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METAI-VOL V. No. 145 

Lenkai Prisipažįsta 
Prie Nepavykimų 

N e v y k s t a ^ , Užgrobti 
Svetimas Žemes 

Gompers ir vel Išrinktas A.D.F. 
Prezidentu 

TURKIJAI GRŪMOJA 
ANARCHIJA. 

IŠ TARNYBOS PRAŠALIN
TAS POLICMONAS^ 

MENKAS DAIKTAS SU 
WRAN6ELI0 PAKILIMU. 

Nėra kam pasirašyti po su-' Intariamas ižpuolęs ir apip !: 

tartimi. lėsęs žmogų. 
Prieš ji sutraukiama bolševi

ku kariuomenė. 

Konstantinopolis, biri 1S.— 
Vietos žymesnieji rusai nenia-

Konstantinopolis, birž. 18.— j Poliemonas James Cunuin-
Kadangi turkai vis smarkiau j £**&> *? North Halsted gat. 
ima priešinties talkininkams, i policijos nuovados, prašalintas ; t 0 dideles svarbos gen. Wras 
padėtis Turkijoje kasdien e i - ' l s tarnybos. j gelio veikime prieš bolševikus 
na aršyn. i L M a r k f t e 4 01enview ave„ pietinėj Rusijoj. 

Svarbiausias daiktas tai ] .Į»™*v.Pažino "puoliką, kurs j Pranešta, kad gen. \Yrm:ge-
tas, kad nėra kam iš tur-i Ji važiuojant automobiliu už- ; }į0 kariuomenė išėinsi iš Kri-
kri pasirašyti po taikos sutar
timi. Talkininkai iš turku 
tarpo ieško tinkamo žmogaus 
kurs apsiimtų but premjeru j k o s i ™ « įka i tas . Sakosi jis 

puolė ir apiplėšė, paimdamas m o įr bolševikai atsimetę į nau 
nuo jo $40. 

Prašalintas poliemonas sa 

Antroji S.L.R.K.A. Seimo 
D * iena 

jas pozicijas. 
Bet kas iš 10, jei gen. AY rau

gei neturi atsargos, katra to-

APSUPAMA LENKU 
ARMIJA. 

Pilsudskį pasisako apie savo 
vargus. 

Berlynas, birž. 19. — Iš Ber-
slau depešoje i Taeglische 
Rundschau pranešama indo-
mių žinių. 

Sakoma, patsai Lenkijos aug 
ščiausias viršininkas Pilsudskį 
paskelbė lenkų tautai praneši-

{ mą apie tikrąją padėtį karės 
*i fronte. 
\ Pilsudskį, nieko neslėpda

mas, pareiškia, jog lenkų ar-
įiiijai nepavyko ofensyva prieš 

^bolševikus Ukrainoje ir kiturT 
Lenkų armija atsimeta kuo

ne visu karės frontu. Jos žy
miai daliai grūmoja pavojos. 
Bolševikai ją apsupa. 

GOMPERS SUJAUDINTAS 
ATSTOVŲ NUOLANKUMU. 

Federacija stovi už lengvąjį 
alų ir vyną,. 

LENKAI PAĖMĖ NELAIS 
VIŲ IR ARMOTŲ. 

Nelaisvėn patekusi divizija 
raitarijos. 

Varšava. birž. 19. — Vaka
rykščiam lenkų oficijaliam 
pranešime pareiškiama, jog 
Kadomyslio apylinkėse, už 50 
mylių vakaruose nuo Kijevo, J 
lenkai apsupę bolševikų raite
lių diviziją. 

800 kareivių paimta nelais
vėn. Lenkams tekę 8 anuotos 
ir 60 lauko Vežimų. 

Montreal birž. 19. — Ame
rikos Darbo Federacijos su
važiavime išrinkta centralė vy-

ikdomoji valdyba. Prezidentu 
išnaujo išrinktas Samuel Gom
pers. Prieš balsavo tiktai vie
nas atstovas. 

Šis Federacijos suvažiavi
mas yra 40-ts metinis. Gom-
persas prezidentu išrinktas 
39-tuoju kartu. 

Užvakar prezidentui paaug-
štinta metinė alga. Ligšiol 
buvo mokama $10,000. Po ši
to suvažiavimo bus $12,000. 

Gompers buvo didžiai susi
jaudinęs, kuomet atstovai vien
balsiai išreiškė juo pasitikėji
mą. 

Paskui Gompers Federacijos 
vardu pranešė, jog darbinin
kų organizacija neatmaino sa
vo pažiūrų svaigalų klausi
me. Sakė, Federacija stovi p i 
lengvąjį alų ir vyną. 

ir pasirašytų po sutartimi. I Parodysiąs, kad apiplėšimo Į kioj karėj būtinai reikalinga. 
Tečiaus nesurandamas toks 
žmogus, kurs drįstų padėti sa
vo parašą po mirties ištarme 
Turkijai. 

Anglai, sekdami prancūzų 
pavyzdžiu, turbūt, mėgins su
sisiekti su turkų naci jonulis-
tų vadu Mustapha Kemal pa
są. 

Visa eilė talkininkų atsto
vų sugryžo čia iš Angora, nuo 
turkų nacijonalistų valdžios. 

Sugryžusieji praneša, jog 
Mustapha Kemal paša tik to
kiomis sąlygomis apsiima tar
ties su talkininkais: 

Smirna ir Trakija turi pa
likti Turkijai. Turi but tai
kos sutartyje atmainytos są
lygos, paliečiančios Dardane-
lius ir finansinį atlyginimą. 

Kitaip Kemal nenori nei 
klausyti apie tarybas su tal
kininkais. 

Šaukiasi nacijonalistų. 

! metu jis buvo avo namuose. į Pareina žinių, kad bolšeri-
; kai prieš gen. W raugei į simt 

patsai turkų sultanas žada ^ d*lį * a v o kariuomenės iš 
abdikuoti. Jis kreipiasi i an-'Kaukazo. 

Ir kuomet šiandie lenkai nu 
slopinti, bolševikams nebus 
perdaug sunku gen. Vrangelio, 
kariuomenę suvaryti atgal 
Krimo pusiausalin. 

Azerbaidjane bolševikai re
krutuoja sau kareivius. 

Prieš bolševikus ten pakilo 
totoriai. Šitie išskerdė bolše
vikų garnizoną iš 2,000 karei
vių. 

Bolševikai už tai atkeršyda
mi išžudė apie 5,000 gyvento
j a 

DARBAS PRIEŠINGAS M 
LITARINIAM LAVINIMUI. 

ALBANAI ŽUDO ITALUS 
NELAISVIUS. 

Geneva, birž. 19. — Pasak 
žinių iš Belgrado mirte alba-

LAUKIAMAS ANGLŲ SU 
TURKAIS MUŠIS. 

Konstantinopolis, birž. 19.— 
Turkai nacijonalistai nuspren
dė užimti Ismid užlajos pa
kraščius ir patį miestą tuo 
vardu, ties Marmoro jūrėmis, 
netolios Konstantinopolio. 

Pirmiau anglai iš ten buvo 
manę pasitraukti. Bet dabar 
nu^rendė kauties su turkais. 
Tad laukiamas baisus susikir
timas. Xes turkai koncentruo
jami prieš angių pozicijas. 

nai mieste Tirana nužudė 
330 italų nelaisvių. Tai kerštas 
už nužudymą Paryžiuje Al-

4 banijos provizijonalio prezi
dento Essad pašos. Albanai 
sako, kad Essad žuvęs del ita
lų intrigų. 

Albanai turi nelaisvėje apie 
2,000 italų daugiau. Jų likimas 
nežinomas. 

HARDING NIEKO NETURI 
SU "SAUSAISIAIS." 

Nenori atsakyti į jų klau
simus. 

PIRKITE KAR£S TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.S.S.) 

ORAS. 
BIRŽELIO 19. 1920. 

(. hicngo ir pvioTiii'̂ sr-;!i. —• šian
die ir ?T*n.i e ra žus ov.iv. vk <>ar 
vėsoka. 

Vakar oucrš?i.iusiei:. u•: -ni"V3*"<-
ra buvo fil L, žeminusioji - .">;>!. 

Saulė teka ~ ; 14: leidžiasi < 2C 

Mėnulis leidžiasi 10:50. 

Washington, birž. 19. — Re-
publikonų partijos nominuo
tas kandidatas į šalies prezi
dentus, senatorius Harding. 
nepatenkina "sausųjų." 

"Sausiej i" mušė jam čia te
legramą pasiklauzdami, kaip 
kandidatas atsineša į svaiga
lų prohibiciją ir pati prohibi-
cijos amendmentą. 

Senatorius atsakė, jog jis 
nenorįs nieko atsakyti į tokius 
klausimus. 

Tad "sausiej i" tik trypia iš 
nepasitenkinimo. Sako, jie bū
tinai nori žinoti, kokioj po
zicijoj stovįs senatorius. 

Kasei bus. jei ;įo nesužinos? 

Savo keliu, turkų nacijona
listų vadai darbuojasi padary
ti artimesnių ryšių tarpe A-
zijos ir Trakijos turkų naci
jonalistų ir bulgarų. Nes lig-
šioHarpe tų ir kitų kaipir nė
ra reikalingo bendro veikimo. 

Juk patys vieni Trakijos 
turkai su bulgarais kartais 
gal ir neįstengs tenai smarkiai 
pasipriešinti graikams oku
pantams. Ten turkams i r bul
garams bus reikalinga Azijos 
turkų nacijonalistų pagelha. 

Sultano mmisterių kabineio 
ministeris pirmininkas (didy
sis veziras) Damad Ferid pa
ša iškeliavo Paryžiun. Jis ten 
pakviestas talkininkų pasira
šyti po taikos sutartimi. 

Iš Paryžiaus jis mušė te
legramą turkų nacijonalistų 
atstovybei, kad ji keliautų Pa
ryžiun. Prancūzijos ministe
ris pirmininkas Millerand, sa
ko, >utikę> priimti ta at?tow-
bę. 

Turkų nacijonalistų atstovy
bė yra Italijoje. Nežinia, ar 
ji keliaus. 

Bet pats Damad Ferid pa
ša atsisako pasirašyti po tai
kos sutartimi. 

Damad Ferid negryšiąs. 

Čia nemanoma, kad atgal 
Turkijon sugryžtų iš Pary
žiaus ministeris pirmininkas 
Damad Ferid paša. Jo drau
gai sako, jog jis savo pinigus 
jau perkėlęs Šveicarijon ir, 
regis, tenai apsigyvensiąs. 

Jei tas teisybė, tuomet ofi-
cijalė Turkija pasiliktų be val
džios. Nes niekas neiorėtų ap
siimti but ministerru pirmi
ninku, > 

Pagaliaus pr*toešama, jog 

glų valdžią, kad pastaroji jam 
ir jo šeimynai duotų prieglau
dą, kuomet bus priverstas ap
leisti sostą. 

Rusai įstoįja turkų armijon. 

Nacijonalistai sau kareivius 
be didelių trukumų rekru
tuoja ir pačiam Konstantino
poly,]. Jie čia turi Įkure slap
tą rekrutuoti kareivius rašti
nę. 

Jų kariuomenėn įstoja dau
gelis rusų, katrie čia neturi 
jokio užsiėmimo. Rusus ka
riauti patraukia žadama aug-
šta nacijonalistų užmokestis. 

Pranešta, kad čia nacijona
listai surekrutavę ir pasiuntę 
Anatolijon apie 2,000 karei
vių. 

Yra visokiu pinigu. 

Turkijoj yra paskleista apy
varton visokios rųšies pinigų. į 
Dabar atsirado dar viena jnl 
rųšis. 

Turkai nacijonalistai Itali-! Poliemonas Tom Ryan ėjo 
joje pasidirbdino poperinių skersai gatvės su kitu žmogų, 
vertės 150 milijonų turkiškų Staiga atūžė sunkus automo-[ 
svarų (normaliais laikais butų j bilius. Akimirkoj poliemonas 
$750,000,000). j stūmė šalin ta žmogų ir pats 

Šiandie tų naujų pinigų yra; papuolė po automobiliu. Pa
jau ir Konstantinopoly,]. į vojingai sužeistas. 

Montreal. birž. 19. — Am. 
Darbo Federacijos suvažiavi
mas pasmerkė militarinį lavi
nimą augštesnėse S. V. moky
klose. 

IŠGELBĖJO KITĄ, BET 
PATS SUŽEISTAS. 

THINGS THAT NEVER HAPPEK 
By GENE BYRNES 

Lygiai pusiau devynių šv. Jurgio bažnyčioje prasidėjo ge
dulingos Mišios už nabašninkų narių dūšias. 9:30 ryte p. Sut
kus atidarė posėdi. Kun. Briškai įnešus sutarta Seimo lai- ' 
ku rytmetyje pradedant ir vakare baigiant kasdieną kalbėti 
maldą, šaukiant delegatu vardus pasirodė 71, ilgainiui pribu
vo dar vienas. 

Atsilankė p. Stankus, Teismų komisijos narys. Jis išdavė 
savo raportą, kuris tapo priimtas. 

Įneštas ir priimtas sumanymas prašyti, kad visi svečiai 
išeitų iš svetainės. Teisė pasilikti suteikta "Draugo," k*Vy-

j eio" ir "Moterų Dirvos" atstovams. 
Mandatų komisija išduodama savo raportus įnešė į Sei

mo posėdį keletą klausimų, paliečiančių įvairias kuopas ir jų 
delegatus. Tų kuopų ir delegatų neminėsime, kadangi juos 

! paliečiančios rezoliucijos išneštos uždarytame posėdyje. 
Iš pirmos dienos buvo atidėtas 171 kuopos (Detroit, Mieb.) 

klausimas ir Teismo komisijos ištarmė, paliečianti kal
kuliuos -tos kuopos asmenis. Seimas papeikė kuopą, už ką ji 
organizacijos vardu kišosi į parapijos dalykus, asmeninius 
gi dalykus nuėmė nuo dienotvarkės. 

