji 
aptuštintų savo karės dv|Mir« 
tnineuto luistų. Tų trobesį už- 
im- savo reikalams talkinin
kų komisija, katra kontroliuos 
Konstiiatinopolį, Dardanelitis 
ir kitus reikalus Turkijoje.

Sulig taikos sutarties, Tur
kijai leidžiama palaikyti vi
sai neskaitlingi kariuomenę. 
Tad talkininkai pun*ikalnvo 
uždaryti čia ir kitur visas ka
les mokyklas. Nes jos Turkijai 
nereikalingos.

Graikai su anglais energin
gai veikia prieš turkus na<i- 

I jonaiistus Konrtaniin*ų»oiio a- 
'ivlinkėsc*.

REIKALAUJA
RIUKAI.INGI

Mlberlal prie StiniKoa Trartor Co.. 
JHneavilIe. \VImc. Uilraa nu noan: Ka
lima rlu mi Mii|>cr< ndrntti kaudlrna 
12 r. M. Sl.00 Iki M I (Urną: vata, 
hlnlnkal Ir vlmiklr ’neclianlkal; tnu- 
AinlMtal; kart>rn<b'> lai* muoldcriul; 
Krrl ctrt1«rial; Ir crlnaA-tuf: f<>ut><1.

Kompanija duoda knmbnr) Ir 
tiurdy MiinTia ka> dieno W Wtar«m- 
*1 n | Micu‘»an Milkus; t ramu! erini 
Ir pjovėjai t S Ikr 1100 mėnralul.

Kambarį* Ir V-U«im: Reikalaujame 
prie darbo minate; ant akta: $91 
m'-neriui. K. tr V. Kn*yklow, aine; 
anglių Ir copimrlo sveUmletnlna ve- 
tamr j VVralitr dykai ku dienų.

I>IAMOXI> \GEMCT.
55* W. Madi-on Mr. 3n<1 flour 
Telefoną. Mnln 5074.

Valdyba.!

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Juozapas Dirgincius Rosei- 

nių apskričio, Ainikftiėių ’iil- 
št'aiis meldžiaiiins yrn atsiimti 
taškų iš Lietuvos, arba pri
siųsti savo adresų ir 2 centu, 
kat! galėtume tų laiškų jam 
pasiųsti k rasa.

WE8TPULLMANIEČIAI!
Atkreipiame Jtu-ų atydų, 

kad pas Jus dienrašti ‘‘Drau
gų” atstovauja p. M. Kaupe
lis 12115 So. Halsted St

Pas jj galite gauti kasdien 
nusipirkti “Drangų”, taip- 
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti j 
dienraštį.

’'*.r 'I MERGELE TV
E 4647

ki n ti i;im .r, i....
L < ♦ • -

gu vedi. Kita dainele tai apie mokini paa pro- 
tenoriu, tikrai butu linksmu! Columbia Re
kordai jum* jaoa pristatys. Išgirdus šiuos re
kordui! galima dar gauti labai gražu* rekor
dus su vairais ir kitais Šukiais.

MAVJA8 KARKnm.

n MMMVK IS r»V5
u

Sėdint mimie ku draugui* lik 
ro duris ir ineina J. Plieniunan ir P. Lutmako- 
jin, žinomi lietuvių komedijantai, ar uepakvief- 
1uiii juoa paeiaiiiuoti f Ypač dainele apie ka
reivi kuris norėjo geriau -būti kariuomenė ne
Č1ONA1S YRA CHORAI, 1NSTRUMENTAUŠKA MUZYKA IR DAR DAUGIAU 

JUOKO. >

susyk atsida-

E-4098 f GERKIT RAI/TIšlAI. M liras

E4099 
<> KAS NORAI RO SORK1A.U Cherna {RKFERANT.V5 APIE MOSYS. Atliko

MnnrRTBS ATMIKIM. j. Pllenlnaa.

{ALVITO KUCRO R.VMGOR. Orkestrą.

PUAIAKIV VAIjCAR. nenaa.

