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Ungarijos Atstovai Pasirašė 
po Taikos Sutartimi

Rengiama Talkininkų Kon 
ferencija su Krassinu

* UNGARIJA PATVIRTINO 
" TAIKOS SUTARTĮ.

ANGLIJA STATO SĄLYGAS 
BQLfiE V iKAMb.

BUS SUMAŽINTA MEKSI
KOS ARMIJA.

Vilią išnaujo ima veikti.

GOMPERS PRIEŠ SENATO 
KOMITETĄ SUMANYMUS.

KEMAL PAŠA TURI 200,000. 
KAREIVIŲ.

Sutiko su padėtomis jai sąly- 
gomis.

Versailles, Prancūzija, birž. 
5, — čia Grnnd Trianon rū
muose vakar parašais patvir
tinta talkiniukų padaryta tai
kos sutartis su Ungarija.

Iš pažymėtinių žmonių pasi
rašymo metu buvo: Prancūzi
jos ministerių pirmininkas 
Millcrsnlt, Suv. Valstijų am- 
baaadorius IVallace, Anglijos 
ambasadorius Derby ir Grai
kijos karalius Aleksandras.

Tngarijos atstovus pasirn- 
Syti pakvietė ministerių pir
mininkas Millerand.

Tuo metu, anot depešų, I’n- 
gari jos sostinėje Budapešte 
buvo pakeltos riaušės. Pakalta 
protestai prieš aštrias taikos 
sąlygos.

" BOLŠEVIKAI PAklLĘ 
NAUJON OFENSYVON.

\ Atimta nuo lenku visa eilė
1 pozicijų.

Londonas, birt. 5.— Iš Mas
kvos pranešta, kad lmlševiky 
armijos pakėlusius naujų o- 
fensyvų prieš lenkus visu plo
tu taq>e upių Pripet ir Dnie
pro.

Pareiškiamn, knd tam plote 
visos lenkų pozicijos kaip su 
šluota nušluotos.

Bolševikai prieš lenkus tam 
ruožte jiavartoja 16,(XX) raita- 
rijos ir kelias divizijas pėsti
ninkų.

I>enkni atblokšti linijon nuo 
Brada u ligi Bielaja Cierkov. 
Bet bolševikų puolimas dar 
nesulaikytas. Ir jie pažangiuo
ju..

Matyt, čia paminėtam plo
te lenkų armija buvo pri
versta betvarkiai bėgti, a- 
pie kų vakar buvo pranešta 
depešoje iš (’openliagrno.

PA8KIRTA ANTRACITINt 
TARYBA.

Washiugton, birt. fi. — Pre
zidentas U iLsonns paskyrė ta- 
rylią iš trijų žmonių, kuriai 
pavesta sutaikinti angleka 
sius su kietųjų (antradto) 
angiekasyklų kompanijomis.

Taryba nustatys darbiniu 
knms prigulinčių užmokestį.

217,190 VYRŲ S. V. AR 
MIJOJE.

Waahington, biri. 5. — Ka- 
tos departamentas paskelbė, 
kad šiandie Suv. Valstijų ar
mijoje yra 217,190 vyrų. Ta
me akaitliuje yra 15,854 ofi- 
dera i.

Kitaip konferencija nebusianti 
galima.

Londonas, birž. 5. — Ligšiol 
Rtu-ijos Imlševikų valdžion at
stovas Krnssin turi konferen
cijų su pavieniai* Anglijos 
valdininkais.

Bet rengiama konferencija 
Krassinui su visų talkininkų 
viešpatijų atstovui/ Tik neži
nia..'kaip veikiai įvyks toji 
koherencija.

Anglija deda sąlygas.

Talkininkų atstovų su Rusi
jos sovietų valdžios atstovu 
Krassinu tarybos prekybos 
klausime dnr nepradėtos.

Taip parlamente ^čia prane
šė ministerių pirmininkas Llo- 
yd George.

Tolinus ininiMtorių ]>inninin- 
Icac pareiškė, jog Anglija lau
kianti nuo sovietų valdžios 
garantijos, kad konferencijos 
melu bolševikai nepaliestų 
Anglijos reikalų nei Rytuose, 
nei namie'.

Ir pirm tarvlias pradedant 
lailševikai turi gvnrantuoti 
paliiKisuoti iš nelaisvės visus 
anglus eivilius ir karinius 
žmones.

Washington, birž. 5. — T? 
Meksikos sostinės gauta žinių, 
jog patariant gen. Ohregonui, 
imta darbuotiem numažinti 
Meksikos nuolatinę aniiiją Vi
sa i 
jierorgiiniznola ir {terpus su
mažinta.

Naujoji Meksikos valdžių, 
be kitko, darbuojasi suorgani
zuoti visoj Šalyj policiją, ko
kios ligšiol kaipir nebuvo.

Sakoma, j policijos viršinin
kus buvęs pakviestas žinomas 
trakšuindaris Vilią. Bet tasai 
atsisakęs. Vilią, girdi, norįs 
pasitraukti privatiniu gyveni
mam Bet pirm to jis reikalau
jąs visiems esantiems jo gau
jose žmonėms pilnos amnes
tijos ir laisvės.

Iš EI Pa-o pranešta, kad Vi
lią su savo gaujomis užpuolęs 
miestelį Pa r ra 1, Cbihunbun 
valstijoj. Bet tos žinios apie 
užpuoli mų nepilt vi ri intos.

Meksikos ižde nsama 2.400, 
(KM) pesų deficito. Apie tai pra
nešęs iždo ministeris geru Sal- 
vador Al va rado.

Tas komitetas siundo 
prieš Meksiku.

ANTROJI LAIDA
i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Sukeliauja atstovai. _

Konfcrcncijon su Krassinu 
jau atkeliavo Prancūzijos ir 
Italijos atstovai.

Suv. Valstijos taippnt turi* 
atstovų. Bet jis nebus ofici- 
jalis. Tik pašalinis tėmyto- 
jas.

IJoyd George paklaustas a- 
pie Krassino praeitį pasakė, 
jis nemanus, kad Krasrin bu
tų vokietis. Bet jis buvęs il
gas laikas surištas su vokiš
ka elektros finnn.

1917 M. SLAKERIAI YRA 
LIUOBI.

Washington, birt. 5-— Kas 
ii jaunimo 1917 metais vyriau- 
zybei reikulnujant neužsi regis
travo, arba kas u?>iregistra
vęs šaukiamas neatėjo uį dra- 
fto boardua,” su šiandie ta
sai yni paliuoMuotas nuo at- 
sakouiybėe. Vyriausybe prie 
tokių jau nesi kabins. Nes kon
gresas atsisakė prailginti lai
kų tuos sLackeriua gaudyti ir 
bausti.

SNINGA ANT PLANETOS 
MARSO.

Oambridge, Mojis.. birt. 5. — 
Harvardo kolegijos obaerva- 
toriir gavo fintų mm prefe 
skriaus Pirkering, iš J ai na i- 
ca, jog ant planetom Marso 
prasidėjęs ruduo ir pasirodęs 
ton pirmutinis sniegas.

Prancūzai Teis Nuosavus________
Sužinota jo veikimo pienai.

Konstantinopolis, birž. 5. — 
įčia pagalinus sužinota tuikų 
nacijoualistų armijos vyriau- 

jsiojo vado Mustaplm Kratai 
paša veikimo plonai.

Valstijas,! Apie tą čia infornme.jų at- 
jvežė vienas ištikimas talki- 

Žmo-
• l’i
Tas

11 ra 
batus ir turkams valdininkams 
Maraslie, Missoiile, Diarlickrc 
ir Bagdade.

Mnstapha Kėniai pušį yia 
patlaięs pienus su «avo skait
lingu armija pinninusia su
traškinti graikus Smirnoje. 
]>askiii atsisukti prieš anglus 
Mesopotamijoje ir, aut galo, 
prieš prancūzus Sirijoje.

Turi skaitlingą kariuomenę. 
Tas pat iulormtiotojas pn- 

sakoja, jog Kernai turi 2iK),. 
(MM) kareivių. Tni gana skait
linga armija. Ir visa armija 
visakuom gerai aprūpinta.

Kėniai daug timnisinės pa
ramos gauna iš Egipto. Bet 
didžiausių piniginę pašelfti 
jam duoda Rusijos Imlševikų 
valdžia.

s. v.

Washingt<m, birž. 5. — Se
nato komitetus, kurs tyrinėjo 
Meksikos padėtį ir tos šalies 
atsineŠimą į Suv.

armija, sakoma, busiant i paskelbė savo tyrinėjimų ra-

| Konfitetas nulinio Sw 
laistijuuin pu.Mų.-ti Meksikmi {riuo jmsirašęs 
(Milicijiliea 
spėkomis palnikyti ten reika
lingą tvarką taip ilgai, kol ne
bus pravesta unujn šaliai kon
stitucija, kuri užtikrintų tvai
ką.

Suprantama. Suv. Valstijų 
policijinte ap»'-k<»s Meksikoje 
turėtų Imt paremtos armijos 
ir karės laivynu.

Tą pabiųlynią Am. l)nrl»o 
Federacijos prezidentas Gnm- 
I«ts pavndina prūsiškuoju žy
giu. Nes toksm žygis tn; j.c n- 
bieją šalių (uikeltų kąrę. 
Meksikos gyventojui neprisi
imtų tokio patiiekinirno. 

Taip negali bnt. snko Gom- 
pera. Ir tie konuteta pasiųly- 
mai būtinai turi bnt atmesti.

Įvežė viena* ištikimas 
ninknms žmogus. Tasai 
ciw vrn ranfre ’

... ri" i:„,_i Kernai. 
s|M*k«s ir lumis laiškus buvo adresuotas

BUS TEISIAMI PRANCŪZI
JOS BOLŠEVIKAI.

Jie yra trys; suimti streiko 
metu.

UŽGINAMAS BOLŠEVIKŲ 
INĖJIMAS THERANAN.

I

300.000 gyventojų pasveikinę 
šachą.

ŠIANDIE PASILIUOSUOJA 
KONGRESAS.

Londonas, biri. 5. — čia 
Persijos valdininkai imskelbė, 
kad vakar buvus paskelbta ne
teisinga žinia, buk rusų l»ol- 
ševikų kariuomenė i nėjusi 
Persijos sostinei) Teheranas.

Iš Teherano vakar gauta o- 
ficijalių žinių ir anose nebu
vo paminėta apie kų panašaus. 
Bolševikų kariuomenė kol-kas 
neapleidžianti Kaspijos jūrių 
pakraščių.

Persijos užrubežinių reika
lų ininistvris. kurs yrn Londo
ne, taipjmt prirodė, kad žinios 
apie bolševikų veikimų Tehe
rane neteisingos.

Jis sako, tomis dienomis 
Persijos šachns sugryžęs Te- 
herflnan. Jį ten jmsveikmę 
300,(XX) gyventojų.

Iteiškia, persai visai 
linkę prie Isilševikų ir 
jai nno liolševikų nėra 
jaus.

GENERALIO PROKURORO 
ASISTENTĖ MOTERIS.

VVarinngton, birž. 5. — Pir
mu kartu šios šalies istorijoj 
geiieralio prokuroro vienu iš 
asistentų paskirta moteriškė.

Washinglon( buri. 5. — Šia
ndie abudu kongreso butu 
Įiertraukin sesijų neapribuo- 
tam laikui.

Vakar senatas pravedė bi
lių. sulig kurio padidinama Jinai yra M r s. Aunettc Ab- 
užmokestis paštų darbiniu- Imli Adams iš Sau Franrisco. 
kants. Žemesnysis butas so-i Senatas patvirtino jos pas- 
ninu yrn tų atlikęs. įkyrimą.

PAGELBA CENTRALINEI 
EUROPAI.

Bus duota maisto ir žaliosios 
medžiagos.

1

Paryžius, birž. 5, 
mot Anglijos vyriau-ybės ats
tovai Lmdone tariasi sU Ru
sijos lwi!ševikų valdžios nt.-to- 
vii Krns-imi apie atnaujinimą 

.‘•antikių ir bitukais reikalais, 
Prancūzijos vyriausvliė pat
raukia teisman tris bolš«>vikiis. 
kurie turėjo artimus ryšius su 
licninn ir anokalbiavo prieš 
prancūzų vyriunsyls;.

Tie trys bolševikai suareš- 
tuoti čia generalio streiko me
tu. Jie yni: Leriot, radikalia 
.-(M-ijalistų |>artijos vadus; Ma- 
notte. socijnlistų laikraščio re
daktorius; ir Baris Souvorin, 
Lenino ngvnta.-, paeinąs iš 
Rusijos.

Pirnitinjn <Iii yru Praneli- 
rijoj užangiisiu. Gi Souvorin 
ntkeliavęs iš Rusijos.

Visi trys yni didžiai pavo
jinga šalai. Jie bus teisiami už 
‘•.-iiokalhiaviiną prieš vidujinę 
valstijos tvarką.”

Parenkami liudininkai.

Nežinia, kuomet prasidės 
jiems byla, nes teisybė- de-1 
partnmeiita.- parunkiojii .prieš

Kuo-

juo- liudininkus ir pntvnr j 
medžiagą juo- apkaltinti.

Kuomet leriot buvo areš
tuotas. jo pagyvenime atlik
ta knita ir -urusta svarbių 
»!<»»* UlIH'Ilt U. i.- tų UUi.UlUvlHų 
teisybė.- departninentn» paty
rė <lu daiktu:

1. Radikalai turi-jo dnrhuo 
tie.-, kad nuolatiniam nesuti
kime palaikyti buržujus .slt 
darbininkais.

2. Intikiiiti žmonių minias 
(uigrobti -av<i rnnkosnn šalies 
valdžią ir tuojaus įsteigti pro- 

t Irtnrijato diktatūrą.
Tuodu žygiu jau buvo pra- 

Į dėtu radikalų. Bet vyrinusy- 
bė< agentai .-taiga sučiupo 

; tuo- stambiausius vadus ir 
, snkoni’Veikė visą tą suokalbį.

Leriot ir Lcnin.

lx»riot skaitosi vyTinusiaa 
prancūzų bolševikų vadas. Vy- 
riimsyliė turi prirodymų, knd 

Į ji- yra buvęs nuolatiniam sn- 
, -iiicšiine su Rusijos bolševikų 
vadu Ijrninu. Jo pagyvenime 
atrasta jum rašytų l^-iyno lai
škų su reikalingais nurody
mais. Re to. atrastos kopijos 
imties lxTioto lui.-kn. pasiŲS- 
tų Leninai.

Iš tų laiškų patirta, jog lw>1- 
ševikų vadai buvo rengę vi- 
satiną Kumpoje revoliuciją.

nepa- 
Persi- 
pavo-

REZIGNAVO VAL8TYBĖ8 
DEPARTažoLČri xū Padek 

RETORIUS.

Prezidentas patvirtino rezig- 
navimą.