Tuonii užsibaigė priešpietinis posėdis keliolika minučių po 
dvylikai. 

Popietinis ]M>sėdi* prasidėjo punktualiai lygiai 2:00 po 
pietų, kaip buvo sutarta. Peršaukti tapo delegatai. Beveik 
visi buvo susirinkę. Skundų komisija išduoda raportą apie 
p-no A. Šeimio vienos kuopos raštininko sakomus neteisėtus 
apsiėjimus. Išklausęs Teismo komisijos raporto, kuopos už-
reiškimų prieš jos ištarmę ir delegatų kalbų. Seimas visą 
dalyką perduoda busiančiai teismo komisijai. Nesusiprati
muose tarp kuopų Youngstown, O., ir Roseland. 111., iš vienos 
pusės ir Centro Valdybos iš kitos pusės, pripažinta teisė Cen
tro Valdybai. Skundas ant vieno asmens iš Boston, Mass., pa
liktas vietinei kuopai išrišti. Seimas atmetė vieno asmens 
nusiskundimą ant Valdybos, kad neišmokėjo pašalpos už 
pirmą savaitę ligos, nes Valdyba apsiėjo sulig konstituci
jos* Išreikštas nusiskundimas tuomi, kad Seimas sušauktas 
savaitėms pabaigoje, idant viena rųšis narių negalėtų dalyvau
ti. Išklausęs Valdybos Seimas pripažino, kad ji elgėsi be 
blogos valios, bet išreiškė pageidavimą, kad ateityje Seimai 
butų viduje, savaitės visiems nariams patogiu laiku. Sutar
ta išmokėti p. Griciuvienei ligos pašalpą, nors buvo abejo
nių ar jos reikalavimas yra teisėtas. Kun. Krušo nusiskun
dimas "Garso" redaktorium nuodugniai svarstytas. Galu
tinai priimta rezoliucija apgailestaujanti incidentą ir tuomi 
dalykas užbaigtas. 

Apie Susivienijimo namo pardavimą ir pirkimą kito ra
portavo Valdybos nariai, kalbėjo Brooklyno ir kitų artimų 
kuopų delegatai priešingi tam darbui. Po karštų apsvarsty
mų prieita prie rezoliucijos, kad Centro Valdyba be Seimo 
arba didumos kuopų įgaliojimo nepirktų ir neparduotų nuo
savybėms išnešančios $10.000 arba daugiau, tečiaus Centro Val
dybos namo pirkimą pripažino teisėtu. 

Apsvartytas ir priimtas sumanymas įkurti Susivienijimo 
Skyrių Lietuvoje. Kalbėta, kad asmuo, kuriam tas dalykas*, 
bus pavestas, taptų išrinktas kuomet bus jau išrinkta busian
čioji valdyba. Rezoliucijų komisijai pavesta sustatyti galuti
nai apdirbtą rezoliucijos projektą pradžiai rytojaus posėdžio. 

Posėdis 6:1") vakare'uždarytas su malda. Po to visus de
legatus vienoje grupoje nufotografavo p. Stankūnas ties Šv. 
Jurėno mokvkla. 

Subatos posėdis sutarta pradėti 8:00 ryte. 
Atitaisymas. Vakarykščiame "Draugo" numeryje kores

pondencijoje apie Seimą buvo parašyta, kad kun. Krušas 
ir p. Sutkus buvę Labdarybės Komisijos nariai. Juodu uariais 
nebuvo, tik kalbėjo apie Komisijos reikalus. Narys buvo p. 
Šiaučiūnas ir jis raportą išdavė. P-nas šlikas buvo nar\V, bet 
į Seimą neatvyko ir raporto neišdavė. 

NEKU0MET TAIP NIRA. 
Įsiavęs į avalines, kurioms pamušta su vinimis stori pus 

padiiai: —- Tikėkite man, savo gyvenime nesu turėjęs tokių 
tinkamų' čeveryku. Koks tai smagumas dabar 

ITALIJA NORI PARDUOTI 
KARĖS LAIVA. 

Rymas. birž. 19. — Karės 
metu Italija pradėjo dirbdin-
ti milžinišką karės laivą. Pa
sibaigė karė. Vyriausybė at
randa, kad tas laivas Italijai 
nereikalingas. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio 18 <1. buvo tokia sulig Mer-
ehants Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.97V2 
Lietuvos 100 auksinų 2.64 
Vokietijos 100 markių 2.64 
l̂ enkijos 100 markių 66 
Prancūzijos už 1 dolierj 12 fr. 60 

Tad nutarta jį pabaigti ir! Šveicarijos už 1 dolierj 5 fr. 48 
parduoti. Ieškomi pirkėjai. ! Italijos už 1 dol. 16 1. 50 
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UJSrt'VIV KATALIKU. DIENRAŠTIS 

•* l" \r& A l T/Oi A O * 

įalistų partija atmeta apgau
linga, patrijotizmo mintį, ku
rių kelia aikštėn savininką 
Klasės, ir, to vietoje, duoda 
savo patarnavimą ir pagarbą 
darbininkų klasei Amerikos 
/inonių visuomenei." (The so-
cialist party rejects the f rau-
uolenl notion of patrioiLsin 
advanced by the owning clas-

akatto&l nuo už»irašrn»o dieaos j , ^ a n c j j n s t e a d , glVeS itS Šer
ne nuo Nauju Metu. Norint r^^*1-" i M • i_ 
nytl adresą visada reikia prisiųsti i." aud a l l e g i a n c e t o t h e 
•enas adresas. I ilgai geriausia «ių- W r - į ^ ^ a S S , the HKISS o f t h e 

American people). Labai aty-

kasdiena K-kvru* nedėldienins. 
PRENUMERATOS KAUTA: 

CHICAGOJ IR IŽSIENYJE: 
Metams .̂.. fe.00 
Pusei Metą u , . . . ^ v . . . . . . 8.50 

8UV. VALOT. 
Metanas > : . . . . . . . . . . $5.00 
Posei Metę 3.00 

Prenumerata mokasl iikalno. Lai-

•ti iSperkant krasoje ar expreee "Mo-
ney Order" arba jdedant pinigus J 
registruota laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, DL 

Telefonas McKinley 8114 
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Prie Socijalisty 
Platformos. 

Jau rašėme apie keturis pir
muosius šiemetinės socijalis
tu platl'oiiuus punktus. Penk
tasis sako, kad socijalistu par
tija nori pasiekti savo tikslus 
tvarkingomis ir konst'.'ucinė-
mis priemonėmis (It seeks to 
attain Its end by orderly anJ 
constitutional methods). Tokiu 
būdu socijalizmas liaujasi bu
vęs gryna revoliucijos parti ja 
Tai taip-gi žymi permaina jo 
dvasioje ir permaina j gėrę 
pusę. Revoliucijos teroru, žu
dymu ir ugnim visokia mažu
ma gali pagriebti valdžią i 
ranką. Taip ir buvo padarę 
Parvžiaus buržujai pabaigoje 
aštuoniolikto šimtmečio. Atsi
žadėjimas revoliucijos žiau
rių priemonių, yra geras žing
snis artyn prie demokratijos, 
kurioje viešpatauja daugumos 
balsai. 

Šeštasis šiemetinės. socija
listu platformos punktas pri 
pažibta visišką atidalinimą ba 
žnyčios ir viešpatijos. (It re-
tognizes the complete separa-
tion of church and statė) 
Mes senai žinojome, kad pe
reito pavasario agitacija, bruz 
dėjusi tarp lietuvių Ameriko
je atidalinti bažnyčią ir vieš
patija, yra kilusi iš svetimo 
šaltinio. Tas šaltinis yra A-
merikos socijalistu partijos 
konvencija, buvusi Xew Yor-
ke nuo 8 iki 14 gegužio. Bruz
dėjimas buvo anksčiau negu 
prasidėjo konvencija, bet bru/ 
dėjimo gamintojai ir konven
cijos vadai yra tie patys. Jau 
senai žinia, kad socijalizmui 
yra daug lengviau atsižadėti 
kiekvieno darbininkų būvi pa
gerinančio dalyko, negu atsi
žadėti kovos su tikėjimu. At
eizmas yra socijalizmo turi
nys,- o darbininkų gerovė yra 
lukštas labai parankus dauge
lio žmonių akims užmerkti. 

Apie bažnyčios ir viešpati
jos atidalinimą jau daug kar
tų šiemet rašėme ir nėra rei
kalo to atkartoti. Kaip socia
listai supranta bažnyčios ir 
viešpatijos atidalinimą, tat pa 
sirodė socijalistu valdomoje 
Rusijoje. Maskvoje Kremlio 
vartuose vadinamuose Iver bu
vo žmonių garbinamas Šv. Ma
rijos paveikslas. Socijalistai 
ten pakabino milžinišką pra
šą: "Dievo nėra; tikėjimas y-
ra paikybė. " Nei vienas de
mokratas nebūtų galėjęs taip 
šlykščiai įžeisti visuomenės 
jausmus, kaip tą padarė po
nai bolševikų komisarai 

Socijalistai ir Tėvynės Meilė. 

Septintasis socijalistu plat
formos punktas sako: "Soti-

džiai reikia skaityti tą saki n j , 
kad supratus jo re'kšmę. So
cijalistai juomi pažymi savo 
skirtumą nuo "savininkų" 
tutmi, kad savininkai skelbia 
tėvjnės meilę, o soeijalistai 
tos meilės vietoje skelbia sa
vo patarnavimą ir ištikimybę 
darbininkų klesei. 

Paminėję patrijotizmą, arba 
tėvynės meilę, socijalistai ją 
vadina "i'raudulent notion" 
(apgaulingas proto padaras) 

Šitą žinant lengva yra su
prasti, delko lietuvių tėvų vai
kas socijalistas Kapsukas-Mic-
kevyčius vedė bolševikų gau
jas, kad pavergusios Lietuvą 
išvežtų iš jos valgomus daig
ins ir kitokią naudą. Tode] vi
si Amerikos socijalistai lietu
viai taip nuoširdžiai triudė 
ir trukdo Lietuvos Laisvės 
paskolą, todėl Brighton Par
ko socijalistai Chicagoje Vav-
žinausko svetainėje užsipuolė 
ant "Naujienų", kam jos pri
ėmusios tos paskolos pagarsi
nimą, todėl ir p. Bielskis (no 
d-ras Julius) Kauno socijalis
tas siūlė lietuviams lenkų so
cijalistu globą. Vilnius jau 
yra socijalisto Pilsudskio glo 
boję. Dar reikia ją pratęsti ant 
Kauno ir kitur. 

Po Ameriką vaikščioja neži
nia keno leidžiamas gandas, 
buk Lietuvos valdžia jau ga
lutinai sutarusi įkurti Suvie
nytose Valstijose keturis kon
sulatus ir visi keturi konsu 
liai esą jau paskirti keturi so
cijalistai. Mes tuo paskalų ne
likime, nes matėme Lietuvos 
M.inistrų fotografijas. Jų gal
vos tebėra savose vietose 

Aštuntasis socijalistu plat
formos punktas sako, kad so
cijalistu judėjimas pasaulije 
esąs kova del žmonių civiliza
cijos. (The socialist move-
ment is in the world struggle 
m behalf of human civiliza-
tion). Nors soči j . dažniausiai 
I alaiko tas pažiūras ir kryps
nius, kurie civilizaciją silpni
na, teeiaus pasigirti reikia 
kiekvienai partijai. Todėl nes
tebėtina, kad ir socijalistu par 
tija pagiria save. 

Republikonų Partijos Pažadai. 
— 

Platforma ir Programas. 

Prie išrinksiant iš savo tar
po kandidatą i Suvienytų Val
stijų prezidentus didžiosios 
partijos, republikonai ir de
mokratai, pagarsina, ką kat-

j-a partija žada Suvienytų Val
stijų žmonėms padaryti, jei 
jos kandidatas taps preziden
tu. Taippat ir didėji Republi
konų partija, sutelkusi savo 
984 savo atstovus j milžiniš
ką Coliseum Chicagoj ketver.. 
10 biržtlio priėmė ir patvir
tino" savo pažadų sąramą. Vie
ni jį vadina platforma, kiti 

tymų palengvij«nčiu poperos 
pirkėjus. (Lefjjglation for the 
relief of congnincrs of print 
paper). Mes sunaudojame 
daug tos spaastuvinės pope-
ros ir žinome, kaip mums pa
lengvėjo, kad vietoje 18 šim
tų mokame dešimtį tūkstan
čių dolierių už vagoną. 

Platformoje yra paminėta 
daug stambių ,ir smulkių da
lykų. Del daugumos rūpinta
si juos įvardyti labai trumpai, 
todėl išėjo suprantama tiktai 
vieniems žinovams. Taigi sup
rantama, kad Demokratų die-
nraštis sako, jog Republikonų 

daug ko nereiškia, Platforma P ^ o ™ » ^ o n ė * ™labai * * 

Republikoaai neketina De 
mokratų sutrauktąjį a u k ^ iš 
mesti į Yandeaį, tode! jie ii 
sako: "Mes neapsiimame pri
gaudinėti žmones tuščiais 
greito pataisymo pažadais". 
(We dėdine to deceive |1»e 
people with vain promise of 
quiek remedies.) (Pab. bus). 

vadinasi tiltelis, iš kurio ke
leivis įlipa Į vagoną prieš va
žiuosiant. Tokį tiltelį iŠ pri
žadų sukalė republikonai sa
vo žmogui, kad jam neperau-
gštas butų prezidento vagono 
slenkstis. Programų vadinasi 
sąrašas daigtų, kuriuos viešas 
veikėjas }>r~intija ir apgarsi
na prieš iČvMant. Platforma 
tampa progranu, kada parti
jos išrinktasis kandidatas vie
šai apsiima ja įvykinti. Jei i V. 

cių. rvepiiDiiKonai saKo reiKy 

bįsis skaityti. 
Didumą praleisdami mes 

čionai paminėsime keletą, sta
mbesnių dalykų, galinčių la-
bjausia rūpėti mums lietu
viams. 

