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17 Žmonių Nužudyta Mieste 
Lonponderry<

KTFTy; .-v#* - ' ■ &C £ _

Airijos Kardinolas Gavo Gru 
mojimų.

KARIUOMENŽ SUSTABDO J AIRIJOS KARDINOLAS 
‘ ’/“'8X‘vu bRUMOftSnrs.

Krautuvės uždarytos; gyven
tojai slapstosi.

Į ■
Londonderry. . Airija, birž. 

25. — Vakar po pieht staiga 
buvo pertraukti apaišandytnai 
nacijonnlncų su unijmiistais 
po neatlaidžios per vis t savai
tę kovos -Tiiu-to gatvėse

Bet pači «...i mieste nt im-gi- 
nama dar atidaryti f./nutnvių 
ir pradėti vesti reikalui Gat
vės aptui-ėjusios. G .veidu-

< jai išsmiapstę.
Kariuomenė mėgina miestų 

paimti savo kontrolėn.

17 žmonių nužudyta.

Sulig oficijalio policij<<k va
kar vakare praneširm, civi- 
lės karas metu mieste nužudy
ta 17 žmonių. Be to apie 3G 
kitų sužeista, iš kurių dau
gelis vargiai galės pagyli.

PolhMjo» pranefiin- jiarriė- 
kiama, jog 5 .uimnės nriudyta 
ir 10 sužeista praeitą šcšla<|ie- 
i!(, 2 nu'a'hta ir 4 sužeista 
pirmadiev* 3 nužudyta ir 
vienas atkista ant •'dienį. 
TračiadieT gi 3 nužudyta ir 
H sužeisia. Vakar 4 žmonės 
nužudyta.• •

Yra vaikų ir moterų.

Vakar nužudyta 10 metų 
vaikas, knomet jis iškišęs gal
vą lange žiurėjo gatvėn.

Iš po nakties Bishop gatvė
je atrastas Palricko Plunkett 
lavonas. Tai buvo keliaujantis 
knrneraijinis agentns,

Jh bu 
po to, 
Belfastan pasiuntė telegramų, 
jog jam čia nesama jokio J*1- 
vojaus.

Nušauta žiūrėjusi per langų 
moteriškė Moore.

Kai kurie anglų kareivini.

Kasdien artąja padėtis Salyje.

Dublinas, birž. 25. — Kar
dinolas Logue, Armagho Ar
kivyskupas ir Airijos prima 
tas, kalbėjo Mavnotli kolegi
joje. Jin y. miešė, jog gavęs 
laišką. kuriame (tesakyta, knd 
šiuo kariu paskirta jam gy 
veninio jnbi.ign.

Kardino'.is pareiškė, jog jis 
didžiai yra dėkingas už tę 
perspėjimą Sės turės laiko 
pasirengi, amžinatvėm

Sakė:
j “Visais ’r.ikais kiek galėjau 
mėginau pagelliėti savo šalini 
ir nekuom<4 nesu taręs blo
go žodžio prieš hile vieną* 
nežiūrint to. kokios jis butų 
religijos ar politikos. Ir jei 
aš sutiksiu netikėtų mirtį, nn 
bus jiateisinono už tų darbų.’* 

Niekui n '..-rn žinoma, iš ko
kių versmių ir kaip tn gramo 
jimą gavo senelis kartinolas.

Taip šiandie yra A’♦ įjoję, 
kuri velka sunkų sveti tų jųm
Eft*

METAI-VOL. V. No. 150

huv^nušautas tuojau s 
i, kitom* t savo moterei

KAUKAZE PADARYTA
TAIKA.

Paryžius, biri. 25.—Iš Kon- 
rtantinppolio pranešta, jog 
Kaukazo respublikos — Geor- 
gin ir Azerbnidjan. padariu- 
rįon galutinų taikos sutari).

Rultež.iai tafjs* valstijų ne
nustatyti. Georgėnai laikys 
užėmę Zakontny, ko) abiejų 

. šalių bendru komisija nepra
veš rubežių.

BIRŽELIO 25, 1920.

Chicago „f pricmicsTUi. — 
šiandie ir, tnrbut, rytoj gmina 

Maia atmaina temperatueo 
je-

Vakar nugšėiaoaioji temperatū
ra boro 88 L, žemiausioji—58 L'

Sauk teka F-16; Iridžiui 831
Mėnuli* leiažiaat 2 .■08 po pu 

siaanakčiA

Ir,*. , ■ j-

NEP A SID ALINAMA 
ALANDŲ SALOMIS.

buvusieji karėje, tvirtina, jog 
jio tokių baisenybių nematę 
Prancūzijoje, musių laukuose, 
kų jie čia yra pastebėję.

Paskelbs atsiliepimų.

Gen Campbell vakar čia 
kontora vo *n miesto valdinin
kais. Tariasi* kokiuo budu pu- 
sėkmingiau apmalšinti miestų.

Nutaria visose strateginėse 
vietose pastatyti kareivių pa- 
trolius ir gatvėsna paleisti 
šarvuotus automobilius;

Podraug nutarta paskelbti 
atsiliepimą į gyventojus, knd 
jie atidarytų savo krautuves 
ir ofisus ir imtų vesti Reika
lus. Pažadėta bu* jiems stip
ri kareivių npaauga.

DARBO PARTIJA REIKA
LAUJA PRIPAŽINTI SO-

VIETINE RUSIJĄ

Londonas nenorįs aukso.

Krassinns Ivirtina, kml Ru
sija už įvežamas Rusijon pre
kes anglams užmokėsianti au
ksu, jei maimiTi Rttsija netu
rėsianti tinkamų (irekiii.

Sulig žinių. Lomiomis te- 
činus atsisakęs priimtif?) Ru
sijos miksą. Sako, tegu bol
ševikų valdžia tą auksų pa
vartoja apmokėti senąsias Ru
sijos skolas, ypač Prancūzijai, 
kuriai Rusija* ilnug kalta.

Iš tn isoitii tas. kml urekv- 
iui su Angliju ir kitomis sali
mi* negreit galėtų Imt atnau
jinta.

Rusija yra plika.

Krausią Londone jiasakoja. 
kml Rusija turinti visokių 
prekių. Tuo tan»u jo tų tvir
tinimu .suninšu bolševikų val
džios siisisifkium koinisJirn-t 
Sverdlov, kurs tvarko Rusijos 
ge’ežinkelius.

Sverdlov vienam savo pra
nešime pareiškia:

“Valdžia sukok-katvo nuo 
žmonių viską, kas tik buvo 
gulima imti. Ir visi Rusijos 

1 sandeliai tušti. Ligi ateinan
čio javų valymo nebus gali
ma išgauti jokio nuristo nuo 
valstiečių.“ x

Pasiųsta Rusijon Anglijos 
komisija geriausia patirs, ką 
Rusija turu ir ur tiesa kalba 
bolševikų atstovas Krassin.

Kas Laukia Austriją
Švedija nori jas pasisavinti.

Stockholmas. birž. 25. — 
Avedijft su Suomija veda gin
čas už Alandų salas.. I irmoji 
nori lits salas pasisavinti, gi 
antroji sako, jog tos salos y- 
rn dalis Suomijos.

Tuo žvilgsniu ginčai nejai- 
haigti. Ir Švedijos vyrlnosy- 
Im'i tuo reikalu, knip sakoma. 

I veikim nn«in*innri dnr viena 
| imlų Ciuupojai.

Čia iš Suomijos (mrkviiavo 
Švedijos pasiuntinys. Jis pra
nešė, jog salų klausime šian
die darbuojasi tarptautinių įs
tatymų ekspertai.

I u<< tarpu is Suomijos sos
tinės Gelsingforso pareina ii- 
nių. jog Suomija salų klansiim* 
visai nesiknršėiuoja prieš Šve
diją. Bet nuolat priešginian- 
jn į Švedijos notas, reikalau
jančias paliuosuoti du tose 
salose suareštuotu agitatorių, 
agitavusiu Švedijos reikalais.

Sekama'S. V. pavyzdžiu.

Vietos Suomijos pasiuntiny- 
1m**leid • (Miškeliui tokį oran-- 
Šimą: 
“Siumijor vyriausybė negali 

pripažinti apsisprendimo prin
cipo Alandų saloms tnip, kaip 
kad Suv. .Valsitjos nesutiktų 

- be savo aiškaus sutikimo bi- 
ie vienai savo dalini ataiskir- 

. ti pasiremiant tos dalies 
ventojų Tiulialsaviinu.

' “Švedijos vyriausybės 
lyginimas Alnndų salų su 
rali ja netinkamas. Neš Kąra- j met Anglija ntnaujin-. praky- 

, lijo yra sįiaudžinmn ir jos gy- 
vavirmi grūmoja pavoja.* Iv:d 
tuo tarpu Alandų salose yrn 
laisvė ir salų gyventojai jau
čiasi vra liberalės vvriausv-• # u *
bės globoje ir priežiūroje.

“Musų teisės areštuoti va
dus, katrie agitavo salose 
fivedijru naudai, pastaroj j jai 
notoje kuovaizdžiasuiai išaiš
kinta. Musų pozicija ir tas vi
sas r*« kalas pasilieka i*» at
mainos.“

Švedija irgi drauginga.

Nors Avedija nori (msisa- 
vinti tas salas ir siuntinėja 
Suomijai nota*. Im*1 tame įmi- 
sielgime nesimato jokio at
kaklaus veikimo.

Kiekvienus Avedijos vyriau- 
sybČM narys, inėmųs ministe- 
rj 'pirmininką Brantingų. nuo
lankiai ^atsineša j Suolui jų ir 
tų klaasjnią neginu išrišti 
draugingai.

Hvedijo> vyriausylaL nv]M*r- 
dn ilgia ilsia užsi varinėtų už ta>- 
Milas. Bet nuo pačių salų gy
vent*, jų tnri reikalavimų, knd 
salos butų prijungtos prie 
Avedijoa.

Tnd Avodija ir nori tą rei
kalų nuodugniai išnagrinėti, 
kad parkai de] to nrbu:.i ko 
kių n"'-r s neiMisi’enkiiurvį.

Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų jyisivienijimas Clii- 
vttgvje 17 jRirželio pasiuntė 
Avontųjam {Tėvui pasveikini
mų 25 Ririelio gauta iš Ry
mo kablogtįniim:

Sutkus Prezi ‘ 
Katalikų Susi’

• rr>n eir—

Chicagoje. I ,
švcntasis! Tė' 

priimdama^ sun: 
atsidavimo ir ištikimybės jau 
smus, išreikštus Lietuvių Ka 
tulikų Susivienijimo Suvieny 
tose Valstijose Chicagos Sei
me, nuoširdžiai jam siunčia 
Apaštališkų palaiminimą. 

Kardino!?-*? Gasparo.

anglija Pasiuntė rusi
JON KOMISIJĄ.

I

gy-

pu- 
Ku-

MATYT, AUSTRIJA SUSIS 
KALDYS Į DALIS.

Provincijos priešginiatųa 
Viennai.

identas Lietuvių 
si vienijimo Sei- 
Wctt *

Tėvas maloniai 
sūniškos pagarbos

Nepasitikima Krassino 
pasakojimais. 