Washington, birt. 5.— Ii 
užimamos vietos pasitraukė 
valstybės departamento pu- 
sekretorins PoJk. Jo pasitrau
kimų patvirtino prezidentas 
Wilsonas. ’

Jo pasitraukimas, sakom n. 
surištas su sumenkėjusią svei
kata.

Reiškia, šįmet ii to depar
tamento paAil rauke (rudas 
augštas valdininkas.

Pulk paminėtam departa- 
unetiMnu pimtvjua R91O 

melais

Paryžius, birž. 5. — Cvn t fa
linės Euro|H»s Adys greitu 
laiku susilauks naujo sau kre
dito nuo talkininkų ir kitų 
viešpatijų. Tasai kreditas bus 
duodamas fornmje maisto ir'1, 
žaliosios medžiagos. Taip knd 
bus duota proga* tų Kalių gy
ventojams lie jokios baimės ir 
vargo prasimaitinti ir pat 
varkyti savo viešpatijų jimlė- 
tį.

Čia tuo tikslą veikiu inter- 
nscijonalis komitetas. Ais ko- 
uutrūv ekeioin, jog Mi dillUO-! 
ti centralinę Euroiny jau pa
sižadėjo Anglija, Danija. <> 
landiju. Norvegija. Švedija ir 
Šveicarija. T"S viens j-ilysi 
jnu paskyrė reikalingu s ptni-l 
gų sumas.

Komitetas laukia 
Ino kitų vieš]>atijų.

hiternarijminlium 
nėra Suv. Valstijų 
atstovo. Bet luaiKiin.'i. 
prie to naujo kredito prisidės 
ir jos.

Kiek žinonui. prancūzų vy 
riausvliė taippnt pnriMskitiri 
neatsilikti nuo kitų ri«šprdi 
JV-■ •

Kokio* 4»1y« hn»

Komiteto pranešimo sako 
ma. jog Argentinos vyriausy
bė irgi prisidedanti. Ji savoPIRKITE KAR±8 TAUPY

MO ŽENKLELIUS (W.S 8) kongreso jau pareikalavusi

vvriansvliė vrn na-• • • •
skirti 1(M) milijonų

Kanada ir l>j’.mi-

Į tam tikslui asignuoti 35 mili- 
ijonus prancūzų frankų.

Italijos 
sižadėjusi 
ling

Belgija,
ja taippat jMikvirstos tau Immi- 
dran dnrlmti. Bet iš tų šalių 
dnr negauta atsakymo.

K pelitas bus duodamas: 
Čeko-Sloyikijai, Jugoslavijai. 
Rumunijai, Baltijos viešpati
joms, Armėiiijni. Georgijai, 
Austrijai ir 1‘liga rijai.

Ijgšioj kriolitams jnu pas
kyrė pinigus šitos viešpatijos:

Danija 12JMMUKK) kronurių: 
Norvegija 17.tKMl.iMM) kr.: Šve
dija lO.O'Mt.tMMi kronerių: An
glija 10,(MM),(KM) svarų; Olan
dija 12.500.tMM> florinų ir sivni- 
irarija 15,000.000 frankų.

Prancūzai Padaro Armisticiją 
su Turkais

PRANCŪZAI NUSILEIDŽIA 
TURKAMS.

Matyt, prancūzai apleis 
Ciliciją.

Konstantinnopolis, birž. 5.- 
Turkų nncijonalistų vadas 
Miistapha Kernai paša padarė 
armisticiją su prancūzais 20 

j eini dienų. Armisticiją ėmė 
i veikti prinlėjus gegužė.- 30 <1.

Armistirija paliečiu Ciiirijų, 
Turkijos provincijų, kur pran
cūzai buvo įminę apsigyventi 
paimnnt tą teritoriją savo 
gl<>ls»iu

Svarbus tnrkų laimėjimo*

Ptidarius paminėtų nrmisti- 
riją, ėin tuojau* apturėta ži
nių, knd prancūzai nusprendę 
apleist i tą turkų teritorijų.

Nors tos žinios . ofirijulini 
nepatvirtinumoH, Is't nėra pa
mato netikėti jom*. Nes pran
iautai pamatė, jog nelengva y- j 

j ra knuties su skaitlingąja tur- ! 
kų armija. Prancūzai įsitikino, 
knd kova vm gini gali duoti 

! kokių nors geistinų pasekmių.
Matyt, prancūzai ištrauks 

savo kariuomenę iš Cilicijos ir

S. V. gnl duos miltų.

Suv. Valstijos kreditan, į 
kiek žinoma, duos reikalingų 
duonai miltų. Nes jos ir lig
šiol nemažai miltų kreditan 
davė Austrijai ir kitoms ša
linai.

komitete. Kitus šalys jiristntv? kito- 
oGrijalm;|:it> reikalingo maisto. |)«ir k»- 

kad tos nukentėjusioms šalims pri
statys visokius žalios niiMižin- 

• gus, reikalingos atslntydii.ti 
I kraštus.

Aimidie maisto dnnginu*in 
j yra reikalinga Austrija. Tad 
jai bus ir pristatyta dnug nu 
mainto.

Bot tai visa bus liuodanm 
ne dovanai, tik kn*ditnit. 
Kuomet te* vii >š pati jos alsi- 
gaus, jus turėa atlyginti tos 
išlaidas.

b BIRŽEI JO 5. 1920.

Chicagn. — šinndie iidalic* a|>- 
«Lri“»±-; rj'tsj giedra, nųj* at
maina temperatūroje.

Vakar augiriausia temperatūra 
būvu 60 laipsnių.

Saulė teka 5dS; leidžiaai 7tlL 
Mėnuli* pateka 10.06 rakate.

tas sjiėkas pakreips į Siriją, 
prieš arabus, katrie neblogiau 
už turkus gina savo teritori
jas.

Palengvinta amerikonams.

Arui i Alicijos pndnryinns ir
gi oficijaliai čia nepaskelbtai 
Brt tai. snkonia, yra įvykęs

1 neužginčijamas faktas.

Ir jei taip, tad Amerikos 
jwišelpo- teikimo darbininkam1* 
duos progos iš Cilicijos iš 
kraustyti Ik« jokių trukdymą. 
Nes pirmiau nebuvo galima 
tas (Mi'lnryti. Ir buvo pavo
jaus papulti mūšių -ukurin.

\X7 n n K i r» rvė **• • • 
nutolins Sniitb iš Georgia vai* 
s-tijos. demokratas, vakar se
natui indavė bilių, kuriuo pa- 

I dųlonm Suv. Valstijų prezi- 
j Uratui .-umnžinti metinę algų 
nuo 75 ligi 50 tūkstančių Uo
lienų ir padėti šalies konstitu 

1 rijoje prieitų. kad prezidentas 
, Imtų renkamas 6 įlietam.- ir 
tik vienam terminui.

PINIGU KURSAS.
Svetimą viešpatiją pinigų ver

tė mainant nrmažiau $2”> lite- 
Mio 4 d. buvo tokia sulig Mer- 
cluuiiit Lotu & I rusi Co.: 
Anglija* ateriingą svarui *3.91 
LaeluvtM 100 auksiną 
Vokietijai 100 markių 
iA'nkijcs 100 murkiu 
PnmcuzijcM už J dolierį 
šreicarijas už 1 dolierį 
Italijos už 1 dol.

2.50
2.50

.67
13 fr. 00 
C fr. 45
16 1.05
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2 DRAUGAS

UETWTV KATALIKŲ DIESRAftHH

“DRAUGAS”
Etna kasdien* HfcAyrtu ncdėldimliu.

PRENIMERATOS KAINAI 
CllICAGOJ IR V*SIEMTJ»:

Metam ....................................... M-00
T’,,m'I et# . . • • • • j,• • ajuy • S.SO 

•cv. VAurr.
Metanu ............. ->--v............ l&.OO
Puaci Metų .................................. S.OO

ProaumaraUi tuokaM lAkalno. lai
ku aluUtonl nuo uialraJtymo dieno* 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adre»« rtaada reikia prtriųrtl tr 
eonaa adrmaa. Pinigai geriausia sių
sti ISperkant krasoje ar eiprcsc "Mo
ney Order" arba įdedant pinigus | 
registruoti} Išlik*.

“Draugas” Publisliing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, Di.

Telefonas McKlnlcy S114

nekenksmingus, 
lengvai galėtų 

žemių.

tikėtis, kad len-

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas.

L L. PASKOLA.

Pramonių Socijali 
zacija.

r-

Minėtoji socijalistų konven
cija trečiame punkte reikalau
ja, knd hutų:

“Susocijalizuota visa ;>ra- 
ntonija. kiek to reikin minė
tam tikslui.”
Tikslas išdėtas antrame pun

kte, būtent, ekonominis, poli
tinis ir socijali* atpirkimas. 
Atpirkimo vardu čia pavadin
tas patai .-y mas.

Kaikurias pramones būtinai 
reikėtų pervesti iš privatinių 
rankų į visuomenės rankas. 
Jug aišku, knd dubar visus 
spaudžiu gyvenimo braugylič. 
Ji susklarv dėlto, kad padary
tasis duigta> turi pereit: per 
daugelį rankų, kol pasitikta, tų 
žmogig kuriam reikia,
tarpininkai, per kurių rankas 
eina pudurytasis daigias, pri
deda prie jo kainos. Todėl rei
kėtų pirklybų atimti iš priva
tinių rankų, o perduoti į vals
tybė* rankas. Tadu prie pa- 
darytojo daigto kainos tepri- 
sidėtų tiktai jo jiervežimas.

Juu senai ir daug sykių ra
šėme, kad visos }iervežimo

VifcV ’

tr

prieuiMiėti, geležinkeliai, kru-
sos, ekspresai ir kiti toki, tu
rėtų būti valdžios rankose. So-

. cijalistų nuomonė apie šitų thi-
Ivkų y'ra teisingu ir jai pri
tariame. Mes su soči jai istais 
nekovojame aklai, o peikiame 
kas peiktina, giriame kas gir
tinu.

Ši taim* trečiame punkte 
niunv- nejuitinkn tik tiek, kad 
socijalistai nejiu-akė aiškiai, 
kokius pramonijas jie nori 
perleisti visuomenei, jmsiten- 
kiminini pločiu sakiniu: “kiek 
to reikia minėtam tikslui.“ Po
litikoje toki sakiniai buvo pa
rankus. nes uždengia vi.-kų ir 
sidto nematyt per juos:
žiniai išrodo dideli, o kai ne
išpildai nėra kaip peikti 
apvylim’,. nv.» pat# pažadas bu
vo neaiškus.

• »**1 ••
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Lietuva, Lenkai ir 
Baltgudija.

negu Lietuva gali priimti. 
Taip paprastai daroma dery- 
boue. Jug ir mus diplomatija 
reikalavo žemių į pietus uuo 
Gardino iki Bialvstokiii, nors 
ten lietuvių visai nėra. Tai-gi 
šitų žemių atsižadėjimas, jei 
jisai yra įtrauktas į sulygau, 
kurias lenkai pastatė Lietuvai, 
visai mums
Mus valdžia 
atsižadėti tų

Bet suuku
kai'statytų mums tiktai gera9 
sulygau. Veikiausiai jie stato 
sųlvgų, kad Lietuvos kariuo
menė užimtų karės frontų, ku
rį lenkai dabar laiko Baltgu- 
dijoje prieš bolševikus. Jeigu 
tokia sųlyga yra, tai ji mums 
neša du negeistinu dalyku. 
Viena, ji sudaro karę tarp 
mus ir liolševikų, o to me* 
nenorime. Mus troškimas yra, 
knd karė* maŽintųsi. o i.c- 
daugiutų»i. Bolševikui būvu 
mu* užpuolę; juos išvijome 
iš savo žemės ir pasilangė 
mus karė su jais. Mum* vi
sai nenaudinga tų karę at
naujinti.

Antras mums nenaudingas 
dalykas tame, kad butų reika
las kariauti svetimoje ša liję. 
Nors bal t gūdžiai yra geri žino 
nes, lwt jie vis-gi ne luduviai. 
Laikyti frontų bal t gūdžiuose 
lietuviams negera tiek, kad 
tai butų gynimas svetimos 
žemės, u ne savo mulių. Dar 
Is-pig Imtų, jei visa Baltgudi- 
jti Imtų šiapus to fronto. Tai 
galėtume sakytis esu baltgu- 
džių talkininkai. Bet |cuka; su 
bolševikais turi frontų Btdt- 
gudijos vidurije. Mums visai 
neparanku laikyti gerų kai ny
nų tautų ]M>rpjonis pusiau.

Pasistatę tikslų apginti 
l'krainų nuo bolševikų L'nkri 
nuoM-klini npseitij. jie. panisla 
lytų tikslų auginti i: Ballgu- 
dijų nuo liolševikų. Tam t.k 
si ui jįe galėtų kviesti Lietuvą 
talkon. Bet tada tur5 Imti kis 
kų> Ckrainos ir Baltgudijos 
santikiai su Lenkija. J'i lie
kni tik dėlto apginu l'krainų 
ir Balt gildijų nuo liolševikų, 
kad paskui pati šeimininkau
tų jmlviejoH«, tai Lietuvai
nedera eiti talkon. Tegu len
kai savo lėšomis įgija žemių,
iš kurių imu naudos.

Jeigu Baltgudijos ir l krai
uos neprigulmybė taptų gvn-
rantuota, tni Lietuvai butų
naudinga eiti prieš Išdavikus 
su haltgudžiai* ir ukrainais 
nors prie to prisidėtų ir len 
kai. Mų* kariuomenė jiavi.-g- 
tų, kol Baltgudija ir rkrniim 
sutvarkintų savo ncprigulmy- 
Im-s, lwt susitvarkę atlygintų 
Lietuvai jus išlaidas, išdėtas 
tni neprigulmyliei įgy ti. Tų at
lyginimų paremtų Lietuvos 
kariuomenė prieš išrisiant iš 
Baltgudijos.
Lietuvai naudinga turėti iie- 

pnguliiiingą. ne'nuiševi kiškų 
viešpatiją tarp savęs ir luti- 
šėrikų. Tokia viešpatija gl itų 
Lietuvų nuo Rusijos kaip 
skranda gina kūnų nuo šalčio.

IŠDIRBINIŲ SUMA2EJI 
MAS.

L Darbo paskirstymas.
Nno laiko įsteigimo Isietu

vos Atstovybės Amerikoje, ve-' 
įhimnsi* jo* dnrhnc pmd 
vis platyn išsiplėtoti.

Šiuo laiku visus tas dar
bas tiųx) juiskirstytas į kelis 
skyrius, iš kurių kiekvienas 
tur pavestą jam atskirų dar
bų.