Mokesčiai. 

Republikonai kritikuoja da
bartinę valdžią, kad mokes
čiai esą sunkus, o Įstatai apie 
juos painus: sunku žinoti kas 
ir kiek turi mokėti tu mokes-

TAUTOS FONDAS IE MOK 
KSLUS EINANČIOJI LIE 

TUVOS JAUNUOMENĖ. 

kas nenorėtų savo partijos 
platformą padaryti busiančio 
savo veikiamo programų, tai 

padaryti, kad mokesčių butų 
mažiau ir kad įstatai apie mo
kesčius butų lengva suprasti 

Kaip svarbu yra tautai tu
rėti šviesią ir išlavintą priau
gančią jaanuumenę, tai visi 
aiškiai suprantame. Bet ko
kiomis aplinkybėmis jai pri-
?ieina lankyti mokyklas, ar 
jie.(moksleiviai) pavalgę, ar> 
sirengę, ar turi kuo užsimokė
ti už mokslą? Tie klau
simai labai mažai kam į gal
vą }>areina. Mažai kas indo-
mauja, kaip, kokiose sąlygose 
turi mokintis mųs lietuvių da
bartinė jaunuomenė. 

Praeitis liudija, kad ir pir
mą, kada Lietuvos ūkininkas 
buvo visko pilnas, sunku jam 
buvo suteikti pinigišką pašel-
pą savo vaikams. Ką-gi be
kalbėti šiandie, kada karo au
dros sunaikintas ūkis patikti 
reikalauja pašelpos. Čia tai ir 
prisieina ieškoti būdų, kaip 
tą besimokinančią jaunuome-

S. D. LACUAMCZ 
U K T l " W x C K A B O K I I S 

o i.-.m: 
Patarnauja. laidutavt-a* kc 
iu-!k.ii« njcdiiu atsiteutitl 
dariu bualte o*gonėduui 

t » 1 4 W. 29 PI. Chk-ago. lU. 
Tei. Cmi-Mi t'.J» 

5TB1 

Vyrų ir Motete Rebg Kirpi
mo ir De îgmnf Mokykla. 

DR. S, NAIKUS 
LIETUVIS 

GlTDiTOJAS IR CHRU RGA* 
Otlm* ir ū>v«simo neta 
8352 So. Halsted Str. 

Am Viršaus rmvt-rsal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 tUi 9 rak. 

Nčdėiiorr.tB nuo 10 iki 2. 
T«Maa« A l * *5M 

Mu»i;s įsiecna :r mokymo bvAij }ų$ 
trumpu ^ikn !5mjka:t* Tino ama

to. 

2^p-« 

J0SEPH C. W0LON 
lietuvis Advokatas 

t* SO. LA SAI.LE STRCET 
Orv«nimo Tei. Hom'uoldt VI 

Takareia **11 W. ll-ha 9Ktmx 
T*!. Rockv-sll ltft> 

CHICAOO. ISJU 
» • • • • ! • • • » • • « • » • . I • . . - . • , l .» 

Mes turime didžla.u»iU8 ir gtrian-
!S!US k.:-;i.::io, <ies;g-ū:cig ir s:uv;mo 
skyr-.us. kur k-.ekv-.oiias grauaa sero* 
į/raktikoe besiraokindaaiaa. 

Visuoae siuvinio skyriuose caašlno* 
varotaos eitkiros jiėg-a. 

Kviec'iarr.e kiekvieną ateit: b:!e ko
ki uo iiiku. <!:eną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del salygu. 

Patterns daromos sulig mteroa, vi
sokio stiliaus ir dydžio ii bet kurios 
madų knygos. 

MASTER DESIGNINO 
SCHOOL 

J. F. Kasaicka, Vedej&a 
180 N. STATB PTREirT, CHICAOO, 

Kampas Lake s t . ant 4-tu labų 

9"-- • 
Tei. Vroter 7»<i 

DT. C. Z Vezelis 
LIKTI VIS DEOTISTAS 

Valandos: suo 8 ryto lkl 9 vak. 
Seredoaiis nuo 4 lyg 9 vakare 

4T12 SO. ASHLAND AVENIK 
oro 47-tos Gatves 

tas neturėtų apsiimti, kad j i ) b e i a t ^ m i n t L Minėtojf partija' " e * * ^ 1 ' k a d ga^tii tęsti 
statvtu kandidatu. Ir platfor- . . . " , , ' . V ' . I savo pradėtus mokslus ir to-

'. . . ginasi, kad jau sumažinusi L. r 

Merginų Reikalai. 
Pasirodo, kad daugiau negu 

12 nuošimčių merginų, tarnau
jančių už algą įvairiose įstai
gose, gyvena ne savo šeimy
noje. 1916 m. Massacbiissetts'o 
vah-tijoje tarp restauracijų 
tarnaičių tokių buvo ?>2%. Su
vienytose Valstijose yra 271 
miestas, turįs daugiau dvide-
šinitponkių tūkstančių gyven
tojų. Tuose miestuose yra 89 
namai uždarbiaujančioms mer
ginoms ir tuose namuose turi 
prieglaudų 5,754 merginos. 
5o UI namų yra katalikių įkur
ti ir vedami, i 

New Yorko valstija šituo 
žvilgsniu yra padariusi dau 
giausia naudos. Ten yra 24 
namai, priglaudžiamieji 1301 
merginų. Massacbusetts'o val
stijoje 9 namai ir 479 vietų 
merginoms, Pensylvanijoje ke
turi namai ir 454 vietos. De 
šimtis minėtųjų namų yra Ka
talikių Moterų Tarybos glo
boje. 

Merginai neturinčiai gimi
nių, o priverstai uždarbiauti, 

ma ir programas vienaip yra 
pažadų surašąs. 

Įžanga 

Cbicaginėj Republikonų plat
formoje 1920 metais įžanga y-
ra labai ilga. Joje Republiko
nai giria save peikdami De
mokratus. Be to negali ap
sieiti nei vienos politikos par
tijos viešasis raštas, bet tas 
mums mažiausiai rupi,H Už 
visus dabartinius blogumus ė-
są kalti Demokratai, visa kas 
gera padarę Republikonai. 
Vienas sakinys toje Įžangoje 
yra gana keistas. Jis sako, kad 
Amerika, įstojus šion karėn 
butų gavusi skaudžiai pilti, 
jei tarp jos ir vokiečių nebū
tų buvę talkininkų. Mat Ame
rika nebuvo prisirengus ka
rėn. Ketverge Coliseume bu
vo daug rimtų vyrų, supran
tančių karės ir pasaulio da
lykus. Tie vyrai turėjo laiky
tis nenusišypsoję šitą sakini 
skaitant. Jie žinojo, kad Ame
rika visai nebūtų stojusi j tą 
karę. jei Republikonų partija 
nebūtų norėjusi karės. Jei-gu 
nebūtų stojusi Amerika j ka
rę, tai vokiečiai nebūtų mųs 
užkabinę, nes turėjo gana dar
bo su europiečiais savo prie
šininkais. 

Partijos Rasto Ypatybės. 

Tokių sakinių nieko nerei
škiančių išmanantiems, o sma
rkiai skambančių dienraščių 
skaitytojų ausyse yra Repub
likonų partijos platformoje ir 
daugiau. Tarp kitko ton pa
sakyta, kad Republikonų par
tija pasirūpino sudaryti įsta-

a u " " " i "*™ J**1 

valdžios išlaidas trimis mili
jardais dolierių. Lengva pasi
girti, nes karei pasiliovus iš
laidos sumažėjo savaime. 

Atskyrus tą agitatyvj pasi
gyrimą nuo tikrojo partijos 
pažadėjimo, matytis geras da
lykas: sutvarkymas Įstatų a-
pie mokesčius. Tą sutvarkymą 
mokėtij padaryti ir demokra
tai. Jie mokesti įvedė. Naujas 
dalykas visuojjjet būva susi
painiojęs. Po poros prityrimo 
metų jau galima yra padaryti 
ir tvarkos. Republikonai ga
li drąsiai žadėti, nes jie žino, 
kad tą išpildys nors išpildytų 
ir Demokratai. Jei Republiko
nai nebūtų šito reikalo pami
nėję, tai Demokratai, gal, bu
tų nesiskubinę padaryti savo 
darbą. Dabar jis jau vistiek 
bus padalytas: ar vieni laimės 
prezidento rinkimus, ar kiti. 

Gyvenimo Reikmenų 
Brangumas. 

Konvencijoje \mvo žmonių 
gana gerai ištyrusių šitą klau
simą. Tie mato, kad negalima 
tikėtis greito atpigimo. Jie pa
minėjo kelias pabrangimo 
priežastis ir u^ jas visas pa
kaitino demokratus. Liko ne
minėta tik viena brangumo 
priežastis, pagaminu.-i visa? 
Kitas. Ta užtyiėt »;i priežastis 
yra. kadVfilsonė pagelbininkai 
1914—1919 metais į Suvieny
tas Valstijas sutrankė du tre
čdaliu viso aukso esančio pa-j 
šaulyje. Tos priežasties Repu
blikonai nemiur^-nes jie visi 
už tokį darbą Jjolabjausia pa
girtų kiekvieną,-jei tik tas ne
būtų Demokratas. 

-". • - • • • i " • l l 1 — J 

liau. 
Vienatinė jų viltis, — tai 

Tautos Fondas, kuri* savo au
komis nei vieno neaplenkė ir 
sulig savo' išgalės šelpia vi
sus. 

Šiomis dienomis ir vėl T. 
Fondas aplaikė prašymą pa
šelpos nuo Berlyno (Vokieti
joj) Ateitininkų Draugijos. 
Šelpimo reikalas aiškus, bet 
Tautos Fondas neturi lėšų, 
kad ją sušelpus,. .Taigi, ger
biamieji T. F. prieteliai, tu
rime įtempti visas savo jiegas, 
kad kaip nors surinkus vieną, 
kitą tūkstantį dolierių sušel-
pimui mūsų besimokinančios 
jaunuomenės. Tad, broliai, se
sutės, darban! Aukokime T. 
Fondui, nes tas fondas yra 
vienatinė jų viltis. 

K. J. Krušiuskas, T. F. sek r. 
222 South 9th St 

Brooklvn. X. Y. 
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Dr, M. Stupiikki 
3107 So. Morgai atreet 

; Dr. L E. MAKAKAS 
{ Uecartt Otėftom it ChftrovM 

tmmęĘm MM* S*> mttosm AT«. 
Ttltfmm ra&MM ttt a-
Chkagoj: 4616 &•> Woo4 
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COICAGO. ILLDfOIS 
Mefooa* Taida 3 » » 

Talsnloe: — S IkJ 11 if ryto 
« po pietų 'k! S rak. 1Tede.no-
mls nuo 5 :ki 8 TOL mkar*. 

DR, J . SHmSLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą* 4930 W. 13 S t 

fiaatp. 4» Oamn 
Bes. 1M» W. 4 t Avemw 

Telefonas Cloexo t e s i 
Ofiso Cicero 40 

KALBAME USTCVttKAI 

I 
t —> 

Dr. E T. STRK01/IS 
UBrrns 

' •yd.vtojas jr Cbiratgas 
Ofisas: 17ST W. 4TO> St , 

(47 ir YVood jcat.) 
Valandos: 10 rjto iki 2 po piety, 
6:30 Iki 8:30 vakare Nedeliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulcvani 160 t 
IU-. 2914 W. 45rd StreeC * 

Td. McKi»Joy 263 l 

Resid. 11S9 IiKicpondencc BJvd. 
Telefonas Van Buren 294 

DR. A. k, R8TH, 
Rusas grdytoiaa Ir chirurgas 
SpcdJaUstas Moter«kn. Vyruką 
Valka ir vb»o chronl^Į Hgą̂  

Ofisai SSM SOL Babtad 8L. CHtoago 
ItJetoaMB Drovor MW 

VALAKOAS: 10—11 ryto **-« po 
pletg 7—8 vak. ffedėUooris 10—IS 4L 
«%a»**-»»»a»»»»»a»sjaaw»»-»ni 

jĘisnsiBBiiii iBsniiinnnmm 
s K.APITALAS ^ H P ^ i g ^ PERVIRŠIS 

$200,900.00 & WS*m i$25,0W.00 i 
Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 

LIKTCVIS A K I Ų SPECIALISTAS 
Paieagvin* v(s^ alciij j 
tempimą k a s y r a Į 
priežastimi skaudė- I 
jlmo galvos, svalga- i 
Uo. aptemimo, ner- j 
votctQ9. skaudančius i 

ir jrtsMesuriiia karS^u akių kreivo* akrą. 
ksterakto. Bemiegio; aetikras akis indedam. 
Įdaroma epaamlna* (ektra parodrntis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisia 
Kai. tai: ir eiti matantiems paftelbsta. Serffe 
klte savo regėjimo ir valkas einančias mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki S vakaro. N 
cr:..;::-.:« i » 10 Iki 1 vai. po pieta. 

1553 W. 47th S t ir A^iland Av 
Telefonas Dro\er DS6S. 

Telephone: Tards 6492 

visuomet būdavo sunku, i r dar Į kykla.' Tie viegračiai suteiks 
pasunkėjo užėjus brangenybei, i Įjadorioms morgaitėms progos 
Tankiai mergino? turi bnti atsiginti nuo blogų pagundų, 
susikimšusios, po keturias, pen 
kias j vienų kambarį: jiekartrj 
jos gauna nakvoti geležinkelių 
stotyse. Namų savininkai ir 
savininkės jas skriaudžia la
biau negu vyrus, nes jos ma
žiau gali gintis. 