-4---- -----
Paryžius, birž, 25.—Pnstarą- 

jam laikininkų ministerių 
pirmininkų suvnžiavime mies
te Bmilogae paaiškėjo, knd 
Anglijos vyTiausyla- bolševiki
niu Rusijon pasiuntė eksper
tu komisijų.

Tos komKijos pun-iga yra 
patirti, kijgi Rusija turi ek- 
sportni. Ar Rusija turės ko
kių nors prekių išvežti, kuo-

bą ku bolševikine Rusija.
Nes Rusijos bolševikų vnl- 

džios atstovas Krnssin. kurs 
šiandie vieši Londono, kaip 
Anglija, taip ir kitas šalis 
'mėgina intikinti, jog Rusija 
turinti visokiansios rųšies pn*- 
kių. paruoštų eksportui. Todėl, 
sako, butų laikas talkininkams 
nuimti blokadų mm Rusijos ir 
pradėti prekybų.

ORGANIZUOJAMAS NAU
JAS LENKŲ KABINETAS.

Varšava, birž. 24. — Nau
jų leckų ministerių kabinoj 
pavesta suorganizuoti liaudi
ninku jiartijos vadui M. Witis.

Skulskio knbilietas atsista
tydino birželio 10.

TALKININKŲ NOTA 
KIETU AI.

VO-

Paryžius, birž. 24. — 
vokiečių taikos atstovybei tal
kininkai indavė notų i šsi gin
klavimo reikale.

Cin

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

tonai

Vienna, biri. 25. — Talki 
ninku įsteigta, bot nepntvar- 
kytn Austrijos maža viešpn-; 
tija. matyt, snsiakaldys i Ja-,

ilii*. Ii drl iu gul Inm sveikinu 
kiek patiems talkininkams. Nes 
Austrijos ruiiežiai. rodos, tik 
to dėl ir nutiesti, kad veikiau 
šalis pragaištų, kai|>o savisto
vi ir nepriklausoma valstv- 
liė.
. Kuone visoje Austrijoje ne

gyvuoja joks nncijonalis sen
timentas. Vienuos gyventojai. 
pirmiausia stovi už Vięnnos 
reiknlus. Drovinrijns turi nuo
savus. Ir Vieirms (indėlis ne 
tupi provincijoms.

Pakilęs klausimas, kaip il
gai Austrijoje išgyvuos tokia 
nepaprasta Ištvarkė, m turint 
žmonėms jokių nncijonnlių ja.t 
sinų.

ūki 
pro- 

1-eduodft

| Tuo tarpu ią pati vyriau.*;.* 
I*- nmerikoiiiškų kviečių 
moka $1M

Pasikmėje Austrijos 
t i« kai siiiuai.ino kvits'ią 
dukcijų. Ir Viennai 
nei kitokio maisto.

Vienna nieko neturi.

Savo kol u, Vienna neturi 
j> L.ij prekių, kalnu gaivių ju- 
m.riiiyti ūki.liukų produktai. 
Ūkininkai gi Inbjaus pagei
dauja jiems reikalingų daik- 
*ų, kaip b.- jokius vedės mo- 
Kanių kronų

Jei ūkininkai savo pagamin
tu maistu aj.rupintų tik vie- j 
i.us provi.i< ij<malins miestus. 
’ lomrt visi butu pavalgę ir 
sotus. Bei didžiausitis var
gas sa Viom a, kuri nekuom«t 
neprisotinaiiai. I)cl Vieuros 

įsa šalis turi jausti maisto 
1 stoką.

Provincijos katalikiškos.

Austrijos provincijos yra 
katalikiškos Ten gyventojai 
ia uolus katalikai. Gi Vien

on yra so»i.ialistinė. Droviu- 
< ijų žmonės Vieniui vadina 
beroligijin.u miestu.

hitas kūgi ir yra svar
biausias nesusiklausymo
Ltandnolys Sakoma, provinc 
jos net ir tuomet i 
iri*ikėtų Vieniui, jei šitos val- 
duon Imtų ‘šrinkti krikščio
nys žmonės. Nes \ ienų. n«ign- 
li Imt pasitikėjimo nuo tų žino 
mų, katrie myli savo tilų jimų 
ir pildo tikėjinfti prietk-run-s.

ru provinc - ' 
nelabai pa-

" i

MILANE TIKROS BAISE 
NYBĖS.

Anarchistai užpuola paro 
duoiančius.

Londonas, birž. 25. — Ituli- • 
jos mieste Milane aną dienų 
buvo pakeltos įtaisius riaiiščc

Į ]st'*duuojančius gnl.'ėmia 
darbininkus kažkas paleido, 
hoiiihą. Keletas žmonių nužu
dyta ir daug sužeista. Po to J 
(inkilo kruvinos riaušės.

Anarchistų biirvs įsikraustė : 
vienų senovės rūmų dnržun. 
Juos iš ten iškrapštė 
viai au kulkosvaidžiais.

Paskui sekė mieste 
mai ir padegimai.

Tarpe nužudytų yra 
pėstininkų leitenantas.

pageidnu- 
Bet Vien

iu taria 
raudona, 
reikalą- 
(ii 90

; rnvmeij.is neklauso c*‘n 
tralinės Vienuos valdžios. Ve- 
rnllierg provincija nori pri
sijungti prie Šveicarijos. I’ro- 
vinrijos Ituisbruck ir Sah- 
l•^Irp■ — prie Bnvnrijns. *

Visos provincijos neklfl’iso 
Menuos autoriteto. Kuomet 
Viennoje įvesta dienos švie
sos tatipymns. Linzo ir Snlz 
burgu gyventojai atsisakė nu
matyti savo laikrodžius.

Innsbrurko provincija ko 
lituoja sn Bavarija tiek 
d.'iiig. kad | cr tą (irovinciją. 
matyt, Austrijon ineis vokiš
kos markėj ir jos užims kro
nų virtą.

Kiti kitos kaltina.

Pruvincijcs labai 
ja gauti autniinniijt). 
vintu. Provincijos 
Viennų, kn I šita
na. nesutinka su tuo 
j.enlaug sjrijalistinė. 
cijalistoi atsako už visus šian
die pakilumu* vargus šalyje. 
Vieniui už tų (irovmcijas pa
gadina raiikcijoninėniis.

Drovi nv»ju< tvirtina, jog 
o-.bartinė Vienuos vyriausybė 
lie k<mifiet-mcijos, išlaidi, ne 
pasitvarkiusi Vienna atsako, 
jog provincijos neištikimos.

D. u vi »iti jos nuku, jog t :c:: 
na aust r.j kariuninencjr j»ri- 
veisusi raudonųjų gmvaJų. 
Vieniui (Mi'ciškia, knd tie vai 
*:rini paii..lti juk ne is ki- 
im. knip tik .iš tų pačių pro 
vincijų.

Maisto klausimas.

3 arpe V’*.nnos ir provinci
jų didžiausi nesutikimai paki
lę maisto klausimo. Vien na 
Airtinn, knd provincijos ne
norį duoti i ostinei reikalingo 
uuSsto. Gi provincijos irisą 
ko, kad jo* Efiturinčioa jokiu 
atliekamo maisto raudonųjų 

lennai.
Viennoa vyriausybė, kad pa

laikyti šalyje maisto nirunui. 
parėdė, idant Austrijoj ūki
ninkai kviečių tonai negali 
daugiau imd* kaip tik $10.

NEKUOMET TAIP NĖRA.

• • knrai- j

plėši.

vienai

NORI REFORMUOTI LOR 
DŲ BUTĄ.Scarborough. Anglija, biri. 

25. — Darbo (tartija čia turė
jo 20-tą kasmetinę konferen
ciją.

Padaryta rezoliucija, kad 
Anglijos ryilanaybė la atidė
liojimo pi 'pažintų Rusijon 
s, vietų vnlduą.

TRYS PASIUNTINIAI 
VOKIETIJON

Paryžius, biri. 25. — Laik
raštis Petit Jotiniai rašo, jog 
Anglija, Prancūzija ir Italija 
paskyrusi ok pasiuntinius Vo
kietijon.

PIRKITE KARES TAUPY- 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S ).

PAKILO GELTONASIS 
DRUGYS SALVADORE.

Vashington, biri. 25. — 
Šiaurvakarinėj Salvadoro res
publikos dalyj. arti Gnat»ma- 
la rubežiu. acaureiškė aelto-
no jo drugio epidemija.

Ligi vakar buvo 49 susir
gimai. 17 žmonių mirė.

I

Žmogelis su šeimyna gryžta namo U pikninko. Sakosi jis 
pikninku labai patenkintas. Daug visko suvalgęs ir jaučia 
sis sveikas kaip krienas.

c- ■ -L" '-f*w — • — •-
**•'*-*>“k . 'ŠWiT - r a

-*
Londonas, biri. 25. — M i- I 

nislcrir pii inininkus Lluyd Ge- į 
<»rge (ininešė parlamente, kad J 
vyriausyliė padarysianti iv- j 
miu.- reformas lordų huto. j

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų viešpatiją pinigų von 

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 24 <1. I nvo tokin sulig Mar- , 
chunta įsam & Truat Co.:
Angliju* <-rlLugų svaigi tJ.51 ■
Lictavdi 100 aukai nų 2.70 J
Vokietijai 10U markių 2.76

inn------ i_s_ -- ’T----------- TT_ ------- —••'-•••M*— ***** MMMOMU "tf
Prancūzijos u*. 1 dotiecj 12 fr. 05 
Šveicarijos už 1 doolierj S fr 47 
Italijos už 1 dol. 10 1. 03
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UErTVlV KATALIKŲ DIENRAfiTIS

“DRAUGAS”
Ktaa kacdlm* iMqtu* nctMUkultu.

PRENIMKKATO* RAIŠA: 
CUIUAGOJ UI CtSIlAYJB;

.................. v... M.00
Pu*d Mt*m • • 'XX* • Mjlls. S.00

«W. VAbNT.
MnUm» ........................  0&.00
IhuM-l Metu .............................. 5.00

PrMumerata taoluuri itkalno. Lai
ka* ■ka.!to»l nuo uialntlymo dlano* 
M ano Nauju Notų. Norint p«rmai- 
■jrtl adrtaa rtnada reikia priaigati tr 
Mnaa adroaaa. I'lnifal reriauala atg
ali Uparkant krazoje ar ervreaa "Uo- 
nar Order** ‘arba Įdedant pimrua j 
rt>c:»truotą laltk*.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th Si. Chicago, DL

Lietuva ir Lenkija.

Lietuvos

gauname 
jaučiau-

Y

' i:

Didysis lenkų dienraštis 
“Kurjer \Varszawski ” niuna- 
rije 195 balandžiu 16 dienų šių 
metų patalpino straipsnį, ku
ris turėtų ir mums rūpėti. 
Straipsnio vardas yra “\V 
sprande kiv*ow n.-clioilnich” 
(Apie lytinių pakraščių rei
kalus). Nors Lietuva nėri j 
rytu* nuo Lenkijos, bet dien
rašti* primenu dulyki; ir as
menų, paliečiuuėių 
gyventojus.