Politikos skyriuje gamina
mi įvairus raštai apie Lietuvos 
respublikos padėtį, jos senti
kius su kitomis valstybėmis ir 
ypatingai su Suvienytų Vals
tijų vyriausybe. Lygiu budu 
šio skyriaus gaminami yra ri
si prųnešimni ir raštai npie 
Suvienytų Valstijų poHt’ką, 
apie jų ekonominę ir vidaus pi 
dėtį ir jų atsinešim* prie Lie
tuvos. Čion sudaromo* riso<

•

laujamos informacijos iš A- 
merikos gyvenimo ir pačių 
Lietuvos piliečių Amerikoje 
gyvenimo.

Prie šio skyriaus pridera su
sinsimai su Amerikos .-pan
da, jiagamininuis tai spaudai 
raštų, lygiai kaip ir raštų ir 
pranešimų Lietuvos i-paiidai. 
Be to, prie skyriaus *yra Lietu
vos Atstovybės biblioteka ir 
archyvas.

Teisių skyriaus rupesniu vrn 
teikti Lietuvos piliečiams vi
sokių žinių apie esamąsias tei
ses Lietuvoje, apie teises Su
vienytų Valstijų, kurio* gali 
liesti Lietuvos piliečius ir tei
kti šiuo žvilgsniu j vairių infor
macijų. Be to. tame skyriuje 
vedama registracija veikian- 
čiųjų čion notarų biurų, da
romi įvairių dokumentų pa
liudijimai, atliekami skelbimai 
apie žuvusius dokumentu*, y- 
patų paieškojimai ir t. t.

Pasų skyriuje išduodamos 
visos informacijos delei išva
žiavimo Lietuvon ir atvažiavi
mo iš Lietuvos, vedamu visų 
vizuojamųjų puspūrių ar afi- 
duvitų registracija, u taip-pat 
ir registraidja Lietuvos pilie
čių, kurie delei kokių nors 
priežasčių butų negeistina j- 
si leisti Uetuvon.

atlikti vuų darbų, kuriu batų 
reikalinga ir Madinga atlik
ti. Tečiau pritf esamojo dar- 

jf’ln J bininkų sąstato jau liko suly-
ginamai daug luu> nuo vasa
rio 15 dieno* padaryta. Svar
besniųjų raštų delei Lietuvos 
Nepriklausomybė* pripažinimo 
ir šiaip delei politinio padėji
mo nušvietimo buvo išrašy
ta 44. Kai-kurie iš šių raštų 
ir memorandumų prie Valsty
bė* Dejvirtamento yra tilpę 
lietuvių laikraščiuose, o rašte
lis apie Lietuvos nibežiu*, 
kun. J. Ziliau* surašytus, ta|>o 
at.s]uiuzilintaH atskiroj brošiū
roj su dviem «palvuotai« žem- 
lapiais.

Per visų tą laiką iki šiam 
laikui buvo paliudyta 90 į- 
vairių dokumentų (vasario 
mėn. 8. kovo mėn. 18, ludan- 
<lži*» 21 ir gegiucc 4j, ir uzvi 
znota 1365 |tasai (vasario įnėn. 
19. kovo mėn. 257, Imlnndžo 
mėn. 474 ir gegužės mėn. 615). 
Įvairių laiškų ir siuntinių per 
visą laiką išleista 3450.

Per visų tų laiką buvo da 
rmna daug žygių susisiekimui 
sti įvairiai* Amerikos valdžio* 
departamentai* visokiuose rei
kaluose. Ypatingai dang darbo 
lindėta, iki galutinai tapo nus
tatyta tvarka, kaip lietuviai, 
ar tai Amerika* piliečiai, ar 
netfljię dar piliečiai-, gali iš
gauti leidimu* keliauti Lietu
von.. Pa*k iltiniu laiku nus
tatyta, liet itar akelhimni ne
leidžiama tvarka, kaip gyve
nantieji Amerikoje Lietuvos 
piliečiai gali p*r-itraukti i* 
Lietuvos saro gimines. Visus 
tas darbas bnvo ir ]>asi1ieka 
tuomi sunkesniu kad Lietuvos 
Atstovybė* nariams prisieina 
pirmiems taku* pravesti, Nė 
su vienu iš valstybių, kurios 
atsi.-kyruaios yra nn<> Rusijos, 
panašių sutan’ią delei išvažia
vimu ar įvažiavimo nebuvo da
roma ir tik kuomet liko nus
tatyta ta tvarka su Lietuva, 
pradėdama jj toliau taikinti 
ir prie kitų valstybių.

Šiame laike tapo paduryla 
sutartis su Amerika delei pa

Lietuvos Misija yra įgijusi 
virš 150 paveiksiu iš paidniti- 
niųjų atsitikimų Lietuvoje. 
Daugybė įdomiausių paveiks
lų iš Lietuvos* kariuomenės 
lnAies. Kam nesinori pamaty 
ti; Kam neainori jtusigroh* t i 
savo Tėvynė* vaistais, savo 
jauno* Respublikos gyvylio 
pasigerėti! Amerikos lietu-] 
viai dang yra skaitę laikraš 
čiuose apie Lietuvos nuoti- 
kius, daug yra girdėjų gyvu 
žodžiu pasakojimus apie kar
žygiškų lietuvių tautos karų 
dėl neprigultnyhės, liet rūtas1 
kas turėjo proga akimis regė
ti įvykusias atmaina* Lietu
vos Valstybėje. Skaitlingi pa
veikslai Lietuvos bu* rodom’! 
vi«nn*e lictnrin cwei»rt’t nn*‘< 
kampeli uosi*. NepraicaduUt
progos pamatyti. Kas Įnikę į 
vairių prakalbų miegojo, Lie
tuvos reginiai išblaškys juu 
miegų ir jiažadins. Pnžadius 
prie šveųto darbų, atgimusios 
Tėvynės labui. Kiekviena lie
tuvių kolonija, kuri turi, ar- 
ha gali lengvai turėti kokių: 
susirinkimams svetainę su c-j 
lektros šviesa, tepraimša iš-1 
anksto, kad nori it* gali jms 
save surengti paveikslų vaka
rų, kurį prie tos progos galėsi 
išnaudoti pardavimui Lieto-Į 
vos laisvės Bonų. ElekUiškų 
paveikslų rodytojas atlankys 
atsihepnsias kolonijas su kiek 
viena susitaręs ir pranešdama*! j 
kiekvienai atskirai, iš ankstu. Vėlyva*, J. 
Paveikslai bu> rodomi tiktai 
tose kolonijose kur veikia Uc- 
tvvos Paskolos stotys. ' .

Finansų skyriuje sudaromus
sąmatos ir vedamos sąskaitos
visų Atstovybės ineigų ir iš
laidų, įvairių aukų kokiems
nors vietos reikalams ar pur-

štu paketų siuntinio ir gegu
žės 15 dieną išvežta Lietuvon
apie ZSOOU maišų tų siuntinių.
o kiekviename maiše apie 200
jmketą. VLsi šie siuntiniai ]>er

Laike paveikslų rodymo 
kiekvienas, kas dar neįgijo 
Lietuvos Bona, galės čia pat 
gauti jį. Taigi, visi j paveik
siu*, viai prie bonų.

Lietuvos Misijos
Informacijos skyrius.

PRANEŠIMAS.
Lietuvos Misija Amerikoje 

ant užkluiudmo apie siunčia
mu pinigų išmokėjimų gavo 
sekančio turinio “calielį” iŠ 
Kauno:

Žiliui.
257 W. 71st Street, 

Nevv York

Money transimitted to Li- 
th tumia Ls now bcing distri- 
buted to jieople.

Galvanauskas

Žiliui,
2*7 W 71st Street

Nvw kork

Pinigai parsiųsti j Lietuvų 
dabar yra išdalinami žmo
nėms.

Galvanauskas.

LIET. PILIEČIŲ DRJOS 
V AK. PA.

Pittsburgh, Pa.

Valdybos Antrašai:
J. P. Petraiti*—pirmi ninku.
J. Jonatuka*—vico-pirtnininka*.
J. W. Patckcrich, nutarimų rai- 

, tiniukaa. ♦
J. Daulriys—finansų raitininku. 
B. W. Woshner—iždininkas.
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

Pnkroanis. S. Liuthurimi. F. 
, Mireinkcvich. P. 

Bardzilauckaa.
Ligonių direktoriaiJ. Kybar

tas, P. Marmokna

Vyrų s Moterų Rūbų Kirpi
mo ir DesigBŪig Mokykla.

. Munųa iatama tr raikymo Hudu jus

to.
Mes turinis diONauslu* tr gertas- 

»tu» kirpimo, dcsiguing Ir nurimo 
skyrius, kur kli.kvieuns gauna geros

Visuose aluvtno akyiluoea maltuos 
varomo* nlaktro* jiega.

Krienam* kiekviena atolu bito ko- 
kluo laiku, diena ir ar rsks/sla p». 
^tluHU ir paaikalMU dėl s*br*U.

Fanerų daromos *utfg mlaroe, v*> 
sokln sUUatM U dydMo * bet burtoj 
madų knygas.

MASTĖS DESIGNING 
SCHOOL.

A r. Kaa*lrb*. Tad*!**
190 N. STATĖ STr.KET. CHICAGO.

Kampas L*ke 8t. anl l-tu lubų
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vTruTkauskas's
ADVOKATAS
on«iM TNilmk-MyJ:

29 South La Šalie Street
Kambarį* «M

TrL Centrai «M*

S. D. LACHAWICZ
UMW7» Orb»Mt«a «M*ra 

tarM. ka ptrtaaai*. »»>«'« 
aUuHL a auoikua, ku*a
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j. p. VArrcHEs 
ZTTORNEY AT LAW 

I JKTtVlS AIITOKATA* 
<M» K »OOD STKKBT 

IMS WTBKKT 
ilCAGO.

<■
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Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvi: Dentistai 

10*01 KO. Alcm

VAiaMDoet • ui »

Parsiduoda Gerose Aptie- 
kose ir groscrių kroutuv.

The Borden Company
108 Hudson St. Hew York

'N
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privalo mėgot i gerai.Kiekvienas kūdikis
nes ramus tykus miegas yra ženklu sveikata*.
Jeigu jūsų kudiki* laike naktie* verkia — jei
gu neramus ir nervuotas, tai gali būti, kad mai
stas, kurį jis naudoja, visas tas negerove* suke
lia. Jeigu jų* negalit kūdikio žindyt a r ha jeigu 
jūsų pienas netinka jam, vartok i t

'■A.«
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Hamburgą ir Dancigą vežasiuntiniui Lietuvon įvairioms 
’nlidaryhKs įstaigoms, draugi
joms, bankoms ar Uetuvn* 
vyriausybė* iždui, vislumą re
gistracija visų labdarybė* įs
taigų Amerikoje, kurių tikslu 
yra šelpti Lietuvą ir viliamos 
sąskaitų* hjmc suteiktą pašal
pą.

Pramonės ir prekybos aky- 
riuje viliama registracija įvai
rių Lietuvos piliečių pramo
nė* ir prekybos liendrovių, 
draugijų ir korporacijų, ku
rios užsiima pramone ir pre
kyba su Liet a vos valstybe ir 
ten yru įsteigusio*, nrha nori 
jsb'igti. savo skyrius Hrha per
nešti piluai ur dalinai savo 
veikimą Lieluvon. B<< to. šis 
skyrių* renka žinia* ir susta
to jiranešimu- Lietuvos val
džiai apie prekyboj sanlikius 
Amerikoje, apie esamą čion 
pramonę ir teikia įvairių ži
nių, kn* Imtų putartinn ir nau
dinga įve-ti ir Lietuvoje, su
sisiekia su įvairiomis pramo
nės ir prekybos įstaigomis ir 
teikia žinių spie išdirbini* ir 
prekių kainas apie kreditą, ir 
t. t.

Atliktieji darbai.
Taip KfiihrėžUj. ir pasiskir

sčius savo darbą, Lietuvos At- 
utovybė prie nedūkdio darbi
ninkų skaičiaus (iš pradžiom 
4, o (Miškui 5) negalėjo pilnai

mi yra Aineriėo* pašto atsa
komybe Liepujun, iš kur jnu 
turės paimti Lietuvos valdžia. 

Paskutiniu laiku visiems 
įdėtu vos pi liečiama, kurie nė
ra paliijię Aineriko* piliečiai*, 
j m Ii uogavimas nuo niūkesnių 
nuo uždarbių, apie ką paskelb
tas atskira* pranešima*. Ra
sit, galinta Iie kokio nors ]ia- 
sigyrimo pasakyti, jog laiki
nieji Lietuvos Atstovybės san
tikiai su Valstybė* departa- 
nu.Miaia vni tuii'unėv* ir nnt-* r**- ■
sai Lietuvo* n<'priklau*<Huy- 
Im*s prifNižiuiino klausima* ta
jai pastatytas pinuun vieton 
sulyginant su kitomis valsty- 
bt'inis ir įtrauktai dienotvar
kėm

Delei finHn-int*M atskaitos, 
ffalitmi pažymėti, j°K vn«uirio 
ir kovo mėn. buvo įvairių į- 
plaukų
$2425.94, ir gegužė* (iki 
dienos) $3210.00 
17188.41, o per ią laiką buvo 
iškišta: kovo mėn. $1507.07, 
Imi. A3O46.77 ir gegužės tuėn. 
(įlar neužbaigta išmokėjimui) 
$2259.79, išviso $6813.63.

Tokia tat išvaizda musą 
duriiuuivs. apie mvkČJO
me suteikti žinių lietuvių ri- 
miuuien«H.

J. Vileišį*,
Lietuvos Atstotas Amerikoje.

EAGLE BRAND
(CO.VDEA'yfO

Tai yra tmiįsius. kuria išauklėjo daugiau kūdikių 
j Ivirtua ir sveikus vyru* ir ueuu kiti vim
dirbtinieji maistai sudėjo* j vieną. l'žgirtaa ir reko- 
nicnduojiiuiua tūkstančių ardytoją.
Priaiųskit mums kuponų aiandien ir gausit jutų kai 

boję mailmimo instrukrijas, taipgi ir penkiasdešimta 
keturių pudapių knygrdy apie kūdikiu*. kurioj pasa
komu kaip užlaikyti kūdikius avrikani ir tvirtai*.

.Vugštn verte, atsakantunuui ir eKononnja KAuLE 
BRAND pieno yra tinkunuiuains pasirinkimas dėl 
valgių gaminimo ir unt stalo. Vartodamos šj piritų 
guapadiuėa Iieturė* bėdon au cukraus sloka, prie tu 
jis daug pigesniu. Pirkit Uksinę šiandien ir vartolut 
j| visokiems kur reikalinga pieno ir cukrau*.
Bandykit jj su tapioc* pudingu.

t ir ¥■«!•>>

JOSEPH C WOLON
-ietuvis Advokatas

LA KALIA UTKMM* 
u> TsL Humboldt 91 
fili 9. 99-94

ltack*«l! •»»»
CHICAGO. IU.