Tų reikalų nori aprūpinti 
Katalikių Moterų Taryba. Ji 

ketina kiekviename stambes 
niame mieste įkarti viešbutį 
su kambariais kliubams ir 
draugijoms, ' su svetaine 400 
kėdiių, su restauracija, gim
nastikos ir nlaukioiimn viota, 

"DRAUGAS" IR "NAU
JIENOS." 

m 
m 
m 

A. SHUSHO ~ 
Turtu patyrimą 

moterių ligos".'- V1' 
pesttngal prižiū
riu ligonę ir ku«-

aj kj laike ligoa 

S2.">r> So. Halsted St., Chicago. m. fį 

Dabar Yra Laikas Perkelti Savo 
Pinigus į Saugų ir Stiprų Banką 

UffiVERSM STATE BANK 
(Under State Government Supervision) 

DIDŽIAUSIA IR STIPIUAUSIA UET. FINANSINE 
JSTAIGA VISOJE ^MERIK0JE 

Po Valdžios Užžiura. 

! | | Banko Tortas Virį $ 2 , 4 4 8 , 0 0 0 . 0 0 S 
1917, Kovo 3 (Dienoje Atidarymo)... $16,754.95 
1918, Sausio 1 " 427,188.81 
1919, Sansio 1 941,689.46 
1920, Sausio 1 1,625,997.43 
1920, Birželio 9, 2,062,039.15 

:•:-
Telefonas Koofr-vard 91»9 

DR, G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3.V.1 S. Hakbd Str. 
Clitcago. Iii. 

VALANTX)S: 9— \t A. M. 
1_S: 7—8 P. M. 
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T i 
i 
f i » 

m 

si 

::-

su siuvimo ir namų ruošos mo-j tuvių patarlė*,' 

Lietuviai sako: *'Su durnu 
<lu turgų, su plaukuotu p«š-
ki>." M^s MI soei,ialistų orgu-
nu nonorinio {>eštis, nes ji>- y-
ia plikas. Jam nuolat pratrū
ksta rmnrių apie kų rt^vti, 
tai jis griebia mųs^žodžiu>-. 
visaip juos kraipo ir tampo 
ir kemša i savo skiltis. Tai-gi j vaianaosv.no 10 i.ki i: įsrvto; 
vra du turgų ir daugiau n o - K * ^ ( S££šJZ£X 
jpi «1IL Kaip tas pn&sgpe he-1} „tefo^. mvm 

DR. CHAHLES SE6AL 
P>*rkėlA savo oflsa po nntn. 

4729 S. Ashland Avenui 
Specialistą* dMovtį. tBOtern tv 
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Kiekvienas lietuvis privalo užmegsti ir palaikyti 
ryšius su šiuom Banku, nes Bankas randasi parankiau
sioj vietoj, vra atdara- vakarais <!u syk savaitėje. 
ŽMONIŲ SUDĖTI PINIGAI YSA EUOFILNIAtf-
SIAI APSAUGOTI didžiu kapitalu ir sumanui vedi
mu bankinių reikalų patirusių valdininkų ir direkto
rių. 

š:;;:n" Rinke padėtu- pinigus p;:l::ua atsiimti ant 
'• "<\i< :P paveikalflviinri. Mokn-;]e :";.;* nuošimčiai. 

SIŲSKITE pinigus ir VAŽIUOKITE j l i e t a u 
per šią Didžiausių Amerikoje Lietuvių A^etorf. 

SIUNČIAME FINIGUS h» .u>«o.įin;o Vokietijoje 
;; '"-,; . - tiesiai KAUNAN, iš k-.v pinigai pri
statomi j aftimiaasia pasta. 

IŠMAINOME kita šalhi pinigas pagal dienos knraa. 
Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai. 

lV\XKO \ A I . O Y J U : 
^r.*rpb J. Btu T'restrt«rt 
Wro. >!. Vn;-);«iv-i;. Vue-I'res. 

and Cajthier 
* ) B . JI. Krapnoki. Vi^-lTcj . 

m 

! 

Stvsys V. V) .i' Ifcin.vVass A.«s't. 
Caaftier 

RANKI V i£ VAI>ABf DOS: 

: ... - r P. r , .•.;0;..., - . ; r ! r. v a ; 
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D R A U G A S 

Iš LIETUVOS. 
Sunkus Steigiamojo 

Lietuvoje Darbai. 

klinčių. Armijos intendantū
rose, įvairiose valdiškose vie
tose, stovi svetimtaučiai. O 

Seimo jiems kas galvo su Lietuva, 
j Jiems rupi tik jų pačių kiše-
nius. Ejž tat nėra pagerbimo 
Valstybės nuosavybės. Toki 
ponai vagia ,suka, apgaudinė
ja, aikvoja viešus pinigus ant 
tuščio. 

Net Lietuvos laikraščiuose 
pastebimi paieškojimai pra
puolusių karininkų, išaikvoju-
sių valstybės pinigus. 
-' Ar lengva bus Seimui pa-

liuosuoti Lietuvos visuomenę 
nuo tokių parazitų, nuo tų 

Bus darbo 

Nevienas sau mąstė, kad 
kaip tiktai bus išrinkti atsto
vai į Steigiamąjį Lietuvos 
Seimą ir kaip tiktai jis susi
rinks, tai jau ir prasidės tik-
•roji gerovė. Gerai, kad visi 
žmonės butų vienodų suprati
mų ir nuomonių, kad jie butų 
dori. teisingi, tai Seimas grei
tai viską sutvarkytų i r Lietu
va sparčiai žengiu laimės lin
kui. Bet dabar. Žmonės nuo 
Seimo reikalauja, ko jie H^Įdvokianžro vočių, 
jo tikėjosi, o Seimas randa ant | ir vargo nemaža. 
kiekvieno zmgsmo begales Daugelis valdininkų ne-

( 

i 

\ 

j 

PIRMI A U 
Negu siųsi pinigus Lietuvon, ateikite pas mane pasik

lausti koks kursas yra 
KAIKOS del 100 markių pas mane yra paprastai 20 iki 75 cen

tų pigiau negu kur kitur. 

PADEDU taupymui pinigus Lietuvos ir Vokietijos Bankose. Iš
duodu čekius arba draftus ant Bankų Berlyne, Karaliaučiuje, Lie-
pojuje, Rygoje ir kitur. Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką, 
Lietuvoje ir Pilnai »T«»ksm Į2* siunčiamus pinigus. 

Parduodu visokias markes. 

LAIVAKORTES 

ant Visu Linijų. 

ADAM M. MACARUS 
BCVrSIS S U V L K V Y T V VALSTIJŲ VALDŽIOS RAŠTDflJfKAS 

3357 S. Halsted St. 
3256 S. Wallace S t Chicago, E 

| ' . $ $ $ ? $ $ $ $ $ t t S t t t 

?\ PRANEŠU 
eavo kostumieriams ir visiems lietuviams, kad pas **" 

"W_-nna'tftrtMr eina r. iįSSžmž*.^, * 
««-

*«-

^ 

I 

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 

Parsiduoda pigiai ir ant pi
gių išmokėjimų mūrinis name
lis (bungalow) 6 kambarių ir 
2 >otai. šioje savaitėje turi bū
ti parduota. Kaina $2800.00. 

Taipgi turime ant pardavi-
o labai pigių lotų, gražioj vie-

oj su pilnais "improvementais" 
otai pločio 27%, < 1S6 ilgio. 

dairia $500.00 ir augsčiau. 

Kas šitą pagarsinimą atsi
neš nedėlioję birželio 20tą 1920 
gaus $20.00 kredito. Ofisas at
daras 10 iš ryto iki 4:80 vai. 
vakare. 

WM. D. MURDOCK & C0. 
6810 W. Roosevelt Road, „• (12th Street) 
Reikalaukite: Joe L. Žukowski Asst. Mgr 

n n n $ n n n j 

• * • 

w-

v* 
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paprastai sauvaliauja. Štai pa-
vyzdis, imtas iš Lietuvos 
"Laisvės." 

Augstoji Preida (Kauno ap.). 
Vietos darbininkams Krašto 
Aps. Minist. Butų skyrius ir 
&mės Ūkio Min. įgaliotinis 
buvo beatimąs jų dirbamus že
mės sklypelius. Darbininkams 
užprotestavus ir padavus sku
ndą V. Prezidentui tie sklype
liai buvo vėl jiems palikti. Ir 
pradėjo juos dirbti. Kr. Aps. 
Min. Butų skyriaus įgaliotinis 
valdininkas Jagello pamatęs 
tai prišoko prie dirbančių, lai 
kydamas revolverį, šaukė: kas 
leido jums dirbtLAtsakę, kad 
buvę pas Ministerį ir V. Pre
zidentą ir ten gavę leidimą. 
Dar labiau įpykęs Jagello at
rėžė (rusiškai) "Xikakogopra 
vitelstva nepriznaju; tut ja 
sam pravitelstvo" — (Jokių 
ministerių prezidentų nepripa
žįstu, aš pats čia valdžia), 
paskui, atšokęs kelis žinksnius 
atgal, atkišo revolverį, liepė 
pamesti darbus, grasindamas: 
"Ja vas vsiech svoločei ubju 
na miestie" — "aš duosiu 
jums ant kapinių žemės." Štai 
valdininkų sauvalė kokį laip-

! snį pasiekė, o tokių, turbūt, 
ne vien Kaune beėsama. 

Taigi su tokiais išgamomis 
apsidirbti ar nebus vargo? O 
ar jis vienas tokis yra? Jų 
yra iki valiai. Kiti jų gal but 
tyčia taip elgiasi, kad tik kė
lus žmonėse nepasitenkinime 
ir valdžia ir Steigiamuoju 
Seimu, kad progai atsitikus 
sukėlus suirutes, arba net re
voliuciją, kaip matyt iš neku
riu laiškų, tilpusių Amerikos 
lietuviu, socijalistų laikraš
čiuose. Tie kliudymai Seimui 
bus daromi ir dėlto ypač, kad 
jame yra daugiausia krikš. 
demokr. atstovų. įvairių ne
nuoramų, ieškančių tik savo 
egoistiškų užgaidų išpildymo, 
o ne Lietuvos labo, noras yra, 
kad butų suirimų, kad jie ga
lėtų kitų nugaromis iškilti į 
viršų ir engti visus. 

Šiuos gaivalus • sutvarkyti 
bus nelengva našta. 

O žemės, o darbininkų kau
simai! Taip-pat nelengva bus 
išrišti. 

Suėmus tuos visus dalykus 
į daigtą, tai Steigiamajam 
Seimui stovi priešais erškėti-
nis kelias. Tų dalykų nereikia j 
užmiršti, kad nereikalautume 
nuo Seimo perdaug ir kad ne
auklėtame savo širdyje kokių 
nors keršto jausmų prieš jį. 

V. K. 

Jjtiifiiiiiiiiiiiifs*fiiiiiiiiiiiuiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiffiiii3iiiieitriiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiifii!iiifi!ii;ififitiiif«iiiit;ititiifiitiiiiiiiiiiiiiiii 

Važiuokite j Lietuvą 
PER 

DEPOSITORS STATE BANK 
4633-4637 South Ashland Avenue 

Lietuvis Fotografistas 

M. PAUKŠTIS 
Specialistas del grupų, vestu
vių ir familiju, Fotografo ja | 
dienomis ir vakarais. Darbas 
kiekvienam užtikrintas. Taipgi 
iš senu paveikslų padaro di
delius — maliavotus. 
Valandos: nuo 9 ryte iki 10 
vakare, gi nedėliomis, panedė-
liais, seredomis ir pėtnyeiomis 
9 rvte iki 7 vai. vakare. 

CHICAGO, ILL. 
* 

2743 W. 47 St Chicago, DL 
Telefonas: McKinley 5941 

$6,000,000.00 Milijonų Dol. Banką 

• 

s \ 

FARMU BAR6ENAI. 
Pamatyk sekančias farnias pirm 

pirkimo, nes tai yra musij didžiau
si bargenai. Sekančias farmos ran
dasi \Visconsin Valstijoj, tikietas 
$4.00 nuo Chieagos. 

Parsiduoda 165 akrų su budin-
kais. mašinomis, irgyvuliais 17 
galvijų. 4 arkliai, 10 kiaulių. 130 
paukščių. 100 akrų ariamos su 
užsėtais laukais, prie upės gražio
se vietose. 

Parsiduoda 180 akrų su naujais 
budinkais, mašinomis. 36 galvijai, 
6 arkliai. 34 kiaulės, taipgi 150 
paukščių, 120 ariamos likusioji 
ganykla ir miškas, su užsėtais lau
kais Įvairiais javais. 

• 

Parsiduoda 110 akrų su budin
kais, mašinomis, gyvuliais, 60 ak
rų ariamos, 20 galvijų, 3 arkliai, 
12 kiaulių, 100 paukščių, šios far
mos. parsiduoda pigiai, ar maino 
ma i Chieagos namus, žemė yra 
juodžemis auga visokie augalai. 