Iš tu straipsnio 
patirti, kad žmonės
Lieji didę utsakomybę prieš 
istorijų, jei rytinės žemes ne
taptų suvienyto* *u Išakiju, 
30 gegužiu 1919 m. Varšavoje 
sudarė Komitetų Suvienyti 
Rytiniam* jiakrašėimn* su vi
sa Lenkiju.

Tas komitetas pasirinko sau 
obalsį iš Didžiųjų Keturmečiu 
Seimu, užgirtų 22 spalio 151'1 
metų ir įrašytų į abiejų tautų 
atsižadėjimo aktų. Tena* yra 
parašyta:

Nutariume, kud kaip turi
me vienų, vi Batutų ir ne
perskiriamų valdžius jbtatų 
vistu musų viešpatijai, Len
kų Karimai ir Didžiai Lie
tuvos Kunigaikštijai, tar
naujančių, tui taip pat no
rime turėti po ta viena val
džia ir liendrų suvienytą 
tautus kariuummi.; ir iždų. 
Tuo ubalsiu persiėmęs Ko

mitetą* nuu put įsikūrimu ė- 
mū darbuoti*,
pakraščių g) vent jjai 
susiprutusūu* lenkiiku* 
bės dvasius žmonėmis, 
džioje tas komitetu* 
žmonių parašu*, kad jie prisi
dės prie Lenkijos. Tu* komi
tetas taip-gi urguHizuuduvu 
rinkinius į vulščių ir miestų 
tarybų*. Vietiimuns gyvento
joms padedant imtu rengti 
apygardžių, apskričių ir vie

f
kad Lenkijos 

taptų 
tauty- 
Fru 

rinko

tinių skyrių minėtojo vnršu-

Wawrsįiuicc Kr. PutUuj- 
mrr, Wladyslaw Kr. Pu.slsu- 
Ai, Fcliks Itaczkouaki, atsto
vė Zofia Sokolnicka, AVitold 
Svięcicki, atstovas arkivysku
pas Teodorovvicz, dr JVitold 
W(slcwski, Kaz. Wierc»ak, 
ntsto”as dr. Jau Zaluski, A- 
’eksander Ztvierzynski ir A- 
<lnm hr. Žoltovvski.

Ponų Juudzillo, Aliuicje- 
tvicz’iiitis, I*uttknnit>r’io, Pus- 
lovvski’o, Raczkowski ’<» ir Wę- 
slnwski*u pavardes pabraukė
me ne dėlto, kad juos ypatin
gai gerbi ūme. o dėlto kad mus 
.-kaitytojui žinotų, jog šie yra 
Lietuvos gyventojai ir joa m*- 
prigulmybės priešui.

Visi komiteto nariui Šaukia 
prisidėti visus noručius kud 
visos ‘ pakraščių” ž-mes bu
tų prijungtos prie Lenkijos 
(veielone do RzeczpospoHtaj). 
kaukdami jie sako, kati jų tik
slo pasisekimas prigulės nuo 
to, kaip daug darbo kultūri
nio, ekonominio ir apšvietus 
bus įdėtu.

Kuiuiiclu pirmininkų* yra 
Juu Niemcetvicz, o pildoma
sis skyrius: Fcliks Iiaczkows- 
ki, A. hr. Jundzill. Ignacv Ka- 
minski ir Josef Kavecki. Ad
resus: AVarszavva. ('hmielnn 5. 

iš to surašo matome, kad 
poiams, išsižadėjusiems Lie
tuvos ueprigulmybės paskirtos 
dvi pirmutinės vietos pildoma
jame komitete.

Kaip smarkiai Lietuva trok
šta neprigulniybės, taip smar- 
kiai ji pasmerkia sity komi
tetų. Mes neturime gana stip
rių žodžių, kuriais pritiktų 
pavadyti Lietuvos gyventojus 
(lietuviais jie niekuomet ne
turės teisės vadintis) prisidė
jusius prie tu komiteto.

Kimia* i>eukiadvšimt sude
gusių Kauno nunių rudu, kų 
daio mus neprigulraybės prie
šai, trukdydami lui*vęt vidu
mi išvien su kultūros nevido
nais, kad tik įvyktų Keturme

čio Neimu nuturima*. Bo uit- 
junės ne visi Rytinių Pakraš
čių Nuvienijimu Komiteto mi
ntu žino ir pagina tų, kų Lie
tuvoje daro “ susipratimų” 
platiuanrieji instruktoriai. Bet 
mums lietuviams dėlto ueai- 
daro lengviuu.

Galime pasidžiaugti, kud 
Rytinių Pakraščių Suvienijimu 
Komitetui nepasisekė jiavuigti 
Lietuvų. Asmuo, kuriuomi gu
lime pasitikėti praneša mum* 
iš Paryžiau*, jog talkininkai 
3 birželiu 1920 sutarė atiduo
ti Lietuvai Vilnių ir Garduuj 
Ik* plebiscitu, u dalnir lenkų 
užimtose vietose Suvalkų gu
bernijoje pervesti plebiscitų 11c 
lenkams valdant, bot t alki uni
kalu* kontroliuojant. Plebis<i- 
tii* reiškia visų vietos gyven
tojų užklausimas. Mes neno
ri nu* sulenkėjusių uj»vu žemių 
atgriebti. Ne kus mum* butų 
naudu, gauti u t gal į Lietuvų 
tuos, kurie jo* utsižailėjo. Tik-

T~\, /J« m, « L^”
JLHUyOLD JLYčUClO i-viii.

(Pono Milašiaus straipsnis, at- 
spauadintas prancūzų laikraš

tyj “Lo Rappel” Gegužės 
29 d., 1920 m.

viuio komiteto.
Dabar komitetu* inrjs pla-

I cinu dirbti. Jis juu pasamdė 
visų eilę instrukt *ri<b kurie
turi dirbti drauge *u njiskri-

l

tai be Vilmau* u paeiti nega

Dalykas visai netikėtinas, 
knd p. Čičerino. Tarybų Ru
sijos Užmoiūo Reikalams Ko
misaro, protestai alijantams 
už rėmimų Lmkijos daliarti- 
niuosc žygiuose Ukrainoje ga
lėtų rasti ]>ateisiniino toj plo
tmėj, kurios Santarvė laikosi 
santikiuosv su lenkais. Didžio
sios Britanijos pareiškimas 
delei ginklų ir amunicijos 
vartojimo kare Ukrainoj kal
ba visai aiškiai. Prancūzijos 
velčia ramumas, tai rezulta
tas jos atidžios akcijos, ir rei
klu būti visai naivu politikos 
situacijoj, kad netėmyti pas
merkimo lenkų karo Ukrainoj.

Domentis tuo, kokių puikių 
rolę butų galėjus atlikti Ix*n- 
kiin dnmnkTstiTim. kitu tautu 
ncpriklauromyltę mokunli ger
bti, ut-tatant nuo maskolio 
jungo i«asiliiiosavusia> vaL-iy- 
bea; suprantant, kukį uždavi
nį Santarvė, u ypai’ Prancūzija 
stato tai šalini, kuri yra jų 
|uišauktu, kad ateityj sulai
kius vokiečių įsivyravimų Ru
sijos Inukiumume susitvarkiua* 
visa širdimi norėtumei gauti 
]uimnto atsakomybę už visas 
Ismkijos politikos klnidas su
versti unt galvų vien kai-ku- 
rių jos vadų ar ant kai-kurių 
jairtijų. Bet tos tautos nelai
mei ]Midėjima> yra toks, kad 
prisieina pn>tatyti klausimų, 
ar tik ne viaa ta tautu, pra
dedant nuo pačių dešiniųjų 
ir baigiant jaičiais kairiai
siais, kulta to nieku neputri- 
sinauiu imperijalizmu, kuris 
pjudina kaimynus, msluoda 
ramybės 1‘rancuzijai liei San
tarvei ir gręsia įkaitinti tau
tinius jaiiMims diilžiosio.- Ru
sijos širdyj, pradedamu tokiu 
budu Santarvės valatyliėins vi
sai nepageidaujamų akcijų.

Prie to viso jau išanksto nu 
nuitonm, kad lenkų žygis Uk
rainoj prakištas. Gali būt 
pirmieji lenkų nepasisekimai 
ir Prancūzijos nepritarimo n- 
tvilus jHirtdškimas Varšuvos 
vyriausybei, privers lenkus, 
kurie, Im* aliejonės, jau turė
jo laiko laistvlH'ti daugiau ne
gu atsargių isiairijų kitų San
tarvės valstybių, galų gule 
utxižv4*lgti į savo durbus. Ge
nerolo Szeptyckio paskyrimas 
vieton buvusio Pilsudskiu vy
riausiuoju karo vudu, aiškiai 
rodo orijentacijos atmainų ir 
jau manoma, kud čiu yru ]»n- 
tres Jzmkijos valstybei pirmi- 
uinko įnicijatyvu.

Įjunku tautu Liliui greitai 
pasiduoda cntnzijazumi. Ne
jaugi ji savo S4»novės didvyrių 
žygių ntsimindnmu jau |ainii- 
ršu savo vergijų, kurioj tik

mažai iudumauja romantizmo 
žygiu, šiandien rito pirm rei
kia rupiutim, kad badu. nenu- 
mirna ir kad raudonosios a- 
UHrcbijos tvano laimingu! iš
vengus. Jei butų jmvojinga 
suvo impulsais pati minia 
užaugusi intakoj Nienkieui- 
czio-tvarinių “Ugnimi ir kar
du,” tai turėdama sau vgdn 
ž.u:ogų. kuria - trfteipclno jos 
pasitikėjimų, bei jos me ii? 
pats turėdamas tikro vado 
privalumus, energijų ir lyg
svarą — toji minia kartais 
lengvai ir greitai g»l pasiduo
ti proto nurodymams. Gene
rolas Pilsudskis yia lietuvis, 
diandien tat jau', kiekvienam 
žinoma iš pareiškimų paties 
generolo, kuria didžiuojasi sa
vo kilme, ir ne liereikalo! 
Lai instpiruoja jį Jageloii, Mic
kevičiaus ir Koečiuškos dva
sia ir tenurodo jam tikrų k«- 
’in jo nkriint tAfaiS’in’ rnrhr’ 
vargtų* atgijuaioa išakijus ir 
laimei Lietuvos, taikos ginė
jos. kurios nepriklausomybę 
ntscnai Europa paskelbė.