Nepenumai buvo žinių, kad 
bolševikai kviečiu Lietuvų tal
kon prieš lenkus, iiinnl atsiim
tame Vilnių ir lietuviškas len 
kų užgrobta* žemes. Paskui 
Honumas telegrafavo iš Kau
lio, knd lenkai genioj j fitiln 
atiduoti Vilnių ir Gardinu, 
tik statu Kųlygų. Romanas ne 
pasakė, kokio? to* aųlygo*. 
Padėti* yra tokia rimta, knd

, turime gerai apsižiūrėti ir 
atsargiai elgtis.

lė anksto galima vpėti, knd 
lenkai blato rųlygų didesnių

i

Federal Reserve lkm r d (Su
vienytų Valstijų Ištekliaus 
Valdyba) išrado, knd 1919 
metais žaliosios medžiagų* 
Šioje šalyje Įkuiurylu dešimta 
dalis mažinu negu 1918 me
ta:-. Ypač -utnnžėjo javu, an
glių ir geležies gnmininui-. 
Dėl jų stokos pa brango kiti 
dalykai. A odiniu sumažėjo 
ketvirta dalim, avalinėje nepil
nai iM*ptintu dalim (15%). 
Darbi lipikų nvatėjiuias į <larbą 
tiktai JO dalim (5%) tesiuna- 
žino išdirbiniu*.

$1552.47, balandžio
27 

išviso Hklrpk kupos* l‘«limėl( ac 
Hm* k*y*ui* ir t>rMl*Kk jj 
uiuum alAX‘D/E&.

Mfs •>•*«•*•*«*•
str<M!t .«••••••
City .o................

*.. .NarodycoaA BpH Vid^ut , 
... Kodtkiii O«rov4

• Produktai:
llordo*'. Ev.pr.t ntetl Milk UordriTK Mali** muk

rsff* . MU* CbocoiM.

z
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PARSIDUODA MUSĮI DARBUOTĖ.
80 akrų Ilinojaus fanus 
nugnnėinLs javais, namais ma
šinomis, viskas gerinusiam sto
vy;. $ 100 už akrų.

SU

Ant pardavimo gražiGO akrų 
lllinojaus farmn 8 kambarių 
namas, turi būti parduota.

120 akrų Indiana forma ar
ti 0“d*l Lake, geri namai gra
žus sodas, nuganti javai, ma
šinos ir gyvuliai. $60.00 už 
akrų.

Norint daugiau informacijų 
krelpkitės pas:

Kirst Nat'l Realty & Const. Co. 
840 W. 33 St. Chicago. UL

New Yorko apielinkės Federa 
cijos Tarybos nrfrių ir darbuo- 
. tojų trečia konferencija.

1 Federacijos Tarybos na
rių ir darbuotojų 
fereneijų, laikytų 
P. A v. parapijos svetainėje, 
Brooklyn, N. Y, 
.4 s tesi? y Statomą K. J. Kru- 
šinskas. Jurflis Tumasonis, J. 
Bendorailis, StasyS Daunoras, 
L. Simutis, Ona Bendoraitie- 
nc, A'. Dumblicnė, Jonas 
nys, Petras Lukas, Jonas 
kas, Jonas Karosas.

Konferencijos vedėju 
rinkta K. J. K Tušin ukam, 
tininku Jonhs Karosas.

trečių kon- 
Apreiškimo

atsilankė:

Ba- 
Lu-

iš- 
raš-

IGdUU,
5523 Loomis Blvd.

2 fintai 5 ir 6 kambarius an- 
gštas cemento hasementas, tu
rime greitai pnnluoti kreipki
tės pas, v

ZOLP & BARČUS, 
4547 S. Hemutage Avė

• Chcago. IU.
Tel. Yanls 145

komi

dar- 
laiky-

atsto-

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Smetona* gerai pritaikinu akiniai 
bu* palanrrlnlrnu dėl Juaų akių. 
Kuomet tų kenti nuo raivo* nkau- 
dijlmo. kuomet raidė* Itcj.ul | krn 
r*. kuonet skaitai ar *itrvl ar la
kai. tai tuomet yra t* tikra*. -kad 
reikia Jum* akinių. Mano 11 metu 
patyrimą* priduos Jum* reriaaal* 
patarnavimą ui prieinama kaina 
net taip temai net iki >1.00.

JOHN SMETANA 
Akių Speci j aUstas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
l<umlna, ititclklstna. dykai. 

Kampa* 18-lo* gatvAa. 
l-ik* lubo* viri Platt'o cpUckoa.

4 Kambarį* 14. 15, 10, 17 tr 18 
Tėmyldle | urano pora**.

Valandos: nuo 7 vai. Ikryto iki 0 
vai. vakare. Panedėllala Berodo# 
mla Ir PatnyfilomU.

" Dr. M. T. STRIKOL’IS
LIETUVIS 

Gydytoja* ir Clilrurg** 
OflMut: 1787 W. 47U» M-, 

(47 Ir VVood a*L) 
Valandoa: 10 ryto iki 
8:80 Iki 8:80 vakar* 
» Iki 18 rytai*.

Tcl. lloalrvard
Re*. 8*14 W. 4Snl Strcrt.

Trl. McKlnk-y SOS

2 po plutų. 
Nedėliotai*

1*0

r x
!S5 
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NAUJAS BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS

Sa šiuomi pra
nešu savo visiems 
piižjirtiimėmM kad 
ai ožiidėjau ofiiui 
nnuiu pardavinė
jimo ir Karmų. 
Taipgi akolinu pi 
ningu* ant namu 
ir formų už maža 
nuošimti ir Aprau 
gojų namui ra

kandus ir autotnobiP.uit nuo ugnies 
geriaiuiosc kompanijase. Aš turiu 
nnt pardavimo daug namu naujų 
ir senti brangiu ir pygių mnriniu 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu 
ramiu ant pardavimo ir nnt randou 
ku gyvulinis ir su visam itaisimais 
Iena tik yra reikalinga prie gyve
nimo. Ton fanuos yra Valstijose 
KVisooiudn Ir MicLigan. Todėl nc- 
l^nkuAkuc to* gerai progų* kad 

DMigaiUtumctc, bet ateiki- 
Kj mano ofiso ir galenite gauti di- 
Bhrn«'* Infrtrmnrija* «plr» iiamnn ir

GEORGE PETKUS. 
iRaal Efftata. Loan* A Pirą 
Insurance, Foreign ^vr-hange 

and Steam Ship Tiekėte. 
3402 S. H&latod St Chicago. 

TeL Y&rds 5379

Dienotvarkė.

1. Federacijos Tarybos raš
tininko raportas iš darbnoties 

Ir. v,.„ .rr . •» , • >-

Turko apielinkėse.
2; Lietuvos valstyliės konsti

tucijos projektų komisijos ra
portas.

3. Inforniacijinio biuro rei
kalams ištirti paskirtos 
sijos raportas.

4. Plačių mėnesinių 
buotojų konferencijų 
mas.

5. Draugijų ir kuopų 
vų konferencija. .

6. Atsišaukimas j Amerikos 
lietuvių katalikų darbuotojas.

Federacijos Tarybos raštiniu 
ko raportas.

Pnsekmingesniam Federaci
jos ii n r bu o ties išvystymui 
New Yorko apielinkėse būti
nai yra reikalinga gyvu žo
džiu ir pastoviu darbu išju
dinti šių apielinkių lietuvių 
katalikiškas drnugijas ir kuo
pas prie gilesnio ir didesnio 
žingejdumo ' Federacijos rei. 
kalais.

Agitacija ligšiol varoma 
per spaudų ir atsišaukimais į 
draugijas nepadarė lietuvių 
katalikų miniose ganėtinos in- 
takos ir Federacija, atvirai pa
sakius, daugiau buvo poperi- 
nė, knip visuomeninė įstaiga, 
kuri savo ūbaisiais ir tikslais 
beveik dangų skirė, gi žmo
nėms buvo nesuprantama ir 
neapčiuopiama. Agitacijas gy
vu žodžiu labiausia Federaci
jai truko. Katalikiškos drau
gijos apie Federacijų nugirz 
davo nuo vieno ar kito dar- 
>uotojo, sužinodavo šiek tiek 

npie Federacijos darbuotę iš 
nikraščių, bet nebuvo kas 

draugijoms butų galėjęs aiš
kiai ir j'lačiai išdėstyti Fede
racijos naudų ir svarbų drau
gijų susirinkimuose, prakal
bose ir kitokiose lietuvių pra
mogose. Federacijbs Tarybos 
raštininkas, kuriam New Yor
ko apielinkės Federacijos Ta
rybos narių ir darbuotojų 
konferencijos paskyrė iMtreign 
išeiti į šių apielinkių lietuvių 
katalikų visuomenę su platės 
niu Federacijos darbuotiem 
projektą iiermatydamas maža 
naudos iš ataišaukimų, para
ginimų siunčiamų į draugijas 
laiškais, yra linkęs patarti 
konfereucijoms tvertis kito 
budo, einant su Federacijos 
obalsiais į platesnę visuome 
nę. °irmiausin Federacijos 
reikalais reikia užinteresuoti 
musų visus darbuotojus kolo
nijose. Tų atlikti bus lengva, 
jai darbuotojai rinksis kartas 
nuo karto į konferencijas ir 
jose prie kitų musų visuome
nės ir tautos svarbių reikalų, 
apsvarstytu taipgi Federaci
jos klausimų. New Yorko apie
linkės darbuotojai jau prie to 
siekia. Galėtų tų patį padaryti 
Chicago, Bostonas, Pittabur- 

Hggg ghas jr kiti stambesni centrai,

kuriuose npielinkių lietuvių 
darbuotė centmlizuojnsi. Dar
buotojų konferencijos suriš 
stipriai Federacijų su lietuvių 
katalikų draugijomis ir kolų- 
nijų lietuviais, prie kurių ge
riausia gali prieiti kolonijų 
darbuotojai ir kuriems jie tin
kamiausia gali išaiškinti Fe
deracijos ir kitų musų svar
bių reikalų stovį.

šiandieni}, rengiantieji Fe
deracijos obalsius plačiau 
skleisti Ncw Yorko apielin- 
kėse ir visoje Amerikoje, rei
kia sudnrj ti 8ti0r4«nius ryšius 
tarp Federacijos ir darbuoto
jų. Federacijos Taryluis raš
tininkas, besistengdamas tų 
ryšį užmegsti su darbuotojais, 
juose tik ir mato Federacijos 
darbo pasisekimų. Prie to Fe
deracijos Tarjbos raštininkas | 
olvagiuni sužinoti . kaluiikų 
draugijų skaičių šiose apielin- 
kėse ir gauti jų antrašus, knd 
reikalui priėjus, butų galimu 
į jas atsikreipti.

Konferencijos darbuotojai 
prie raporto pridėjo nuo sa
vęs daug gražių ir sveikų pa
tarimų ir kiekvienas išreiškė 
t\ irtų uorų darbuotojų konfe
rencijų nuomonių ir sumany
mų prigijimų lietuvių katali
kų tarpe.

> Lietuvos Valstyliės konsti
tucijos projektu ir infornmei- 
jinio biuro reikalais rupinties 
paskirtų komisijų raportai 
atidėta kitam kartui, šiais rei
kalais medžiagos surinkta dnr 
pennažai, lodei ir svarstyti 
juos nebuvo prasmės.

Nutarta:
1. Platesnę mėnesinę dar

buotojų konferencijų laikyti 
birželio 7 <L, š; m., Hrooklyne, 
N. Y.

2. Mėnesinėj darbuotojų 
konferencijos bus sutrauka 
visų sumanymų ir klausimų, 
keliamų savaitinėse darbuoto
jų konferencijose.

3. Draugijų ir kuopų atsto
vų konferencijų laikyti taip 
greit, kaip pavelys laikas, ap
linkybės ir medžiagos tai kon
ferencijai prirengimas.

4. Paleisti į lietuvių katalikų 
darbuotuoju^ atsišaukimų, ku
ris čia telpa:

Į Amerikos lietuvių katalikų 
darbuotojus.

New Yorko apielinkės Fede
racijos Tarybos narini ir dar
buotojai širdingai trokšdami, 
kad jų laikomos periodinės 
konferencijos pasidarbuotų 
tiksliau ir naudingiau Ameri
kos lietuvių katalikų visuome
nės ir lietuvių tautos naudai, 
kviečia visus Amerikos lietu
vių katalikų darbuotojus, ku
riems gyvai rupi musų visuo
menės ir tautos reikalai, ge
rais patarimais, nurodymais ir 
sumanymais paremti konferen- 
^cijų darbus.

Kuris iš darbuotojų jaučia, 
kad tas ar kitas niusų visuo
menės reikalas yra apleistas 
ir pamirštas, gi jo iškidunas 
aikštėn butų laimi naudingas, 
— teiksis savo mintimis pasi
dalinti su konferencijomis, 
siųsdamas nurodymus, o jei 
galima ir apdirbtų pienų ke
liamu klausimu. Federacijos 
Tarybos sekretoriui, kuris 
naujus klausimus ir sumanv 
mus daromus įvairiais lietu
vių gyvanimo reikalais, per
duos konferencijoms apsvars
tyti.

Trečia darbuotojų konfe
rencija uždaryta 10:30 vnl. 
vaaarc.

Konferencijos Pirm.
K. J. Kruhnska5, 
Jonas E. Karoras, 

Konferencijos Rast.

Lietuvis Fotografistas

M. PAUKŠTIS
Specialistas dol grupų, vestu
vių ir Tainiliju, Fotografoja 

(dienomis ir vakarais. Darbas 
kickvieuuiu uz.liKuiiias. taipgi 
iš senu paveikslų padaro di
delius — maliavotus.
Valandos: nuo 9 ryte iki 10 
vakaro, gi iHHlėliomis, panedė- 
linis, seredomis ir pėtnycionūs 
9 rvtc iki 7 vai. vakare.

2743 W. 47 St. Chicago. DI. 
Telefonas: McKinley 5941

AKUšERKA
A. SHUSHO

Telephona: Yard* 8402

Turiu patyrims * 

moten ; Ilso**: ru- 
pratlnr.il prižiū
ri u lipinę ir kuilį 
lc| laike ileoa.

3

■

3255 So. lUMcd SU. Cldcnfio, IU. '

EXTRA BARGENAS!
2 madinėj namai nnt kum

pinio Iot<» ant 45-tos ir So. 
Hichmond St. inkai nuo 
Lietuviškos liažnyšius parduo
sim! lengvu išmokeačių arln 
mainysiu ant loto ar mažesnio 
namo.

Naujks medinis namas po 5 
kambariui; 4115 So. Sacrnmen- 
to avė. intaisytas pagal nau
jausia mada parduosime visa*, 
pygini.

Naujus muro nnnias po 4-ri< 
kambariui; viską* i n tai syta pa 
gal šia nindn parduosime pi
giai.