Del platesnių paaiškinimų krei
pkitės pas: 

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31st Str. Yards 6296 

» 

Galim išpildyti jums ap
likacijas del pas pa r t u, 
g a u t i s p a j ^ 
duoti šipkartes per LIE-
pojų, arba per DANZIG, 

I ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. | 
= Mes kalbame [vairiomis kalbomis: | 
§ Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- | 
= tian, Servian ir Jewish. = 
5 • # s 

"TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiuifiiiitiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiifiiiititiirfiiiiiiiiitiiiiiiitEiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiififififiF 

LIETUVOS PREZIDENTAS PASA
KĖ ATSTOVDI THE CHESNUL 

SHOE MFG. COMPANY 
BENDROVES 

•t 

\ 

KAD UETUVOJE REDOA KUOGREIČIAUSIAI STEIGTI FABRIKAS. 
-

^iHHimiiminiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiHiKiiiimiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii' 

R CONRAD f 
UETUVIS FOTOGRAFAS I 

3130 S. Halsted St.,. Chicago, UI. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

OR. G. M. 61ASER ! 
Praktikuoja 38 metai 

Ofisas S14S So. Morgan St. 
Kertė 32-ro st.. Chicago. III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

nišku ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Tardą «87 

R 

FABRIKOS UETUVOJE TAI YRA JOS EKONOMINIS IŠGANYMAS 
•» 

To trokšta Lietuvos valdžia ir visi žmonės, ypač miestuose, darbininkai 

Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 
neatideliodami pasidarykite daugiaua arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno Iš kelių skir-
tir.gv 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios. sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir t t Darba atliekame kuoge-
-įausia. Phone Drover 63lt 

^flnHHiuiiitiuiHiiHitHttHiiiimiiiiiiiiiiuniiiiii;!r;;iiitHiiiiiimmiriiiiiimnimin? 

—~x 

Taupykite Piningus: 
Perkant visu? savo RAKAN

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

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

S Klausimas. Vienam žmogui 
11 prašant surašiau laišką j Lie-
S tuvą jo žmonai. Ta laišką žmo-
s j gelis krasoje apdraudė. Po 

trijų mėnesių tas laiškas su
grįžo atgal — su tokiu pažy
mėjimu: "Sulig adresato 
mirties, laiškas grąžinamas at
gal." Ką reiškia, ar tai jo 
žmona mirusi, ar adresas ne
geras, nes tas žmogelis ant 
manės rūstauja. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

I 
S 

UHJVERSAl tvUrirnšs ik; 

Monroo 2.-.00 
o ūtdiir:;. Scrc lo : : 
:s ,ki t va', vaka re 

va kare

lą ir 
K:;a:s 

Meldžiu per "Draugą" pa
aiškinti. 

Pr. Venskns. 
Kenosha, Wis. 

^Atsakymas:. Aišku, kad to 
lietuvio žmona Lietuvoje yra 
mirusi, arba nors Lietuvos 
paltas taip mintija. Jeigu 
adresas butų buvęs klaidin
gas, tai paštas nebūtų mi
nėjęs adresato mirties. Adre
satu vadinasi tas, kam būva 
rašvtAfi laiškas. 

Smetonos gerai pritaikina akiniai 
bus palengvinimu del Jusu akių. 
Kuomet tų kenti nuo gnlv<.3 skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
v*. Kuomet skaitai ar aiuv' ar ta
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akiniu. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią < 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
i Akių Specialistas 

1801 S. Ashland A v. Chicago 
Egzaminas suteikiama* dykai. 

Kampu 18-to* gatvė*. 
s-"-io« labos virs Piau'o aptfekos. 

Kambario 14. 15. !«, 17 tt 1» 
Tėmykite 1 mano paraSa. 

Valandos: nuo 7 va), išryto ik) » 
\ vai. vakar*. Panedėllats, Seredo-
) mis ir Petnyčlomls. 

P ^ ^ I T l , K a n t o I A U P Y 
TiAr\ * r v i r r T?T TTTC /TTT a a \ 
SIU i l . , u i , 1 , m M O \ »» ,u.»»./. ; 

Tūkstančiai Lietuvių Amerike viskę deda kad pagelbėti Lietuvai likti Ne
priklausoma. Kodėl nepasirūpinti pagelbėti jai išeiti iš ekonominio vargo? 

Tam nereik aukų! Priešingai ant pinigų jdėtų tokiam reikalui galima tikėtis 
didelių nuošimčių. % 

T§ viską galima atsiekti per The Chesnul Shoe Mfg. Co. (Čeverykų išdir-
bystės Bendrovė). 

Todėl kad čeverykų fabriką Lietuvoje yra reikalingiausia. ' 
Todėl kad ją yra lengviausiai jsteigti ir vesti. 
Todėl kad su mažiausiai kapitalo gilima pradėti. 
Todėl kad duos daugiausiai pelningų darbų darbininkams. 
Todėl kad atneš geriausi nuosimt} ant jdėtų pinigų šėrininkams-savininkams 

Tai ko laukti) Reik pradėti tuojaus! O pradėti lengva, nes reik prisidėti tik 
su dešimčia dolierių arba daugiaus prie šios bendrovės. 

Mūsų atstovas rašo iš Lietuvos kad viskas yra priruošta darbui pradėti. 
Išklausyk balso Lietuvos ir paremk sau naudingą darbą. Prisidėk pirkda

mas bend rovės serų 
Kiekvienas Šeras turi baisa. 
Galima pirkti ir vieną šera tik už $ 10 dolierių arba daugiau. 
Siunčiant pinigus arba norint informacijų adresuok: 

f 
: • 

I : THE CHESNUL SHOE MFG. COMPANY 
• 395 W. BR0ADWAY. ( BOSTON 27, MASS. 

S 
JĘ Ši bendrovė nėra surišta nei su viena kita bendrove. • 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIlllllllllllllllllllllllll 
FASPORTT BLAltKAK 

PILDOME 

DYKAI. 

BaJOc Oonsnltattoa Barčam, lac. 
U So. DearborB St Chicago. 

Room MM 

J. P. WA1TCHES 
ATTORttlY AT LAW 

LIKTI V18 ADVOKATAS 
454t S. tVOOD STRRKT 

ttt W. 1»» JPTRKKT 
CHICAGO. 

V? • — m m Pmltmam SM 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvi* Dentistai 

10901 So. Mtcliisrnfl. ATennr 
Itmteįi . U. 

file:///Visconsin
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JUBILIEJINIS PIKNIKAS 
Dievo Apveizdos Parapijos 
20 Metu Sukaktuves ir Ii 

NED., BERžELIO-JUNE 27, 1920 

r s s I s 
i s 
s 

National ©rovė Riverside, III. 

rimo 

K£ 2=: 
i i 

Tai nepaprastas, bet Jubiliejinis piknikas ir paminėjimas 20 metu sukaktuvių nuo įku-
Dievo Apveizdos parapijos. Senesni ir jaunimas, visi šios parapijos žmonės per iiga laiką 

ruošėsi prie jubiliejinio išvažiavimo, dėlto šioj pramogoj bus visko daugiau ir geriau, negu kad 
esti paprastuose kermošėliuose. Parapijonės pasotins išalkusius skaniais užkandžiais, ištroš
kusius pagirdys saldum midum ir gardžiais gėrimėliais. Žinoma, gros geri muzikantai. Bus 
žaidimų ir daug, daug negirdėtų-neregetŲ naujanybiy ir smagume. Tik atvažiuokite kermo-
šiun, pamatysite, paragausite ir visuomet džiaugsitės, kad nepraleidot taip retai pasitaikančios 
progos. Chicagos ir apielinkės lietuvius ir lietuves, kviečia j jubiliejinę pramogą. 

KLEBONAS IR PARAPU0NA1. 

3E 88 

i 

;-£. 

Lietuvos Laisves Paskola, 
Dėlei paskolos statistikos. 

Žemiau mes paduodame 
skaitlines, kiek kiekviena sto
tis yra jau išpardavusi bonų 
ir kiek dar kiekvienai reikia 
išparduoti, kad visa penkių 
milijonų paskoli. butų pilnai 
išpirkta. Lietuvos Misija buvo 
kvietusi apskričių stočių pir
mininkus suvadinėti savo ap
skrities stočių atstovų susirin
kimus ir nutarti kiek kiekvie
nai stočiai, sulig jos gyventojų 
daugumos, reikia išpirkti. Nuo 
kai-kurių esame gavę nuro
dymų, bet daugumai sunku 
buvo padaryti tokie susirin
kimai — jie apsieitų gana 
brangiai — ir todėl kvotos di
dumą prisiėjo nustatyti pačiai 
Lietuvos Misijai, pasiremiant 
žiniomis apie kolonijos didu
mą ir jos turtingumą. Nus
kirtoji paskolos suma turės 
būti surinkta ir kiekviena 
stotis privalo savo kvotą iš-

Vi.soms stotims išsiunčia
mos yra atvirutės ir pataria- į 
ma, kad tuos valstybinius pri- j 
minimus išsiuntinėtų visiems, 
kurie nėra iki šiol bonų pir- : 

Jię, o gali pirkti. Kas nori 
skaityties Lietuvos piliečiu, 
kas tinka dėtis prie Lietuvos 
respublikos, o ypač gal kada 
grįžti Lietuvon, visi privalo 
pirkti sulig išgalės Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų. Ar ka- i 
talikas, ar tautietis, ar socija-
listas, ar kiti Lietuvos pilie
čiai, lygiai visi privalo dėtis 
prie tos paskolos. Kas iki šiol 
atsiliko, tai jų priedermė pri
sivyti, sutverti dar naujas sto
tis. 

Apie nusisekimą paskolos 
ar jos nenusisekimą, šiandie 
dar nėra kalbos ir apskritai 
jos neturėtų būti, nes žinote, 
kad visa paskola turės būti iš
pirkta ir ji bus išpirkta. Juo 
kokia stotis išpirks greičiau, 

A. 0 L S Z E W S K I O 
PASKELBIMAS 

Įiuumi pranešu visiems, kad ai partrauktas ii Bftakss <B0a a <U«fiau nieko 
bendro MI juomi netorin 

O koUei nusitraukiau, tai čia ne vu-ta apie tai kalMtl. <*.a tik ti«k noriu 
pasakyti, kad a i Uabar atidariau Sauja Ortas antroj gatvei pusėj, priea&ia 
banką, \ 

Pa >'*, 3231 S. 'HALSTED STBEVT 
Ir t'.» siunčiu 

rtKUUilS IK SIFK0BTK8 
l a :.;.-::•-.. ir kit»» dali* »»iet« 

Parūpinu Pašportojt Ir Tax« Knpaftus. Padarau visokias No'.arijaliikus Ka»-
iu>. Kontraktu-. Insallojimnr (DovientUBtis) pirkime ir pardatimr aklo ir d»-
Utl Lietuvoje ir Amerikoje. Parduodu — » » , sfciliau Puurus, yiasr»u ir 
prižiurau \IMIH popriv.o pirkime ir pardavime Namu ir Bumu. Padarau ~In-
,n--in»«-" ant Namu. Fomlčhj, Mikrs kr t. t. 
• Taigi šiuomi kviečiu visus senus kostumerius ir draur"*. kuriems as per 28 

metus teisingai tarnavau siuntime Piningų ir žipkarBg, atsilankyti i mano 
Nauja, Of'.sa po No. 3251 S. Balstaa M., o ai ir dabar teisingai ir istikamai 
patarnausiu visuooc Jusu reikaluose. 

OFISO VALANDOS: Pauedeliais. Saredomii ir Petariioms nuo 8 ryto iki « 
vak. l'tarninkais. Ketveriais ir Subatoms nuo t ryto iki • vakaro. Nedėliomi 
nuo 9 ryto iki 1 po pittu. lnsitemyki'e mano nauj% • • I I I . 

A. 0LSZEV7SKIS 
3251 SO. HALSTED STKEET CHICAGO. U X . 

pirkti. Prie to darbo privalo j J u o geriau. 
šiandie dėtis visi, be skirtumo 
partijų. 

Todėl visi skubėkime prie 
darbo ir dirbkime. 

LIETUVOS VYČIU 
Paskolos ir Taupymo Bendrove 
Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

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

Pabaigoje šio meto mušu Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai 4tsibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare. Šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 Pi. ir Auburn Ave. 

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

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

New York'o New Jersey's Apskričio kvota $700,000. 

Paskolos stoties Stoties 
vardas kvota 

Amsterdain. N. Y $65.000 
Albany, N. Y* 10.000 
Brooklyn, N. Y 250.000 
Binghampton. N. Y" 10,000 
Bayonne, N. J 20,000 
Bronx, N. Y 1(,000 
Elizabeth, X. J 70,000 
Herkimer,X. Y 5.000 
Hoosick. Falls, X. Y 10.000 
Jersey City, X. J 10,000 
Kearney vr Harrison, X. J 15.000 
Long Islaud, X. Y 10.000 
Lūiden, X. J 1.000 
Maspeth, X. Y 10,000 
New York City, X. Y 20,000 
Niagara Falls, X. Y 13.000 
Passaie, N. J 3,000 
Xewark, X. J 75,000 
Paterson, X. J .*.....7.000 
Roehester, X. Y 45.000 
Schenectady. X. Y 12,000 
Utica, X. Y 10.000 
Watervliet. N. Y 5.000 
Kolonijos be stočių, 
kaip Buffalo. X. V. ir kitos . 

Bonų stovis Bonų stovis 
pradž. geg. 1 birž. 

$19.450 
165 

24.213 
985 

2.796 
•i. i t o 
1.505 
1.180 

445 
1.150 

675 
2,220 

495 
945 

1.480 

19.400 

6,765 
1.505 

580 
290 
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$20.800 
205 j H 

26.139.56 | 
1.060 | 
4.026i| 
5,145 J 
6.550 11 
1,3101 g 
1.805 Į1 
1.205 = 
7.170 

2,602.50 
#50 

1.495 
1.730 § 

Pranešimas 
Bridge portiečiam s! 

Visi. kurie esate pirkę Lietuvon Laisvės Paskolos Bonus ir už
simokėję pilnai* malonėkite atsiimti Bonus ir kuri* esate ne užsi
mokėję pilnai malonėkite da baigt i mokėti ir gausite L. L. P. Bo
nus pas stoties iždininką p. F. Šatkauską S423 8. Halsted St. 

Buk savistovis! Ir apsaugok 
savo taupumus šioje stiprio
je Valstijos Banke. 

• 

Pinigus siunčiame i Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Sifkartet par

duodamos ant visų linijų. -
A 

Central Nanufacturing District Bank 
1112 West35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 
Atdara: Pauedeliais, Seredomis ir Subatos vakarais. 