Ko nori iš Lenkijos Pran
cūzija ir jos alijantai! Dabar, 
kuomet visas pasaulis taikos 
ištroškę.-, niekas lenkų nepra
šo, kad jie demonstruot savo 
brangius kariškus gabumus, 
kuriuos jmveldėjo tino prubo 
yių ir kuriuos vainikuoja trys 
L'nkijos iiadolinini.ii.

l’iiminusia Santarvė norėtų, 
kad L-nkija butų gyvu liarje- 
ru ties Vokietija, nuo kurios 
MH-ijalis Įmsaulis atsisuko, ir 
ties anarchiška Rusijn, karių 
remiu gura dalia Azijos. B<> to, 
dar butų jiugeidaujama, kilti 
Lenkijos akcijų kourdinuotų 
tns n«*p:iklautionim >»s vaisty- 
l»es, kurio* atsirado Romano
vų valstybei sugriuvus, štai 
kur gludi augštte izeukijo.- 
uždaviriya ir jam lenkui furi
jų jiušvęsti visas «avo jiegas 
nuo pinuos dienon savu nepri- 
kluUsuni) Im-s atgavimo. Juk 
lx*nkiju gavu tų brangių savo 
ue.prikluusotnylię ne už savo 
prabočių darbus, ne už saio 
ištiki myhę savu senoms t radi- 
<*ijoms,nv delei tautų teikės 
laisvo upsispremliino ir netei
sybės delei. Nepriklausomy- 
įsi* jai yru duota iš atžvilgiu 
vien į tų mažų prievole, kurių 
ji privalu utlikti sulig savo 
geogrufinių padėjimų, sudary
dama užtvarų vokiečių guly- 
ln*i — ir paramų uepriklau- 
sumoms vul-tylM'Hm, dm tik 
vukiir alsirudusioinK 6tai ko
kios politikos turėjo laikyti.- 
Lenkija ]»er tuos dvejus me
tus?

Bet vietoj to. kų ji darė, 
kuo ji užsiiminėjof Ji užsii
minėjo nelemtu siunti ne jiuiu 
savo ginkUfutų logljoiių ka
riauti į visas ta* šalis, kur,

t

lime. o

Jau k«»li*yk laisakėinn Įiiie-
žūsti: del kurių tvirtinHiis*,
kad Viliaus yru Lietuvos nuo-

Vakar buvo! Nejaugi jos šir
dyj dega noras parodyti vi
sam |Misauliui, kad ji ligi šiai
vis tebelieka karžygio Ho-

Ik* abejonės, laisvės ir nuo
saikumo politika būt davus jai
vien ištikiuių < i rungų.

Ntai keletu.- faktų įlinkų

uių komi tetai*. Kovu mėnesije
1920 m. į komitetų tupu įmi-

savyliė. Dabar nebesinori st bieskiu latnkijuf Dėju, tuusų
nuomonė* put vi rtinimui.

kartoti. Vilnius yra ne vien
Lietuvos gvležiiikdių centras,

kvįcsti ir įstojo šitie visuo
menė* veikėjai: Kaziuucrz 
Bispiug. Adam Bogdumm hz, 
kunignik.-tis \\ įtuld Czarlury- 
jriri, atstovas dr. Stefau Frl- 
kuwski utstovus Ludvik Gdy, 
atstovus Wludy*luw Grubski iš 

k Gmieiim, gmia* A. Juiulst t, 
k atstovu* lgnacy Kaminski, 1*
! u*f Kavecki, Fr. Karpiusio, 
' |0Htova<< kun. Kuzi

B mierz Lutuslaaski, atstovus 
s kum Slaitiflaw Mttęirjrtiic:, 

F sfsttovas Mieline! MarrL n t 
I stovą* A. Mur\ i*ki. Jun Nic- j
į mevuiez, uUluv as A. Piotro*-'nų \ Ūmaus lietuviam* dėl ka-

bet taip gi ir Lietuvos istori
jos širdis. Kol Vilniaus netu
rėsim, tol nebus kalbus apie 
rūmų iHisištaikčjimų *u ju už- 
grobikai*.

VYSKUPO KAREVI6I0
PADĖKA.'

(Prisiųsta.)

Kun. Dėsniui,
G rand-Rapids, Mieli;

Gerbiamas Klebonai: 
Tomisto* aukų .'MM M) utiksi-

laikais, gadynėje azijatiškos
Vakaruos** Lenkija tnri*jo

revoliurijoa
kios socijalinės

rytum* ir smar
evoliucijos

vakaruose žnauiės jau laluiį

ro nukentėjusioms šelpti ir į- 
telkti kunigai Kurktai, ir 2259 
auksinus lemaičių Vyskupijos 
vargšams šelpti aš jo u iš Kau
no Iždines gavau ir nuošir 
džiai vurgšų v arti u /ariu Tu- 
mistYt už lai ariu.

Melsdamos Dievu jstl'.imos 
Taunstos darbams laku su 
j togu r Imi

* P. Karevičius, vvskupas 
Kaunas, S gegužiu, 3920. • 
(Vyskupo Antspaudas).

imturuJę draugę prieš vokie
čius, L y. čekų -lovukų žemę.
Du bari i e* metu čekai su len
kui* kaujusi ToMuie, akyse 
Vokietijos, zu-iielkusio* savu 
sucijulini rekoii-trukcijai, kuri 
greitu laiku spuirkiau įsigalės 
|M*r UiikuB -*uturtį su aus
trais.

Rytuose L-ukijos imi vi raly-
niu* ir jos * imu gimus priderė
jo vien nuo to, kad jo* fmli- 
tiki»* tikri ja n**taty priešin
ga p'litinei akcijai Kantų r vės
valstybių. Prancūzija. Augti-
jo, Italija iui k«dtia Pabalti
jo* karštų nepriklausomybę.
Kų-gi daro Lenkija! Ji užuua

—
Tokiu budo išviso Lietuvos 

Raudonųjam Kryžiui, nuo A 
merikos lietuvių per vlų^ lai
kų liko tepriduotn juokingai 
maža suma, išviso sulig kur
so apie dešimtį dolieriu, kuo
met yra daromi nuolatiniai tų 
pinigų rinkimai ir skaitomi 
net dešimtimis tūkstančių.

Gal būt Lietuvos Raud. 
Kryžius upiurvjęs yra po hų-

ginkluota j ir g n Lietuvių pie- 
tinas provincija* ir jos uosti
nę Vilnių h lig šiol aUisako 
pripažinti alijantų paskelbtų 
nepriklausomybę. Rezultatas 
toks: nepriklausomoji Lietuva 
— iiaturaU talkininkė prieš 
Rusijos ir Vokietijos reakci
jų — neturi vilties ateityj pa- 
matyti savo kaimynę ausip- 
ialu»4u, u lry« l uouiūjus kra-i 
štai, kuriems gręsia Rusijos Į landžiu 27 dienos ir dauginu 
ir Vokietijos pavojus, priver
sti įtraukti dar vienų vardų 
į savo priešų sąrašų.

Pietuose randasi Ukraina, 
plačiausia šalis, kurios praei
tis, kalba, tikvlm. kultūra, rei
kalui ir socijalė sudėtis jų ri
ša su Rusijos likimu. Ir todėl 
.Santarvė, aųamningui spręsda
ma Rusijos padėtį ateityj, 
uoUurint į tai, apie koki) Ru
si jų čion krtlhuniu.sveiku pro
to vedamu pulieka kol kas l'- 
k rainos klausimų neišrišta 
lx*nkiju-gi drįsta vurylies li
gi pačio Kijevo, nepaisydama 
rišiko sukelti prie ginklo visų 
4 Ūsų UlHlU U UdUUUUll lutų
jų okupacijų 1 .enk i jos terito
rijų. kurioms iš vakarų gię- 
»ia Vokietija.

Ko-gi tikrai reikalauja San
tarvės valstybės 1 Jus reika
lauja taikus, politinė* taikom 
)>er kurių galėtų prasidėti pa
saulyje socijalio tautoms sau
gumo vyk.tinimas ir nepap
rastų reformų darbas. Angli
ja galvoja vien apie tui, kaip 
sustiprinti pasaulyje aavotlar 

nevisai nusistovėjuųias j>er- 
galvs. Amerikai visu pirm ru
pi. kad apsaugojus savo pra
monę ir prekybų, kurios svy
ruoja pavojuje. l*rancpziju ie- 

vokiv- 
tureli 
ir nc-

T

DR. J. SHINGLMAN '

eko garantijos prieš 
čius, kad jai rytuose 
tvarkoje dotuok ratingų 
skaldomų Europą.

Visas pasaulis reikalauja iš 
1a-ūki jos, kud ji atsižadėtų 
caro politikos priemonių sve
timoms teritorijoms grubti,kad 
ji susiorganizuotų suvo pri
valomose sienose, kad ji jm- 
siskubintų paskelbti Lietuvos 
nepriklausomybę, kad grei
čiau evakuotų ginkluota jie- 
ga užimtus šalis ir susijung
tų su Baltijos kraštais tokiu 
budu įvykdiudama Prancūzi
jos ir jos alijantų eu manymus. 
Ant galo Rusijoje ir Ekraino- 
jv tepalieka įvykimus vysty
ti** ir eiti savo loginiais ke
liais.

Mes nekalbame *u šalimi, 
bet kreipiamės į žmones ir j 
“žmogų.”

LIETUVOS ATSTOVYBĖS
PRANEŠIMAS. FH

Lietuvos Raudonojo Kry
žiau/ vyriaaaioji valdyba laiš
ku, nuo balandžio 27 dienos, 
Š. m., N-317, į Lietuvos at
stovo Amerikoje fiaklausiinų.
kiek ji yru gavusi pinigų iš
Amerikos lietuvių, šiaip atsa
ko:

Kas link žinių ajiie pi ui gus,
gautus iŠ Amerikos lietuvių,
šiuoiui prunošamu. kad iki
Šimu laikui vyriausioji Liet-
Raud. Kryžiaus Vuld.vba yru
gavosi viso l,8B0 nnkainų — 
gyvais pinigais, įplaukusių 
knson:

a) Per p. PuJUinavi&ų če
kiu per iJthuaniauSidoaCorp. 
Nr. 1654 ....................... 200 auk.

kiu.per JalhuMiūmi Salus
N-1G69

pinigų, bet prisieina visgi nu- 
sis tebūti, kad iki tam laikui 
taip nurita! tebuvo gauta.

Iautuvo* Raudonasis Kry
žius, kaip* ir kitų valsty
bių panašios įataigus, yra pu
siau ofierjalė įstaiga. Jis už
laiko keletu ligoninių Kaune 
ir kituose miestuose, o karo 
metu nešu jxigelhą visame pa
fronte. Lietuviai vyriausybė 
per Ministcrių Kabinetų yra 
asignavusi Šimtus tnkstaFčių 
tos įstaigos užlaikymui, o Lie
tuvoje nemaža surinktu aukų. 
Visa atskaityta yra vedama 
po valdžios kontrole ir. žino
mu, juui mivulu {Upeli, uuų 
surinktieji jo nnudon nuo Lie
tuvos piliečių pinigai nenuei
tų kur į šalį. Todėl šiuomi 
kviečiu visas lietuvių įstai
gas ir organizacijas, kurios 
yra užsiėmusios Lietuvos Rau 
donojo Kryžiaus rėmimu nr 
sušelpimu, suteikti Lietuvos l 
Atstovybei Amerikoje (Rep- 
reacntative of Lithuania in 
Abierica, 703-15 th St., N. W., 
Wa.«hingtun, D. C.) žinių.

