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17 Žmonių Nužudyta Mieste 
Lonponderry 

Airijos Kardinolas Gavo Grū
mojimų. 

NEPASIDALINAMA 
ALANDŲ SALOMIS. 

KARIUOMENE SUSTABDO 
SUSIRĖMIMUS. 

Krautuvės uždarytos; gyven
tojai slapstosi. 

Londonderry, . Airija, birž. 
25. — Va<ir po pief<! staiga 
buvo pertraukti apsišaudymai 
nacijonalis'ii su unij*nistaisLjoje. Jis p.anešė, jog gavęs 
po neatlaidžios per vis* savai-
iv kovos -riicsto gatvėse 

Bet pači u i mieste mmėgi-
nama dar atidaryti !:• untuvių 
ir pradėti vesti reikalus Gat
vės aptils-ėjusio*. G .vento-

ATRIJOS KARDINOLAS 
GAVO GRŪMOJIMUS. 

Švedija nori jas pasisavinti. 

Kasdien arš«|ja padėtis šalyje. 

Dublinas, birž. 25. — Kar
dinolas Logue, Armagho Ar
kivyskupas ir Airijos prima
tas, kalbėjo Maynoth kolegi-

laiška, kuriame pasakyta, kad 
šiuo karta paskirta jam gy 
veninio p^bsiga. 
- Kardino'as pareiškė, jog jis 

didžiai y a dėkingas už tą 
perspėjimą Nes turės laiko 

jai išsikapstė, pasirengi i aražinatvėn. 
Kariuomenė mėgina miestą J Sakė: 

paimti savo kontrolėn. "Visais Mikais kiek galėjau^ 

17 žmonių nužudyta. 

Sulig oficijalio policijas va
kar vakare pranešime*, civi-
lės karės motu miesto nužudy
ta 17 žmonių. Be to apie 30 
kitų sužeista, iš kuriu dau
gelis vargiai galės pagyti. 

Policijos pranešim? pareiš
kiama, jog 5 imtmpjt nliudyta 
ir 10 sužeista praeitą šeštadie-
H, 2 nu-u'l\<a ir 4 sužeista 
pirmadiev • 3 nužudyta ir 
vienas tv.ž« !sta ant ••dieni. 
Trečiadie-v gi 3 nužudyta ir 
11 suželta. Vakar 4 žmonės 
nužudyta. 

Stoekholmas. birž. 25. — 
Švedija su Suomija veda gin
čus už Alandų salas.. Pirmoji 
nori ta* salas pasisavinti, gi 
antroji sako, jog tos salos y-
ra dalis Suomijos. 

Tuo žvilgsniu ginčai nepa
baigti. I r Švedijos vyrlaasy-
bė tuo .reikalu, kaip sakoma. Į Katalikų Susivienijimo Sei-
veikiai pasiųsianti dar vieną 
notą Suomijai. 

Čia iš Suomijos parkeliavo 
Švedijos pasiuntinys. J i s pra
nešė, jog salų klausime šian-
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ŠVENTOJO TĖVO PALAI
M I M A S . 

Amerikoj Lietuvių Rymo 
Katalikų ftisi vienijimas Cbi-
eagojv Ir-pirželio pasiuntė 
Šventajam [Tėvui pasveikini
mą 23 Biifelio gauta iš Ry
mo kablegęima: 

Sutkus Prezidentas Lietuviu 

Yra vaikų ir moterų. 

Vakar nužudyta 10 metą 
vaikas, kuomet jis iškišęs gal
vą lange žiurėjo gatvėn, 

Iš po nakties Bishop gatvė
je atrastas Patricko Plunkett 
lavonas. Tai buvo keliaujantis 
komercijinis agentas. 

Jis buv%jiušautas tuojaus 
po to, kAdifrt savo moterei 
Belfastan pasiuntė telegramą, 
jog jam čia nesama jokio pa
vojaus. 

Xušauta žiūrėjusi per langą 
moteriškė Moore. 

Kai-kurie anglų kareiviai. 

mėginau pagelbėti savo šaliai 
ir nekuomet nesu taręs blo
go žodžio prieš bile vioną, 
nežiūrint to kokios jis butų 
religijos ar politikos. Ir jei 
aš sutiksiu netikėtą mirtį, n" 
bus pateisinimo už tą: darbą,'* 

Niefoun *;ėra žinoma, iš ko
kių versmių ir kaip tą grumo 
jimą gavo senelis karlinolas. 

Taip šiandie yra A" įjojo, 
kuri velka sunkų sveti ų jųn-

buvusieji karėje, tvirtina, jog 
jie tokių baisenybių nematę 
Praneuzijoje, mušiu laukuose, 
ką jie čia yra pastebėję. 

Paskelbs atsiliepimą. 

Gen Campbell vakar čia 
konferavo *u miesto valdinin
kais. Tartasi, kokiuo budn pa-
sekmingiau apmalšinti miestą. 

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

Podraug nutarta paskelbti 
atsiliepimą j gyventojus, kad 
jie atidarytų sav0 krautuves 
ir ofisus ir imtu vesti reika-
lus. Pažadėta bus jiems stip
ri kareivių apsauga. 

die darbuojasi tarptautinių Įs
tatymų ekspertai. 

Tuo tarpu iš Suomijos sos
tinės Gelsingforso pareina ži
nių, jog Suomija salų klausime 
visai nesikarščiuoja prieš Šve
diją. Bet nuolat priešginiau-
ja j Švedijos notas, reikalau
jančias paliuosuoti du tose 
salose suareštuotu agitatorių, 
agitavusiu Švedijos reikalais. 

S e k a m a i . V. pavyzdžiu. 

Vietos Suomijos pasiuntiny-
l>ė leid . paskelbti toki svatv-
šimą: 
''SujuiijoE vyriausybė r.egali 

pripažinti apsisprendimo prin
cipo Alandų saloms taip, kaip 
kati Suv. Valsitjos nesutiktų 
be savo aiškaus sutikimo bi-
ie vienai savo daliai atsiskir
ti pasiremiant tos"dalies gy
ventojų nubalsavimu. 

*'Švedijos vyriausybės pa-

mo Suvienytose Valstijose 
Chicagoje. j 

šventasis? Tėvas maloniai 
priimdamas" sūniškos pagarbos 
atsidavimo Ir ištikimybės jau
smus, išreikštus Lietuvių Ka
talikų Susivienijimo Suvieny
tose Valstijose Chicagos Sei
me, nuoširdžiai jam siunčia 
Apftštaliflrjj palaiTniTĮimį 

Kardinolas Gasparri. 

Londonas nenoris aukso. 

Krassinas tvirtina, kad Ru
sija už Įvežamas Rusijon pre
kes anglams užmokėsianti au
ksu, jei mainan Ritsija netu
rėsianti tinkamų prekių. 

Sulig žinių. Londonas te-
čians atsisakęs priimti (.') Ru
sijos auksą. Sako, tegu bol
ševikų valdžia tą auksą pa
vartoja apmokėti senąsias Ru
sijos skolas, ypač Prancūzijai, 
kuriai Rusija* daug kalta. 

Iš to išeitų tas, kad preky
ba su Anglija ir kitomis šali
mis negreit galėtų but atnau
jinta. 

Rusija yra plika. 

Kas Laukia Austriją 
MATYT, AUSTRIJA SUSIS-! Tuo tarpu la pati vyriaus/ 

KALDYS Į DALIS. ' i1* amerikonišku kviečią tonai 
'moka $lod. 

PasekPK'je Austrijos uki 
i i* kai sumažino kviečių pro 

Provincijos priešginiauja 
- Viennai. 

Krassin Londone pasakoja, 
kad Rusija turinti visokių 
prekių. Tuo tarpu jo tą tvir
tinimą.sumuša bolševiku val-

dukciją. Ir Viennai neduoda 
Vienna, birž. 25. - Talki-įnei kitokio maisto. 

ninku įsteigta, bet nepatvar-: «-~ • i * . 
. . r * v . v Vienna nieko neturi, 
kyta Austrijos maža viespa- j 
tija, matyt, susiskaldys Į da-i ^ a v o kol:u, Vienna neturi 
lis. Ir del to gal bus sveikiau jJ'k'Ų prekių, katras galėtii pa-

ikiek patiems talkininkams. Nes Įmainyti ūkininkų produktais. 
Austrijos rubežiai, rodos, tik I rkininkai gi labjaus pagsi-
to del ir nutiesti, kad veikiau į Jauja jiems reikalingų daik-
šalis pragaištų, kaipo savisto-i'Q, kaip be jokios vertės mo
vi ir nepriklausoma valstv-1kainų kronu 
bė. • Kuone visoje Austrijoje ne
gyvuoja joks nacijonalis sen-

džios susisiekimo komisarą* tmientas. Vienuos gyventojai 
Sverdlov, kurs tvarko Rusijos 
geležinkelius. [reikalus. Provincijos turi nuo-j S** su Vienna, kuri nekuonfi 

Jei ūkininkai savo pagamin
tu maistu aprūpintų tik vie
nus proviacijonaKus miestus, 
tuomet visi butų pavalgę ir 

/ 

• 

-

'pirmiausia stovi nž Vienuos|«>tųs. Be: didžiausi var-

ANGLLTA *ASIUNTĖ RUSI
JON KOMISIJĄ. 

Sverdlov vienam savo pra- savus. Ir Vieimos padėtis ne-
nešime pareiškia: |Il.lPi provincijoms. 

"Valdžia sukolekatvo nuo Pakilęs klausimas, kaip ii-

Nepasitikima Krassino 
pasakojimais. 

žmonių viską, kas tik buvo 
galima imti. Ir visi Rusijos 

gai Austrijoje išgyvuos tokia 
nepaprasta Ištvarkė, nciurint 

smu. 
Paryžius, birž, 25.—Pastara

jam talkininkų ministerių 
pirmininkų suvažiavime mies
te Boulogne paaiškėjo, kad 
Anglijos vyriausybė bolševiki-
nėn Rusijon pasiuntė eksper
tų komisiją-

Tas- k*«ftfP&ios pareiga yra 
patirti, kągi Rusija turi ek
sportui. Ar Rusija turės ko-

lyginimas Alamlų salų su Ka- kių nors prekių išvežti, kuo-
relija netinkamas. Nes Kare- j met Anglija atnaujins preky-
Iija y.v spaudžiama ir jos gy- bą su bolševikine Rusija. 

Kas ko nori. 

sandeliai tušti. Ligi ateinan- ^'Onėms jokių nacijonalių ja.i 
čio javų valymo nebus gali
ma išgauti jokio maisto nuo 
valstiečių." \ 

Pasiųsta Rusijon Anglijos 
komisija geriausia patirs, ką 
Rusija turu ir ar tiesą kalba 
bolševiku atstovas Krassin. 

'rovincijos neklauso cm 

ORGANIZUOJAMAS NAU
JAS LENKU KABINETAS. 

vavirmi grūmoja pavoju.-. Ka<1 
tuo tarpu Alandų salose yra 
laisvė ir salų gyventojai jau
čiasi vra liberalės vvriausv-
bos globoje ir priežiūroje. 