I-
i: 
s i 
M 

Stoties valdyba žemiau pasirašius maloniai prašo visu savo par- S I 
davinėtojŲ pasistengti parduoti ko daugiausia L. L. P. Bomj per S £ 
šį mėnesį, nes jau laikas baigės ir daugiausia pardavęs gaus do- s g 
vaną, dovanas aukoje Bridgeporte Biznieriai sekančiai: r g 

- 1. The Bridgeport Clothing Co. = J 
= 3246-48 S. Halsted St Siutę ui $45.00 = Į 
5 2. Jonas Kazakauskas 3255 S. Halsted St. Laikrodėlį už 25.00 S j 
= 3. V. P. Pierzj-nski 3324 S. Halsted St. pora čeverykų už 10.00 £ j 
S 4. \V. J. Stankūnas 3315 S. Halsted St tuziną paveikslų už 10.00 Į= J 
= 5. F. M. Šatkauskas 3423 S. Halsted St Alboma už 10.00 E } 

1.605 S 
s 

550 " 23,650 
3.450 
7,625 
1.870 
1.440 
290 

.$14.000 

Tnnnon 

6. P. K. Bruehas 3321 S. Halsted St. Auksinis špilka už 10.00 = g 
7. Justinas Kūlis 3259 S. Halsted St. Rėmus paveikslus už 8.00 5 g 
8. J. F. Budrick 3343 S. Halsted St. Rašoma plunksna už 5.00 | j 

E 9. A. K. Junievicz 3313 S. Halsted St. Rašoma plunksna už 5.00 - "' 
= Jeigu kas iš bisnierių ką aukotu malonėkite priduoti valdy-
^ bai. Kviečiame visus prie šio prakilnaus darbo pardavinėtojus dėti 
r visas pastangas, kad ko daugiausia parduoti . gauti dovana didesnę 
S ir surinkti paskirtą dalį mušu stočiai. O visus, kurie dar neesate 
S užsirašę L U P. Boną. pasiskubinkite, kad ne paailiktumėte ne 
S prisidėjo prie išgavimo Lietuvai Laisvės suteikdami jai paskolą pir-
— kdami L. L. P. Bonus. 

AR JUS ŽINOTE? 
Branguma naminiu rakandu ir statymo nauju namu? Jeigu justi namas šiandie

na sudegtu kartų sų naminiais rakandais ir drabužiais, ar jum pristatytu kas nors 
naujus, ar turėtumėt išnaujo vel viską pirkti. APSISAUGOKITE IŠ LAIKO, NE
LAUKITE IKI BUS PERVELU. Jeigu j u s mokėjote $500.00 už savo "forničimv' 
turėtumėt. apsaugoti jos nuo ugnies ant $1000.00, nes vertybe dabar dviguba. Nesi
gailėkite dviejų arba trijų dolieriu ant metų, kurie jum gali but verti $500. arba 
$1000. Taigi jei neesate apsisaugoję arba norite padauginti savo ' 'Insurance". Pa
rašykite, pašaukite arba teikite pas 

CHAS. KLIM0WICZ & SON 
10801 Mkhigan Avenue. Telephone Pullman 1372 U i East 108th Street. 

= 

I 
Bridg<eporto Stoties Valdyba. 

Pirmininkas J. A. Martmkūs, 3324 S. Halsted St 
Raštininkas Iz. Pnpauskas, 903 W. 33rd St. 
Iždininkas F. M. Šatkauskas, 3423 S. Halsted St 

i 
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Pasilieka išpirkti S390.939.29. 

Boston, Mass. Apskričio kvota $560,000. 
Athol, Mass 3.000 250 
Boston. Mass. (2 stotys) 140,000 26.700 
Broekton. Mass ' 45.000 8.773 
Brighton. Mass .' 15,000 700 
Baldwinsville. Mass 4.000 550 
Cambrid(?r. Mass 45.000 88,438 
Greenfield. Mass. */2 3.000 270 
Gardner, Mass 15,000 "2,150 
Haverhill, Mass 3,000 680 
Laverence, Mass. (2 stotys) 48.000 7.600 
Lc*i«ton. Me 6,000 1.195 
Lincoln. N. H 12.000 1.700 
Loveli, Mass 15,000 2.725 
Manehester, N. H 12.000 3,050 
Nonvood, Mass 25,000 7.620 
Northamptou, Mass 10,000 1.415 
Nashua, N. H 17.000 1.210 

(Daugiau Bus.). 

Kas Jūsų Fotografas? 
Kurie norite turėt gerus ir gra

žius paveikslus, pagal savo norą 
ir už prieinama kaina užeikite 
pas mane, o persitikrinsite. 

Traukiame paveikslus vestu
vių, šeimynų, pagrabų pavienių 
ypatų ir tt. Xesa«BČiame jokių 
agentų augaudinet žmones. Mū
sų darbas yra mušu agentų. 

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

Telefonas Drover 3473 

I I • • I I 
! 
I I I 
I 
! 
I I I 
S 

Biznieriai garsinkites "Dra » 
ir 
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A. PETRATIS S. L.FAMAN U f 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai 

3249 South Halsted Street Chicago, Illinois 
Boulevard 611 

Yra plačiai lietuviams žinoma Įstaiga savo sažiniškumu, rūpestingumu ir mo
kėjimu atlikti savo prideristes. 

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

Parūpina reikalingas popieras ir PASPORTUS n* ima už savo oatarnavima 
$5.00. Per šita ofisą yra šimtai žmonių išvažiavia. 

Parduoda Uivokortes j Lietuva ir visas kitas svieto dalis 0 ęehmtm aivų 
kompanijų per LJEP0JU, Danziga, Francija H* vistK kitus portus. 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAt yn pilnai atsakominga Įstaiga ir atlieka 
viską gerai ir greitai 

-Biurar- atdaras: nuo f) ryto iki 6 vai vakare. Utaminkais, Ketvergais ir įbesto
mis iki 1) vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 

! 

% 
i 

- t į į į r i i ini i r - T « ^ . , » . . . 

file:///imih
http://121.773.0u


/ št^ta>iR-i,i>. turel is IV 

REIKALAUJA. 

BALTIMORE MD 

Svečiai iš Lietuvos. 

Iki šiol įvairiais tautos rei-( 
kalais Amerikoje lankėsi tik 
inteligentai, pasižymėję Lie- r*" ^T. * , , VT J -Ji .. Smetonos biografijos tuvos darbuotojai. Dabar iš 

• Programa pradėta Lietuvos 
himnu. Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos buvo padėtos sale 
Lietuvos prezidento paveikslo. 
Po to programos vedėjas pa* 
sakė prakalbėlę iš prezidento 

Lietuvos sulaukėme svečių, 
darbo žmonių. Jais yra pp. 
Julijonas Balsevičius ir Jonas 
Šeškauskas. Jiedu atvyko A-
merikon parinkti aukų Kūdi
kėlio Jėzaus draugijai, Kaune. 

Nedėlioj, birž. 13 d. tuodu 
svečiu laikė prakalbas Šv. Al
fonso svetainėje. Nežiūrint va
saros karščių, žmonių susiė
jo svetainėn apie 300. Kal
bėtojai, kaipo darbo žmonės, | 
kuriems nebuvo progos išsila 
vinti, kalbėjo be jokių pagra
žinimų, bet sveikai nuošip 
džiai ir atvirai, nupiešdami 
kruvinų praeitį ir kokiu tik
slu juodu čia atvažiavo. 

Pabaigę kalbėti prašė duo
ti klausimų. Žinoma, atsirado 
žmonių, kuriems rupi ne ger
būvi*?, o priekabu! ieškojimas. 
Vienas paklausė: • 

Ar teisybė, kad Lietuvos 
valdžia sušaudžrusi kokį ten 
susipratusį (vardą pamiršau). 

"Kol žmonės tikėjo į Die
vų, tol nebuvo žmonių šaudy
mo. Paliovus tikėti, tai ir 
šaudo, pavyzdžiui bolševikai,'' 
atsakė p. J. šeškauskas. 

Buvo ir daugiau panašiu 
klausimų, bet kalbėtojai taip 
sumaniai atsakė, kad "susi-
pratusieji" net akių neturėjo 

\ k u r dėti. 
\ Po prakalbų abu svečiu ap-
ipito žmonės su įvairiais klau
simais ir gerų valanda laikė 
apgulę. 

Aukų Vaikelio Jėzaus drau
gijai duesnųct Baltimorės žmo
nės sumetė 228 dol. 

Girdėjau, jog L. R. Kryžiaus 
Rėmėjų Draugija paskyrė 
3000 doJ.ir vienas atstovą-
tuojau grižš Lietuvon, kad 
imties darbo ir dar prieš žie
mų įrengti vaikams-našlai-
čiams namą. 

Pirmadienio vakare, birž. 14 
d. buvo muzikali? vakaras. 

Paskui padainuota keletas 
dainų: "Sugrįžk," "Pav. Jau
smai" ir "Lakštingėlė." Tas 
daineles išpildė vyrų choras. 

Toliau vaidinta nedidelis 
veikalėlis "Dangus brangus." 
Veikalėlis gražus. Perdėm ei
na gražus išsireižkimai.Tik pa
baiga jo kiek nevykusiai su
statyta. Tečiau lietuvių va
karuose jis tinka vaidinti. 

Visi vaidintojai savo roles 
atliko kaip tikri artistai, y-
pač p. M. Skirius vokiečio ro
lėje labai gerai pasirodė. 
Taipgi ir • A. Stanislovaitis 
teplioriaus roJę atliko gerai. 
Tuodu vyru turi daug artis
tiškų gabumų. Garbė wauke-
ganiečiams katalikams, kad 
jie turi gabių vyrukų. 

Po vaidinimo buvo mono
logas "Kuom yra žmogus." 
Jį atliko A. Alekna, medici
nos studentas. Juokų buvo į-
valiai: Publika prisijuokė kiek 
tik norėjo. 

Po programos susirinkusieji 
linksminosi iki vėlai nakčiai. 
Publikos buvo daug, nes Wa-
ukegano lietuviai katalikai 
remia dorus vakarus bei pa-
silinksnūinimus. 

Augštolėlis 

REIKALINGI VYRAI 
keletą gvrų — del yanioa ir fabri-jE 
ko darbo. Pastovus darbas. Atsi- SS 
sukite pas: • 5 

JOEDi A. 8TEEK \ AKMsti CO. 
S7S» StoieJU* A\v. 

REIKALINGI = 
prie masinv prityrę darbininkai, taii> 15 
pat ir medžio darbininkai. augSčiau- ! s 
šios algds, darbas pastovus. Atsiįau- 19 
kitę: = 

MAY .M*"G CO. 
61st £ May Str. 

PARENGTAS 

i REIKALINGI 
Vyrai del fabriko darbo. Ge 

į-os darbo sąlygos. Pradžiai po'5 
47i£e. iki 55e. i valanda su pro- J t 
ga dirbti nuo štukio už labai ge- ? 

ra kaina, Atsišaukite ĮEmploy-
raent Office. 

United States Rubber Co. 
RockweU St. & Grand Ave. 

Lietuviškos Tautiškos Draugystes "Vienybes" 
Ned. Birželio [ June] 2 0 d. 1920 

Geo. M. Ch°rnausko Didžiam Darže No. 1 
Lyons, III. 

Pradžia 9 vai. ryte • 

5 

i 
GERA PROGA ĮGYTI 

PUIKIĄ. 
REZIDENCIJA 

Parsiduoda pigiai Rezidencija j H 
arba maža farma Morgan Par
ke. Puikus 6 kambarių na
mas su maudynėmis ir elek
tra garadžius ir kitokie bu-
dinkai ir puikus sodas vaisin
gų medžių. Del platesnių ži
nių kreipkitės į: • 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio mūsų Iškilmingo Piknmko. Muzyka užganėdins visus, šokiai 
uždyka, galėsite šokti kiek tik norėsite. 

Visu s Kviečia 
t 
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KOMITETAS. 

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31st Str. Yards 6296 

Kampas Halstod St. 

ŠAMAS AXT PARDAVIMO 
medinis. 5 kambarių, labai pigiai 
parsiduoda tiktai už 1800.00, nes tu
riu išvažiuoti iš Chicagos. 

4036 Artosian AM-. 

IEŠKAU DARBO 
Grosernėj 

turiu biskufcj patyrimo tame j 
darbe, jeigu bučiau kam rei
kalingas, malonėkite atsišauk
ti, (ieistina, kad pasitaikytu 
mažame mieste. 

K. VILKAS, 
2329 W. 22 PI. Chieago, m . 

KEWANBB, ILL. 

ANT PARDAVIMO. 
4 akeriai geros daržines žemės, su 
nauju 4 kambarių namu, Suiinis ir 
vištoms gardas, randasi - ant Chieago 
—Joliet Electric Linijos tarpe Argo 

| ir Willow Springs. Kaina $4,000.00. 
Iškalno $800.00 balanca ant lengvy 
išmokesčių. Loeb Hommol Roalty Co. 
Savininkai. 943 Marqm*«c* BMc. 
Telefonas Kandolph 573" 

kurj įrengė p. Čižauskas ir 
jo- mokiniai. Programa su
sidėjo net iš 27 šmotelių. Dai
nos, deklemacijos ir skambini
mai ant pijano neblogai iš
ėjo. Dainavo ir p. Cižauskas 
su savo žmona, kuri uodu ž&-
vėtė žavėj* susirinkusia? 
žmones. 

Ašara. 

WAUKEGAN. ILL. 