1) Kiek nuo pat karo pra
džios yra čionai lietuvių surin
kta lietu vo* Ruud. Kryžiui 
ir kiek jau iki šiam laikui 
IMudųsta Lietuvon ar tai eta- ■ 
čia! Lietuvos Raud. Kryžiui.: 
ar kokiai nors va kilios ypatai,, 
kad atiduotų Uetuvos Raud.j 
Kryžiui.

2) Jeigu keno nors buvo 
pasiųsta ir pinigai tapo iki 
šiol nepriduoti, tai prašoma 
duoti prirodymų,

« ■X

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja «a nu««l 

on«w *14" So. Morkau St. 
Kerte M-m St*. Clilcago, IIL

8PECIJ AUSTAS 
auterUSrg, VyrUkę, tadpsi ekro- 

nUUtg Ilgę.
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Dr. L L MAKARAS 
Oyftrtejaa tr <
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kuomet, 
kuru ir per kų buvo pasiųsti, 
idant Lietuvos Atstovybė ga
lėtų suieškoti tuos pinigus ir 
įteikti Lietuvos Raud. Kry
žiui.

J. Vileišis,
Lietuvos Atstovas Am.

Redakcijos pastaba. Apie 
draudimų krikštyti mirštantį 
vgikų Raudonojo Kryžiaus įs
taigoje, apie pajuokimų mal
dos Raudonojo Kryžiaus prie
glaudoje Kaune p. Vileišis 
taip-gi negavo žinių. Jis neži
no, kad iš Amerikos ta]x> pa
siųstas į Lietuvą dr-as Rut
kauskas, kuris suteikia var
guoliams jmgvlbų, neužgauda- 
mas jų tikėjimo jausimų.

AKUšERKA
I

KX'

AB ŽINAI?

Jog niai/ta* turi būt užden
gta*, kaip krautuvėj, taip ir 
namie.

Jog vėžio liga išgydomu, 
jeigu j laikų sugauta.

■
I

ADVOKATAS
um«* IMdml<«iyli

29 South La Šalie Street ~

TdefoiK. llmiKinl »IH

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

1331 S. II*Ulrtl Mr. 
Cblaųm. tll. 

VALANDOS: S—II A. M.
J—S: T—S P. M.

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

I

K

TeL OmiiiMl
«>« I

DR. S. NAiKELIS

28—11—1920 — taippat če

400 auk.
23—11 taipĮMit čekiu N-1687

1000 auk
Nuo Sv. JVtro ir Povilo <ir-

ju* ir nežinia nuo ko 28«X1-
1919 čekių Utbusnisn Sek-
(k>rp. — N-104 .... 2(M) ank.

lšvtao ........1800 auk.

■
_ P**

Jetuvis Advokatas
IA .i.it

«••• w> *4»°A
CRirson. hj.

i'H
■UWl



Penktadieni*, birželis 25 1920 
/ , 
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ROSELAND. ILL

Birželio 6 d. musų purapija 
turi-jo iškilmingą apvaikšeio 
jimą Dievo Kūno šventės. Ap- 
VuiKsamujime dalyvavo vjsoa 
Šyinesnės vietinės lietuvių dr- 
jo.H ra savo ženklais ir vėlia
vom)*. Eniimią tiek prisirinko 
J panuihlAA, kad vos baaayčiun 
sutilpo; daugeliu pasitenkino 
Movėdami pricmnffėje (arlm 
kiirji Lietuvoj yra tariamu. 
•‘liobineiujv.”) Visą šventą
]iarupijun cho ra?- ir Pučiamoji 
Rosehtndo Lietuvių Orkestru 
pritarė prakilnių ceremoniją 
ir procesiją išpildymui.‘Alto- 

, riai, kaip Imžnyčiojo, taip ir 
lauku skendo gyvose lelijose. 

•Mokyklos vaikų dalyvavimas 
procesijoje, jų uprėtlalni, mer
gaičių kvielkumis barstymas, 
ministrantų nauji šilkiniai ru- 
bm Uvr^ug varu* ouyiju <sou 
puošnumu. PąiIs klebonu* kun. 
I*. Lapeliu tą dieną vartojo 
visose rervuionijiMu* branginu
sius bažnytinius rubus, kurių 
įsteiginiui išleista daug Mintą 
dolierių. Tokio gražaus Dievo' 
Kūno Šventės apvaikščiojimo 
Rosclnnde dar niekoti nėra bu
rę pirmiau. Tas jiarodo, kad 
Roselantias kjlu visokiu žvilg
sniu. Ir dtiosnumos žmonių 
bažnyčiai j®s mus žymiai pa 
dt<Įėjo šiuo laiku. Kiek ąykių 
musų klebonus išeina 
kloti, niekad tlidvsnių 
jie neatsisako duoti.

Finansinis purupijos 
yra tvirtas. Visokiems 
jmtoisyuuuus kas rnvt yru iš- 
leidžinnui tukstunčhiis dude
nu.

kolek- 
Hukij

stovis 
extrn

Reporteris.

RAGINE, WIS,

Atauaukunau j Racino 
i lietuvius,

Bacūūečiai! Jau kelios die
nos beliko progai, kurioje ga
lite nusipirkti Lietuvos Lais
vės Paskolos bonų, Žiūrėkite, 
kad iki liepos 1 d. uci vienus 
uubutuinėt neuUikę Lietuvos 
piliečiu pareigą — nenusipirkę 
L. L. P. būną. Visur ir visadu 
•uaivj*.- raginkime, agituokime 
viens Autą įsigyti bonų, kad 
uelikiume užpaaalyj kitų, dar
gi mažesnių, kulumją.

Jus,* Račiau lietuves mote
rys, ir-gi pasidarbuokite Lie 
Uitos paskolai. Jąs lengvai 
galite j Kalbėti savu vyrui pas
kolinti Lietuvai $J0, $10U m 
$000 dul. Jūsų meilus žodžiai 
gali buumikštiuti ir kiečiausią 
vyro širdį. Jus daugiau uegu 
vyrai galite pasidarbuoti ir 
už tą pasidarbavimą tėvynė 
ainiuįui jums bus dėkingu

ir tu, jaunikaiti ir mergaite, 
įsigyk iu. L. P. būną, prisidek 
pne šilo prakilnaus darbo- 
Kkamrlr rm»Miilf«hritni < Imi iri u «• ■ .........r...............
Ums pimpis paskelimt suv? 
tėvynei. Ji ueprašo, kml mes 
aukotume, bet fcd paskubu Į 
tume. Dėkingi turėtume būti 
savo tėvynei, kad ji tik uek 
iš musų reikalauja. gy- 
vendmin šioje šalyje, numatė
me karo audros, nepatyremo 
badu, nė vargo, kiek patyrė 
musų broliai tėvynėje. Vargo,

• rcrMTit a

A. PETKAUS & CO.
Mortčage Bank 

•tu rsTsie ins jrance 
Euhopean American Bureau
lunu r.' i., Pi iirtli

nelaimių prislėgti jie nenusi
minė: kaip viena* 41 no
Atilčn, apgynė Lietuvą nuo 
priešų, iškovojo jai laisvę ir 
plačiam pasauliui paskui Ik\ 
k»d Lietuva juu laisvu ir ne
priklausoma. Jeigu musų bro
liai, vargo ir nelaimių pris
pausti, visas pastangas dėjo, 
kad iškovoti Lietuvai taisyt ir 
ncpriklausmnyiię, tai kokia-gi 
gėda hutų mums nejsiskolinti 
nors šimtinės, kad palaikyti 
tų laisvę ir įiepriklmiHuiiiylię. 
Kn sargauti motinu sakytų 
sumii ur dukteriai, jei prašytų 
vandens, o jis ar ji nopaduutų. 
Taip pat ir Lietuva.

Taigi, kud neužsitraukti to- 
kilis rūstybės, pirkime bonų. 
laii nesiranda lietuvio, kuris 
Atsisakytų nuo prisidėjimu 
prie L. L. Paskolos ir atrisa- 
kvtu pirkti lxmų.

Pov. Kul.

=====
I L«<Ka»«ii t

tie.”
4) Paaiškėjus, kad didžiu

ma kitataučių agentūrų labai 
išnaudoja lietuvius, dargi ne- 
suteikdami tinkamo putuma 
viiuo, ftatariiunu Amerikos lie
tuviams kreipties prie lietuvių 
agentūrų.

5) -Taipgi pnniškėius knd 
kai kurie ir lietuviai (delei 
tūlą priežaščių pavardžių ne
paduodamo) pradeda sekti pė
domis kitataučių išnaudotojų 
ir stengiasi skriausti lietuviui- 
išnešta jiems papeikimas ir 
patariama Amerikos lietu
viams kreipties prie teisingų 
išbandytų lietuviškų agontu- 
;-ų.

Kolonijos pirmininkus
A. B. Stankevičius 

Kolonijos sekretorius
A. M. Mažieka.

Geg, 31 d,. L92d m.
loaivas ‘•Baltic,’’ Aliau ūku 

vandenynas.

i

DRAUGAS

CICERO, ILL

•Katrie pirkote 1*. L P. bonų 
ir pilnai užmokėjote, ateikite 
atsiimti, juos, nes Lietums 
Misija jau prisiuntė,

Ateidumi atsineškite kvi
tus ir atvirutes, nes be jų liū
nai nebus ištluodnini.

Bonai bus dalinami pėtny- 
čios VHk., birželio 25 d., Sv. 
Ajitun0 parap. svetainėje. Ku
rie tlur nesate pirkę, neĮmiuir- 
škitv nusipirkti, nes laikas jw- 
skolos jau baigiasi.

Kas jiirks jniokėdauias pil
nų sumą, tas tuojau* gitus ir 
lioną. 1-ai kiekvienas lietuvis 
atsimena, kad daliartin”i lie
tuvių gentkurtei tajiu skirta 
jailiuosuoti tėvynę iš vergijos 
pančių. Ko busime verti, jei 
savo pareigų neut liksime T 
Buriančio* musų tautos geut- 
knrtep kvik* mus už nerangu
mą nešdamos svetimą jungą, 
o pasaulis su Įuuiieka žiūrės 
į mus.

Užtat, lai nelieka nei vie 
no, ktira nebūtų prisidėjęs prie 
paliuosuvhuo musų tėvynės, 
skolindamas jai sulig savo iš
galės.

Komitetui (Duq ureno, Pa.) 
Pranešimą gavome vėlai, to
dėl negalėjome patalpinti.

uiiuiuiimiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiin

NEPAPRASTAS BAR-

lu-Parsiduoda

laii pigiai ant 3 

lubų uiur>nis 

nunuis frontu- 
Z žilo akmens.

Guzas, elektra, vanos, šilto 
vandens šiluma. Randus ne- 

Kainn 
Bridge-

mūrinis

S. T.

PROTOKOLAI LIETUVIŲ 
KOLONUOS ANT LAIVO

“BALTIC."

(PrimąMa.)

Lietuvių kolonija unt 
“Paltie ” turėjo visą eilę sū
ri rink imą. bet delei ją loka
lūs svarbu* paduodame tik 
mkuriuos svarliesnius.