E-4181

• 1

Reikalauk nuo savo krautuvninko kataliogo Intemational Instrumentų Rekordų.

Bile Coimnl.ia krautuvninkna S. V’, arlm Kanadoj' 
pagrot jums Im*iiI riena iš šitų Rekordų be jokio 
kašto, .lis duos junis taip-prt katalioga ( ohimltijos 
Rekordu. PnprnŠĮ k jo.
Kuomet perki rekordus, reikalauk Calrunbijos 

Rekordu primindamas numerį. . - 
žiūrėk kad butu Vaiabaženkles ant kiekvieno 

Rekordo.
COLUMBIA GRAPHAPHONE COMPANY

DR. CHARLES SEGAL
IVrkCJč ritro otlMi po num.

4729 S. Ashlari Avenue
KpcHoUMae dHorv, moterų Ir vy- 

. Al Utre-

Valandoa ado 10 Iki 12 Uryto; nuo 
2 Iki $ po piety; nuo 7 Ikt • 
vakare. Nedaliom la 10 Iki 1.

Telefonu Drriel IMU.

Columbia
Rekordai geria
usia skamba ant 

Columbia 
GraJenelc

Kaina $32.50 
iki $2100

M-

Telaphone: lordą 44*2

AKUŠERIU
A. SHUSHO

FARMOS!• •
Dalmr geriausns laikas kada matytis javai ant lauku m*s 

pas imu* šįmet viskas puikini užderėjo, žieminiai ir Vasariniai 
javai tai norint pirktis nnt kito pavasario tni gerai šįmet ap
žiūrėt nes kariu reikin pnvasnri prasidėt neiiiatyai javu, tai 
atvažiuokit ,ms mus neklaiihi nes trukiai ateina trik kartus 
į diena į put musų kaima Hari, kur tirštai Lietuviai apgyve
nę. Imtų

Rašyk 
listn.

ANCHOR LINIJA
S. S. CALABR1A 

I
Išvažiuoja Rugpjūčio 17, j
Hamburję ir Danzig

3-čios Klesos Kaina * $ 135.00
Dadedant $5.00 War Taxy

• Lokalis Agentas randasi jūsų mieste ar apielinkėje.

F.

STPAJGMT

(Jhicaro, 1IL

IO«
STPAIGHT

Turtu patyrimų 
moturly >!«<*•; m' 
pootlncal prlMu- 
riu ligone tr kūdi
ki laike llcce.

Trlifonu Ikiulcnrd 1IH

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

M3t B. Hateu-d Str. 
VALANDOS: »—11 A. M.

i—i. 7—s p. M.

F" l_‘ O « O IT

MELBA
C'ręiar- S'Up/'t'frtir

IT

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytoja* ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 Bt - 

kamp 4» Ooort
R«a. Itl* W. «• Avcms 

Telefonas cioaro HM
Ofiso Cicero 4*

KAUHAMB UliTCVUKAl

CAPUDONE
PAJ4fcXW4K 

10c-30c 60c Buteliai ar Proškel
1.AHAI GEROS I»EX

GALV.OS SKAUDĖJIMO

linksma tarp jų nnt gražių laukų.
<> prisiusime Amerikos (’kimnką laikrašti ir fnnnų

M. WALENčiUS

Bok 96 Hari. Michigan

I į................ ...
A. l'ITrKATIK K EAliUflKA.

, A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank

ri:a». khtvtk—n»M.’RAXCK 
Europem American Burean 

Mnm'-ta P»-doorti
I .almi, orte*

XOT4RUt'AAK

z‘ Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

OklMuk aavo krauuivninko—net Jc4*a 
krantu tnlnluu nuturi . raAyk —į---

I. LEVIS CICARMFŪ.CQHwmkHJI 
Urgest W«pendtrit Cjgar Fadbru'nlht Worid

Carter’s Iittle Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi* 
duriai Nedirba
Mala F’frulk*

Mala lūaina

Vaisias Kuru 

Reikalinga* Vmem<

:£^=sS“-SSSS .^ARTER’S IRON PILLS
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