"Mūsų teises areštuoti va
dus, katrie agitavo salose 
Švedijos naudai, pastaroji jai 
notoje kuovaizdžiasuiai išaiš
kinta. Mūsų pozicija ir tas vi
sas ro-kalas pasilieka be at
mainos." 

KAUKAZE PADARYTA 
TATKA. 

Paryžius, birž. 25.—Iš Kon
stantinopolio pranešta, .jog 
Kaukazo respublikos — (Jeor-
gia ir Azerbaidjan. padariu
sios galutiną taikos sutartį. 

Rubežiai tarpo valstijų ne
nustatyti. (Jeorgėnai laikys 
užėmę Zakontny, kol abiejų 
šalių bendra komisija nepra
veš rubežių. 

BIRŽELIO 25, 1920. 

DARBO PARTIJA REIKA
LAUJA PRD?AŽINTI SO

VIETINE RUSIJĄ. 

Švedija irgi drauginga. 

Nors Švedija nori pasisa
vinti tas salas ir siuntinėja 
Suomijai notas, bet tame pa
sielgime nesimato jokio at
kaklaus veikimo. 

Kiekvienas Švedijos vyriau
sybės narys, inėmųs ministe-

į rj pirmininką Brantingą. nuo-
! lankiai ^atsineša j Suomiją ir 
| tą klausimą negina išrišti 

Nes Rusijos bolševikų val
džios atstovai Krassin, kurs 
šiandie vieši Londone, kaip 
Angliją, taip ir kitas šalis 
mėgina i nt i kinti, jog Rusija 
turkiti visokiausios rūšies pre
kių, paruoštų eksportui. Todėl. 
sako, butų laikas talkininkams 
nuimti blokadą nuo Rusijos ir 
pradėti prekybą. 

Varšava, birž. 24. — Nau
ją Jerkų ministerių kabinę^ 
pavesi a suorganizuoti liaudi
ninkų partijos vadui M. Wns9t 

Skuiskio kabinetas atsista-
tvdino birželio 10. 

tralinės Vienuos valdžios. Ve-
rallierg provincija nori pri
sijungti prie Šveicarijos. Pro-

Inirg — ]>rie Bavarijos-

uepnsotmaoia. Del Vienuos 
isa šalis turi jausti maisto 

stoką. 

Provincijos katalikiškos. 

-

Austrijos provincijos yra 
katalikiškos Ten gyventojai 
\ ra uolus katalikai. Gi Vien
na yra so'ijalistinė. Provin
cijų žmonės Vienna vadina 
boieligijimu miestu. 

šitas toigi ir yra svar
biausias nesusiklausyma 

Saiz- jbianduolys Sakoma, provinci
jos net ir luomet nelabai pa-

TALKINTNKŲ NOTA VO
KIETIJAI. 

Paryžius, birž. 24. — Oia 
vokiečių taikos atstovybei tal
kininkai indavė notą išsigin-
klavimo reikale. 

THINGS THAT NEVER «APPEK 
By GENE BYRNES 

i< i i . — 

j draugingai. 
Scarborough. Anglija, birž. Švedijos vyriausybe, noper-

25. — Darbo partija čia ture-j daugiausia užsivarinėtų už tas 
jo 20-tą kasmetinę konferen-1 salas. Bet nuo pačių salų gy-
ciją. vent'-jų 1uri reikalavimų, kad 

Padaryto, rezoliucija, kad j s a , 0 i ! *•** prijungtos prie 
\nglijos niiausybė Y* atide - Į Šve<iijos. 
liojimo is:pažintų Rusijos' T a < 1 Švodija ir nori tą rei

kalą nuodugniai išnagrinėti, 
kad paskui del to nebdM k > 
kių ners nepasitenkinimų. 

eLARCrtCt 0T06U AHÔ  

Sv vietų valdžią. 

TRYS PASIUNTINIAI 
VOKIETIJON. 

birž. 25. — Liik-Paryžius, 
rastis IVtii .lournal rnš.-. jog 
Anglija. Prancuzijn ir Italija 

Chioago '.c priomios-'i 
Šiandie ir, tr.rlmt. rytoj jjražtis 
oras. Mnž-i -limaina tomp^mturo 
ja 

Vakar PU«tščiansio, 
ra buvo fi^ ).. žemiausioji—58 l.i ki^ti.ion 

šauk" f.'ka r--lfi; leidžiasi S:J\;. 
Mėnuiî  is.«<3žia*i 2K)s po pu I PIRKITE KARtS TAUPY. 

sinunakėi... 

PAKILO GELTONASIS 
DRUGYS SALVADORE-. 

Washington, birž. 25. — 
Šiaurvakarinėj Salvadoro res-

ji tempęratn-'paskymMo. Pa-inntinin> Vo- įp,lblikos d a l y ; j > a r t i Gua^ma-
la rubežių. apsireiškė gelto
nojo drugio epidemija. 

Ligi vakar buvo 49 susir-

Vienuos autoriteto. Kuomet 
Viennoje įvesta dienos švie
sos taupymas, Linzo ir.Salz-
burgo g\-\rentojai atsisakė nn-
siatyti savo laikrodžius. 

Innsbrucko provincija ko
ketuoja su Bavarija tiek 
daug, kad j.cr tą provincija, 
matyt, Austrijon ineis vokiš
ko? markės ir jos užims kro
nų vietą. £ 

Kiti kitus kaltina. 

Provincijos labai pageidau
ja gauti autonomija. Bet Vieo-
vnnu. Provincijos intaria 
Vienna, ka 1 šita raudona, 
t<a nesutinka su tuo reikala-
penlaug sJCIjalistinė. Gi so 
cijalistai atsako už visus šian
die pakilusius vargus šalyje. 
Vienna uz tą provincijas pa
gadina reakcijom nėmis. 

Provincjoj tvirtina, jog 
o.sbartinė Viemios vjriausybė 
be kompetencijos, išlaidi, ne 
[-.asitvarkiusi Vienna atsako, 
jog provincijos neištikimos. 

Provincijos sako, jog Vien-

Visos provincijos neklauso t i k ė t ų Vienna, jei šitos val-
di.ion butų "šrinkti krik.ščio-
nys žmonės. Nes Vienu, nega
li but pasitikėjimo nuo t į žrao 
i;ių, katrie myli savo tikėjimą 
ir pildo likejinib priedermes. 

• 

MILANE TIKROS BAISE
NYBĖS. 

Anarchistai užpuola paro-
duoiančius. 

ww»t artOm-noNAt OKTOON CO K. V. * " -^v« c ~ 

!M0 ŽENKLELIUS (W.S.S.).; girnai. 17 žmonių min 

I t a a t t f > < i ų n a i i u - m i . . . . j - ; • -

veisusi raudonųjų gaivalų. 
Vienna pa aiškia, kad tie gai-
Taiai parLkū juk ne iš ki-
inr, kaip lik .iš tų pačių pro 
vincijų. 

Maisto klausimas. 

l a rpe V;«.r.nos ir provinci
jų didžiau?: nesutikimai paki
lę maisto klausime. Vienna 
mirtina, k.̂ d provincijos ne
nori duoti f ostinei reikalingo 
maisto. GI provincijos alsą 
ko, kad jos neturinčia* jokio 

.atliekamo muisto raudonajai 
.s _ f ]"viennai. 

Viennos vyiiausybė, kad pa-
Ia'kyti šalyje maisto pigumą, 

Londonas, birž. 25. — Itali
jos mieste Milane aną dieną 
buvo pakeltos baisios riaušės. 

j parrduuojaučius gsJ.ėmis 
darbininkus kažkas paleido-
bombą. Keletas žmonių nuža-
dyta ir daug sužeista. Po7 to 
pakilo kruvinos riaušės. 

Anarchistų būrys Įsikraustė 
vienų senovės rūmų daržan. 
•Tuos iš ten iškrapštė karei
viai su kulkosvaidžiais. 

Paskui sekė mieste plėši
mai ir padegimai. 

Tarpe nužudytų yra vienai 
pėstininkų leitenantas. 

NEKU0MET TAIP NĖRA. 
Žmogelis su šeimyna gryžta namo is pikninko. Sakosi jis parėdė, idant Austrijo3 uki-

pikninku labai patenkintas. Daug visko suvalgęs ir jaučia- jninkai kviečių tonai negali 
sis sveikas kaip krienas. į daugiau imti. kaip tik $10. 

NORI REFORMUOTI LOR 
DŲ BUTĄ. 

Londonas, birž. 25. — Mi-
nisteris pirmininkas Lloyd Ge
orge pranešė parlamente, kad 
vyriausybė padarysianti žy
mias reformas lordų bute. 

PINIGU KURSAS, 
Svetimų viešpatijų pinigą ver

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 24 d. Invo tokia sulig Mcr-
chants Loan & Trost Co.: 
Anglijos sterlingų svarai $3.97 
Ideravoš .100 auksinu 2.7C 
Vokietijos 1C0 markių 2. 
Lenkijos 100 markių 
Praneuzijos uč 1 dolicrj 12 fr. 
Šveicarijos už 1 doolierį 5 fr. 47 
Italijos ki 1 M. . 16 L 05 

I 
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D R A U G A S 

' 3 K 
UETCTir KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

u n n i i T/O, A o» 
ka&dien* lL-iirus nedeldiealas. 

D 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IK UŽSIENYJE: 

Metam* •..•.••** M'OO 
Pusei MeCQ ii«.«.« ^60 

61 T. VALST. 
Metams $0.00 
Pusei Metu S.00 

Prenumerata mokasl iikalno. Lai
kas skaitosi nuo uisirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permal
anti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar ezprese "Ho-
ney Order" 'arba įdedant pinigus i 
registruota laišką. 

"Draugas" Publishicg Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, HL 
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Penktaaienis, birželis 25 1920 

t 
Lietuva ir Lenkija. 

m 

» 

Didysis lenkų dienraštis 
• "Kurjer Warszawski" nuina-
'. riję 105 balandžio 16 diraa. šių 

metų patalpino straipsni, ku
ris, turėtų ir nioms rūpėti. 
Straipsnio vardas yra "W 
sprawie kresow \vschodnieh" 
(Apie rytinių pakraščių rei
kalus). Nors Lietuva neri j 
rytus nuo Lenkijos, bet dien
raštis primena dalykų ir as
menų, paliečiančių Lietuvos 
gyventojus. 