Gegužio 23 d. būrelis lietu
vių. keliaująs laivu “Baltie*’, 
turėjo pndiininarj snairinki- 
iną, kuriame nutarė suorgani
zuoti lietuvių koloniją ant lai
vo “Baltic” ir išrinko tam 
reikalai atlikti valdybą iš pir
mininko A. B. Stankevičiaus 
ir uekr. A. Si. Sduieikos.

Geg. 26 d. valdyba raporta
vo, kod ant laivo ••Baltic” 
surasta 14 vyrų, 2 moterį ir 
6 vaikui, šiame su.ririnkime nu
tari)) sušaukti viitnotinį lietu
vių susirinkiiuą 27 d. geg.

Geg. 27 d. visuotiniame su
sirinkime dalyvavo vui 14 vy
rą; snMirinkime nutarta;

1) kad visi lietuviai, ke-
.liaujanti kokia nors linijų, lai
kytųsi būryje, idant, reikalai 
esant, gidėtų kita kitam gel-

2) Sulig išgulės išmokti 
Lietuvos himną ir kitas lietu- 
viekas dainas, idant vaiiuo 
jnnt Lietuvon pe.r nibriųą jus

3) Rasta reikalingu praneš 
Ii į Amerikon lietuvių laikraš-

laivo

ša $125.00 j niėoet<j. 
$11,200.00 randus ant 
|K>rto..

Parsiduoda gražus
namas 8 metą senumo. 2 fia
lai 5—6 kam burini guzas, ele
ktra ir vanos cementinis ba- 
sementas nnt Francisco Avė. 
tarpe W. 35tli gat. ir*W. 30 
gut. Randus neša ant mėne
sio $65.00. Kuinu $6,750.00.

Parsiduoda pigiai, genis 
mūrinis munns. ant Bridge. 
jKirto. 4 flutui |>o 4 kambarius 
nugštas akmeninis bnsemcutns 
nunias yra nesenas ir gerai ap
taisytas. Randus ant mėnesiu 
nešu $54.00. Kaina $*>.650JM>.

Netikėtai parsiduoda na
mas tuurinin aut 2 lubų G—7 
kambariui, slogus labai geras 
ištaisytas dėl drabužių džiovi
nimu. Randus nešu aut -metų 
$45.00. Kuinu $4.400.00 nnt 
Bridgujuirtu prie Šv. Jurgio 
Ijužayėiiįs.

Bei jailtrenių infonnndjų 
kreipkitės į ofii>ą:

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

and Stearn Ship Tiekėte.
3402 8. Halsted 8t. Chicago. 

TeL Yards 5379

FAHMlH OPA
Uttorrni Ir Kattdltlė lietuvių Upvy- 
vemtole vieta)*, prie Jaram luti, 
nyčhae t>ric£aatui perdu t luta imtinai 
ant vitltie.

•ik U . *3 KU

t

AKT ni'imiuu
4 kiuuburlų uivdtula uoli iųl4K etų- 
Cluj vlųliij. DandduuUa eilini. At- 
aUaukito ned>Uwj 10 ryla Iki 7 valu-'

tonu Anltar A»«. 
jtrtr D»»lunl (40) Ate. j

THE STREETS CO.

Leiberiai

Gera mokestis Ir darlio są
lygos, ir pasiuvus darlaui,

A ISISU U k i U,

FAHMOS
Du bu p gerinusius laika* pa 

riiiurėli kada javai nmtyti- 
pa* mus gulinta pamatyt pui
kių kviet^ą, rugių, kurną, do
bilų. ulfulfos, gružių ūkių >i 
puikinis hn<Wnkni«, pimuiiL 
geroms ganykloms girai ntvn 
žinot imt 4 Lto|M><, kntin Lie 
tuvių Ūkininkų bus Piknikas. 
Musų Draugijų5 Komitetas I 
laukt* svečių ant depot >nb:i J 
toj. Nedalioj ir Punedėlyj o pas 
nkininkiis bus virto- |mbiit 
kati ir ilgai. Miimi piknike tln-' 
liviius kvlutii.s l'liicagivrių, 
kaip Aldoum Grušaitė, M. Du- 
nduljeiif s|) k'iuipaiiija A. ’ 
Dvylis.

Aš busiu Ubinigoj -ul»at<»j,: 
ir n.'dėlioj 2ti ir 2.7 birželio ’ 
(Juhe) pas J, Grušą, 3147 So.' 
Halsted St. Noredami jmsikal-, 
lieti atsilankykite. Taipgi at
vešiu daug tikro medaus ntm 
llIUsŲ fui mą.

M. VALENčIUS,

Box 96 Hari, Mich.

VASARNAMIAI ANT
RAMUOS.

Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj

lluk klrpdu KL 
rj'Mal vinur rel- 

i k-alnujainl Oe- 
riaiialii* a m a t ii*, 
num IAtn<>klnarn« 
) Icdrtta na vn I- 
Ciy, prllyrinuta 
iliiodainn* moki- 

mintie* Vinto* atdaro*. StM-rllatl* 
KrUuryslcs Kkjrlas. aictiha u£ 
iputMlnn liana.

MASTKR MTRHH. 
tno X'. Mat,- Str.

Kamiia* lulu' Mr. ant -Bu Iu*hj.
K—-------------- ----------- ---- — -

uimmmiiiiiimmimmiimnimmmmi
FPNFCT WFINFP

ORY GOODS
1800 W. 47th kamp. Wood 8ts

Mm duodame dvlMut>a* 
Ketvemetk ir Subatotnla

Dideliame pavirinkime fannaml. 
Vlaoklo raaterbolal. velkami dreba 
tini. Meb*e Ir tekat**

79c
PLUNKSNOS.

Pluksnos
79c

=

Silpnybč*, pųųioantiM ntx> pųnsUirbhno, Mllaima, tanaria tr raumacu 
.a*ttnęinM>, akMOba įtrCanor, jra graliai pralalmnaiaa, v*rU>j*Jit

PAIN-EXPELLERI
Urouf 4 Ktikųln”

ftcimya<*, karina kariai dali no jo jo rtlklanMyjlogų, daugiam bojo sųapatolna. 
Yra tik rionaa I’ain-Eipcllorb ir dėl jura apaaugojlmo, gi jra palaūklintaa 
i»u«a vnubalirukliu

nj; JAMOtlOHz (Įk.aras)
Jalfu ant |>okelio nčra rajahalankltn ikaro, lai Jh nčr* titaną Ir iu» tokio 

nuimkite. Vlooaa a[itlrkow> po ir 7O-* Talpiri galimų gnnti pa* IMirbCju* :
P. AU. RtcnrEK & CO., Dt>-JAU Uraodvay. Ncw York

Žvairas Akis Galima Išgydyti

Kurie rengėtės nnt ilgesnio 
laiko praleisti pasilsiu (vaka
ri ją) dienns. u Inhjuu.riii šei
mynos, tai galite gauti pui
kių vasarnamių (Cottagvs) 
arba pavienių kambarių ant' 
jnu senai Lietuviams žinomus 
(Leiuont’ti Rc*sori Fanuos, So
dus, Mieli.)

Vaaumauiiai ir fivieni ka
mbariai pnssirandiius su lovo
mis, — valgius patyu turės 
pusiguminti. Visokie valgiai 
— mėaa ir groi-crnė — yra 
pristatomi 'nnr‘vm!o‘ "kbžnu 
diena, per •bučerių, iš Benton 
llurbor.

Norite plntcsuių žinią, 
džiu rašyti pas

A. J. LEM0NT. 
Lemont’s Resort Farrn,

Sodus, Michigan.

niiiimiiimmiiiiiiimiiimiimiiiimimii

STII’MI'K VAIKAI.
HuvtrI IT inity aintlo. Paatovl vintn 
nllt'riutii vuiku! draėkyll įtrūkimi in 
lapu* ir dirbti |,rcw> 
uml.ae aavalt'-j«.

Alalkaukltr
Mr. BuUoek. Tnd 

rulilUliint: Cu. a2Xi>

rutmyj. 4 K vai

Pirma ir Paskui
» iki «

Mutiu „tiM'ljalui įvairiu aklų n- 
<tynian kaltiK jhiIm MVlUI. Ž.000 pa- 
•aktnlnmi alaltlklinų. tx< aka Kloji
mo. cbuvotavmoa ar llgonhiiila. 
VlMa darbaa ciano otl.v yrn lipti- 
durniui prr vlotm amlhinliyina At- 
rllniikllu ) liūlio ufiaų. arba /pnlui!- 
lH''klt i>u arkunčloiiil* nvacti.il 11- 
O'dytonila ypatoml*.

irtai yrn l-irtuvilkl pcrtentnl. au 
kurini* kailio naalaltK-tl aavo luti, 
boję:

lĮoplilc Mnatcra—4S2* So. Pauli
na Htr.

Martini tluffiltM—fili So l'all- 
fornla Avė.

■ 'bu* DukUin—43S< So. \Vo<>4 
SlT.

Kninoa prtetnamr>|. Itelknlaukl- 
ta lludinloju Jimij apylinkėj.

?1 ttv'iil .nt Blate •>!-

Frankhn 0. Carter, M. D.
AkK 

ISO SO.
Ukaba

|r Gerkle 
Stale Str. (liidMco, III. 
nu ■ukkm’Uuata ►rito*.

Ncdcllomi* 10 Iki II.
::

mol-

THE STREETS CO.

Proga

kurą taisyt ujama, karų luisy- 
tojų piigelbininkams i rin ką 
taisytojams ir nuthurinius dir
bti nuo štukų ir uždirbti di
delius pinigus prie taisymo 
freigbt karą. Gero# darbo NJ- 
lygos ir pastovus durims.

Atsišaukite

We:.t 48th St ir So. Morgan st.

r—

Buli-rrlck
Nu. Vark Ale.

Reikaliiisii* vielos mnaioiu* vaiku
čiam*. Kernium nuniuoao. I'ulliidUI- 
liuli rolkalinyl. Atal&auklti, | tlilld- 
reti'a Hiutir GimmiMoii. i’lty liall. 
WMtwt*un. Conn. inn* I1:OO ir 
1 .Ml,' arba rūkykite pruduadamt p%- 
Uudijttntta.

AVT PARDAVIMO 
pulki tr caru Grooernė Ii Mnldninlu 
krautuvė. Puikioj Viliuj. tJclul'lu Ir 
Ir Lenkti upn'vontoj. Butui, Uullrb- 
taa prr k motiia

AtadkauklUt
KAZ. VKNCKl'4,

4X32 siu Hermltasc Avr.

r'arniduoda T»ry Ouode" Krautuvė 
areliu laiku. Ilitnle lAdrblna I metai 
kaip lO-vi'OU aut vieta*. I*rloLu>U* 
pnrdiivuno pirkėjas putini ant vir
tau

Alei laukite
3«25 S. HelMcil str. Chlca*o, III.

REIKALINGI LEIBERIAI

del fabriku ilarl»o. Pastovus 
darbas.

LINK BELT C0.

39th ir Stewart Avė.