Nedėlioj, birželio 6 d. Šv. 
Baltramiejaus ir Šv. Juozapo 
draugijos Įrengė vakarą, ku
ris buvo indoHius ir grąžas. 
Tiedvi draugi ji yra seniau
sios Waukegane. Turi savo 
.-vetainę. Scenos užlaida vai
zdiną Lietuves reginius. Pa
žvelgus j tuos regimus prisi
meni Lietuvos praeitį ir jo? 
galybę. • 

Vakaras buvo įrengtas pa
gerbimui Įsigyto paveikslo pir
mojo Lietuvos prezidento A. 
Smetonos. Paveikslas tapo pa 
kabintas svBtainėje, kad kie
k-vienas galėt ii matyti*. \ 

Susitvėrė Lab. Sąj. kuopa. 

Birželio & auvau pakvies
tas ton kolonijon su prakalba 
labdarybės reikalais. Nuvykęs 
patyriau, kad dideliai susipra
tę yra Kewanes lietuviai. 
Nors vienas įžymus asnuo. 
atvykęs taipgi tų diena šion 
kolonijon, bandė statyti kliū
tis, bet nieko nelaimėjo. Susi
pratę vyrai ir moterys suėjo 
svetainėn ir kada pasakiau 
su kokiu tikslu Čia atvažia
vau, visi vienu balsu mane pri
ėmė. Gaila tik, kad negalėjau 
ilgai kalbėti, nes turėjau sku
bintis stotin, kad nepa^ivėlin-
čia ant traukinio. 

Po prakalbos pasigirdo bal
sai: "Visi. kurie esame toje 
svetainėje, turime prisirašyti 
prie Labdarybės." Tuojau ta
po sutverta kuopa, išrinkta 
valdyba ir ėmė plaukti aukos. 

Neapsiriksiu pasakęs, kad 
Kewanes lietuvių koloniją y«a 
pavyzdžiu kitoms lietuvių ko
lonijoms. Jie suprato reikalą, 
našlaičiams prieglaudos ir vi
si stojo darban. Kadangi tu
rėjau sknbinties, tai negalėjau 
patirti to darbo vaisių. 

Garbė Kewanės lietuviams. 
S. Jucevičius. 

Lab. Saj. agitatorius. 

EXTRA ŪKĖS, 

PARsroronA 
Namas ir "garagė" del 4 uia£im>, 
pagyvenimas. 2 storai ir 3 lotai kam
pas 24 Gatvės ir Ccalter Str., sn 
"Grocery" ^izniu lietuviu apgyven
ta vieta. 2 blokai nuo bažnyčios ge
ra proga tik del lietuvio biznieriaus. 

JTSTOf MACKEWICH. 
2S42 S. Lcavirt Str. 

PIGIAI m GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. * 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS & CO. 

3114 S. Halstcd st.. Chieago. III. 

P-ARgmi'ODA 
pusė akro žemės su 5 kambarių siū
ba pietvakarių pusėj lietuvių apgy
venta, elektros Šviesa, prekė $3,500.00 
Priimsiu lotą. arba automobilių. At
sišaukite: 

A. CHER!rAtSKIS. 
S22S Aiihurn Ave. Cbicnjto. 1U. 

Ant pardavimo arba mainy- . Ei 
mo į miesto namus. Su užsė-li
tais laukais su gyvuliais, ma- m 
šinomis ir visais padargais,: 

UJO — 80 — 60 akrų $14,000: 

kaina, Įmokėt reikia $fr.(XK) 
galima pastof: geru ūkininku' 
iš pifiiKis dienos. Parsiduoda i 
iš priežasties senatvės, atsi
šaukite tuojau* laišku arba, 
atvažinoieute. nieko nelaukda-} 
mi. l.kė randasi geriausioj 
Shel)oygaą t'uunty apielin- j 
kėj. Nepraleiskite Šios progos \ 
mes suteiksime visa reikalin-! 
tra pagelbn del užvedimo u-i 
kės. Kreipkitės pas pinninin-l 
ką: 

Lietuvių Ūkininkų Draugijos 

P. A. MAŽEIKA. 

Campbellsport, Wis. 
E. 4 Box 56 

HminmnniimHHnmHmnmmnmi 

f AR TU ŽINAI [ 
• Kuri Banką Stock Yardų Distrikte Chicagoj S 
B turi DAUGIAUSIA Lietuviškų Depozitų { 

(Peoples Stock Yards State Bank f 
kamp. 47 gatve ir Ashland Ave. S 

K0DEL? ! 
Užtat kad čionais kalbama lietuviškai ir kuo- E 
met ateini, jautiesi kaip namie. • 
Užtat kad jis yra stiprus senas Bankas po • 

CICERO, ILL. 

Pranešimas. 

AUT PARDAVIMO 
didelį farma už $7300 pusę įmokėt 
budinka.t jralrijai, visokios mašinos 
100 akerin apdirbtos žemės iš rodo 
kaip palvarkėlis. 

p. s»,Aias 
231 o POivr-H ATC. 

Tel. Humboldt 6277 

AXT PARDAVIMO 
Bnčernė. Grosernė. buvęs saliunas, 
namas, du lotai žemės, jrera apletrn-
kė kalbantiems lietuviškai ir truput) 
:cnk:sk -',. 

Telefonuokite MoKinkjy 4421 
arba atsiSavit^ j "DraupĮ" Ofisn, 

1SOO W. 4«th Mtr. 

i *.. PCTI»ATI* %. M M t O N M 

A . P E T R A T I S & CO. 
MORTGAGE BANK 

DEAL ESTATE- INSJRANCC 

EitoPEM AMERICAN BIREAB I 
Srur»ti» PlaUtM.̂  j^irititada L*?v<><<ort»« 

N O T A R U t Š A S 
214» S» Hatetcd ttrMt. Ctuein tttmm 

Tiietuvos Laisves Paskolo? 
honai bus dalinami noHoliojo. 
1 valanda, po pietn, Šv. Anta
no parapijos mokykloje, ant 
antrų lnbn. Bus honai del par
davinėjimo, tai pasinaudoki
te proga, nes tik kelio? savai
tės beliko. No vienas lietuvis-
nepalikit be bono! 

Kurie dar neužsiraokėje, 
meldžiu pasiskubinti. 

Stoties iid. 

Paieskau Antano TamaSevičiaus jam 
yra laiškas nuo tėvu ir Aleksandro 
Grineveckio. jam laiškas nuo pa
čios. LalSkai yra svarbus, meUlžiu 
jų pačių arba kas apie juos žinote 
Atsišaukite Šiuo adresu: 

R 1 VT. S4th St. Clifragn. III. 

PR\\BKIM.\S GASPADIW«Mti. 
srai nsnija knysa del gaminimo val-
fiij ir kepimo visoktu pečiankų kny-
Ka didelio forma*o drūtai apdaryta 
turi preko tik $1.50. 

Siuskite orderi ant Mo adreso: 
J. YEBrSEVIMI S. 

Bo\ «* 
I^»were«or. Maxs. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
'KO ŽENKLELIUS :W.S S ) 

PIK KITĘ 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

LABAI SVARBU. 

AMATNINKAI 
kurie apdirbinėjat naugę 
metalą tuoj atsiliepkite. 

Lietuvoje yra steigiama ke
li dideli fabrikai. Bendrovės 
"Nemunas'" fabrikas tuoj 
pradės dirbi i. Jį įsteigė su
sidėję : Lietuvos Valdžia. 
Lietuvos Atstatymo Bendro
vė ir žmonių būrelis. Darbui 
reikalinjra daug prityrusių ^ 
žmonių, nes fabrikas bus plė
tojamas. Fabrikas gamins 
žemdirbyste-i padargus įr j-
vairias mašinas. Bus įsteigta 
automobilin ir kiti skyriai 
Amatniftkai norintieji keliau
ti j Lietuvą tuoj atsišaukite 
j Lietuvos Atstatymo Ben
drovę. 

Į Lietuvą keliauti be tiks
lo, be pinigu neapsunoka. A-
matninkani.s geriausia keliau
ti SH žinia, kad ką nors Ten 
ras. bet ne akių plotu. O 
darbo Lietuvoje yra. bet tik
tiems, kas moka ir kas turės 
rekomendacijas is Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės. 

Apdirbinėtojai naugės. ma
šinistai ir kitos rrjšies dar
bininkai, tuoj atsišaukiu 
šiuo adresu: 

l iet . Atstatymo Bend-ve 
(Lithuaniaji Development 

Carporation) 
294 8th Av, *ew York 

Valstijos priežiūra. 
Užtat kad ant kiekvieno pareikalavimo gauni savo 

pinigus iš Bankos. 

GAL! BŪTI GERESNE BANKĄ? 

I 

BANKAS 
ant kampo 

47tos ir Ashland Ave. 
Chieago 

miiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniJf 

Pirmutine Lietuvių Valstijine 
Banką Amerikoje 

STATE BANK 
2201 W. 22nd St, kamp. Leavitt 

Tos Bankos saugumą gali spręsti iš to, kad Ji yra po kontrole 
ir priežiūra Iflinojaus Valstijos. Jos turtas siekia daugiau kaip Mi-

Dolerių. Jos Direktorių ir šėrininku turtas daugiau kaip 
1 Dešimtŝ Milijonų 

» 

Visi jie yra pasekmingi vertėjystėje, kune stovi užpakalyj šios 
Bankos. 

Chicagos miestas ir Cook Pavietas turi savo pinigus padėję 
šiame Banke. 

Keliaujantiems į Lietuva pasportus parūpiname per savaitę lai
ko. Siunčiame pinigus j visas pasaulio dalis trumpu laiku ir sau
giu būdu. 

BAtfKOS VALANDOS: 
Panedėliais .Seredomis, Ketveriais ir Pėtnyeiomis nuo 9 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. Itarninkais ir Subatoniis nuo 9 vai. ryto iki 8:30 
vakare. 

> 

-i^> sr i-^^?;^?v^E . 



UULLl.l_L.IJ l^jpHH. iwumuimtm<Hjm* rww-—:—-^ y - *-wm —viaagir- awaĮ(taajy<»8iįy^j>Įa?^r-^!-Įęgae^ .'%M*-% 

D R A U G A S SeStadiems, birželis 19 192 

• 

v< 

• 

1 

. 

I 

i 

1 

wiiitiiHiiiniwiiiiwiiuiimiHiiiiiiimmiimiMiHiimtmmimiitiM :iiiiiiuiii.niitii«ii£i..iiiiiMtiiiiiiHi<«ittmiiifitiniiifiiiiifHHiiHftiu 

PIKNIKAS 
— Yra Rengiamas — 

f Liet. Darbininku Sąjungos Chicagos Apskričio 

I! 
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Ned. Birž.-June 20 ,1920 Į 
Bergmans Grpve Riverside, UI. f 

! 

Visi žmonės darbininkai ir ju prieteliai, esate nuoširdžiai kviečiami atsilankyti j ši | 
pikniką. Pasigerėti gamtos grože, atnaujinsite savo dvasią tuomi sustiprindami savo | 

spėkas del darbuotės už mus tėvynę ir visą žmoniją. Tiktai nepamirškite dienos, atva- | 
žiuokite; o po piknikui visi pasigirti jspudžiais pasidalinti. S 

Kviečia Liet Darbininkų Są-gos Chicagos Apskritis. | 

•s 
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CHICAGOJE. 
PAVOGTA $150.000 VEETĖS • Vakaro 

DEGTINĖS. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES 
. 

Šeštadienis, birž. 19 d., 
šv. Julijona Falkonietė. 

Sekmadienis, birž. 20 d., 
Žv. Silverijus 

Pirmadienis, birž. 21 d., 
Šv. Aloizas 
i 

EKONOMIJA PALIEČIA 
PROHIBICIJOS ĮSTATYMĄ. 

NAUJA GAUJŲ PIKTA 
DARYBĖ. 

Nužudytas Patrick Ryan. 

Nėra pinigu užlaikyti ad
vokatus. 

Chicagos "slapioji" krikš-
tauja. 

Šalies generalis prokuroras 

Ant kampo 14 gat. ir Blne 
Island ave. atrastas mirtinai 
pašautas Patrick Ryan. Nu
vežtas ligoninėn už keliu va-

Į landų mirė. 
Pirm mirsiant jis siisikal-

! bėjo. Bet atsisakė pasakyti, 
kas ji užpuolė ir pažeidė. Tą 
paslaptj nusinešė j kapus. 

Ryan buvo saliunininkas. 
susipažinęs su Įvairiomis po
žeminėmis gaujomis. 

i 

,£' Vagys buvę surišę panaktini. 
Vagys plėšikai užvakar na

ktį Įsilaužė Oscaro Goldman 
svaigalu sandelin, 2.*>(S2 IMil-
\vaukee ave. 

Piktadariai surišo panakti
ni Nate Hoffnian ir uždarė 
rusin. Paskui iškraustė svai
galu vertės $130,000. 

Panaktinis tik po pusiau
nakčio pasiliuosavo ir tuojaus 
pranešė policijai. 

progra:ua susidėjo 

KAIP BRANGUS BUS VA 
ŽINĖJIMAS GATVE-

KARIAIS. 

pranešė federatioi apskričio | Halstei 
prokurorui Clyne. kad šis tuo
jaus paliuosuotų iš tarnybos 
visus savo specijalius asisten
tus, katrie teimiuose kaltina 
prasižengusius prieš svaiga
lu proliibicijos Įstatymą. 

(Jeneralis prokurorai teleg
ramoje pareiškia, kad kongre
sas nepaskyręs $300,000 ap
mokėti specialius asistentus. 

Bet proliihicijiniaiv agentai 
Cliicagoje visvien veiks savo 
darbą. Suareštuotus prasižen
gėlius pristatys prokuroro raš-
tmėn. Pastarasis skus prasi
žengėlius. Tik jų bylos bus to-
lesniai atidėliojamos, nes ne
itus kam juos kaltinti, nebus 
specijnlių prosekutorių. 

Peruku jo saliune, 140: > So. 
gat... galvažiulis Vo

gei nužudė detektivą James 
Ilosna. 