Iš to straipsnio gauname 
patirti, kad žmonės jaučian-
tieji didę atsakomybę prieš 
istorijų, jei rytinės žemės ne

ški, Watcrzgniec hr. P atiku-
mer, Wladyslaw hr. Puslsu-
ski, Feliks Raczkoicski, atsto
vė Zofia Sokolnicka, Witold 
Svvięcieki, atstovas arkivysku
pas Teodorovviez, dr Wiiold 
JVęslaivski, Kaz. Wiereaak, 
atstovas dr. Jan Zaluski, A-
Jeksander Zwierzynski ir A-
dam hr. ŽoltowsfcL 

Ponų Jundzillo, Macieje-
\vicz'iaus, Puttkamer'io, Pus-
louski'o, Raczkowski'o ir \Yę-
slawskTo pavardes pabraukė
me ne dėlto, kad juos ypatin
gai gerbi ume, o dėlto kad mųs 
skaitytojai žinotų, jog šie yra 
Lietuvos gyventojai ir joy ne-
prigulmybės priešai. 

Visi komiteto nariai šaukia 
prisidėti visus norinčius kad 
visos '"pakraščių" ž-mes bu
tų prijungtos prie Lenkijos 
(\\cielone du KzeczpospoUtoj). 
Šaukdami jie sako, kad jų tik
slo pasisekimas prigulės nuo 
to, kaip daug darbo kultūri
nio, ekonominio ir apšvietos 
bus įdėta. 

Komiteto pirmininkas yra 
Jan Niemcevvicz, o pildoma
sis skyrius: Feliks Raczkows-
ki, A. hr. Jundzill, Ignacy Ka-
minski ir Josef KaweckL Ad
resas: "\Yarszawa, Chmielna 5. 

iš to surašo matome, kad 
}>onams, išsižadėjusiems Lie
tuvos neprigulmybės paskirtos 
dvi pirmutinės vietos pildoma
jame komitete. 

Kaip smarkiai Lietuva trok
šta neprigulmybės, taip smar
kiai ji pasmerkia šitų komi
tetų. Alės neturime gana stip
rių žodžių, kuriais pritiktų 
pavadyti Lietuvos gyventojus 
•;lietuviais jie niekuomet ne
turės teisės vadintis) prisidė-

Didysis Karas 1920 m. 
(Pouy Milašiaus stiaip#nis, at-
spauzdintas prancūzų laikraš

tyj "Le Rappel" Gegužės 
29 d., 1920 m. 

mažai iadoinaują romantizmo 
žygiu- Šiandien vUo pirm rei
kia rūpintis, kad badu.nenu
mirus ir kad raudonosios a-
narchijos tvano laimingai iš
vengus. Jei butų pavojinga 
savo impulsais pati minia 
užaugusi intakoj >Sienkiewi-
czio- tvarinių "Ugnimi ir kar
do/ ' tai turėdama sau vadu 
žfliogų, kuris - nusipelno jos 
pasitikėjimų, bei jos meilę 
pats turėdamas tikro vado 
privalumus, energiją ir lyg
svarą — toji minia kartais 
lengvai ir greitai gal pasiduo-

vartojinio kare Ukrainoj kai- ti proto nurodymams, (iene-
ba visai aiškiai. Prancūzijos į rolas Pilsudskis yra lietuvis, 
velčia ramumas, tai rezulta- Šiandien tat jan\ kiekvienam 

Dalykas visai netikėtinas, 
kad p. Čičerino, Tarybų Ru
sijos Užsienio Reikalams Ko
misaro, protestai alijantams 
už rėmimų Lenkijos dabarti
niuose žygiuose Ukrainoje ga^ 
lėtų rasti pateisinimo toj plo
tmėj, kurios Santarvė laikosi 
santikiuose su lenkais. Didžio
sios Britanijos pareiškimas 
dėlei ginklų ir amunicijom 

ginkluota jiega Lietuvos pie- Tokiu budn išviso Lietuvos 
j tinęs provincijas ir jos susti- Raudonų jam Kryžiui, nuo A ' I 

n<; Vilnių ii lig šiol alsLsikoį merikos lietuvių per vi»a la':-
piipažinti aiijantų paskelbia !kų liko tepriduota juokingai 
ntprjkJaueoiuybę. Rezultatas maža >ama. išviao >ulig kur-
toks: nepriklaii-iiuioji Lietuva 
- - uaturalė talkininkė prieš 
Busi jos ir Vokietijos reakci
jų — neturi vilties ateityj pa
matyti savo kaimyne susip
ratusia, ir trys Pabalti jos kra
štai, kuriems gresia Rusijos 

žinoma iš pareiškimų paties 
generolo, kuris didžiuojasi sa-

tas jos atidžios akcijos, ir rei
kia būti visai naivu politikos 
situacijoj, kad netėmyti pas- i vo kilme, 
merkimo lenkų karo Ukrainoj. į Lai inspiruoja jį Jagelos, Mic 

i . : i . ne l>ereikalo! 

>u apie dešimtį dolierių, kuo-
met >ra daromi nuolatiniai tu 
pinigų rinkimui ir .-kaitomi 
net dešimtimis tuk.-tane*ių. 

(Jai but Lietuvos Rami. 
Kryžius apturėjęs yra po ba
landžio 27 dienos ir daugiau 

Tai. Drovar TM> 

! Dr. C. Z. Vezelis 
\ LIETUVIS DEanrnras 
i Valandos: su o 9 ryto lkl t rak. 
J Seredotnis nuo 4 lyg 9 vakar* 
J 4713 SO. AiMUMi AVKKCE 
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ir Vokietijos pavojus, priver- pinigų, bet prisieina visgi au
sti įtraukti dar vienų vardų 
i savo priešų sąrašų. 

Pietuose randasi Ukraina, 
plačiausia šalis, kurios praei
tis, kalba, tikyba, kultūra, rei
kalai ir socijalė sudėtis jų ri
ša su Rusijos likimu. Ir tjdel 
Santarvė, sąmoningai spręsda
ma Rusijos padėtį ateityj, 
aeaurint į tai, apie koki} Ro-

sistebėti, kad iki tam laikui 
taip mažai tebuvo gauta, 

Uetuvos Raudonasis Kry-
ž'us, kaip ir kitų valsty
bių panašios įstaigos, yra pu
siau ofierjalė įstaiga. Jis už
laiko keletu ligoninių Kaune j * 
ir kituose miestuose, o karo į { 
metu neša pagelbų visame pa-! 
fronte. Lietuvos vyriausybė I 

DR, J, SMNGLMAN 
(lydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

Kamp. 4» Comrt 
Re*. 1229 W. 49 Avenos 

Talafoaas Cicaro 1654 
Ofiso Cicaro 41 

KAI.RAMg LIETVYttKAl 

DR. 6. M, GLASER 

taptų suvienytos su Lenkija, 
'M gegužio 1919 m. Varšavoje|jusius prie to konūteto. 

v* 

i 

r 
I 

sudarė Komitetų Suvienyti 
ams pakraščiams su vi

sa Lenkija. 
Tas komitetas pasirinko sau 

obalsį iš Didžiojo Keturmečio 
Seimo, užgirtų 22 spalio I7JJ1 
metų ir įrašytų į abiejų tautų 
atsižadėjimo aktų. Tenai yra 
parašyta: 

Sutariame, kad kaip turi
me vienų, visatmų ir ne
perskiriamų valdžios įstatų 
visai mūsų viešpatijai, Len
kų Karūnai ir Didžiai Lie
tuvos Kunigaikštijai, tar
naujančių, tai taip pat no
rime turėti po ta viena val
džia ir bendrų suvienytą 
tautos kariuomene ir iždų. 
Tuo obalsiu persiėmęs Ko

mitetas nuo pat Įsikuruuo ė-
mė darbuotis, k;id Lenkijos 
pakraščių gyventojai taptų 
susipratusiais lenkiikos tauty
bės dvasios žmonėmis. Pra
džioje tas komitetas rinko 

• žmonių parašus, kad jie prisi
dės prie Lenkijos. Tas konū-
tetas taip-gi organizuodavo 
rinkimus į valsčių ir miestų 
tarybas. Vietiniams gyvento
jams padedant imta rengti 
apygardžių, apskričių ir vie
tinių skyrių minėtojo varsa-
vinio komiteto. 

Dabar komitetas imąs pla
čiau dirbti. Jis jau pasamdė 
visų eilę instruktorių, kurie 
turi dirbti drauge su apskri
čių komitetais. Kovo mėnesije 
1920 m. į komitetą tapo pa
kviesti ir Įstojo šitie visuo
menės veikėjai: Kazinucrz 
Bispiug, Adam Bogdano\vicz, 
kunigaikštis VYitold Czartory-
jski, atstovas dr. Stefan \Pxl-
kowski atstovas Ludwik Gdy, 
atstovas Wladyslav Grabski iš 
Gmezno, grafas A. Jundzi'i, 
atstovas Ignacy Kaminski, l'< 
zef Kawecki, Fr. Karpinsk«, 
atstovas kun. Kazi-
mierz Lutoslavski, atstovas 
k«m. Skimslaw Maciejcici-cz, 
stetovas ilichacl Marck, at-
sto\'as A. Maniški, Jan Nie-
mce^icz, al^to^aš A. Piolimv-

{šimtas peukiadešimt sude
gusių Kaune namų rodo, kų 
daro mųs neprigulmybės prie
šai, trukdydami laisvę, eida
mi išvien su kultūros nevido
nais, kad tik įvyktų Keturme
čio Seimo nutarimas. Be abe
jonės ne visi Rytinių Pakraš
čių Suvienijimo Komiteto na
riai žino ir pagiria tų, kų Lie
tuvoje daro "susipratimų" 
platinantieji instruktoriai. Bet 
mums lietuviams dėlto uesi-
daro lengviau. 

Galime pasidžiaugti, kad 
Rytinių Pakraščių Suvienijimo 
Komitetui nepasisekė paveigti 
Lietuvą. Asmuo, kuriuomi ga
lime pasitikėti praneša mums 
iš Paryžiaus, jog talkiniiukai 
3 birželio 1920 sutarė atiduo
ti Lietuvai Vilnių ir Gardvnų 
be plebiscito, o dabar lenkų 
užimtose vietose Suvalkų gu
bernijoje pervesti plebiscitų ne 
lenkams valdant, bet talki lun
kams kontroliuojant. Plebisci
tas reiškia visų vietos gyven
tojų užklausimas. Mes neno
rime sulenkėjusių savo žemių 
atgriebti. Ne kas mums butų 
nauda, gauti atgal į Lietuvą 
tuos, kurie jos atsižadėjo. Tik
tai be Vibiiaus apseiti nega
lime. % -« 

Jau kelisyk pasakėme prie
žastis dei kurių tvirtioHiii^. 
kad Vilnius yrą Lietuvos nuo
savybė. Dabar nebesinori at-
kartoti. Vilnius yra ne vien 
Lietuvos geležinkelių centras, 
bet taip-gi ir Lietuvos istori
jos širdis. Kol Vilniaus netu
rėsim, tol nebus kalbos apie 
ramų pasišnekėjimą su jo už-
grobikais. 