REIKALINGI

r

E

PASKUTINE SAVAITE!!
INSIGYTI PASPORTUS

I

Kurie norite valiuoti Lietuvon šįmet.

Pasiskubinkite irpriduokite savo prašymus prieš 

Birželio 30, 1920. Nes vėliaus pasportai nepilieėiams ne

bus išduodami.

Norint gauti gera ir teisingą patarnavimą kreipki

tės pas

L1THUAN1AN-AMER1CAN 1NF0RMAT1ON BUREAU

3114 So. Halsted St. Chicago, iii.

I
= 
=
E
=
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I Extra Pranešimas!
. giliumi pranešu savo kostumieriams, kud aš sugry- 
žau iš ligonbuėio ir vėl pradedu savo darbą Ceverykų 
taisymo. Mano kaino.' 25c. pigesni* negu kitur mokė
si, jei netiki jierritikrink. Dariuj atiteko gerui, greitai 
ir pigiai, už darbą savo garantuoju.

Taipjmt turiu senus mados čeverykų, parduodu po 
$2.511, $3.ta) ir $3.50. Reikalo kreipkitės j»a.*mane. o bu
site užganėdinti

JUOZAS BŪDVYTIS,
?-'”9 Avc.

ĮĮHIIllUIIUIIimmilimillHIIUIHUIIIIIIIIIIHIIIIinill»IUMI>HWHHHIMmMWaMfla
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visiems lietuviams, kad pas

9=0.00

IMIVANV PRANEŠU
savo kostumieriams ir 
mus dabar eina

Paprasti 
šaukite

Jos B. Clou’ ė' Ran?
534 So. Franklm Sk

miiMi))u>i)i)imiiiiiinHHiiMHU)imi!i>»)muuuiuiini)iui)ii)iiiiu)HiuiimiiJiiiuiii
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Didelis Išpardavimas Namų
■ per Birželio menesį
Irugvu išmokėjimų kiekvienma lengvai pricina- 

Alsišaukitc luojaus pas:

J. POŠKA
4436 Washtenaw Avė. Chicag

Ant

IM, KLIKAI.M HITU

Joe L. Zukovvski
AkST. M«n. 

picai omer.
ŪKIO M. ROOMAIII.T ltOAI>v

mnrt I

4
SPEClAUti IkTAftDAVIMAS

l'araidurola |u*Uil ir nnt pi
lių l»mokcjltnų murinu, name
li* (bunoalow) C kambarių tr 
T lotai. Aloje aavaltrj* turi bū
ti parduota. Kainu *3AtMi,MI.

Taipfi turliuc unt parduri- 
tno lubui pinų laių. imlioj vie- 
toj au pilnai* ••linprcrtcoicnUla“ 
Lotai plotu 27 tj pidna. Il|i<> I1C 
Kainu ir.no.iMi ir auiUUii.

Kaa kitų pavarainlinų atal- 
nM nedėlioję idrlello 27tų !»it> 
Caue 120.60 krt-dllo. VIIMI Al
donui 10 ii ryto iki 4:S0 vai. 
va kam.

Wm. D. Murdock & Co.
REAL EKTAIE

M.KIS OFT1CE

17 N. LA bAld.E KT.

TEI.KJ-XiX.lS FRAMKUM 9MI

3 
c
TmiuuuitiiiiiiiiiiiHiuiuiumHmiHHiiutiimiiimiiimiiiiiiiiiiiiiimHimiuiiuiimH

IMS !• Mikli 4 Xp«-I C Ii lt <4$
rmONt Bcmilivaro OI

Wect 48th ir So. Morgu St.

TeL McKinley 5608 •

nvacti.il
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-> JUBILIEJINIS PIKNIKAS I ===
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Nationąl Grove Riverside, III.

Ld Dievo Apveizdos Parapijos
20 Metu Sukaktuves ir Išvažiavimas

I
=
E

R

NED., BIRŽELIO-JUNE 27, 1920

Tai nepaprastas, bet Jubilieįinis piknikas ir paminėjimas 20 metų sukaktuvių nuo įkū
rimo Dievo Apveizdos parapijos. Senesni ir jaunimas, visi šios parapijos žmonės per ilga laiką 
ruošėsi prie jubilieunio tšvahavuno, deito šioj pramogoj bus visko daugiau tr geriau, negu kad 
esti paprastuose kermošėliuose. Parapijonės pasotins išalkusius skaniais užkandžiais, ištroš
kusius pagirdys saldum midum if gardžiais gėrimėliais, žinoma, gros geri muzikantai. Bus 
žaidimų ir daug, daug negirdėtų-neregelų naujanybių ir smagumu. Tik atvažiuokite kermo- 
šiun, pamatysite, paragausite ir visuomet džiaugsitės, kad nepraleido! laip retai pasitaikančios 
progos. Chicagos ir apielinkės lietuvius ir lietuves kviečia j jubiliejinę pramoga.

z KLEBONAS IR PARAPUONAI.

kusius pagirdys saldum midum if ga

£

K----------------------------------------------------

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. PRANEŠIMAS.

Penktadienis, birž. 25 d., 
šv. Vilhelmas.

Šeštadienis birž. 96 d
av. Jonas ir koviias. kank.

dnr nupeikė 
tr>< nlaftor- 
blogiau.
daiktas, jis

Labdarybės reikalais.

Koletas asmenų trokštu 
irvti Labili ryla kimpą '

DU SUŽEIDĖ PLYŠUSI 
BOMBA.

Apgriauta plumbuoto;o 
• dirbtuvėlė.

dvi

mo
lio- 

<r«» į pO*1•<

Užpraeitą naktį |>adėta Itotn- 
ba ties phitubuotojo dirbtu
vėlės durimis, 4127 So. Statė 
gat. Plyšdama bomba apgrio
vė dirbtuvėlę ir sužeidė 
moteriškes.

Aukomis krito praeivėj 
teriškės. .los yra: Et bei 
hert.*, 4129 So. Dearborn
ir Auna Guest, 3519 Rhodes 
avė.

Abidvi ėjo pro šalj tuo mo
mentu, kuomet šalimais jų 
sprogo iHiniba. Abidvi pritren
ktos prie šaligatvio. Paimtos 
ligoninėn. Tenai pasakojama, 
kad jmvojingai sužeistos.

Sulsmibuota dirbtuvėlė pri
guli Willinmui l)owns. Pasa
kojama, jog ji.* 
garžinoju sti 
and Plumbers”
yienerių metų kartą ties jo 
namais buvo pamesta bomba.

Tad policija mioiiioniatijn. 
kad šitam atsilikime yrn pra
džia karės tarp* plumbuotojų. 
Unija pavartoja pagiežą prieš 
neapkenčiiimą žmogų. *

CHICAGOJE. 
---------------------------------------------------------------;į 

Vadinai, dvm<>krnlų bus lai
mėtą.

Tas sukiršinu republikonų*. 
Gi kuomet Colhy 
r«-nt|ltl»6onn pnHi 
uią, pasidurė dnr 

Suprantamus
tą visą žygį prieš republiko- 
nus atliko mandagioj formoj, 
dailiais žiHlžinis. Bot kas no
rėjo suprasti, tas suprato jo 
kaliais reikšmę.

Republikonai laimi susirū
pinę apie demokratų jmrtijąs 
konvenciją, kuri prasidės a* 
teinantį priiiiadicnj miesto 
San Eraneiseo.

J San Fninciseo šinndie ke
liauja visi stiprinusioji demok
ratų pnrtijos šulai.

,i
cagoję Marųuette Pnrko apie* 
linkėję. Buvo ketinama pirmą 
posėdį padaryti pereitoje ne
dėliojo, Im<I jis tapo atidėtas 
j mslėlijj 27 birželio. Pradžia 
bus tnojaus po pamaldų Av. 
Kazimiero Vienuolyne, t. y. n- 
pie 9:30 rytmetyje. Susirinki
mo vieta 2G.”4 \V. Mnrqnette 
Ihiad" šv. Kazimiero Vienuo
lyno Kapolinnija, mokyklos 
kambary.-. Tikimės, kad at
silankys p. Jiicevyčilis su prar 
kalba.

o perėję antra knrlą galėsite 
kitiems pagelbėti. Nereikia ap
lenkti nei vieno namo. Reikia 
užrašyti kiekvienu lietuvio var
das, ar jia pirks bonų, ar ne, 
nes tas i< i kalinga žinoti.

J. K. Encheris,
L. L. P. Št. Rašt., 

-4-4413 Ko. Mozart

NORTH SIDE.

St

Agota Sadauskaitė .... 50.00
Juozapas Žvirblis ... .* 100.00
Juozapas Giėdrikns .... 50.00 
Jonas Vnlvntiikeviėius iš

Rockfonl, III................. 50.00
Tarnas Alcksiniios .... 50.00 
Mykolas Gustas ........... 50.00
Domini kas l’aulauskis .. 50.00 
Anupras Naniševičius .. 50.00 
.Suteeuus Markūnai 
Antanas Girdžius iš

Peorin. 111. ....

. . uU.UU

50.00

Rengėjai.

I*
ANT PARDAVIMO.

MurlnU nntnaa k Ir C kambario, 
vrM><lraiu apUldoma*. Ix»taa Staltt 
|m*-«!u namn* nauja*. garam* padė
jime Ir sraJUoj vietoj S»<? t<o. Ho- 
ckvell M. panUrliirnU ui 110.0*0.M.

KARŠTAI DARBUOJASI 
GELEŽINKELIŲ DARBO 

TARYBA.

BRIGHTONPARKIEČIŲ 
DOMEI.

L. Vyčių 5-ta kp. rengia fei- 
mininį išvažiavimą birželio 27, 
t. y. nedėlioj, j Forost Preser
ve Brnmell Park.

Šin išvažiaviman kviečiam 
ir kitų kuopų nariai. Draugi? 
kai galėsime pasilinksminti, 
pasidžiaugti gamtos gražumo, i 

i Kelrodis — Reikia paimti 
Mihvaukee-Gale ga treką  rį ir 
važiuoti iki galui. Paskui, jm*-i 
rėjus tiltų, paimti kitą gatve- j 
karį ir važiuoti iki galui. Iš
lipus eiti po dešinei iki išva
žiavimo vietos. Jaunutis.

Metini* tinniaa akiopaa muro t j 
t!T? t

olchtroa ariaau »u vuJuua gvraa ua- 
ma» Ir rnrnni padėjime. Ix>tan SblJI 
kantpaa vieta tt»03 IV. l»lh Rt. 
Brlirhtos Vark panldooda ilk ui 
$•$•$.$$.

K

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgtffi Street

. ilujiois

Volandoa: — I Iki 11 U ryto: 
» po platų Ik! I vok. NadU!o- 
mu nuo t Iki « vaL vakaro.

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

Nes geležinkeliečiai nerimauja

LIETUVOS BONŲ

PRANEŠIMAI.
IŠ T0WN OF LAKE

MmJinU narna*. S pa<jrvenlm<j 7 ir 
7 kambariu vaaoa ir <nxo Avlaaoa 
BUnio Vlata namo* rrrarn atoayja. 
la/laa U»iH vieta blll Ho HaU- 
ted St. arti Bulvaro paraliiuoda la
imi pinai ule ui $<100.00.