SALDUKAS &. LUCAĘ
4414 So. California Avė. 

Musu ofisas atdaras nedėlioj 
iki 6 P. M.

»■*............................— .......

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgai otreet 

CHICAGO. UJAKOIN 
Teknora* Varde MI13 

Volandoe: — B iki 11 l* rru> 
8 po platu iki 8 rak. NodAllo 
mu nuo t iki t vai vakar*

a.

I Triomnno nninii^tiĮ 
ILIOIHUUO UnADULIU 

KAINOS.

X

x

Kalno* kurie** pritink* klekvi*. 
Italu klbauhiL dvaramuajatna kad 
■utaupinaim* jum* lOfc iki 80<* 
ant klrkviono pirkini*: Mkurl* 
dalykai maliau nėr" trholaaaJo 
kalno*.

Vyru Ir Jauno vai k r*, „ galan 
drabutlol padirbu ant alaakn-io 
bet Beataiinuktl alutal tr overko
tai *u dlrSoliol* ir b*, tar fltvnr 
ir kitokio ntyliau* .32 8* iki |C0 
Pamatyklt* mu«u vpodilat* *11* 
Hutu Ir ovarleotu po 118. IT.tO. 
III. 183.88. 131. ir 138. Juodi 
Siutai po 145 iki M&. Molino* vii- 
no* liūtai po 188 iki 18*. Valku 
ainiai tr ovcikoial te.8* Ir nuga
nau. Vyru kollne* 14. Ir augSdlnu 
Molino* puavilnu* kelmo* )&.6* Iki 
tlT.8*. Spocljalla n u oi Imli* ant 
klekvi<-n.-i pirkinio aiunflomo l 
Europi.

Atdara IrtrkvlM,, Aiama «M « 
v*L vakar* Subatotnl* 1* vai. No- 
driloml* iki < vai vakar*. •

8. GORDON,
1415 So. Halsted Street

Važiuokite j Lietuvą
PER

DEPOSITORS STATĖ BANK
4633-4637 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILL.

$6,000,000.oo Milijonų Dol. Banka

Galim išpildyti jums ap
likacijas dėl paspartų, 
gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE- 
pojų, arba per DANZIG,

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai.
Mes kalbame įvairiomis kalbomis:
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- 

tian, Servian ir Jevvish.

K

DR. GHARLES SEGAL
1‘crt.ėlė rato oflra po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
SprcUliMa* ilHovt). tnoti-ni ir ty- 
ni i*cv-

VulanJo* nuo 10 Iki 12 llryto; nuo 
S Iki S po plotu: nuo 7 Iki 
vakare. Ncd.Tloml* 10 iki 1.

Tdrfona- Dnirl 3AA0

8:10

X

IndiiM-iHlrtier* IlKd. 
Tvk-fotiao Van liuren 2*1

DR. A. A. ROTH, 
liana* gydytoja* tr cfairarga* 

Bt>crijall<rta* MoU-riikų. Vyriikų 
Valkų tr visų cUrvtilikų Ilgų

OfLso*: 3384 Ko. Hal»ttxl KL, CUlcago 
TrWo»u Drovr* ***3

VAUVrDAM: 10—11 ryto 3—3 po 
pinų 7—8 vok. Nedėlloml* 10—18 &

FATONIC
Po valgiui oeutmirlk. kad goriau- 

via* valeto* tavo akllvlul yra EATO- 
NIC. PraSallD* visu* oaamogutuu* 
euvlrlktnlmo. o ;*» raiškia, kad r*t- 
ki* pamėginti vien*. Parduodama 
r>*k vlau* *pU»konu*.

L'ZJt-ii

AMERia.CS Ličiuvių

MOKYKLA
Mokinama: * ag įtiko* tr llaluviAko* 

kalbų. >rlUn«tlko*. kaygvodyirtra. *to- 
' nogronju*. trp*«rritlng. plrklyboa t*l- 
i alų. Suv. Val*L IMorljo*. *b«loo* l*to- 
• rijo*, geografljo*. polltlklnė* *koBo- 
mljo*. pill*ty*t4a dalllaralyMė*.

Mokinimo valandoa: nuo * ryto Iki 
■ 4 valando* po plotų: vakarai* nuo 8 
•iki 18 rot

3106 So. Halsted St., Chicago.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 S. Halsted St., Chicago, UL
Kurio šaunate pavolkelua 18 Uotuvo* 

naalldollodatnl paaldoryklto dauriau* arba, 
dldcllua. Me* parimame Benu* padarome 
dideliu*. Sudedam ant vieno U kelių ■kir
tingu.

Traukiame pavolkalu* namuoae. prie 
BaSnyMos. aurlroM. vomIUom. grupe*, 
pavieniu* Ir 11 Dariui atliekame kuoro- 

rtauMin. I'hone Urovor C36»

Ill
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| AR VAŽIUOJI LIETUVON - 
~ Jeigu važiuosi, tai ateik j musų dirbtuvė ir nusipirk 
g skrynia arba kufuri, pakol nebrangus. Tiktai miurų da- 
S rytos skrynios tegali ajisaugoti jūsų veššias kelionėje, 
g Taipgi darome skrynias nnt užsakymo visokios didžio, 
z Lietuviai pirkite pas Lietuvius, neduokite žydams 
£ juK apgauti.

EAGLE TRUNK CO.
S. J. Matas, Prezidentas

= 724 S. Halsted Str. Telephone Monroe 1603
miiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiimtiiiiiinT

Kas Jūsų Fotografas?
Kurie norite turėt gerus ir gra

žius paveikslus, pngal savo norą 
ir už prieinama kuiną užeikite 
par mane, o persitikrinsite.> ********

Traukiame paveikslus vestu
vių, šeimynų, pagrabų pavienių 
ypatų ir tt. Nesiunčiame jokių 
agentų augaudinet žmones. Mu
gu darbas yra musų agentų.

R. URBONAS
1721 W. 47 Street Chicago, UI. 

Telefonas Drover 3473

Ak, AIHIMAN A. KAKAUAt'KKAb, KUKAIČIAI RAAAt'.

AJ labai atrgati per I matua. aualabnej** pilveli* buvo. Pi«p*p- 
alja. navlrtnlinn* pilvelio, nuaUbodim**- Kraujo, lakatų Narvų ir 
ab*ln*> *p6kų nuBtoJimaa vl*o kūno. Ir buvau nualojy* rUtl**. kad 
b*gyv*n*lu. Vlaur toAkojau **u pagelbo*. nMdgalliJa* visoj* Ameri
koj Ir ui rūbelių, brl nirkur otprju uro *velkatal pagalbon

Bet kada pareikalavau Salinama rautų. Blttoria, Kraujo valyto
jo, Nor va tona. Inkatų tr Itaumatiamo gyduolAo, tol po *uvartojimul 
mln<-<o* gyduolA* pradėjo mono pilvą* ^uiimut. *tiprėti. garai dirbt 
Kraują* liutvaH. Narvai AmA vtlprlal dirbtu inkilai auigavo. Rau- 
mallnmaa pranyko, diegliai n*b«t«d8 po kruUna. Vidurių rMlm** 
Itayko po utmulimul rlaų Ilgų. Bėgtu 8 mėn*atų lAgerdavau ka* aa- 
VB41» po i.utaii EMuutarao, tiutrria. ir po 7 tašu, aavo pavaikai* pa
mačiau toki akirtura* kaip tarp dieno* ir naktie* Dabar Jaučluo* 
amagiai ir *«u linkaiua* tr 188* arklų dėkoju BaJutaraa myliotų ga- 
radėjui Ir tinklu vuottu* aavo draugam* kraintia* pri* Bal u tara*:

Ml.t TARAS. 
CHKMIfAL IKjmTlTION J. Krukni*. Prof.

1707 ha. lUlatnd M, TelcfiivMM* Canal 4417. Oilrago. III.
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Ned., Birželio June 13,1920
NATIONAL DARŽE, Riverside, lll.

Rengia
Bus: Šokiai, Dainos, Žaidimai, Loterijos, {vairios lenktynės, Virvių traukimas ir tt Gros 

didžiausia Chicagos orkestrą. ĮzANGA 35c.

Lietuvos Vyčiu Chicagos Apskritys

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI IŠLAIDŲ ATSKAITA
Balandžio mėnesio pajamos.

Chicago, lll. .J. P. Evaldas, L. P. 2.........................................16.5(1
Middleboro, Mnss. 66 sk.............................................................. 11.50
Brooklyn. N. Y. parduota “Garsui” Typvwrniter........... 50.00
Brooklyn, likviduoti “Rūtos” Kliulm pinigai, {atskirti

Vilniaus lietuviams karo nukentėjusioms, ................21.50
Hoiucstead, Pu. už vėlevėles ....................................................11.25

Rocliester, N. Y. 24 sk...................................................................... 11.25
Maspeth, N. Y. “Saulės mokykloms” .............................. 70.92

Detroit, Mieli. 93 sk.......................................................................100.00
Niagara Falte, N. Y. kum Vaic................................................ 20.00

Norvood, Mass. Krik. 1). l’urt.....................................................14.00
So. Boston, Mass. “Darbininkas** Liet. Darbo Federaci

ja ................................................................................................

Youngstovn, Ohio. šv. Juozapu dr-jos auka..................... 100.00

Anisterdutu, N. Y. L. P. 2. .............■.176.55
llnzleton, Pa. L. P. 2. .............................................................. 104.50
Elizabeth, N. J. 75 sk...................................................................... 24.50
Nevvark, N. J. 1 sk.................................. n.................................. 155.80

Per kun. prof. Bučį priduotos kunigų Marijonų Kong- 
rvg. aukos, 100.00, Jankausko, 50.00, lk'xnio, 25.00, 

Cibulskio, 25.00. Viso .....................................................200.06
Homeetead, Pu. L. P. 2.^....^...................................... 101.23
\Vaterbury, Conn. L. P. 2. ......................................................... 181.75

Cleveland, Ohio. 22 sk.................................................................. 164.65
Pittshurgh, Pa. B. V. L. P. 2. ...................................................181.25
“Draugas” už L. P. 2. ..........................................................455.IN)
Kingslun, Pn. 14 sk........................................................................23.25
Tliouipsonville, Conn. 16 sk.............................................................24.25
Philadelphia. Pa. 1OG sk..................................................................50.00
Kingston, Pa. 14 sk........................................................................... 40.00
Pittston, Pa. 83 sk................................................................... ....87.12
Plyinouth, Pn. .................................  37.00
Forest City, Pa. 48 sk.............................:...................................... 82.48
Durvcn, Pa. 117 sk...............................................................................55.00

Viso labo............
Iki 1 ik liulandžiu yru likę

$3,057.87
23,415.49

9 Kartu .. . .$26,473.36
i

BALANDŽIO MĖNESIO IŠLAIDOS.

Sekretoriaus ulgu už kovo .........................................................150.00
Pasiųstu Lietuvon, vyskupo 1*. Karevičiaus vardu lietu

viams Vilniau,, kuro nukent............................................... 100.50
Krikščioniškai akcijai apšvietus • reikalams, .................2,526.00
Sauliui mokykloms, surinktu“ kun. SattrUMiičio, ..,..1,122.22

K. 1). P. Nonroodo auko!«, 14.00, Lietuvos Darbo Fede- 
racijai, ja-r “Ikttrhiijinkę” priduoto* nnkn*. 237.W. 
viso 4000.00.

t ■ ■ ■ —.. ■

Viso ......................................................... $4.150.00
Liet. Kttndonojo Kryžiaus Rėmėjų Sekcija nuo jstcigiino to 

skyriaus iki 1 d. balamlžio pajamų turėjo ....$34,010.23
Išlaidų tame pat laike turėjo ............................................ 23,391.76

Nuo jsteiginio T. F. iki gegužės 1 <1. pribuvo. .$474,397.06
Nuo įsteigimo T. F. iki gegužės 1 d. išleistu ... .441,455.23

Gegužės 1 d. lieku 
Geležinio kapitalu................................
Kun. J. Laukaičio fonde ..............
Kitų fondų................................................ t

. .32,941.83
.. *9,865.70
..11.916.73
.... 540.93

Gegužės 1 d. T. F. ižde lieku ........... $22,323.36
Liet. Kauti. Kryžiau-*- Kėni. Sekcijos 1 <1. 

balandžio ................................................ 10,018.47

..$32JM1.83.

t

KALAKUTAI IŠNAIKINA 
INZEKTU8.

Knlnkntni kelinimn toli tan
kuose tt naikinu 111/4‘ktus, ku- 
rie ištrūksta nuo vištų. Nuo 
taiko, kuomet jauni kalakutai 
gali pradėti ieškot maisto 
dėl savęs, pradžioje birželio 
iki šaltis užpuola, jie maiti
nusi daugiausia laukiniais 
inzektais, jie išnaikina milijo
nus žiogų ir kitų inzektų, ku
rie kenkia pievoms ir gany
kloms. Taip sako Suv. Valsti
jų Agrikultūros Departamen
tas.

Vietose, kur girios užima 
didelj plotų, laukinių medžių 
vaisini kalakutų svarbus mai
stas. Kuomet nesiranda daug 
inzvktų, 
laukinių 
prastai 
didesnio
gu vištos, liet kuomet jie var
toja viską, ypatingai tų, ko 
vištos neranda, užlaikymas ka
lakutų gera ekouomiju.

kalakutai sukas j 
medžių vaisius. Pa- 
kalukutai reikalauja 
grudų maitinimo nė-

■

.............................      .į-.....,

PASARGA: Pikniko dienoje perkant tikietę prie kasos langelio, reikės mokėti 50 CENTŲ 

Tat iš anksto jsigyk tikietų.
*

-

kaip reikia, jeigu ktntas no 
ganėtinai aprūpintas reikalin
ga augimui m<<ižiagn. Tuomet 
kūdikiui reikia tokio maisto, 
kurta druunių kauluotas uuits, 
prie kurių priguli dantys. 
Svarbiausia yra fosforinė rū
gštis (aetd).
Augančiam ludikim nėra ge-Į 

resnio šatthnn tų rcifcnlingų 
elementų, kaip motinos pienas 
kūdikystėj ir karvės pienas 
vėliaus. Augant, vaikui reikė
tų duot stiklą pieno prie kiek
vieno valgio, ir dar prie to 
reikia taikint valgi mine- 
rališku skoniu, kaip tni, Wi- 
sių. žalių daržovių ir tyro van
dens. Dantys taippnt iŠsiplėto- 
jn per vartojimų, tuomet mais
tas turi būt tokioj formoj, knd 
reikalaus kfnint.vmo. Todėl 
reikalinga liek tiek maisto, 
kuris priverstų krutėjimą dan
tų. Oielų grudų duona, džiovi
ntai. keptos bulvės, švieži obe
liai, ir t. t. užtikrins gerus 
dantis.

dU X

ANT PARDAVIMO :
3 lubų mūrinis namas po 6 kambarius, vanos, aržiuplinio 

medžio išdirbimas viduj, basėmentas ir fleitų stogas. 4 pa
gyvenimų namas ant to paties loto iš užpakalio. Randos ne
šami 15.00 j menesj Parsiduoda už $8,500.00 iš priežas
ties savininko važiavimo Lietuvon.