Domentis tuo, kokią puikių 
rolę butų galėjus atlikti Len
kija demokratinga, kitų tautų 
nepriklausomybe mokanti ger
bti, atstatant nuo maskolio 
jungo pasiliuosavusias valsty
bes; suprantant, koki uždavi
nį Santarvė, o ypač Prancūzija 
stato tai šaliai, kuri yra jų 
pašaukta, kad ateityj sulai
kius vokiečių įsivyravimą Ru
sijos laukiamame susitvarkime 
visa širdimi norėtumei gauti 
pamato atsakomybę už visas 
Lenkijos politikos klaidas su
versti ant galvų vien kai-ku-
rių jos vadų ar ant kai-kurių 
partijų. Bet tos tautos nelai
mei padėjimas yra toks, kad 
prisieina pastatyti klausimą, 
ar tik ne visa ta tauta, pra
dedant nuo pačių dešiniųjų 
ir baigiant pačiais kairiai
siais, kalta to nieku nepatei
sinamo imperijai izmo. kuris 
pjudina kaimynus, neduoda 
ramybės Prancūzijai bei San
tarvei ir gresia įkaitinti tau
tinius jausmus didžiosios Ru
sijos širdyj, pradedama tokiu 
būdu Santarvės valstybėms vi
sai nepageidaujamą akciją. 

Prie to viso jau išanksto nu 
matoma, kad lenkų žygis Uk
rainoj prakištas. Gali but 
pirmieji lenkų nepasisekimai 
ir Prancūzijos nepritarimo a-
tydus pareiškimas Varšavos 
vyriausybei, privers lenkus, 
kurie, be abejonės, jau turė
jo laiko pastebėti daugiau ne
gu atsargią poeicijų kitų San
tarvės valstybių, galų gale 
atsižvelgti į savo darbus. Ge
nerolo Szeptyckįo paskyrimas 
vieton buvusio Pilsudskio vy
riausiuoju karo vadu, aiškiai 
rodo orijentacijos atmahią ir 
jau manoma, kad čia yra pa
ties Lenkijos valstybės pirmi
ninko inicijatyva. 

Lenkų tauta labai greitai 
pasiduoda ontnzijazmni. Ne
jaugi ji savo senovės didvyrių 
žygių atsimindama jau pami
ršo savo vergiją, kurioj tik 
vakar buvo? Nejaugi jos šir
dyj dega noras parodyti vi
sam pasauliui, kad ji ligi šiol 
vis tebelieka karžygio So
bieskio lyk i ja? Deja, nmsų 
laikais, gadynėje azijatiškos 
revoliucijos rytuose ir smar
kios socijalinės evoliucijos 
vakaruose žmonės jau labai 

VYSKUPO KAREVIČI0 
PADĖKA. 

(Prisiųsta.) 

Kun. Dexniui. 
Grand-Rapids, Micb, 

Gerbiamas Klebonai: 
Tamistos auką 5000 auksi

nų Vilniaus lietuviams del ka-

ro nukentėjusiems šelpti ir į-
teikti kunigui Kucbtai, ir 2259 
auksinus Žemaičių Vyskupijos 
vargšams šelpti aš jau iš Kau
no Iždinės gavau ir nuošir 
džiai vargšų vardu tariu Ta-
misttu už tai ačiū. 

Melsdamas Dievo pakilnos 
Tamistos darbams htku su 
pagarba 

r P. Karevičius. vyskiųKis 
Kaunas. 8 gegužio, 1920. -
(Vyskupo Antspaudas). 

kevičiaus ir Kosciuškos dva
sia ir tenurodo jam tikrą ke
lią jo akcijoj skaiš/ia: garbei, 
vargais atgijusios Lenkijos ir 
laimei Lietuvos, taikos ginė
jos, kurios nepriklausomybę 
nesenai Europa paskelbė. 

Ko nori iš Lenkijos Pran
cūzija ir jos alijantai? Dabar, 
kuomet visas pasaulis taiko? 
ištroškęs, niekas lenkų nepra
šo, kad jie demonstruot savo 
brangius kariškus gabumus, 
kuriuos paveldėjo nuo prabo
čių ir kuriuos vainikuoja trys 
Lenkijos padalinimai. 

Pirmiausia Santarvė norėtų, 
kad Lenkija butų gyvu barje
ru ties Vokietija, nuo kurios 
socijalis pasaulis atsisuko, ir 
ties anarchiška Rusija, kUrią 
remia gera dalk Azijos. Be to, 
dar butų pageidaujama, kad 
I^nkijos akcija koordinuotų 
tas 3iep:iklausoinas.vs valsty
bes, kurios atsirado Romano
vą valstybei sugriuvus. Štai 
kur gludi augštas Lenkijos 
uždavinys ir jam lenkai turė
jo pašvęsti visas a*vo jiegas 
nuo pirmos dienos savo nepri-
klausoimbės atgavimo. Juk 
Lenkija gav0 tą brangią savo 
nepriklausomybę ne nž savo 
prabočių darbus, m už savo 
ištikimybe savo senoms tradi-
cijoms,ne dėlei tautų teisės 
laisvo apsisprendime ir netei
sybės dėlei. Nepriklausomy
bė jai yra duota iš atžvilgio 
vien į tą mažą 'prievole, kurių 
ji privalo atlikti sulig savo 
geografinių padėjimų, sudary
dama užtvarą vokiečių galy
bei — ir paramų nepriklau
somoms valstybėms, dar tik 
vakar atsiradusioms: Štai ko
kios politikos turėjo laikytis 
Lenkija per tuos dvejus me
tusi 

Bet vietoj to, ką ji darė, 
kuo ji u-žsii minėjot J i iižsii-
nunėjo nelemtu a^tinėjiniu 
savo ginkUfotų legijonų ka
riauti į visas tas šalis, kur, 
be abejonės, laisvės ir nuo
saikumo politika but davus jai 
vien ištikimų draugų. 

Štai keletas faktų mūsų 
nuomonės patvirtinimui. 

Vakaruose Lenkija turėjo 
naturalę draugę prieš vokie
čius, t. y. čokų-slovakų žemę. 
Dabarties nu: čekai su len
kais kaujasi Tcime, akyse 
Vokietijos. MisiteHuasios savo 
soeijaliai rekonstrukcijai, kuri 
greitu laiku smarkinu Įsigalės 
per taikos sutartį su aus
trais. • 

Rytuose Lenkijos išsivysty
mas ir jos suaiiginms priderė
jo vien nuo to, kad jos jx)li-
tikos akcija nebūtų priešin
ga liolitinci akcijai Santarvės 
valstybių. Prancūzija, Angli
ja, Italija jMiskeJbaR PahsUi-

sijų čion kalbuma,sveiko pro- per Ministerių Kabinetą yra i 
to vedama palieka kol kas U- asignavusi Šimtus tnkstas&ii! 
krainos klausimą neišrištu. 
Lenkija-gi drįsta varyties li
gi pačio Kijevo, nepaisydama 
riziko sukelti prie ginklo visų 
rusų tauta ir užtraukti nau
ją okupaciją Lenkijos teritu-
rijų, kurioms iš vakarų gre
sia Vokietija, 

Ko-gi tikrai reikalauja San
tarvės valstybės! Jos reika
lauja taikos, politinės taikos, 
per kurių galėtų prasidėti pa
saulyje socijalio tautoms sau
gumo vykdkumas ir nepap
rastų reformų darbas. Angli
ja galvoja vien apie tai, kaip 
sustiprinti pasaulyje savo dar 

nevisai nusistovėjusias per
gales. Amerikai viso pirm ru
pi, kad apsaugojus savo pra
monę ir prekybą, kurios svy
ruoja pavojuje. Prancūzija ie
ško garantijos prieš vokie
čius, kad jai rytuose turėti 
tvarkoje demokratinga ir ne
skaldomų Europą. 

Visas pasaulis reikalauja iš 
Lenkijos, kad ji atsižadėtų 
caro politikos priemonių sve
timoms teritorijoms grobti,kad 
ji susiorganizuotų savo pri
valomose sienose, kad ji pa
siskubintų paskelbti Lietuvos 
nepriklausomybę, kad grei
čiau evakuotų ginkluota jie
ga užimtas šalis ir susijung
tų su Baltijos kraštais tokiu 
būdu įvykdindama Prancuzi-
ja* ir jos alijantų sumanymus. 
Ant galo Rusijoje ir Ukraino
je tepalieka įvykiams vysty-
ties ir eiti savo loginiais ke
liais. ' 

Mes nekalbame su šalimi, 
bet kreipiamės į žmones ir i 
"žmogų." 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
PRANEŠIMAS. 

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus* vyriausioji valdyba laiš
ku, nuo balandžio 27 dienos, 
s. m., N-317. į Lietuvos at
stovo Amerikoje paklausimų, 
kiek ji yra gavusi pinigų iš 
Amerikos lietuvių, šiaip atsa
ko: 

Kas link žinių apie pinigus, 
gautus iš Amerikos lietuvių, 
šiuomi pranešama, kad iki 
šiam laikui vyriausioji Liet-
Raud. Kryžiaus Valdyba yra 
gavusi viso 1,800 auksinų. — 

tos įstaigos užlaikymui, o Lie
tuvoje nemaža surinkta aukų. 
Visa atskaityba yra vedama 
po valdžios kontrole ir, žino
ma, jam" privalo rūpėti, kad 
surinktieji jo naudon 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 ar 
sušelpimu, suteikti Lietuvos 
Atstovybei Amerikoje (Rep-
resentative of Lithuania in 
America, 703-15th St., N. W., 
Washington, D. C.) žinių. 

1) Kiek nuo pat karo pra
džios yra čionai lietuvių surin
kta Lietuvos Raud. Kryžiui 
ir kiek jau iki šiam laikui Į 
pasiųsta Lietuvon ar tai sta- i 
čiai Lietuvos Raud. Kryžiui.' 
ar kokiai nors valdžios ypatai, [ 
kad atiduotų Lietuvos Raud. 
Kryžiui. 

2) Jeigu keno nors buvo 
pasiųsta i r pinigai tapo iki 
šiol nepriduoti, tai prašoma 
duoti prirodymų, kuomet, 
kam ir per kų buvo pasiųsti, 
idant Lietuvos Atstovybė ga
lėtų suieškoti tuos pinigus ir 
įteikti Liatuvos Raud. Kry
žiui. 

J . Vileiiis, 
Lietuvos Atstovas Am. 

Redakcijos pastaba. Apie 
draudimų krikštyti mirštantį 
yaika 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 tapo pa
siųstas į Lietuvą dr-as Rut
kauskas, kuris suteikia var
guoliams pagelbą, neužgauda-
mas jų tikėjimo jausmų. 

Praktiku*!* Sft mtfmi 
Ofisas 3148 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St.. Chicago, IU. 
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ni&kų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų, nuo i iki S valan
da vakare. 

iNedėiiomui nuo 9 iki 2 po plet 
Telefonas Yards «87 
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Dr. L L MAKARAS 
Ltetuvto efdbrtojaa ftr O a i t f 
Bn»ą«««i H M •*» MeMpM •»•. 

TilifiMi FlUana SU Ir 
Chfce*Q|: 4 8 » So. 