A

A: L. R. K. Moterių Sąjungom 
21-mn kuopa taikys snvn pusme
tini susirinkimą., birželio 25 <1^ 
1920 m., šv. Kryžiaus pnr. svet., 
8-tą vnl. vak. Visos narės malo
nėkit atsilankyti, nes turim svars
tymui dnng dalykų.,

Rašt. B. D. K.

ANTANAS DIRKIS . 
mirė birželio 24, 1920 2:10 ry
te. 39 m. amžius. Paėjo iš 
Kauno Gub. Panevėžio P.iv. 
Senamiesto Sodžiaus. 9 me 
tus išgyveno Amerikoje iš ku 
lių 6 metus sirgo. Lietuvoj 
paliko nuliūdime moterį Ma
rijoną ir sūnų Antaną 10 me
tų.

Laidotuvės bus subatoj, 26 
birželio iš šv. Antano bažny
čios 8 vai. ryte j šv. Kazimie
ro kapines.

Kviečiu visus gimines ir pa 
žistamus dalyvauti laidotuvė
se po num. 1330 So. 49th Avė., 
Cicero, Dl. Nubudus, 
Michalina Zajankaitė, 

švogerka.

Marmu namai 3 paryrrntmų ? 
Ir • kamltany tmru npHlldomaa elek
tra* Ivlcan. ~<Tara<*“ drl dviejų nu- 
tomoblllų nniaaa labai garą* Ir ura- 
41 n J vietoj arti Hnlated St. and Gar- 
flrld Bulvaro prekė tiktai $1X000.00.

DeTrlau virt minėt* namų kreipki- 
tA« prie:

Izidorių Pupauską, 
3402 S. Halsted St) 

Tel. Yards 5379U vardiju. D. L. K. Vytauto tai
kys aavo* pricšpUMnetinj kuki rinki
mą nodėlioj, birželio 27 <L, 2 vai. 
po pietų, šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėj. Kviečiami viai narini 
misi rinkti. ne« randam nvnmty- 
mui svarbių reikalų.

Su pagarba
J. Legnugaris, rašt. 

4645 So. Woml Si.

Kadangi L. V. tanių parda
vinėjimas jnu įmiginsi, todėl 
sujudo, sukaito Chicagos aps
kritis darbuotis, nes daug 
dnr trūksta iki paskirtai kvo
tai.I

O mums, brightonparkiečiai, 
ar nereikia ir-gi sukrusti prie 
darbo. Jug mes ir-gi turime 
paskirta kvotą — 60,000 doL—Į 
išpirkti, o iki šiol išpirkome 
tik npie $40,000, ty. $30,000 
savo stotyje, o $10,000 kitose! 
stotyse arbn nuo pardavėjų' 
iš kitų kolonijų, kurios gavo 
kreditą už mpsų pinigu*. Bet

pirko “Draugo” Ofise šie as
menys:

Antanas \Vi 
Morta Šie’ 
Leonardas Jeaevičius 
Kazimieras Rumšas .
---- -Ę

PASPORTV IH.AKKA8
PII.OOMK

Geležinkelių dnrbo taryba 
iš trijų žmonių, kaip žinoma, 
savo raštinę turi (’biragoje ir 
čia darbu ujusi kuoveikiaus iš
rišti klnnrinuj. paliečiantį už- 
moke.-ties padidinimą darbi
ninkam- geležinkeli«*ėinms.

Rytinėse valstijose dėl men
kos užniokesties iš naujo pra
dėjo' nerimauti 
Kni-kurioM* 
sustreikavo. 
Ii streikan. 
vilkins suv<>

(Jei ežia kelių 
viršininkai yra baimėje, 
prieš jų norą gali užsipliekti 
-troikas ir -ugrinuti organiza
cijas.

Pats prezidentus Wil.-ona> 
anų diena pnragino tarybą pa
siskubinti su 
nusprendimu, 
pavojus.

Bet taryba
ties. Jj paskelbė, kml to klau
simo dar neiš rišo ir nežinia 
kaip greitai apsidirbs. Sako, 
tas klausima.- taip sukompli
kuotas. kad užima daug laiko 
viską vi-apusiai aptarti ir su
derinti.

Tad prieš tarybų {lakeliami 
nejmsitenkininmi. Norima ją 
di-kr**dituoti.

Waz£lrd 
vinskieuė

$50.00 
50.00
50.00

. 50.00
I
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Sujudino jis vietos politikus.

Už tokią prekę kokia pirkėjas pasileis. Lotai randasi gražioj dalyj miesto *

*s negali slcubin-

*

PETNYČ1OJ, SUBATOJ IR NEDELIOJ

•>

r>

■fr

3301 S. Halsted StI

«« -

ui-
nn-

SUPERINTENDENTAS 
REIKALAUJA ALGOS.

VALSTYBĖS SEKRETO. 
RIUS BUVO CHICAGOJE.

užsipelnė 
demokratų

M-

Nepraleiskite šios 
(Auclion Sale) Taipgi

• •

nesugyyeuą 
‘•Stvamfittr- 
unija. Pirm

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.”

savo galutiniu 
Nes šaliai yrn

Morgan Park Garden Subdivizin
Ant I 13-tos gatvės ir Ashland Avenue (Važiuojant Halsted 111 karais) 

Išpardavimas prasidės Birželio (June) 25, 26 ir 27 dieną,

pmvažino-

Per 3 Dienas Turės Būti Išparduota 300 Loty

=2

Per Chicngą į San Fmnri-. 
cn pravažiavo vaistytai sek
retorius Colby. Jis čiu užtru
ko kelias valandas.

tb«t užteko ir trumjio įniko 
sukiršinti vietos politikus.

Reikia žinoti, kad sekreto
rius Colby kitu'uavt buvo di
dis mirusio pulk. Roosevelto 
šalininkas. Jis išvien -ii Roo- 
aeveltu daug darbavosi prog- 
resvvci (biiliniizerių) partijai. 
Jluvo ji.- ilii!!** 
senos partijos priešininkas.

Ir kuomet 1916 įlietais pro- 
gresyvė partija. Boosevelto 
vadovaujama, stigryžo atgal 
republikonų partijon ir su ši
ta išnaujo susiliejo. Colby tuo
met nesutiki, būt repnhlikonu. 
ir iš progredvio denioknitn ir 
ėmė veikti demokratų naudai.

Ve kodėl Colby 
dalia riliu; vietą 
administracijoje.

Tndgi dabar jis
dama*; per Chicngą išdrįso pa
kalbinti buvusius progresy
vius jsditikiis neturėti nieko 
bendra su rvpublikonnis, Is-t 
pereiti dejuok nitų pnrtijon. 
Lwtt, Vntl v»-n ,wrl.ir>..

Ir jis jjjireiskė, jog <lidžiįi
ma progresyvių žmonių, l»r 
abejonės, pereis demokratų 
pusėn ateinančiais rinkiniais. I

darbininkai. 
vi<d<ise dalis jų 
Kiti žada pakil- 
jvi tnrylm ilgai 
niiHprenilimų.

orgimizabiji; Inu* žinome, kiek innsų koloni- 
Nes jJl pirko tanių ir kur jie nebū

tų pirkę, mes juos vis priskni- 
tyrimo prie musų kvotos.

Tai-gi, dalmr visi jmrdavi- 
nėlojni prie darbo. Eikime 
namas nuo namo, kur dnr ne
buvome ir ten, kur dnr niekas 
pepirko, urba mažai pirko, bo
nų. Fikiine tuoinis gatvėmis, 
kuriomis pirma ėjome. Tokiu 
budu lengviau Imis surasti bro
lius lietuvius.

Gatvės padalintos sekančiai: 
j pietus nuo Arehcr avė., 
S<>. Art oriau nve. ir So. Canip- 
Indi piTfis pp. J. Pislžiuvelis 
ir 1’. Kvietkus; So. Maple- 
uood avė. ir So. Roekwe!) SL 
pereis pp. J. Poška ir R. An- 
drieliunas; So. Wastitei>aw av. 
ir S«.. Taiman avė. jiereis pp. 
V. Paukštis ir J. Petraitis; So. 
Fairfiekl avė. ir So. Califor- 
nia avė. pereis pp. J. Podžiu- 
velis ir P. Kvietkus; So. Mo- 
zart St. ir So. Frnncisco avė. 
jiereis pp. B. Nenartonis, ir 
R. Nenartonis; W. 46tli St W. 
4Gth place ir W. 4<>th St. pe
reis pp. J. J. Paleikis; So. 
Richmond St. ir So. Sacra- 
mento nve. pereis pp. Izd. 
Paškauskas , o j žiemius nuo 
Archer avė. pereis visas lie
tuviais apgyventas gatves se
kantieji: J. BubliauskAs, M. 
Dudn, J. Biežis, P. Cesna, J. 
Aleksamlravičia, J.-Pbvilaitis,

nurrtum, oi.

J. Bučiunas, B. Andriešiunas, 
J. Nusevičia ir K^ Kaminskas.

Visi, kurie savo gatves jau 
iierėjot, eikite vėl iš nauja,

Kuomet aną dieną teisėjus 
Scnnlnn nubaudė kalėjimu ir 
pinigine pabunda dešimtį mo
kyklų taryta*- narių už pra- 
šalihinia mokyklų superinten
dento CliadMjy, pastarojo ad
vokatus pareikalavo užmokėti 
buvusiam sii|M-r<<ntendentiii $8, 
<MM» algos-. X«-s jei jis neteisin
gai prašalintas, tad jam turi 
Imti mokama alga.

Bet kas ėin jum mokės 
gų. Negi tie patys tarybos 
riai, katrie yra nubausti.

TrėcAir —‘ir- •; .- r- l - - -- 
risi paduoda apeliaciją.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
$2500.00 $2500.00

Dovanoms Dovanoms

2 kartus dienoje, vienas 2 vaL po pietų, antras vak. kožną dieną, tik minėtas 3 d. ant 113-tos ir Ashland Avė. 
$2500.00 Dovanomis bus išdalinta visiems Lems, kurie atsilankys ant to išpardavimo, nepaisant, kurie 

pirks lotų ar ne, o dovanų galės gauti. ,

progos, nes kita tokia nebus, lota: bus parduoti už liek, kiek kas įvarys ant (icitacijos 
bus duodama ąpt lengvų išmokėjimų.

Liberty Bondui ir Liberty Land & Invest. Co. Šerai bus priimami už pilną vertę.
Ateikite j Ofisą 3301 So. Halsted St., bus daug Automobilių, kurie Jus nuvež už dyka tiesiai prie li- 

citacijos lotų ir dovanų.

Dovanos bus parodomos nuo Ketvergo, Ju.:e 24, Ezerskio Salėje, 4600 So. Paulina St. 
Patįs visi atvažiuokite ir atsivežkile savo draugus, jeigu kurie lotų nepirksi t e, tai nors dovanŲ išlaimėsitc.

Phone Boulevard 6775
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