KONSTANTAS KA1R1S

2322 S. Oakley Avė. Chicago, Illinois

i
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K. J. Krušinskas, T. F. sekret.
222 Soutli 9-Lli St., Brooklyn. N. Y.

A. PETRATIS & CO., Vedėjai
3249 S. Halsted Street Chicago, Illinois.

Pinigus išmoka paštu gyvuis pinigais ir pristato siun
tėjams kvitų su juirašu gavusiu.

Pinigai siunčiami {Migai dienos kursą.
tw<r,bin<b< nnt I rio iki imlu. Danr.i im irA i *■ 9

visų kitų j»ortų.

PADARO PASPORTUSr
Biurus atida rytas: nuo 9 ryto iki 6 vakare. Utur- 

ninkai>, Ketverguis ir .Suimtomis, vakarais, iki 9 Va
landos. Nedėtomis iki 3 |x> įdėtų.

I
*

I

Tu iaikai lakiu 
kuomet turi pasidėjęs savo 
brangumynus vienoj iš mu
sų Šate Deposit Dėžių mu
su didžiose plieno kolnorese. 
Vieno deže kainuoja $3 m

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio, šifkartes par

duodamos ant visų linijų.

Centrai Manufacturing District Rank
1112 Wė$t 35th Street

Perviršius su virš $6,000,000.00
Atdara: Panedėliais, Seredomii Ir Subatos vakarais.

niiiiiiiniiiimiiiminiinitiimiiiiiimnnn

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

■■■■■■■■■tataaammmmHaitatatatatataUBaa

PINIGUS Į LIETUVA SIŲSKITE

----------- Per-------------

European-American Bureau ■ ■■

■■■
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■ PRANEŠIMAS 
ROSELANDIEČIAMS!

Pranešu Gerbiamienm Roaelandd ir apylinkės Lietu 
viams, kad aš atidariau Vyriškų Aprėdalų Siuvyklą.• •

Siuvu visokios rūšies kaip jauniems, taip Ir suaugu 
sieros vyrama pagal naujausos mados, už žemesnes kai 
iuts kaip kitur. Jeigu darbas neatliekama# gerai pinigui 
grųžiname. Taipgi priskiria kelines prie senų siutų.

Parduodu gatavus drabužus visokios rūšies. Kas no 
rite gero drabužio tai ateikite pas mane, o aš Jums pri 
taikinsiu kuogmibsa. Už tamshj ntstankymų tariu iš 
kalno ačiū ir užtikrinu gerą ir teisingų patarnavimų.I

W. PETKUS
10715 So. Miehigan Avė. Roseland, IU

I ■
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DIDŽIAUSIA ĮiETUVlSKA KRAUTUVĖ OHICADOJĖ

Steponas P. Kazlawskt
4632 So. AEHLAND AVK, 0HIOAGO. ILL

Telefonas: DBOVBB 7309

Jurgis Žakas, Pirm. Antanas OveHingas, Rašt.
901 W. 33rd SL 3201 Auburn Avė.

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

LIETUVOS VYČIŲ
Paskolos ir Taupymo Bendrovė
Atkreipiamu ulyda lietuvių visuomenė kud norinti MtMUpy- 

ti piningus ir naudotis pelnu Bendrove*. kud prisirašytu prie 
inu*u Bendrovės kur galėtute gauti 10*>r už taupinainu* pinin
gu*

Pabaigoje šio meto muaų Bendrovė uždiaĮH kuriami
kickvicunn nary* paainaudoja. Siiairiukiinui utaibunu kaa Pir
madieni nno 7 ;1O vai. vakare iki 9:00 vnl vakare, šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 1*1. ir Aubum Avė.

NEMOKĖSI PINIGUS BERKI K ALOJ
Musų krautuvė—viena U didžiausią Uhictgoje 
P&rduodiune ul žemiausią kainą, kur kitur, taip nagani 

Maiinėlių laiAkam* drukuoti ir ofiao darbams yra naujau-
rioa mados. L’žlaikom visokius laikrodžius, žiedui, iirnhi- 
n i o ir deimantinius; gmirtafonua lietnriftsžt relrhrdaB ir 
koncertinių geriausių, armoniką rusifkų ir prašiltą iidir- 
bysJių. Balalaikų, gitarų ir Kraiką, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisomo laikrodžiai ir 
mnrikaliikn* imti limentus itaakanflti



J Acštadiriir*. birželiu 5 1900 DRAUGAS

AEfil TEISINGAI TARNAŪ !

JANTI 2M0NE8.

NEWARX, N. J.

H vietinė* L. L sto
ties darbuotės.

Musų kolonija, taip kaip ir 
kitos, darbuojasi kidlink su
kėlimu L. L. P. ir atsiekimo 
savo tikslo. Musų kolonija L. 
1*. P. turi sukelti vienų šim
tų tuksUinčių (100,000) dol. 
Bet vargiai tas pavyks. Išpir
kimas paskirtus nujs kolonijai 
kvotos priklauso nuo vietos 
lietuvių, tvaikas trumpas, nes 
beliko jau tik trys savai
tės iki užbaigimo viso darbo, 
bet musų L. L. P. stotis dar 
vos tik ditsivarė iki dvidešim
ties aš t uonių tūkstančių, 
(28,000) dol. Suskaičius vie
tinius lietuvias. kiek yra pir
kę A*.L. .bulių, jMu-tluUu, kud ir 
7.000 liet., gyvenam*ių šioj ko
lonijoj, bonų pirko tik 390 as
menų. Stotis tikisi, bud ir 
tie 6,610 pasakys esu Lietu
vos piliečiai ir prisidės prie 
Šio prakilnaus darbo. Tik rei
kia daugiau dirbti, o darim 
Vaisins greitu laiku matysime. 
Visiems mums turi rūpėti L. 
L. paskala. Nemalonu Ims ka
da tų jiaakolų utimi vyks su
kelti. Pasirodysim, kad mes 
esam dar nepriaugę' prie sa 
■vjstovio gyveninio ir tvatky- 
mo nepriklnuNoinos šalies. Tu
rime dirbti, kad išvengti tų 
negarlię.

Vnū pirkime Bonų, ir kitur 
raginkim pirkti. Negailėkime 
agitacijos. Kurie esate pirkę, 
raginkit pirkti savo d raupu.*. 
. Pirmiau dauguma sakyda
vo, kmi tada pirksime, kaip 
.bonai bus gatavi. Tui gi.'ger
biamieji, ’co: ai jau gatavi.

g, Gegužes 20 d. su y tykai-1 
.įlomis musų' kolonijoj Į 
lankėsi majoras Pov. 2a-
deikis. Tada juu buvo dalinami 
bonai tiems, kurie buvo pilnai 
užsimokėję. Minėtame vakare 
žmonių buvo uodaugiausia, 
nes didžiuma nežinojo, kai 
kalbės majoras Ža teikis' Su
lig skaičiaus audiuikiasių 
žmonių. Įuin-kim-s buvo geros: 
bonų parduota už $2,000 dol. 
Reikm žinoti, kad minėtose 
praknllKJSv didžiuma žmonių 
jan buvo pirmiau pirkę. Bir
želio 13 <L stotis f engia išvu- 
čitn'iinų su tikslu, kad (Įmiginu 
parduoti bonų. Taigi, nepra
leiskite progos. Bm» įvairių 
indvniių pamnrginiuių. Išgir
site prakalbas, kokias netan- 
’kiai girdite.

Išvažiavimas rengiamas 
AH Wood Park, .Mapeluood, 
N. J. Springfii'ld Avė, karai 
prieina prie vietos.

L. L. koresp.

Vimein* žinomu poetai* Rtid- 
1 yard Kippling parsk* ottkaafias 
eilutm: “Ai turiu m-mih tetai n gn i 
tarnaujuiiApui žmonca^Kilrk nut- 
ne išmokino vhkn lcq ?hi.*uf: Jn 
vardai yni Kas ir Kpdri tr Kaiia, 
Ir Kaip ir Kur ir Kas. * T» pū
ty* Mi vytai gali jus uhnnkjti, I 
viakų kaa .Imu.* roiiuUiugi žinoti: 
Kiwf Trinnm Ameriean Ehxir af 
Bitter Win>. Kodėl! Utini kad tai 
gerinusitui vuistmi dėl vidu.it:. Ka
da! Prieš taigi ir einant gulti. 
Kaip! 8u’,p nurodymų nnt bute
lio. Kur! I as aavo vaistininku. 
Ku! Jos->->h Trine*- Compaių*, 
1333-45 S. Aahlaud Avė Chicugo. 
III. gvaranltioju už ;•> gcinimn 
kuris randasi netik š auic vaiste 
bei ir ki nAw- Triume vaiattua^: 
Tiincre AnfeHea B«t*jr Tonikas 
kuria kum* j tina nen’A8 ir pridno- 
de gyvumo Triners Lhdment dvi 
rumalirm.'! * neoralfijet Inmliugt. 
ete. Trine.a Antiputriu i)d gerkim Į 
.u' ūvoiuMu žajizdų ir U t.

T REIKALINGI LEIBERIAI.-” 
Dėl fo u mirė m durh<> Pastovus 
darbas.

Link Beit Co.
39th & 8tewart

PlUMI GERUI
ČVirtlJlino Ir Dalinu. Firmoj

SCHtlJE — KATKR.UAN CO. 
«S8 F- Mnl Str.

HK1KALANGAS
IJetuvta Fotografui. ■■ “rrtoui hinK” 
gera mokestis Ir dai kie ant vlaadi-a

A tsUU uk i! o
WAS8K1,*K sTlmo.

61 E. Mala Str.. Clili nito llrigtilA. III.

REIKALINGI
Vvrni prie lengvatų ir šva
raus darbo prie povei kalinių 
rėmų mouldings; prityrimas 
nereikalingas; gera proga pa
kilimui.

The Joseph Klicka Co.
20th * Calfornia Avė.

DETROIT, MICH

Nedėliojo, 23 d. gvg. J. S. 
A. svetainėje L. Vyrių Tiltus 
kp., po vud, muziko A. Alek
sio vaidino vienų iš rinrfiau- 
aių ir įspūdingiausių mai<ų Ii- 
t“ ratu rojo šerno* veikalų “Ru- 
tvilė.** Heenos mylėtojai dėjo 
vtMl« rav»j pM.«tnnt’n«», knd šį 
nepaprastai gražų veikalu ti*- 
karnai n t vaidinus Ir ištikrųjų, 
jųjų nbrai nenuėjo niekais, nes 
tikšto* pilnai pasiekta*. Mu
rinu neproėatj bu* tarti keletu

A A raiijOHai

A. PETRATJS- & CO
Mortgage Bank

REIKALAUJA.

l

«al t srart iNS-j*»hL» 

Eurofeak American Burgiu
NOTA RUL flAM

Iii* t* -Nita*i llrarl. (au.* tttaaia 
tlOvi.teA«if>
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A. Petkus 
atrodė ne- 
rolę atliko 
d “Gariu*

MOTERYS — JAMTREss.
Ir ncrutlM-ra — taltoor. roUuidoa 10 
vakaro liti «:«0 U ryto klokvieao va
karo apart aului tos.

aUltauklto

Naktinis Pumoms,

UTIS RTTT.niNG
10 Hoatli La Šalie Nu

REIKALINGOS MER 
GAITLS.

116 metų ninžaus. Taippat mer
gaitės su virš 16. Lengvas šva
rus darbas. Gera mokestis iš 
pradžių.

John Baiuugarth Co. 
1414 W. Eandolph St.

s
š

e

Tūkstančiai žmonių 

tą sako apie

Peoples Stock Yards Statė Bank
Kampas 47th ir Ashland Avenue

%

v v*

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos

Ji yra Stale Bank po kontrole ir Priežiūra Illinojaus Valstijos 

Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolieriu.

................................. ......................
žodelių apie nekuriu lošėjų pa
sižymėjimų l>ei gabumus.

Vadovaujančių ‘‘RulviU*’ 
rolę vaidino mergelė D. Gus- 
taičiutė, kuri publikai paikiai 
už-irekomendavo kaipo gabi 
sromos mylėtbja. Jos aiški kal
iui ir skambus balsas visus už
žavėjo. Nekuriuose momentuos 
D. Gustaiėiutė tnip jautriai ir 
įspūdingai vaidino, kad publi
ka negalėjo nuo-ašarų susilai
kyti. D. Gustadėiutei galima 
spėti, jeigu ji ir tolinus scenn 
gyvai interesuosią, rimtai į 
dailę įsigilins bei studijuos, tai 
neabejotinai musų visuomenė 
iš jos susilauks sinųmtingos 
senos žvaigždutės. “Trainai
čio” rolėje pasirodė A.SacikHs. 
Pn«1nra«i» nnikiai savo role 
mokėjo, Uk Uupuų truku lie
kamų kunigaikščiui judėjimų. 
Vienok A. Surikas pasirodė, 
kari esųs netik darbfttOg vie
tinės visuomenės jaunikaitis, 
bet ir uolus scenos mylėtojas. 
F. Stankus “Gaivydos” rolę 
attiko puikiai, o 
“Tnožinio” rolėje 
drųsus. “Montės” 
gerai*A. Sidnras.
nės” rolę pusėtinai atlošė J. 
Grigas. “Mongalio” rolėje S, 
Pauražas parodė daug artis
tiškų gabumų, tik truputį ty
lokai kalbi*jo. “Mylos” rolę 
labai gerai atliko B. Dannuui- 
taitė, o J. Valiukas “Mindau- 
gio” rolėje atrodė tikrai ka
rališkai. “Ottokaro” trumpo
je rolėje gražiai pasir<xlė J. 
Očika<, kurio stora basinė 
kalba ir gana inteligentiški 
judėjimai daugumai užimpo
navo. “llorubuseno” rolę 
saunai išpildė J. Judickas, o 

I^Bottdio" tūlę uuhiugiM alv4M- 
ilino A. Varaneckas. “Lin
kio” rolę rliaraktoriškai Mtvui- 
rtino J. Bnradas, o “ Milijonie
riaus ” rolę gana gerai atliko 
J. Grigas. Lietuvos karžygiais 
buvo Šaltukas ir Nenis, o“U- 
kininkais” Stepulionis, Juod
valkis, Misius ir Sarkus. Pap
rastų kryžeivių rolėse buvo 
Tvarkunas, Cibulskis ir Gab
rys, o “Meškos” rolę labui gy
vai atliko Andrijauskas. Vai- 
dėlrtėniis buvo Malakauskai- 
tė Meldužiutč. Jonušaitė ir 
Vuinoraitė. Prie įrengimo sce
nos ir intaisymo drabužių 
daugiausia pasidarbavo O. 
Malakuuskaitė ir Tvarkunas. 
Paiuatyti šį pemtatymų žmo
nių atsilankė nemaža. Kadangi 
ši« perstatymas detroitieciums 
labai jiatiko. tai žadama tokį 
rudenio laike jiakartoti.
Valio vyčiui. Dauginus mums 

tokių rinitų scenoj veikalų.
Voras.