Tik K«t{«ro vakake mm* 8 i * fU 1 
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Telefonas Vaa Bures 2*4 

DR. A. A. BOTU, 
Bosas afefttjM Ir cMsvpts 
SpertJsHnsM Matartbk*. Vyrisk* 
Vaikų ir Tisg chroniško ligų 

Ofisas: SSM So. Halcsed St , Chicago 
Telefonas Drover MM 

VAIiAHDA8: 19—11 ryto t—» po 
Nata l~* •»*. sUJtHrmU W—U i . 

Dr. M. T. STTUK0LTS 
LIETUVIS 

Gydytojas sr Chirurgas 
Ofisas: 1M7 W. 47th 6C, 

(47 ir Wood gaC) 
Valandos: 10 ryto iki 3 po pietų, I 
1:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 1M 
Bes. 2»14 W. 48rd Strees. 

TcL McKinley M3 

Telephone: Tards 8492 

AB ŽINAI? 

A. SHUSHO 
Turiu patyrimą 

moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi-

y kj laike ligos. 

S255 So. Halsted St., Chicago, m . 

I Telefonas Bowrnard •IM-
™ ! 

Jog maii?ta.s turi but užden
gtas, kaip krautuvėj, taip ir i 
namie. 

Jog vėžio liga išgydoma, 
jeigu į laikų sugauta. 

• t. v. Bnuiisus i 
i ADV«CATAS I 
i Ofisas Didmiesty]: E 
! 29 South La SaUe Street i 

. . . . . . f • I • 

DR. G. KASPUTIS j 
DENTISTAS 

S331 S. Halsted Str. 
Cbicago. Iii. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

i 

S. D. LACHAWICZ 
LIETI VYS* GRABORItS 

t^Jarnau.iu, laidotuvėm ko piti»uai«-f 
"T^itirtn nr«TS5H7rr.. o xn&^Q 

darbo Husu užKondfiinfi. 
2314 W. 23 PI. Chicago, 111. 

TeL O u a l H M . 

Kambarts 834 
Tel Central MM 

- * i 

gyvais pinigais, įplaukusių Į V £ k a r a i g > glfl W . SS S^ • 
k a > 0 n - | TeL Vartb 4Mt 5 

a) Per p. Paltanavičių če- tsjBjfjsjsjaaBjB«sjsj|Bjsj|||«g 
kiu per LitbuaniaulSalesCorp.: •• • t , „ . , —^-
Nr. 1654 200 auk. 

23—11—1920 — taippat če
kiu .per Litbuanian Sales 

N-16(i9 400 auk. 
f i 

23—11 taippat čekiu N-16S7 
HW auk. 

Xuo Šv. Petro ir Povilo dr-

DR, CHARLES SE6AL 
Perkrlė SSTO ofisą po aam. 

4729 S. Ashland Avenue 
So*^iflli»ui> diioM.i. njoc*TŲ tr Ty
rų UCT. 

j<» ir nežinia nuo ko 28-Xl- { valandos 2 išr;.-lo: nuo 
lOlO / V - ,K; . . I UI :...» C-l . . . . • 2 iki 5 po pietu; nuo 7 iki S:30 

^ { vakare. Ncdciiomis 10 iki 1. 
jo.s karštų nppriklau^omylic.iCorp. — N*-104 2(X> auk. j Telefonas Drcscl 2*80 
Ka-gi daro Lenkija? Ji užima Išviso 1800 ank » 

DR. S. NAKBJS 
idaifuvlli 

GTDTTOJAS IR CHEOtCRfiAS 
Oflau ir Grvenlrao Tiet» 
»*»» 8». Halsted 8tr. 

Ant Viršaas IntvcrsaJ State Bank 
Valandos nuo 10 iki 11 ryt«: nuo 
2 iki 4 ro pietn: nu«> 7 iki 9 rak. 

Nedaliomis nuo }0 iki 2. 

ai 
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D R A U G A S 
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LIETUVIAI AMERIKOJE i-
ROSELAND. ILL. ii.elaunių prisit'-u-ti .;;<• ut-misi-

_. hiii'a*: UM kaui vienas • ii'.' 
Birželiu (i d. mus; parapija1 eilėn, apgynė Lietuvą nuo 

•¥ i čius 
T tie." 

apie kelione laivu "l iai-

tuiv.įo iškilmingą apvaikšr-it 
jiiną Dievo Kūno š\vntės. A j 

piic.vj iškovojs) jai laisvę ir 
plačiam pasauliui paskelbė, 

vaikščiojime dalyvavo viso- kad Lietuva jau laisva ir ne
žymėsiu'-.- vietinė- lietuviu d r- priklausoma. Jeigu mūsų bro-
jo.» -u >uvu ženklais ir vėlia- liai, varir<> ir nelaimių pris-
vomis. Žmonių tiek prisirink >:pausu, visas pastangas dėjo. 
t pamauta.-. ,\a.i vos bažnyčių;! kad iškovoti Lietuvai laisvę ir 
sutiljn.: daugelis pasitenkino i\eprikiausomyi>ę, tai kokia-gi 
stovėdami prieaugėje (arba1 gėda butu mums nepaskolinti 

i kaip Lietuvoj yra tariama, nors šimtinės, kad palaikyti 
•'bobiRČiuje.'') Visų Šventintų laisvę ir nepriklausomybę, 
parapijos clioras ir Pučiamoji Ką serganti motina sakytų 

ji 4j Laa šivėjus, kad didžiu-
i f n a kitatauejų agentūrų labai 
"išnaudoja lietuvius, dargi ne

suteikdami tinkamo patarna
vimo, patariama Amerikos lie
tuviams kreipties prie lietuvių 
agentūrų. 

5) • Taipgi paaiškėjus, kad 
kai-kurie ir lietuviai (dėlei 
tūlų priežasčių pavardžių ne-
paduodame) pradeda sekti pė
domis kitataučių išnaudotojų 
ir stengiasi skriausti lietuvius 
Lšnešta jiems papeikimas ir 
patariama Amerikos lietu-

Roselando Lietuvių Orkestrą sūnui ar dukteriai, jei prašytu 
pritarė prakilnių ceremonijų vandens, o jis ar ji nepaduotų. 
ir procesijų išpildymui. "Alto-JTaip pat ir Lietuva, 
riai, kaip bažnyčioje, taip ir} Taigi, kad neužsitraukti to-
lauke skendo gyvose lelijose, i kios rūstybės, pirkime bonų. 

B. 

FAR Silpnybės, paeinančios cao persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir numenu 
sustingimo, skausmu strėuosc-, jra greitai prašalinamos, vartojant 

JV~ 

Dabar geriausia- hūkas pa- ' ' ' ' l - \ « / * \ PAIN-EXPELLEBI 
sižiurėti ka<ia javai matytis 
pas mus galima pamatyt pui
kių kviečių, rugiu, komų, do
bilų, ali'alfos, gražių ūkių su 
puikiais budinkais, pievomis, 
geroms ganyklom- gerai atva 
žiuot ant 4 Jžepos, kada Lie
tuvių Ūkininkų bus Piknikas, j f 
Mūsų Drangįjo? Komitetas i Į Išmok Gerą Amatą. Už-j 7 v » i r a c A k i c f i a h m » Iccrt7#1ir+i* 
lauks svečių am depot suba.jjdirbk $35 iki $75 SavaHėj j į * - v a i r a s A K I S u a u m a i s g y a y i i 
toj, Nedalioj ir Facedėlyj o pas 
ūkininkus bus violos pabūt | 

"Druugit U e i k a l e " 
Šeimynos, kurios kartą d&žiuojo jo veikiančia jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 

Yra tik vienas P»n-£xpėl lerh> ir dei jusu apsaugojimo, j is yra paženklintai 
muša vaizbaženkliu 

fa -A.2STCHOH, (ps-aras) ^ 
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po ;{5o ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus: 
P . A D . RlCHfER & CO., 3 2 6 - 3 3 0 B r o u h r s y , New York 

t " 1 
1 

viams kreipties prie teisingų r kad ir ilgai. IŠn.-ų piknike da-! 
išbandytų lietuviškų agentū
rų. 

Kolonijos pirmininkas 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei- f i 
kulaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokinamo 
j keletą sav;:; -
<Mu, oritvrimas prityrimas 

StSa lr ičVICiUo • i ; V V i i > 

"Mokyklos vaikų dalyvavimas 
procesijoje, jų aprėdalai, mer
gaičių kvietkomis barstymas, 
ministrantų nauji šilkiniai rū
bai tiesiog visus žavėjo savo 
puošnumu. Kats klebonas kun. 
P. Lapelis tų dieną vartojo 
visose ceremonijose brangiau
sius bažnytinius rūbus, kurių -Katrie pirkote L. L. P. bonų 
įsteigimui išleista daug šimtų ir pilnai užmokėjote, ateikite 

Lai nesiranda lietuvio, kuris 
atsisakytų nuo prisidėjimo 
prie L. L. Paskolos ir atsisa
kytų pirkti bonų. 

Pov. Kai. 

Kolonijos sekretorius 
A. M. Mažieka. 

Ūeg. 31 d., JL92Ū m. 

vandenynas. 

livaus keletas Chk-agiečių. ; 
kaip Aldoma Grušaitė, M. Du-. 

i , . . -"5" - i . . . i i ''>*»-' *^" duodamas moki -J I 
ndul;ene su kompanija A. ' naDties. v.etos atdaros, specijalis«i 
Į V - - - . 1 ; r J Kria.Sii"1.-^!;-^ i i k v r i i S K . r:::!:.-.!.:.-. :;•:: i ' 

\ š busiu Chh agoj subatoj,. 
4 Tanėdina •< 

CICERO, ILL. 

dolierių. Tokio gražaus Dievo 
Kimo Šventės apvaikščiosimo 
Roselande dar niekad nėra bu-

atsiimti juos, nes • Lietuvos 
Misija jau prisiuntė; 

Ateidami atsineškite kvi-
ve. pirmiau. Tas parodo, kad tas ir atvirutes, nes be jų bo-

nai nebus išduodami. 
Bonai bus dalinami pėtny-

čios vak., birželio 25 d., Sv. 

Roselandas kjla visokiu žvilg
sniu. Ir duosnunias žmonių 
bažnyčiai pas mus žymiai pa
didėjo šiuo laiku. Kiek sykių Antano parap, svetainėje. Ku-
musų klebonas išeina kolek- rie dar nesate pirkę, nepamir-
tuoti. niekad didesnių aukų skite nusipirkti, nes laikas pa-
jie neatsisako duoti. skolos jau baigiasi. 