Matyt, Ryan buvo kuo pra
sižengęs nenaudėliams, su ku
riais sėbravosi. Tad ir padary
ta jam galas. 

Ko Chicagoje nėra ir kas 
ėia neišdaroma 

PENKTU KARTU PAMES 
TA BOMBA. 

Iš State Public Utilities 
|komisijos veikimo paaiški, 

jog už važinėjimą gatveka-
riais bus nustatyta kaina 7 ar
ba 8 centai. 

Septyni centai bus tuomet, 
jei miestas atsisakys nors 
nuo dalies pelno, kiek jam pri 
guli nuo gatvekarių kompani
jos. 

Bet bus paskirta aštuoni 
centai, jei miestas stovės už 
prigulinti jam pelną. 

iš dviejų seenos vaizdelių. 
Pirmame vaizdelyje dalyvavo 
trys bernaičiai ir keturios 
mergaitės, o antrame vien tik 
mergaitės. Vaidinime dalyva
vo penkios, o dainavime sep
tynios, joms dainuojant pija
mi pritarė p. B. .Janušauskas 
— vargonininkas. 

Programoj rodos dalyvavo 
šios: R. Jasiuniutė, J . A. Švar 
liukės, Landanskiutė, Y. Jab-
lonskaitė, C. Urbiutė, St. Ja
blonskis, M. Švarlis, ir K. Ja-
siunas. 

Pertraukoje tarp vieno ir 
antro vaizdelio St. Jablonskis 
sudainavo solo* net iš dviejų 
atžvilgiu: po to'su A. Zamba-
cevičium sudainavo duetą. Jie
mdviem akompanavo . pijanu 
p-lė B. Urbiutė 

IŠ TOWN OF LAKE. droviu atstovu ir nirkh-bos žino-1 
vų konferencija 19 d. birželio ta
po atidėta ant 3 d. liepos. Tad, 
bendrovės išrinktas atstovas j mi
nėtą konferenciją tuo tarpu ne
važiuoja. Valdyba. 

Visiems žinotina. 

Šita proga pasitaiko tiktai 
vieną syki i metus, t. y. už-
l;r,;gini::s mokslo n«^\. Sv.Krv 
žiaus par. mokyklos mokiniai 
šįmet rengia dideli ir indomų 
vakarą su programa, kurjs bus 
nedėlioj, birželio 20 d.,- School 
Hali svet.. 48th ir Honore 
gatvės. Pradžia 7:00 vai. vak. §1S " * * * W 
Įžangos ženkleliai nebrangus wafMa™«- Atstov^ išduos ra-

' portą iš buvusio Seimo. Išgirsi 
me' svarbių dalykų. 

Nepamirškite atsivesti ir nauju 
nariu. M. Mikšaitė, rast. 

Švento Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugijos 1-mo skyrio su
sirinkimas įvyks utarninke, birže 
lio 22 d, 7:30 vai. vakare, Šv. 
Kryžiaus bažnytinėje svetainėje, 

bus vienas iš 
i svarbiausių. 

FATONSC 
Į » i H In I I I i| i \M 

Po vmlftal neužmiršk, kad ftrtfca-
ataa vaistas tavo skilviui yra KATO-
NIC Prašalina visas nesmagumo* 
suvirškinimo, o tas raiškia, kad rei
kia pamėginu viena. Parduodama 
pat viena apOekonaa 

Tai-gi nepraleiskite progos. 
Skaitlingai atsilankykite, nes 
įinote, kad mūsų gerbiamos 
seserys (mokytojos) nazaretie-
tės visados surengia indomius 
vakarus. 

Daug nerašysiu ir vietos 
neužimsiu nes žinau, kad tovvn-

j ot'leikieeiai yra duosnųs ir už-
Kaip vaizdiniai, taip ir dai- j jaučianti žmonės. Savo skait-

nos žmonėms patiko. Tą liudi
jo deiiuĮ plojimai, li'i ga la, 

Apgriautas namų priesakas. 

Po num. 5022 South Park
avę, gyvena juodas žmogus 
.lesse Binga, bankininkas ir 

• nojudomos nuosavybės agen-
j tas. Jis tenai baltiesiems kai-

Abelnai imant, prohibiciji- j n , v n a m s negeistinas žmogus. 
Kadangi juoduką -iš ten iš 

kelti nėra legalių teisių, tad 
nežinomi pikti žmonės prieš 
jo namus pavartoja bombas. 

Per praeitus 6 mėnesius aną 

APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ. 

Du plėšiku su revolveriais 
4 

mėjo Piggly Wiggly krautu
vėm 263T) West Nortli ave., 
du pardavėju pristatė prie 
sienos, paėmė $340 iš registe-
rio ir pabėgo. 

niai agentai prokuroro rašii-
nėn kas mėnuo pristato po 
500 skundų. Taip bus ir to
lia us. 

Tuo apsireiškimu ne tiek su
sirūpinę patys stambiausieji j naktį penktu kartu buvo pa-
"sausieji," kiek prohibiciji-1 mesta bomba, Šiuo kartu ap-
niai agentai. Nes ir šitie kar- j griautas namų priešakis. Nuo 
tais gali netekti užsiėmimų.! baisaus trenksm0 visoj apylin-
kuomet pritruks reikalingo kėj namuose išbirėjo langų 

stiklai fondo. 
Agentų viršininkas tuo ne

patenkintas. Jis sako. kad 
kongresas pradeda l^taty™11^1 bombomis 
liepia juos Įgyvendinti, gi tam i 
tikslui neduoda reikalingu i 
priemonių. Pasirodo, jog pat- j 
sai kongresas atsisako pareni- i 
ti ir palaikyti savo pravestą 
Įstatymą. 

Nėra juokų su prihibieijos 
įstatymo įgyvendinimu. Tam 

Bet Binga nemanąs pasit-
! raukti Jis jau apsipratęs su 

tikslui reikalingos milžiniškos 
išlaidos — apie 100 milijonų 
dolierių Į metus. • 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ BRIDGEPORTO. 

kad žmonių neperdaugiausia 
buvo susirinkę. Turbūt šilu
mos pabūgo ir ar tik Į lauką 
nebuvo pabėgę. 

Jaunieji alumnai. daugiau 
surengkite tokių vakarėlių! 

Mažukas. 

lingu* atsilankymu parodys 
prielankumą ir parems vaike
lius. 

Nepamirškite. 
Alumnė. 

DOMEI LIET. TEATR. 
KLIUBO "LIETUVA." 

IŠ NORTH SIDE. 

Geg. 30 d. ėia susituokė Ant. 
Sutkus su Marijona Becevi-
ėiute. Abu priklpusė prie vie
tinės Vyčių kuopos. Jaunave
dė daug pasidarbavus vietinės 
Moterų Sąjungos, kuopai. 

Laimingo sugyvenimo. 

BIZNIERIAI GARSINKITŽS 
" D R A U G E . " 

Birželio 6 d. vakare Šv. 
Jurgio mokyklos alumnai tu
rėjo surengę vakarėli, kuria
me teko ir man būti. Dar lig 
šiol, turbūt, niekas nieko ne
parašė apie minėtą vakarėlį, 
todėl "Draugas" patalpins 
šiuos kelis mano žodžius. 

Alumnų draugija yra jau
na, bet kaip galima spėti iš 
jos vakaro programos, yra 

I gyva ir darbštis, ir dėlto, 
galima tikėtis, kad su laiku 

[suaugs į stiprią ir galingą dr 
ją ir Įneš jaunimo tarpa u 
daug gyvumo. 

Pereitas Vyėių otos kuopos 
susirinkimas yra vertas pami
nėjimo, nes buvo vienas rš 
skaitlingiausių per visą šį pus
metį. 

Tarp kitų dalykų, nutarta 
birželio 27 d. Įrengti šeimini-
nj išvažiavimą Brumell Par
ke. 

Taipgi nutarta nupirkti Lie
tuvos Laisvės P. boną iš be
veik tuščios kasos už $100. 

Štai pavyzdis kitoms tur
tingoms draugijoms. 

Kliubo šeiminiškas išvažia
vimas, bus nedėlioj, birželio 
20 d. Visi nariai, gyvenantie
ji Town of Lake malonėkit 
nesi vėluot i, nes trokas pribus 
8:45 prie^Šv. Kryžiaus par. 
svet. 9 valandą išvažiuosime. 

Brighton Parko kolonijoj 
gyvenantieji malonėkite susi
rinkti i Stasiulio ofisą, 4438 
So. Fairfield Ave., nes trokas 
pribus iš To\vn of Lake 9:15 v. 

Mik. Klimašauskas, 
Komitetas. 

Šventos Pranciškos Rymietės 
draugijos mėnesinis susirinkimas 
bus nedėlioję, birželio 20 d., 2-irą 
valandą po pietų šv. Kryžiaus 
bažnytinėje svetainėje. Visos narės 
širdingai kviečiamos atsilankyti. 

Taipgi pranešu toms visoms 
narėms, kurios esate užsilikusios su 
mėnesinėmis mokestjmis. Malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti, nes 
toliau busite suspenduotos. 

M. Mikšaitė, rast 

ŠIPKARTES IR PINIGUS 
LIETUVON 

Geriausia Siunčia 
A. OLSfcEWSKIS. 
3251 So. Halsted St. 

{sitėmykite mano^ nauja adre
są, nes aš jau iš Banko pasi-

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kortos pritinka kiekvie
nam kišeniuL Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai mažiau nesu irhotesale 
kainos. 

Vyru ir Jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbu ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overkfe-
tai su dirželiais ir be. for fittfng 
ir kitokio styliaus $32.50 iki S(0 
Pamatykite mušu specijale eUe 
siutu ir overkotu po $15, 17.C0, 
$20. $22.50, $25. ir $$0. Juodi 
Siutai po $45 iki $05. sietinos vil
nos siutai po $35 iki $53. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augs-
čiau. Vyru kelines $4. ir augš&au. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo ', 
Europa. 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne
daliomis iki S vai. vakare. 

•X 

X— 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street i 

T=* 

PRANEŠIMAI, 
Liet. Darb. Sąjungos 25 kuopos 

Įvyks susirinkimas šiandie. 19 d. 
birželio. 7:30 vai. vakare, Dievo 
Apveiz. p^rap. mokyklos kamba
ryje. 

Kviečiame visus narius būtinai 
susirinkti, nes turime daug svar
bių dalykų, * ypae apie busimą j j 
L. D. S. Cb. Apskričio pikniką. 
Ateikit visi paskirtu laiku. 

\ Valdyba. 

Birželio 22 d. parapijos mo
kyklos mokiniai rengia vaka
rą užbaigimui mokslo metų. 
Lai kiekvienas atsilanko ir 
pamato, ką rausų jaunieji 
tautos žiedai išmoko. Bus 
juokų, "drilių;** pantominų;A. Karsoka* gavo nuo Lietuvos 

jflnimmminmHnufnrHiMniiuniumo 
traukiau šalin ir'su juom nie- j NAUJAS BUSINESS IR TEI-
k0 bendro neturiu. O kodėl 
pasitraukiau, tai čia ne vieta 
kalbėti. 

Mano naujas adresas: 
. 3251 So. Halsted St., 

(Apgr.) Priešais Banką. 

Y. W. RUTKAUSKAS į 
f ADVOKATAS • 
• Ofisas Didmiestyl: E 

j 29 Sonth La Salle Street | 
I Kambarts SU | 
| Tei Central C3M | 

1 
Vakarais, 812 W. 33 St ! 

I Tel. Tardė 4*81 l 
! • • • • 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 

SINGAS PATARNAVIMAS 
Su šiuoroi pra

nešu savo visiems 
pažjstamėms kad 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Farmu. 
Taipgi skolinu pi 
ningus ant namu 
ir farmu už maža 
nuošimti ir apsau 
gojų namns ra

kandus ir automobilius nuo ugnies 
geriausiose kompanijose. Aš turiu 
ant pardavimo daug namu naujų 
ir senu brangiu ir pygių mūriniu 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu 
farmu ant pardavimo ir ant randos 
su gyvuliais ir su visais jtaisimais 
kas tik yra reikalinga prie gyve
nimo. Tos farmos yra Valstijose 
Wisconsin ir Michigan. Todėl ne
praleiskite tos geros progos kad 

Į vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki-
j te j mano ofiso ir galėsite gauti di-
! desnes informacijos apie namus ir 
j f armas. 

GEORGE PETKUS 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos, _ , _ 1 - ' ' 

kalbu, aritmetikos, knygvedystes, ete- į R e a l E s t a t e , L o a n S & FlTC 
• nografijos, typewriting, pirklybos tei- ! _ T% • m «. 

Lietuviškos^Amerikoniškos Rūbų i du. Suv. Valst. istorijos, abelnos isto- I n s u r a n c e , F o r e i g n EXCūange 
Išdirbimo Bendrovės pirmininkas j mijSs, 'iiietystė*8' d?Uiarasystės. °n°", and Steam Ship Tickets. 

monologii, dainų ir t. t. 
Jaunutis. 

Atstovybės iš Washingtono pra- į tu 10 V«L 
nešimą, kad proponuojama ben-'3106 So. Halsted St, ChlC&gO. 

i i ^^T^'^-J'llc" i 3402 S. Halsted St Chicago 
TeL Yards 5379 
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Milžiniškas Žmonių Susigrūdimas 
Daugybe S. L. R. K. A. Seimo Atstovų ir Svečių 

Vyčių bus 

i-me ir Didžiausiame L. Vyčių 13 ir 36 kp. 

PIKNIKE 

Nedėlioj, Birž. 20, 1 9 2 0 
National Grove, Riverside, III. 

Prasidės 10 vaL ryto 

EE: S 3= — _ 

Bus Šokiai, Žaidimai, Lioterijos, salti ir Šilti Užkandžiai, t.t. Tamista esi kviečiamas atsi
lankyti ir pamatyti ko dar nesi matęs. 
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