U.VRGA5AS.

i Buforne Ir Grorcrnr.Paroldund* 
luitai pigiai. Geroj vietoj. Prlctaotla 
patlrone ant

Atsmaukite
1611

▼latoit.

tuojau* po atlriuu:
K. 4D Court

BALTIMORE. MD.

Bnltimorėit rubsiuviai be 
darbo vni ketinėjo. Daugelis 
dirbtuvių mažai dirba, kitos 
virai sustojo. Kai-kurie juok
dariai šiepia, kad Baltimorė’a 
ruktiuviituu* prisieis nkėae 
kornua auginti.

Bcdarbiuujtuitieji lietuviai 
sako: “Kaip tik prisieis ilgai 
lie duris) būti, tai tada rengsi
mės Lietuvon grįžti.1’ Jau ir 
dabar dauguma parduoda rui
mus, rakandu* ir rengiasi ke- 
IkitM'D. Daugelis butų juu iėke- 
liaVV, laukia Steigiamojo 
Seimo.

Manantieji grįžti IJeL Mk 
Kitam->X Ir m*3 nurnm frnu In*.

vynėn itebar galima butų už
tinti žymesnes vietas ir nusi
vežu* Amerikos dolieriu gnli- 
uui jmkurnU į daug lietuviškų 

r auksinų. A. K

ANT PARDAVIMO.
8 augtaių murinta ■aturtuirut nauina 

I Ir KrnuturS H. \V. Kumpiui C2Clot< ir
Campbnll Ava., lota* Stx8&t Strom 
honl m.klprnlAka* Kvrul nlutytaa Kai
na 8*0,000.00 au tilrmii mufKnro 
88S.000.00. Ima tr antru inorcaKO.

AKyntMum komu*.

UTESCH & SON. 
Exclusive Agente 

2423 W. 63rd Str. 3

Jos Stockholderiai ir Direktoriai, arba taip sakant “vyrai sto

vinti užpakalij bankos“ ir vyrai turtingi ir su dideliu biznio prity

rimu.

S’Ų vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonų Dolieriu.

ni:iKAi.ix<a

Jjalbarlal, <!el plirnlnta fandrta dar
iu,. 0 Iki 10 Valandų. »u laikų ir 
pūro po « valandų darbo. Garo mo- 
kaatla. plasta randuai arti karų IJ. 
ntjoa.
CH1CACO 8TEKL, FOCMDRY CO. j

1730 B. Krotrir Aro.
i

REIKALINGOS MERGINOS
Prie fabriko darbo geros va
landos gvru mokestis.

Nepaprasta proga valandos 
nuo 8 iki 5.

Winhotz Schell Co.
308 So. Canal Str.

REIKALINGI PRIE KARŲ
DARBININKAI.

Materiul ir nuo štukų darbiu* 
checkertĮ ant frvigbt 
Taippat ir leiberini

Atsišaukite:
STREETS CO.

W. 48ta St. & S. Morgan.

karių.

REIKALINGI VYRAI.
Dvi fabriko darbo geru mo
kestis ir barius.

Atsišaukite:
Western Feit Works
4115 Ogden Avė.

Arti 22ros & Cranrford Avė.

MERGAITĖS
.Mes jums siūlome pastovų dar
bų vynioti ir dirbti kalendo
riams stovy la-.

Prityriman nereikalinga-.

Goes Litbographic Co.
42 W. 61st Street

Mro turim nalttiuio darbu Mier- 
gaitėnui ir vaikomu suvirs 16 mo
tų. Taippat moterims, ir vyrauta 
musų iMiunluno skyriuj. Darban 
mergai t r m* ir vaikams nudėti ki
niui ir prižiūrėti jas. Darbut dėl 
vyru yra užkalti Immum ir sudėti 
j" kanm. Talpini padirbti prie 
treko. Mums m kalingus mergai
tės, vaikai moteris ir vyrai dėl 
dieniniu darbo musų fabrike. Pri
tyrimas nereikalinga*. Darbas pa- 
stovus ir geru proga prasilavini- 
miM geriems darbituukanis. Atai- 
kaukite tuojau.

Contiucntal C&n Oompany Ine. 
. 5411 Weat 65th Street

I

AST 1MIU1AV1MO 
per m vi ninku unl 37«h S. Knicralil 
Avė. kambarių murini* tinnioa pn 
t Ir 4 kambariu* nu uja i Ifttalayta 
kaina 88.8&0.00. 
vlninkų:

Ataitaiikltr pa*

M. J. 
3»&3 M.

Telefoną* Vlnromir- :1>6

KOK.IN. 
C*u. -nlr-r str.

l'AR&I.t O1»A 
pum naro Unirt ra i kambariu trin
ta pletvakarių pn*-J lietuviu apgy
venta, viektrea 8rir A brok<- ii.too oo 
Priima!u lotu «n>" hiutomol.llni. At- 
nltaukltr:

A. CI>KKXA8*KtS,
3225 Auburu Alr. <3th-a«o. III.

. Tt'OIAVM P MISUIl'OO %.
luatuvty apcyv.-ntoj apylinkėj. <lui- 

tloj vietoj, arti Ai Koslnilero vlrnuo- 
Itjon ir purko an.nta. nauju* numa' 
< bttncnlua). C kambariu, “furnucc" 
Mldnmua. Parduo-lamae pnelnauuj 
kalno

Ataltauklto pu* Mivlninkq.
J. <<»I44Y.

6030 S. Tnlnuui Alv.

Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos 
Cook Pavietas ir 26,000 darbininku tori 

savo pinigus pasidėję šiame Banke. S

X-

X-

PAHN11MO1IA FORDAS 
Wrla*Uu> 191 k. & tadynlų. Urodo 
kaip tik naujau H lį nirimai*! Vali-Į 
n*ln» Frake S&40. kam tokaal au
tomobiliu* rolkuliiiK-ta utaltaukltc nr- 
diHloJ I* ryto ar ' ikarui*.

M0I K. H.moA Str.
Telefonui Pro*p«-t 1484

.VXT PA ŪBAVIMO 
pooltultnla t au lai., geru j vietoj. 
Mtaukita:

HMM* V. 15111 lftrci-t
Telefonus McKlnli-j' OI?

At-

PIGIAI III OERA1.
I-arriuodam ir u.utnorD nuinua. 1<»- 

tua. farnua Ir vl- >klua blmlua. I’aa 
mua <aliuiu *auU riauktų paMrinkl- 
mų

Ataltauklto pua:
A. GRIGAI* A CO.

31M H. Hatatrit *L. CNca**. ifl.

- - -I ■ - - . IT t IMI ■ ■ a a —

INT PtltliAVIMO
pulki tr araii ar. -ornė. randa biri 
81, 0* apayvrn'n liatuviu ir lapukų, 
l'rlctaatia ablrlrilln Amarik*.

4333 no It -raalLag, Aro.

LOTAS ANT I* IltO.tVIUli
<lury. Ind.. ■>»initiba» greitai i*va- 
Miuija 1 Kuriipa t.nlrl pijiiui parduo
di u. kalnu Caali |*o6, ant tamofcc*. 
Ao 8*00. AUritaukiio Mus admu:
* MR. V. M INlUNlb.
I6IC S. Ui-Hmi lir. fhlcacu. III.

U T ----------- . ■ Į'J

GRAND RAPIDS, MICH 
fiiuomi pranežv, kad pu 

mane galite užsirašyti dien
raštį ”Draugų’’, kitiems ir į 

Lietuvą. Uflaikau visokių 
maldaknygių. Priima ir pri- 
daodų į cUenrasų “Drangų. ’ 
paieškojimų, pagarsinnnus ir 
darbų užsakymus.

Tais reikalais Kreipiaus 
žino adresu:

Y. MARGELIS,
544 Myrtle Str.,

Grand Rapids, Michigan. i

TcirtoiUL- lioulrtnnl UIUU

DR. G. KASPUTIS
DE N TĮSTAS

3331 S. HalkU-tl Str. 
Clilroint. IU. 

VALANDOS: »—18 A.
i—s: t—» r. u

x------------------------------------

Taupykite
*

Piningus:
f •

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir tt pas

P. KVORKA & SONS

■

1551 —- 53 W. Chicago Avė. 
arti Ashland Avė.

Cash ar ant Išmokėsi  čia.

Trlcfouaa Monro? JiOT
Krautuvo atdara Seredomla Ir 

PatnyMocnla Iki t vai. vakaro. Kitais 
vakarais Iki 10 vakare.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
IJETI VIS AJUV SPECIAIACTAS 

»-Birt>«*ln* akly
trmĮ'im, k • • y r • 
pri.u>-..nr 
JtHiu mrna. mitu* : 
Iki. aptMninia. nar- I 
>-a<uma. ■rt-aiHlAn'n**

Ir Utainrcuarua „k.ų an^vM, akya.
katarakta. Mniaoto. aMi.'iraa akla Imladam. 
l>ar«nia irumiiu. Inkira pa.-odantia iria- 
iiauaiu klaklaa Akiniai prilaikomi trinta. ' 
■ai. tnlt Ir aki oaalanilmna paraitota. Sara*. , 
kito aava rw*Jinia ir valiute ninatalaa no- 
tykina. Valanda* nu* U* UI k vakaro K» . 
diliumli nuo 10 Iki I vai. p* platu.

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
IrfMMO nVOTrr MH.

>

Pirmutine Lietuvių Valstijine 
Banka Amerikoje

METĮĮnpniiTAiu statf rauk
IVILIIIUI VLlinn v i n i ta uniin

2201 W. 22nd St., kamp. Leavitt
Tos Bankos saugumą gali spręsti iš to, kad Ji yra po kontrole 

ir priežiūra Illinojaus Valstijos. Jos turtas siekia daugiau kaip Mi
lijoną Dolerių. Jos Direktorių ir šėrininkų turtas daugiau kaip

£ Dešimts^Milijonų
Visi jie yra pasekmingi vertėjystėje, kurie stovi užpakalyj šios 

Banko*.
Chicagos miestas ir Cook Pavietas turi savo pinigus padėję 

šiame Banke.
Keliaujantiems j Lietuvą pasporfus parūpiname per savaitę lai

ko. Siunčiame pinigus j visas pasaulio dalis trumpu laiku ir sau
giu budu.

ttAVKUS VALANDOS: 
pHiitilėlinis JSrrcdonriis K et vergais ir Pėtiiyčiomis nuo 9 vnl. ryto 
iki 4 vai. |>o pietų, l’tarniiikais ir Suimtomis nuo vai. ryto iki 3:30 
vakurv. • f

vidu.it


s

CHICAGOJE
s-------------------------------------------
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

Šeštadienis, frrželio 5 d., 
šv. Bonifacas

Sekmadienis, birželio 6 d., 
DIEVO KŪNO.

Pirmadienis, birželio 7 d., 
šv. Robertas

SMARKIAI DARBUOJASI
‘■SAUSIEJI.”

Pastatys jie klausimus repub Į 
Ii k o;ių kandidatams.

Virgil G. Ilinshaiv. nacijo- 
nnlio prohibicijonistų komite
to pirmininkas, parūpino po
lą klausinių, katruos pnduo- 
eiąs prczideiK-ijuliams kandi 
dntams republikonu partijos 
konvencijos pradžioje.

Tie klausimai, suprantama, 
palies pridiibieiją. Kandidatų. 
Kakoma. tiesiog bus paklausta, 
ar jie tiki prohibicijai, ar jie 
pnsižjula aštuonioliktą jį svai- 
giilų prohibicijos nnicndmeiitą 
(priedą šalies konstitucijoje) 
paremti ir ar jie nesutiks ra-j 
v*i platformoj pažymėti pro-! 
hibicijos klausimo.

Kandidatų atsakymai, 
tina lliiislnnv. busią 
viešai.

Vakar Chieagon 
žinomas Willinm 
Bryati su tikslu 
“sausiesiems” , 
koks “šlapias” 
nepatektų kandidatu į prezi
dentus. Lygiai jis pasidar
buosiąs su kitais “,-ansai- 
siais”, kad kandidato platfor- 
mjuii nebotų indėtns prahibici- 
jos klausimas, nes tai butų 
“didžiai įtaisus” daiktas.

. “Sausieji“ jm konvencijos 
čia yiojatis dumsią į San 
Frani'iseo, kur įvyks demo
kratų partijos konvencija. Ir 
tenai bus atkartota tokia put 
procedūra.

Matyt, aštuonioliktasis a 
meiidmentas padėtim ant visai 
silpno pamato, jei proliihicijo 
nistai deda pastangas, kad jis 
m-sugriiitų arba nebūtų su
griautas.

Ivir-
pnskelbti

atkriinvn 
.lenringi 
pagelbėti 

jų darbe, idant 
republikonns

SKAITLINGAS REPUBLI- 
KONŲ SUVAŽIAVIMAS.

Johnson iškilmingai priimtas.

Nepaprastas trukšmns Chi- 
engojt* republikonu konvenci
jos išvakarėse.

Suvažiuoja valstijų delega
tai, valstijiniai republikonu 
komitetai. Atvažiuoja daug 
partijos vadų, organizatorių 
ir svečių, (’in ištisai savaitei 
susispiečia įvairios rųšms po
litikai. Komitetai įsteigia ras
tines. viešbučiai pilnėja.

Pelnosi Chicago. Nes kon
vencijos metu ativažiavusieji 
delegatai ir pašaliniai praleis 
via milijonus.

Ijenktyninujn frakcijos. Tam 
tikslui nesigailima pinigų. Ir 
tas pat Amerikoje atsikarto
ja kas ketvirti motai.

Johnson yra populeris.

Svarbiausieji rapublikonų 
partijos nužiūrėti kandidatai 
į prezidentus yra: Illinois gn- 
liernatorius Ix>wden, gene
rolas W<mx| ir senatorius Jo 
hnson iš (’ali forui jos.

J’oĮiuleringiniisias rin skai
tosi Johnson. Kuomet arvi 
diena jis čia atvyko, jį pusi- 

'tiko didžiausios žmonių mi- 
I mos.

Taip nėra su guliernatoriu 
Iznvden ir generolu 
Visitpirina todėl, knd 
yra knipir namiškiu, 
rius Johnson gi retai 
silnnkyd-vo.

Pagalinus dnr ir todėl, knd 
semi torius Johnson atrado 

iknipir artimesnis darbo žino
jimais.