Finansinis parapijos stovis Kas pirks Įmokėdamas pil-

u 11 

\) 
MASTKK SCHOOL 

ir nedėlioj M ir 2.7 brrželio i . •£,£• *•* & ±1 " 1 . 
* ^ v į Ranmas 1jkįi>- str. :<>n 4t»| l«h»i. : t 

(June) pas J, Grušų, 3147 Sc. ^ j , ' { 
Laivas '"Baltic," Atlantiko j Halsted St. Norėdami pasikal- f 1 į 

i 
i 
t 
i 
i 
i 

RED. ATSAKYMAI. 
• • 

Komitetui (Duąuesne. Pa.) 
Pranešimų gavome vėlai,, to
dėl negalėjome patalpinti. 

uuumiiimiuiiniHuiiiiHiiuiiiimitimn 

NEPAPRASTAS BAR
ONAS. 

bėti atsilankykite. Taipgi at
vešiu daug tikro medaus nuo 
mūsų farmų. 

M. WALENČIUS, 
8ox 96 Hari, Mich. 

uiititiiisfiiiiiiiiiitiisiiiiiuitiuuiiisiiiiiiit 
ERNEST WEINER 

DRV GOODS 
1800 W. 47th kamp. Wood Sts 

M e* dLodams dvigubai) n k - j . : 
; K e t v e m u tr Subatomls. 

Dideliame pasirinkime (aunami . 
Visokie materijolai. vaikams drabu
žiai. Sl«bea Ir lakutea 

Pirma ir Paskui 
VaL:-.dos: 9 iki 6 

Mano spetijalis žvairių akių gy
dymas kalba pats savim. 2.000 pa
sekmingų atsitikimų; be skaudėji
mo, chorof oriuos ar iigonbučio. 
Visas darbas mano ofise yra išpil
domas per vieną atsilankymą. At
sišaukite j mano ofisą, arba pakal
bėkit su sekančiomis nesenai iš
gydytomis ypatomis. 

štai yra uetuvisKi pecientai, su 
kuriais kalite pasialbt-ti savo kal
boje: 

Sophie Masters—4522 So. Pauli
na Str. 

Martha Guguts—4832 So. Cali-
fornia Ave. 

Chas Dukton—4S56 So. Wood 
Str. 

Kainos prieinamoj. Reikalauki
te liudintojų jūsų apylinkėj. 

23 metai ant State Str. 

Franklin 0. Carter, M. D. 
Akis, Aus|s. Ko<4s ir Gerklė 

120 So. State Str. Chkago, 111. 
Iškaba su sukancMuusia šviesa. 

Nedėliomis 10 iki 12. 

a-

VASARNAMIAI ANT 

>> 
yra tvirtas. Visokiems extra 
pataisymams kas met yra iš
leidžiama tūkstančiais dolie
rių. 

Reporteris. 

RAČIUS, WIS. 

Atsišaukisi&s i R&cino 
I lietuvius. 

Raciniečiai! Jau kelios die
nos beliko progai, kurioje ga
lite nusipirkti laetuvog Lais
vės Paskolos bom}. Žiūrėkite, 
kad iki liepos 1 d. nei vienas 
nebūtumėt neatlikę Lietuvos 
piliečio pareigų — nenusipirkę 
U. L. P. nona. v'isur ir visada 
susieję raginkime, agituokime | PROTOKOLAI LIETUVIŲ 

na sumų. tas tuojaus gaus ir 
l)onų. Lai kiekvienas lietuvis 
atsimena, kad dabartinei lie
tuvių gentkartei tapo skirta 
paliuosuoti tėvynę iš vergijos 
pančių. Ko buskne verti, jei 
savo pareigų neatliksime? 
Busiančios mūsų tautos gent-
•kartės keiks mus už nerangu
mų nešdamos svetimų junga, 
o pasaulis su panieka žiūrės 
j mus. 

Užtat, lai nelieka nei vie 
no. kurs nebūtų prisidėjęs prie 
paliuosavinio mūsų tėvynės, 
skolindamas jai sulig savo iš
galės. 

S. T. 

x 

siens kitų įsigyti bonų, kad 
neiiktume užpaaalyj kitų, dar
gi mažesnių, kolonijų. 

Jųs,'Kacino .lietuvės mote
rys, įr-gi pasidarbuokite Lie
tuvos paskolai. Jųs lengvai 
galite įkalbėti savo vyrui pas
kolinti Lietuvai $o0, $100 ar 
$i)00 dol. Jūsų meilus žodžiai 
gali suminkštinti ir kiečiausią 
vyro širdį. Jųs daugiau negu 
fyrai galite pasidarbuoti ir 
už tų pasidaroavimų tėvynė 
amžmai jums bus dėkingu. 

Ir tu, jaunikaiti ir mergaite, 
įsigyk L. L. P. bonų, prisidek 
prie šito prakilnaus darbo. 
Aepirk nereikalingų daiktų, o 
t"rw T)imn r M 1- Tt'n;i?r>lmt.* SUVO 

tėvyniei. Ji neprašo, kad mes 

KOLONUOS ANT LAIVO 
"BALTIC." 

(Prisiųsta.) 

Lietuvių kolonija ant laivo 
"Baltic " turėjo visų eilę su
sirinkimų, bet dėlei jų loka-
lės svarbos paduodame tik 
nekuriuos svarbesnius. 

Gegužio 23 d. būrelis lietu
vių, keliaująs laivu "Baltic'', 
turėjo preliminari susirinki
mų, kuriame nutarė suorgani
zuoti lietuvių kolonijų ant lai
vo "Baltic" ir išrinko tam 
reikalui atlikti valdybą, iš pir
mininko A. B. Stankevičiaus 
ir sekr. A. M. Mažeikos. 

Geg. 26 d. vaidyba raporta
vo, kad ant laivo "Baltic" 

aukotume, bet kad paskolm- m n ^ u v v n i < 2 m a t e r i i r 

tume. Dėkingi turė-tume ^^^ įfi vaikai. Šiame susirinkiine nu-
savo tėvynei, kad ji tik '<^kj t a r t a gUšaukti visuotinį lietu-

įvių susirinkimų 27 d. geg. 
Geg. 27 d. visuotiniame su-

limbu i c i tvcunujcu J>A«..•*, 

mųsų broliai tėvynėje. A argo 

vendami šioje šalyje, nematė 
me karo audros, nepat; rėme ;,irjnkį!!!(1 dalyvavo visi 14vy-
bado, nė vargo, kiek patyrė j r u : ^r inkime nutarta: 

j 1) kad visi lietuviai. Ke
liaujanti kokia nors linija, lai
kytųsi būryje, idant, reikalui 
esant, galėtų kits kitam gel-
bAli. 

2) Sulig išgalės išmokti 
Lietuvos himną ir kita> :':• •: . 
viskas daina.-, idant važiuo-
i»nt. Lietuvon pei' rubežiy ja 
sugiedojus. 

?>) Rasta reikalingu nran 
Amerikos liet 

\ Ph/i PATĮS & C O Į 
MORTGAGE B l N K i 

«* f A .. i S T 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
.. siu. iJ :*.vc«--i»' 

X', ; I , \ K e i . U s A S 

. J 4 - ,. Mik'••-, S' f-' CS-i^ l l imi ir 

Parsiduoda la^ 

bai pigiai ant 3 

lubų mur>fiis 

namas frontą s 

žilo akmens. 

Gazaš", elektra, vanos, šilto 
vandens šiluma. Raudos ne
ša $125.00 j mėnesį. Kaina 
$11,200.00 randas ant Bridge-
porto. 

Parsiduoda gražus mūrinis 
namas 8 metų senumo, 2 fla-
tai S—6 kambariai gazas, ele
ktra ir vanos cementinis ba-
sementas ant Francisco Ave. 
tarpe W. 3oth gat. ir AV. 36 
gat. Randos neša ant mėne>-
sio $65.00. Kaina $6,750.00. 

Parsiduoda pigiai, geras 
mūrinis namas, ant Bridgc-
porto, i flatai po 4 kambarius 
augštas akmeninis ba,sementas 
namas yra nesenas ir gerai ap- j 
taisytas. Randos ant mėnesio 
neša $54.00. Kaina $5,650J00. 

Netikėtai parsiduoda na
mas mūrinis ant 2 lubų 6"—7 
kambariai, stogas labai geras 
ištaisytas del drabužių džiovi
nimo. Randos neša ant metų 
$45.00. Kaina $4.4(X).00 ant 
Bridgeporto prie Šv. Jurgio 
l»žnyčios. 

Del paltesnių informacijų 
kreipkitės į ofisų: 

GEORGE PETKUS. 
Real Estate. Loans & Tire 
Insurance, Fordgn Exchange 

and Steam Ship Tickets. 
3402 S. Halsted St. Chicago. 

TeL Yards 5379 
.luiinnimiitHiHtMiummuMiiuuuiiun 

Groserno ir Kendinč lietuvių apgy
ventoje vietoje, prie ^|v. Jurgio baž
nyčios priežastis pardaviocį patirsit 
ant vietos. 

•28 W. S3 s i . 

\ \ T P.VFl>AVlMO 
4 k;unbarig medinis nati.elis. jrra-
žioj. vietoj. Paratduoda pigi.ii. At-
siSuukite nedrlioj 10 ryte Hli 7 vaka-

Kurie rengėtės ant ilgesnio 
laiko praleisti pasilsiu (vaka-
t'iių) dienas, o labjausia šei
mynos, tai galite gauti pui
kių vasarnamių (Cottages) 
arba pavienių kambarių ant 
jau senai Lietuviams žinomos 
(Lemont\s Resort Karmos, So
dus, Mieli.) 

VaaarnarHBM ir į vi vieni ka
mbariai passtranduos su lovo-
piis, — valgius piitys turės 
pasigaminti. Visokie valgiai 
— mėsa ir grocernė — yra 
pristatomi anf vietos kožna 
diena, per »bučerių, iš Benton 
Harbor. 

Norite platesnių žinių, mel
džiu rašyti pas 

A. J. LEMONT, 
Lemont's Resort Farm, 

Sodus, Michigan. t „ ^ J 
» ° Parsiduoda 

i • » » • > > i 

Pluksnos 1 
UIllIlliiliilIlIlIlllIlIlIlIUlIlHIIIIllIIlIlIlflIlIIIIIllIIIIIIUIllllllIltlIUiaUlUItlUUIUlUllltl 

PLUNKSNOS. | 
millllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i 

S T I P R I S VAIKAI. 
Suvirs 17 metu amžio. l'astovi vieta 
stipriam vaikui drask>-ti drukuotus 
lapus ir dirbti press ruimyj. 48 val
andos savaitėje. 

Atsišaukite 
Mr. HulIcM-k. 2nd floor Buterrick 

PublLshing Co. 22»» So. Park Ave. 

PASKUTINE SPITE! ! Į 
INSIGYTIPASPORTUS I 

= Kurie norite važiuoti Lietuvon šimet. 
i Pasiskubinkite irpriduokite savo prašymus prieš S 
| Birželio 30, 1920. Nes vėliaus pasportai nepiliečiams ne- | 

Reikalingos: vietos itinžieius vaiku- <£ 
t iams, geruose namuose. Paliudiji
mai reikalingi. Atsišaukite j Chiltl-
ren's Home ConimUion. City Hali. 
NVaterbury, Conn. tarpe 11:00 ir 
1:00.' arba rašykite prisiųsdami pa
liudijimus. 

bus išduodami. 