Guls rimtučius Ix>wdvn yra 
stambus kapitalistas. Gi grn.

w<«» 
šituodu 
Senato- 

<’ia at-

.Sekančią savaite Chicagoje 
Ims kūdikių savaitė. Visa sa
vaitė bus surišta su pamoki- j 
ninmis. kaip kūdikius auklėti, 
kaip joos valgydinti ir ap
saugoti nuo ligi;.

Taip juk pasitaiko. Antai 
1912 motais demokratų kon
vencijoje papuolė kandidatu 
tlaliartinis prezidentas \Vilso- 
nns. Niekas nesitikėjo, kad 
jnm tektų knndidatur.i. Nes 
tam tikslui iškabai buvo ]>a- 
rinktų žmonių.

Rot tnrn frnL'eim pekik* 
Inesutikimai |>akelė kandidatu 
mažai Amerikai žinomą žmo
gų. Ir tas žmogus laimėjo rin
kimuose ir pagarsėjo. 

» Tnip gali būt visose kon
vencijose. Tnip gali būt ir šioj 
republikonu konvencijoj.

Visi jie geri.

vis? tie tariamieji 
pasirodo gori pi- 

vpne darini žnlo- 
kurių priguli jų iš-

I Šiandie 
kandidatai 
liečiama, 
nėms, nuo
rinkimas ateinantį rudciij.

Atrodo, jie turį aukso šir 
<lis, mandagus. Taip yra kiek
vienoj politikinėj kampanijoj.

Dideliu li|*šniunu ir patri- 
jetine dvasia apdovanotas se
natorius Johusou. Jis yra iš
kalbingas. Ve kodėl prio jo 
žmonės labjauria limpa.

Artimiausios dienos para 
dvs. katram iš jų bus lemta 
pakelti kampaniją pirm pn»- 
dencijalių rinkinių.

Bet tuomet kampanija Ims 
vedama dviem frontais, bus 
viena rapublikoninė, kita de
mokratinė.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

IA TOWN OF LAKE.

vėliavų, liet kuogreiriausia 
pakabink Lietuvos trispalvę 
lange. Matydama- tų lenkas 
nedrįs klabinti ju-ų durti.

Tą galite padarytį nedėlio
ję p. J. J. Elias svet. (4G4M) S. 
\Vood 
bonni

gatvės). Bus dalinami 
visiems,’ katrie yra pil- 
•. J • • 1 •p.,- . | •, r*

gauti boną už. šimtinęgalite 
arba penkdeftinikc. Ateikite 
visi, nes bus misijos įgalioti
nis ir kiti geri kalbėtojai.

Gnrbųs townofleikiečini. 
Musų kolonija kol kas stovi 
pirmoje vietoje pirkime L. U 
1’. liūnų visoje Amerikoje. Gali 
me pasidžiaugti- Bet turime 
nepamiršti to. knd dar tik 
pusė paskirtos sumos išpirko
me. o laikas jau visai trum
pas.

Pirma vis sakydavome, kad 
dar yra daug laiko, suspėsime. 
Taigi, dabar subruskime. Bo
nai yra ant rankų. Kaip tik 
mokėsit , pinigu.-, tuoj gausit 
ir boną.

Bonus galite gauti pa« sto
čių iždininkus (JGJG So. Wood 
Str.)

Gerb. biznieriai, pakabinki
te Lietuvos trupnlvę jūsų san
krovose, o tudn vert e)gystė se
ksis daug genaus. Taip-gi tie 
viri, kurie dar nėra pirkę lio- 
nų. tad dabar eikite “over the 
top“ ir tie, kurie turite pir
kę už 50 dol.. pirkite dar už 
tiek. Padarykite lygiai HM) dol.

Lenkai jau atsižada Vilniau* 
ir Gardino, dar po Bonų ir 
lauk lenkai iš IJetuvo.-.

Jonas P. Parkauskas.

užkandžais. jmsigroži-ti visos 
Chicagos jaunimu, prisišokti 
ir pasigerėti gražia programa. 
Bot praeitais metais nė pusės 
nebuvo 'to, kn* šinosmet bus. 
Vėliau parašysiu, nes jei da
bar pasakyčia, tai if Inukti 
n tįsi 1 »ostų.
Tn'-ri Hl-ri ■ •

ir sulaukę to nedėhlienio pir
mieji Riversidėn, nes vėliau 
gntvekarių negausint. Ten ne
tik intnlžiai pridengs nuo sau
lė* spindulių, bet ir šaltu kva- 
su galinta bus burnelę pavil- 
gtnti.

Įžangos ženkleliai visose 
vyčių kuopose jau pardnvinė- 
jami. Perkant iš anksto jie y- 
rn ]ter pus pigesni. Pikniko 
dienoje bus brangesni, o jei 
įvyktų didelis žmonių snsigru- 
(imas, tai visai nebus parduo
dami. Pirkite ženklelius iš an
ksto.

Sparnas.

sELMLNINI IŠVAŽIAVIMAI.

Nedėlioj, birželio G d. šeimi
ni nis L. V. 36 kp. iš važia vintas 
Beverley ITdls (R7th ir Ash- 
hind Avė). Visi nariai kvie
čiami susirinkti bažnytinėn 
svetainėn (44 ir So. Fnirfield 
Avė.) 1:3t) vai. po pietų. Im
sime vieną gatvekarį ir lesi
nu* minėtos vietos link.

Valdyba.

■ •■ •
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DIDELIS PIKNIKAS :
Hrnjrta

ŠV. MYKOLO ARKANIOLO DRAUGYSTĖS NO. 2

Nedelioj Birželio 6, 1920
rULUNIA UKUVt UARiL

Higgin ir 61 St., Jefferson Park, IU.
Pradžia 1:00 vaL po pelų Įžanga 35c. ypatai

■
■

■□
I

I

Norlhridiceini. visi ui m irsi o j daržą! Nei vienas nepasili
kite nnnmraė. Kaimynai, dėl gerranio susipažinimo ir vienybės, 
atsiiankykitr pas mus. Apart tyro, gero oro, bus )vairių pa
silinksminimų. žaislu, dainų,*skanių užkandžių ir saldžių gė
ralų.

Reikia važiuoti Mikvaukre Ave„ karais j vakarus iki Jcffer- 
«>n Park. Išlipę U karo eikite 2 bloku j pietus j vakarus iki 
daržui. .Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti.

Draugys/ė Sr. Mykolo Arkaniolo.

■

I

šiol alumnai tylėjo, bėt dabar 
pasirodys su savo vakaru.
Vakarti |M*lnas skiriamas sta

tymui seserims namo.

& ■ B n ■ sm ■■ m W mm 1 ■!HIM M1

A c

sin auririnkti, ne* yra daug rtr 
bių reikalų Muvarrrtymui.

Juottu Mariulia. avi. r u i t.

N. N.
Federacijos 7 skyriaus pusmeti-, 

nu •tmiritikiiniM bus |»nt»rdčl.vjr, 
tuojau po bažnytinių pamaldų. 
Imž. ovct. Malonėkite delegatai 
skaitlingai susirinkti, nra turinio 
daug ovnrtrių dalykų npąrnnrtyti.

Valdyba.
______

$ur. L. Rymo-Katalikų Ameri
koje < h iriom* Apritričin orui rinki
mas bus nedelioj. birželio G d.. 5 
rnl. pn pietų. Av. Jurgio parapi
jos svetainėje. Viaų kuopų otriu- 
rus kviečiame būtinai suvažiuoti 
Kitan misi rinkitnan.

Valdyba.
— .... . ■ ■

S. L. R. K. A. 85 kuopus svar
bu- pricMtM'tinia Muririnkimaa bus 
nedelioj. birželio 6 d, 2 vai. po 
pietų, šv. Kryžiaus parap. ovet. 
Ki icčiajui viri nariai j šį susirin- 
kimą, mu turime daug svarbių 
dalykų apsvarstyti. Aitas sūri- 
rinkimas bus paskutinis prieš ari
mų. Taipgi bu* priėfnaaii uauji 
nariai.

V tiiaučiuvcaat, kp. raU.

Dr-ja Pažint m Lietuvių Ameri
koje tniisy-** prieipuametmj anri- 
rinkimų iūuidic, biri. 5 d., S vai. 
vakare Dirvinakienė* svetainėje, 
4628 S. Wood St.

Staaūiotvu Rorklt.*.

rASPORTV BI^IKKAS
FTUK)WEU Vyčių 13 kuopia išvažin

ei m ns įvyks rytoj, birželio G 
d.. Willowspring miškuose.

Visi nariai teiksitės susi
rinkti ryte 9:15 ties 6v. Kry
žiaus parapijos mokykla. Iš 

leisimės
minėtų miškų pusėn. Jeigu pa
sitaikytų lietus, tai Hiirimeri* 

i me parkurių svetainėn.
Korespondentas.

’ OTKAL

(lai (Ir Consultatloti Buri-an, Ine. 
83 So. IleartKirn RL (lihnpi 

ftnrwn t*M

SPZJIKAI IR CHICA-A rI)l vežiman
GOS VYČIAI

- —■

Chicago,. oro spėji kai prune- J 
ša, kml nedrldirnis, birželio 
13 d., bu* gražus ir šiltas. A- 
pie pusiaudienį, kaip prane
ša, užeisianti didelė kaitra. 
Zmonė-, neguK-dami perkęsti 
to karščio namie, važiuos j 
laukus, mišku-, kur dvelkiu 
šioks toks v« julia ir po me
džiai* slėpsi- nuo saulė* spin- 
dtftių,

Chicagos lietuviams ta die
nu išeina ant laimės. Tautiš
kame darže (.Vatsonai gfbve), 
Riversidėj, tą dienų bus me
tinis L. Vyčių Chicagos Apsk
ričio piknikas. Ka> praeitais 
metais buvo Vyčių Apskričio 
piknike tame pačiame darže, 
ta- galėjo |»h.-i gardžiu ot i kiau
nių šeimininkių pagamintais

OROši kolonija ištikrųjų vra Iio- 
tuv'škn. Kur tik nepažvelgei, 
visur lange matos Lietuvos 
vėliavą su parašu “Lithuani- 
a” viršuje ir “Pirko Lietu
vy* Ijiisvė* Paskolos Boną” 
apurioje. Bet daug langų dnr 

. Gal tai 
tuose namuose gyvena airiai* 
O. ne. Airiai ’r turi trispalves 
languose. O gili 'enkai! Ne. 
Lenkai ir-gi dabar platina pa
skolą ir varos taip smarkini. 

i kad 'dar vos tik savaitė laiko, 
| o jau pilni langai prikabinėti 
pasiputusių mergpnlaikių. Tai 
ka£ tuose namuose gyvena? 
O-gi viri musų biznieriai ir iš
gamos, kurie nenori pirkti L 
L. Paskolos bonų. O gal lau
kia, kuda lenkai ateis jiems 
parduoti. Brolau, sesute, lie
tuvi! Nelauk pakol Imi len
kas ateis ir nulys pirkti savo

Wood, suprantama, yra kuri- į išturi jokio ženklo.

j uis žmogus. Ir vienas ir kitas 
geru patrijutu. Bet jų padė

jimas nepritaikomas prie jia- 
prastų žmouių-piliečių -komo. 
Juodu nelimpu prie širdies.

Gali būt visaip.

Knip pasakyta, jie trys y- 
ra svarbiausieji kandidatai. 
Bet niekus negali parakyti, 
knd iš jų vienus katras turės 
būt paskirtas kandidatu.

Konvencijoje kartais gali 
įvykti kokie nor.- nesmriprati-

Įmai ir kartais gali patekti kali 
!dilintu visai |iašaluus žmogus.

t

I

K anis’fs Elzbietos Makaraites ir jos mokinių

Iš DIEVO APVEIZDOS PAIL

Hiuotni pranešu L. Vyčių 1G 
kp. .jin rimus, kml pereitame 
susirinkime ta|s> nutarta iš
važiavimas 6 d. birželio, 1:30 
vai. po pietų j M a H| net te par
kų. Tat gi malonėkite susirink
ti vi rami nė t u laiku Vyčių kam- 
liarin. Tik prašyčiau nesivė- 
linti. Kas nepribus paskirta
me laike, nebus laukiamns.

Koresp.

Labdaringo* Sąj. 4 kuopos rnė- 
nraiuia munrinlėjna* bus ponedė- 
iyj. 7 d. birželio. B vai. vok. 
Kviečiami skaitlingai viri nariai, 
ir šiaip viri sūri pažint i su Lak 
dnryl>ėx veikimu. Turim daug 
įvairių reikalų, kurių negalima 
palikti. Taigi visi kviečiami miai- 
rinkimam kuria bus mokyklų* i 
kambaryj (IR ir Ualot) Avė.) 

Kvitam Valdyba.

IS BRIDGEPORTO.
16 oumu’TAv tonu• «*<»!*

PricspUMiirtinia susirinkimą* 
draugijos Sal širdies V. Jėzau*Hv. Jurgio mokykla* alum-. ___

nai rengia Vakarų, kuris bus ^"nidįoj. 6 d. kirklio 2 vai. 
ncdčlioj, biržchd H, 1920. ftv.'pp pktų. bažnytinėj:. svetainėj. 
Jurgio par. salėje. K’on» iki Kviečiami nariai kumdtaitlimpau-

A. A.
STANISLOVAS MEIŽIS

mirė birželio 2. 1920, 2 
vaL po pietų. Paėjo ii 
Kauno Guber. Raseinių 
P&v., Kvėdarnos parap.
Kuliškių Sodžiaus. 

Laidotuvės bus Buba
toj birželio S, 1M0 ii *v. 
Kryžiaus bažnyčios 9 vai. 
tyie į iv. Kazimiero Kap.

Kviečiame gimines ir 
pažįstamus dalivauti lai
dotuvėse po num. 4420 
o • —

**»«< aaail—

Nubudę
Moteris J ieva Meižienė, 
tris vaikučiai ir brolis Jo- 
nas Meižis.

Nedelioj, Birželio 6 d. 1920
School Hali, 48th ir Honore St. - Pradžia 7:30 v. vak

Apart viršminėtos artistės rengėjos koncerto dnlivaus dar p-lea M. Norkaite ir Ona I 
Rudauskaite, dainininkės, p. K. Sarpalins, baritoną.*. J. J. Zolp, tenori*. Bus dnetu. 
(Įuartetu. ir kiti pamarginnnai. f B

Tikietai parsiduoda pas kiekvienn mokini, p-as, .L J. Zolp, 4547 liermitage avė., p-lė 
F. Okmoniukt, 4515 \Vo«įd SL, “Draugo” ofise, Naujienų ofise, J. J. Elias Banke, ! 
Dr. Makaro onse. • ** ■

Kviečiame viau* atsilankyti ant šio koncerto, nes programas bus gražus. Po progra- P 
mui šoldaL KOMITETAS.

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

f
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