Norint gauti gera ir teisingą patarnavimą kreipki
tės pas 

AVT PARDAVIMO 
puiki ir garzi Groserm* ir Saldainių 
krautuvė. Puikioj vietoj. Lietuviu ir 
ir Lenkų apgyventoj. Biznis išdirb
tas per S metus. 

Atsišaukite: 
KAZ. VENCKUS, 

4S32 So. Hermitagc Ave. 

| LITHUAN1AN-AMERICAN INFORMATION BUREAU j 

| 3114 So. Halsted St. Ckicago, U. | 
Tticiiiiiitiiiiiiiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiufjiiiiiiffiiiiiiiiiifiiiiuiiiiiiiiiiiifunuuiiij 

l!l!lllllil!l!lllllllll!!llllllll!llllllllll!lllll!l!llll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII 

THE STREETS CO. 

Proga 
karų taisytojams, karų taisy
tojų pagelbininkams truekų 
taisydojams ir malioriams dir
bti nūp štukų ir uždirbti di
delius pinigus prie taisymo 
freight karų. Geros darb0 sų-
lygos ir pastovus darbas. 

Atsišaukite 

greitu laiku. Biznis išdrbtas 3 metai 
kaip gyvenu ant vietos. Priežastį; 
pardavimo pirkėjas patirs ant vie 
tos. 

Atsišaukite: 
S«25 S. Hal-ti-U Str. Chieaffo. IU 

Į Extra Pranešimas! f 
S . Šiuomi pranešu savo kostumieriams, kad aš sugry- * 
g žau iš ligonbučio ir vėl pradedu savo darbų čeveryką s 
= taisymo. Mano kainos 25c. pigesnės negu kitur mokė- £ 
E si. jei netiki persitikrink. Darbų atlieku gerai, greitai 5 

REIKALINGI LEIBERIAI 

del fabriko darbo. Pastovus 
darbas. 

LINK BELT CO. 

39th ir Stewart Ave. 

= ir pigiai, už darbą savo garantuoju. 
= Taip-pat turiu senos mados čeverykų. ]>arduo(lu po 
5 $2.50, $3.00 ir $3.50. Reikale kreipkitės pasmane, o bu- S 
5 site užganėdinti 5 

JUOZAS BŪDVYTIS, 
3^9 Avl"!~ ATC 

uiHiimiiuii[iHHi);muHHiiwmtiiiiniimuiiinii»niiiiu 
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REIKALINGI 

Paprasti Leiberiai. Atsi
šaukite 

West 48th St ir So. Morgan st. 
Jos B. Clow & Sons 

uirx %rv. * — 

. Į . . ' . _ . . . . 
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Į Didelis išpardavimas Namu { 
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$20.00 

DOVANU PRANEŠU 
t m 
$20.00 

DOVANU 

4t80 Arcbinr Ave. 
prie C n w f o m (**•) Ave. į j~ 

THE STREETS CO. 

. per Birželio mėnesį i 
= ' | Ant lengvu ismokėjimy kiekvienma lengvai prieina- | 

Leiberiai 

Gera mokestis ir darbo sų-
lygos, ir pastovus darl>as. 

Atsišaukite 

| ma, Atsišaukite tuojaus pas: 

J. POŠKA 
4436 Washtenaw Ave. Chicago, 111. 

savo kostumieriams ir visiems lietuviams, kad pas 
mus dabar eina 

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 

Parsiduoda pigiai ir ant p i 
giu išmokėjimu mūrinis name
lis (bungalow) 6 kambariu ir 
2 lotai. Šioje savaitoje turi bū
ti parduota. Kaina $2800.00. 

Taipgi turime ant pardavi
mo labai pigių lotų, gražioj v ie 
toj su pilnais "improvementais" 
Lotai pločio !7 % pėdos, ilgio 13C 
Kaina $500.00 ir augščiau. 

K a s Šita pagarsinimą ats i 
neš nedėlioje bir*elio 27ta 1*20 
g;ius $20.00 kredito. Ofisas a t 
daras 10 ia ryto iki 4:30 vai . 
vakare. 

U K I K A I A I K I T E 

Joe L. Zuko\vski 
A*ST. MGR. 

LOCAL OFI1CE 

• 

į 
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DRAUGAS Penktadienis, birželis 25 1920 
5= 
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JUBILIEJINIS PIKNIKAS 
Dievo Apveizdos Parapijos 

20 Metu Sukaktuves ir Išvažiavimas 
NED., BIRžELIO-JUNE 27, 1920 

National Grove Riverside, III. 
m -
s = 

Tai nepaprastas, bet Jubiliejinis piknikas ir paminėjimas 20 metu sukaktuvių nuo Įkū
rimo Dievo Apveizdos parapijos. Senesni ir jaunimas, visi šios parapijos žmonės per ilga laiką 
ruošėsi prie jubiliejinio išvažiavimo, dėlto Šioj pramogoj bus visko daugiau ir geriau, negu kad 
esti paprastuose kermosehuose. Parapijonės pasotins išalkusius skaniais užkandžiais, ištroš
kusius pagirdys saldum midum if gardžiais gėrimėliais. Žmoma, gros gen muzikantai. Bus 
žaidimy ir daug, daug negirdėtu-neregetu naujanybm ir smagumu. Tik atvažiuokite kermo-
šiun, pamatysite, paragausite ir visuomet džiaugsitės, kad nepraleido! taip retai pasitaikančios 
progos. Chicagos ir apielinkės lietuvius ir lietuves kviečia i jubiliejine pramoga. 

KLEBONAS IR PARAPUONAI. 

m 3= m 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 
Penktadienis, birž. 25 d., 

šv. Vilhelmas. 
šeštadienis, birž. 26 d., 

Šv. Jonas ir Covilas. kank. 

DU SUŽEILĖ PLYŠUSI 
BOMBA. 

Apgriauta plumbuotojo 
dirbtuvėlė. 

Užpraeita, naktį padėta )>oin-
ha tirs plombuotojo dirbtu
vėlės durimis, 4127 So. State \ teinanti 
gat. Plyšdama bomba apjrrio- j San Franciseo. 
vė dirbtuvėle ir sužeidė dvi 1 San Franciseo šiandie ke-

Yadina>i, demokratų Ims lai
mėta. 

Tas sukiršino republikonų*. 
(ii kuomet Colby dar nupeiki 
republikonų partijos platfor
mą, pasidarė dar blogiau. 

Suprantamas daiktas, jis 
ta visą žygj prieš repulili ko
mis atliko mandagioj formoj, 
dailiais žodžiais. Bet kas no
rėjo suprasti, tas suprato jo 
kalbos reikšmę. 

RepuMikonai labai susiru-
pinę apie demokratu partijos; 
konvenciją, kuri prasi<lė< a-' 

primadieni mieste 

CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.. 

PRANEŠIMAS. 

moteriškes. 
Aukomis krito praeivės mo

teriškės. Jos yra: Ethel Ro-
berts, 4129 So. Dearborn gact, 
ir Anna Ouest, 3319 Rhodes 
ave. 

Abidvi ėjo pro šąli tuo mo
mentu, kuomet šalimais jų 
sprogo bomba. Abidvi pritren
ktos prie šaligatvio. Paimtos 
ligoninėn. Tenai pasakojama. 
kad pavojingai sužeistos. 

liauja visi stipriausieji demok
ratų partijos šulai. 

KARŠTAI DARBUOJASI 
GELEŽINKELIŲ DARBO 

TARYBA. 

Labdarybės reikalais. 
Keletas asme-nų trokšta su

daryti Labdarybės kuopa Clii-
eagoję Marquette Parko apie-
linkėje. Buvo ketinama pirmą 
posėdi padaryti pereitoje ne
dėlioję, bet jis tapo atidėtas 
j nedėlią 27 birželio. Pradžia 
bus tuo jaus po pamaldų ftr. 
Kazimiero Vienuolyne, t. y. a-
pie !):.')() rytmetyje. Susirinki
mo vieta 2<i.'U \V. Marquette 
Iioad* Šv. Kazimiero Vienuo
lyno Kapelianija, mokyklos i 
kambarys. Tikimės, kad at
silankys )>. Jucevyėius su pra-
kalba. 

Rengėjai. 

io perėję antra kartą galėsite 
j kitiems pagelbėti. Nereikia ap-
į lenkti nei vieno namo. Reikia 
[užrašyti kiekvieno lietuvio var-
Jdas, ar jis pirks bona, ar ne, 
nes tas nikalinga žinoti. 

J. K. Encheris, 
L. L. P . St. Rast., 

4403 So. Mozart St. 

NORTH SD3E. 

BRIGHTONPARKIEČIŲ 
DOMEI. 

L. Vyčių 5-ta kp. rengia Sei-
mininį išvažiavimą birželio 27, 
t. y. nedėlioj, j Forest Preser
ve Brumell Park. 

šin išvažiaviman kviečiam 
ir kitų kuopų nariai. Draugi? 
kai galėsime pasilinksmini, 
pasidžiaugti gamtos gražumu. 

Kelrodis — Reikia paimti 
Mihvaukee-Gale gatvekarį ir 
važiuoti iki galui. Paskui, pe
rėjus tiltą, paimti kitą gatve
karį ir važiuoti iki galui. Iš
lipus eiti po dešinei iki išva
žiavimo vietos. Jaunutis. 

Agota Sedauskaitė 50.00 
Juozapas Žvirblis ' 100.00 
Juozapas Gieurikas — 50.00 
Jonas Valentukevičius iš 

Rockfonl, 111 50.(10 
Tarnas Aleksiunas — 50.00 
Mykolas Gustas 50.00 
Dominikas Paulauskis .. 50.00 
Anupras Naruševičius ..50.00 
Silvestras Markūnas .. Sū.OO 
Antanas (Jirdžius iš 

Peoria, 111 50.00 

ANT PARDAVIMO. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ TOWN OP LAKE. 

A: L . K. Moterių Sąjungos 
' 21-im .vuopa laikys savo pusme
tini susirinkimą, birželio 25 d., 
1920 m., Šv. Kryžiaus par. svet, 
8-tą vai. vak. Visos narės malo
nėkit atsilankyti, nes turim svars
tymui daug dalyku.* 

Rast. B. D. K. 

Mūrinis namas 5 ir 6 kambariu, 
vandeniu apšildomas. Lotus 30x125 
p<-dų namas naujas, gerame padė
jime ir gražioj vietoj 594? So. Ro-
ckwell St. parsiduoda už Ji0,600.00. 

Medinis namas skiepas muro 2 
pagyvenimu 3 ir 5 kambariu vanos, 
elektros šviesa su viškais geras na
mas ir geram padėjime. Lotas 50x125 
kampas vieta 2902 W. 39th S t 
Brightoa Park parsiduoda tik už 
$6300.00. 

Medinis namas. 2 pagyvenimų 7 ir 
7 kambarių vanos ir gazo šviesos. 
Biznio vieta namas geram stovyje. 
Lotas 50x125 vieta 5311 So. Hals-
ted St. arti Bulvaro parsiduoda la
bai pigiai tik už $6306.00. 

Nes geležinkeliečiai nerimauja 

(ieležinkelių darbo taryba 
iš trijų žmonių, kaip žinoma. 
savo raštinę turi Cliicagoje ir 
čia darbuojasi kuoveikiaus iš-

Kadangi L. V. 1M>IIŲ parda
vinėjimas jau baigiasi, todėl 
sujudo, sukruto Chicagos aps
kritis darbuotis, nes daug 
dar trnksta iki paskirtai kvo
tai. 

O mums, brigbtonparkiečiai, Subombuota dirbtuvėlė p r i - j r i S t i k l a u s i n ^ paliečianti už 
guli VVilliamui l)owns. Pasą-, m o k ( ^ t i ( S pa(iįdininią darbi- ar nereikia ir-gi sukrusti prie 
kojama, .tog Jis nesugyyeną j njnkams — geležinkeliečiams, i darbo. Jug mes ir-gi turime 

''Stenmfittr? ' 

LIETUVOS BONŲ 

Gvardija D. L. K. Vytauto lai
kys savo'priešpusmetinį susirinki
mą nedėlioj, birželio 27 3., 2 vai. 

pirko "Draugo'" Ofise šie as-|p o p ie tų ' ŠT- Kr>'žia«s parapijos 
svetainėj. Kviečiami visi nariai 
susirinkti, nes randasi svarstv-

menys: 

Dr.M.Stupnicki 
3107 So. Morgas Street 

CHZG&GO, ginam 
TdefaaM Tudi MSS 

Valandos: — S lkl U Ii ryto: 
i po pietų lkl t rak. tfedeDo-
mls nuo s Iki S rai. 

A. + A. 
ANTANAS DIRKIS, 

mirė birželio 24, 1920 2:10 ry
te, 39 m. amžius. Paėjo iš 
Kauno Gub. Panevėžio F iv. 
Senamiesto Sodžiaus. 9 me-

Munms namas 2 pagyvenimų 7 
ir 8 kambarių garu apšildomas elek
tros šviesa. "Gararė" del dviejų au
tomobilių namas labai geras ir gra- | tUS i š g y v e n o A m e r i k o j e IŠ kU-

i i ; 6 mėtos sirgo. Lietuvoj žioj vietoj arti Halsted St. and Gar 
field Bulvaro prekė tiktai $12,000.00 

Del visų virš minėtų namų kreipki, 
tės prie: 

Izidorių Pupauska, 
3402 S. Halsted St. 

TeL Yards 5379 

Antanas Wazcrd $50.00 
Morta Šlevinskienė 50.00 
Leonardas Jesevičius . . 50.00 
Kazimieras Rumšas 50.00 

mui svarbiu reikalų. 
Su pagarba 

J. Legnugaris, rast. 
4645 So. Wood St. 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Ba!Uc Consnltattaa Boram, Inc. 
SS So. Dearborn St. ChJcago. 

Room 9M 

paliko nuliūdime moterį Ma
rijona ir stmų Antaną 10 me
tę. 

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

Kviečiu visus gimines ir pa-
žĮstamns dalyvauti laidotuvė
se po num. 1330 So. 49th Ave., 
Cicero, HL Nuliūdus, 
Michalina Zajankaitė, 

švogerka. 

garžiuoju su "ttreamnurs 
and Plumbers" unija. Pirm 
vienerių metų kartą ties 
namais buvo pamesta bomba. 

Tad policija nuomomauja, 
kad šitam atsitikime yra pra
džia karės tarp.1 plumbuotojų. 
Unija pavartoja pagiežą prieš 
neapkenčiamą žmogų. ' 

VALSTYBĖS SEKRETO 
RIUS BUVO CHICAGOJE, 

Sujudino jis vietos politikus 

Per Cbieagą i San Francis
eo pravažiavo valstybės sek
retorius Colby. Jis ėia užtru
ko kelias valandas. 

Bet užteko ir trumpo laiko 
sukiršinti vietos politikus. 

Reikia žinoti, kad sekreto
rius Colby kituomet buvo di
dis mirusio pulk. Roosevelto 
šalininkas. J is išvien su Roo-
seveltu daug darbavosi prog-
resyvoi (bulmuzerią) partijai. 
Buvo jis didis republikonų 
sesos partijos priešininkas. 

Ir kuomet 1916 metais pro
gresyvi partija. Roosevelto 
vadovaujama, sugryžo atgal 
republikonų partijon ir su ši
ta išnaujo susiliejo. Colby tuo
met nesutiko but republikonų. 
Ir iš progresivio demokratu ir 
ėmė veikti demokratų namini. 

Ve kodėl Colby užsipelnė 
dabartinę vietą demokratą 
administracijoje. 

Rytinėse valstijose de! men- paskirtą kvotą — 60,000 dol.— 
į kos užmokesties iš naujo pra- j išpirkti, o iki šiol išpirkome 

1 dėjo-' nerimauti darbininkai.'tik apie $40,000, ty. $30,000 
Kai-kuriose vietose dalis jų savo stotyje, o $10,000 kitose 
sustreikavo. Kiti žada pakil-1stotyse arba nuo pardavėjų 
ti streikan. jei taryba ilgai RS kitu kolonijų, kurios gavo 
vilkins savo nusprendimą. !kreditą už mūsų pinigus. Bet 

(ieležinkelių organizacij;; | m o s *»*•»> k i e k M " ? koloni-
viršininkai yra baimėje. $*&]* P^ko bouų ir kur jie nebu 
prieš jų norą gali užsipliekti 
streikas ir sugriauti organiza
cijas. 

Pats prezidentas "VVilsonas 
aną dieną paragino tarybą pa
siskubinti su savo galutiniu 
nusprendimu. Ne? šaliai vra 

SJE 

pavojus. 
Bet taryba negali skubin-

ties. Ji paskelbė, kad to klau
simo dar neišrišo ir nežinia 
kaip greitai apsidirba. Sako, 
tas klausimas taip sukompli
kuotas, kad užima daug laiko 
viską visapusiai aptarti ir su
derinti. 

Tad prieš tarybą pakeliami 
nepasitenkinimai. Norima ją 
diskredituoti. 

SUPERINTENDENTAS 
REIKALAUJA ALGOS. 

Kuomet aną dieną teisėjas 
Scanlan nubaudė kalėjimu ir 
pinigine pabauda dešimti mo
kyklų tarybos narių už pra-
šalinimą mokyklų superinten
dento Cbadsey, pastarojo ad
vokatas pareikalavo užmokėti 
buvusiam superentendentui $S, 

Tadgi dabar jis pravažino- j (XX) algos. Nes jei jis neteisin
gai prašalintas, tad jam turi 
būti mokama alga. 

Bet kas ėia jam mokės al
gą. Negi tie patys tarybos na
riai, katrie vra nubausti. 

damas per Chicagą išdrįso pa
kalbinti buvusius progresy
vius politikus neturėti nieko 
bendra su republikonais, bet 
pereiti demokratų partijon. 
kaip kad jis yra padaręs. 

Ir jis pareiškė, jog didžiu-; riai paduoda apeliaciją. 
ma progresyvių žmonių, hr j _ _ ... , ' " — -
abejonės, pereis demokratų BIZNIERIAI GARSINKITES 
pusėn ateinančiais rinkimais. I ' ' D R A U G E . ' * 

!ų pirkę, mes juos vis priskai-
tysime prie mūsų kvotos. 

Tai-gi, dabar visi pardavi
nėtojai prie darbo. Eikime 
namas nuo namo, kur dar ne
buvome ir ten, kur dar niekas 
nepirko, arba mažai pirko, bo-
ną. Eikime tuomis gatvėmis, 
kuriomis pirma ėjome. Tokiu 
būdu lengviau bus surasti bro
lius lietuvius. 

Gatvės padalintos sekančiai: 
į pietus nuo Arcber ave., 
So. Artesian ave. ir So. Camp
bell pereis pp. J . Podžiuvelis 
ir P. Kvietkus; So. Maple-
.̂vood ave. ir So. Rockvvell St. 

pereis pp. J. Poška ir R. An-
drieliunas; So. Washtenaw av. 
ir So. Talman ave. pereis pp. 
V. Paukštis ir J. Petraitis; So. 
Fairfield ave. ir So. Califor-
nia ave. pereis pp. J . Podžiu
velis ir P. Kvietkus; So. Mo-
zarf St. ir So. Franciseo ave. 
pereis pp. B. Nenartonis, ir 
R. Nenartonis; W. 46tb St. W. 
46th place ir W. 4oth St. pe
reis pp. J. J. Paleikis; So. 
Ricbmond St. ir So. Sacra-
mento ave. pereis pp. Izd. 
Paškauskas , o 4 žiemius nuo 
Arcber ave. pereis visas lie
tuviais apgyventas gatves se
kantieji: J. Bubliauskas, M. 
Dūda, J. Biežis, P. Cesna, J . 
Aleksandravicia, J.-Povilaitis, 

Teisėjo nubausti tarybos na-'K. Nuseviėia, M. Macikunas, 
J. Bučiunas, B. Andriešiunas, 
J. Nusevicia ir Kv Kaminskas.. 

Visi, kurie savo gatves jau 
perėjot, eikite vėl iš nauja, S 
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DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS 
$2500.00 
Dovanoms 

$2500.00 
Dovanoms 

Per 3 Dienas Turės Būti Išparduota 300 Lotij 
Už tokią prekę kokia pirkėjas pasiulis. Lotai randasi gražioj dalyį miesto 

Morgan Park Garden Subdivizin 
Ant 113-tos gatvės ir Ashland Avenue (Važiuojant Halsted 111 karais) 

Išpardavimas prasidės Birželio (Jane) 25, 26 ir 27 dieną, 
» * 

PETNYČIOJ, SUBATOJ IR NEDĖLIOJ 

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

pirks lotu ar ne, o dovanu galės gauti. ^ 

Nepraleiskite šios progos, nes kita tokia nebus, lotai bus parduoti už tiek, kiek kas jvarys ant licitacijos 
(Auction Sale) Taipgi bus duodama ąnt lengvų išmokėjimu. 

Liberty Bondsai ir Liberty Land & Invest. Co. Šerai bos priimami už pilna verte. 
Ateikite j Ofisą 3301 So. Halsted St., bus daug Automobiliu, kurie Jus nuvež už dyka tiesiai prie li

citacijos lotu ir dovanu. 

Dovanos bus parodomos nuo Ketvergo, Ja.:e 24, Ezerskio Salėje, 4600 So. Paulina St. 
Patis visi atvažiuokite ir atsivežkite savo draugus, jeigu kurie lotu nepirksite, tai nors dovanu išlaimėsite. 

i 

3301 S. Halsted St. 
\ 

Phone Boulevard 6775 

LIBERTY LAND & INVESTMENT tO. 
• * • « S 3E & 
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