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METAI-VOL. V. . No. 151 

17 Žmonių Nužudyta Mieste 
erry 

i 

Airijos Kardinolas Gavo Gru-

NEPASIDALINAMA 
ALANDŲ SALOMIS. 

Švedija nori jas pasisavinti. 

• • 

mojimų. 
KARIUOMENĖ SUSTABDO I AIRIJOS KARDINOLAS 

SUSIRĖMIMUS. 

Krautuvės uždarytos; gyven
tojai slapstosi. 

Londonderry, Airija, birž. 
-.Y — Vakar po pieM staiga 
buvo pertraukti apsišaudymai 
nacijonahsu su unijmistais 
po neatlaid/ios per vis i savai-
lc kovos Tilcsto gatvėse 

Bet paeinu mieste nemėgi
nama dar atidaryti krautuvių 
ir pradėti vrsti reikalus (lat
vė* aptilk -ėjusios. (I.vonto-
jai išsioiiipstv-

KariuoniC'i *' mėgina miestą 
paimti savo kontroleri. 

17 žmonių nužudyta. 
Sulig oficijalio policijas va

kar vakaro pranešimo, eivi-
lės karės motu mieste nužudy
ta 17 žmonių. Be to apie 30 
kitu sužeista, iš kuriu dau-
gelis vargiai galės pagyti. 

Poli 
kiania 

GAVO GRŪMOJIMUS. 

Kasdien aršaja padėtis šalyje. 

Policijos pranešim* pareis 
ama, jog •> įmonės v» ixutl> ti 

ii 10 sužeis i praeitą šeštndio- '\\Aip šiandie yra A'MJOJP, 
I I , 2 m v u ' M a ir 4 sužeista »KB1j ve]fca vr.nkų sveti m jun-

Dublinas, b i r i 25. — Kar
dinolas Logue, Arniagho Ar
kivyskupas ii Airijos prima
tas, kalbėjo Maynotb kolegi
joje. J is panešė , jog gavęs 
laišką, kuriame pasakyta, kad 
šiuo karta paskirta jam ^y 
veninio ]H>-;iga. 

Kardu.( 'as pareiškė, jog jis 
didžiai y<i dėkingas už tą 
perspėjimą Nes turės laiko 
pasi rengi'. amžinatvėm 

Sakė: 
"Visais taikais kiek galėjau 

mėginau pagelbėti savo šaliai 
ir nekuomei nesu taręs blo
go žodžio prieš bile vin.ą, 
nežiūrint to kokios jis butą 
religijo olitikos. Jr jei 
aš s.ati Nikėtų mirtj, nrt 

bus f̂ ftleBJpHffTo už tą darbą." 
Niekam \ėra žinoma, iš ko

kiu versmių ir kaip ta gramo 
jimą gavo senelis kaiv'inohis. 

Stockliolmas, birž. 25. ±± 
Švedija su Suomija veda gin
čais už Alandų salas.. 1 irmoji 
nori tas salas pasisavinti, gi 
antroji sako, jog tos salos y-
ra dalis Suomijos. 

Tuo žvilgsniu ginėai nepa-
baigti. I r Švedijos vyriansy-
l)ė tuo reikalu, kaip sakoma, 
veikiai pasiusianti dar viena 
nota Suomi jai. " į «tt»nAjpi. T<™ & &«vb praneš-

Čfe iš Suomijos parkel iavo ' t a* H v « * « pagysiąs jos 
Švedijos pasiuntinys. J is pra 

GAILESTJS PARBLOŠKĖ 
MOTERIŠKĘ. 

Paskui iją mirė ir Jos vyras. 

Pirm p o r « saviaeių susirgo 
James J. 0 | I T , f>:> metu, 5651 
Mieli i gan a ve., Moorę & Carr 
Deeorating | Co. prezidentas. 
2!) 10 Tndianja a ve J is buvo 
paimtas Šv Bernardo ligoni
nėn. 

Jo žmoni Callierine, 38, 
metu, aplankė savo vyrą li : 

NAUJAS CHICAGOS DART 
BININKŲ STREIKAS. 

Ir vėl aėra kam išvežti atmatų 

'Obieagoje išnaujo sustrei
kavo miestiniai darbininkai— 
atmatų išvežiotojai ir kiti. 

Streiką paskelbė paliuosuo-
suolas iš kalėjimo tiį darbi
ninką unijos viršininkas Boy-
le. Rovle buvo nubaustas vie-| 
norioms metams kalėjimu už 

i suokalbiavimus. 

Kas Laukia Austriją 
MATYT, AUSTRIJA SUSIS-1 Tuo tarnu ta pati vyriaus'/ 

KALDYS Į DALIS. 
* -

Provincijos priešginiauca 
Viennai. 

pirmadie: 3 nužudyta ir 
vienas e.r.» «s ta ai>t * dienį. 
Treeiadie-ė gi :> nužudyta ir 
1* sužeista. Vakar 1 žmonės 
nužudyta. 

Yra vaiku ir moterų. 

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

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

J is buvo nušautas tuojaus 
po to, kuomet savo moterei 
Belfastan pasiuntė telegramą, 
jog jam čia nesama jokio pa
vojaus. 

Nušauta žiūrėjusi per langą 
moteriškė Afcaore. 

m-
buvusieji karėje, tvirtina, jog 
jie tokiu baisenybių nematę 
Prancūzijoje, mušiu laukuose, 
ką jie eia yra pastebėjo. 

Paskelbs atsiliepimą 

nešė, jog salą klausime šian
die darbuojasi tarptautiniu. Įs
tatymu ekspertai. 

Tuo tarpu iš Suomijos sos
tinės (lelsingforso pareina ži
nių, jog Suomija salų klausime 
visai nesikaršėiuoja prieš Šve
diją. Bet nuolat priošginiau-
ja į Švedijos notas, ie»;a!au-
janėias paliuosuoti du tose 
salose suareštuotu agitatorių, 
agitavusiu Švedijos reikalais. 

Sekama S. V. pavyzdžiu. 
Vietos Suomijos pasiuntiny

bė leid i paskelbti toki oran**, 
sinia: 

4 ,Su m,ijor vyriausybe negali 
pripažinti apsisprendimo prin
cipo Alandų saloms taip, kaip 
kad Suv. Valsitjos nesutiktu 
be-savo aiškaus sutikimo, bi
le vienai savo daliai atsiskir-
(T^prfp^miant tos dalies gy
ventoju nubalsavimu. 

"Švedijos vyriausybės pa
lyginimas Alandų salų su K a 

Mrs. Carr tą pranešimą taip 
giliai įsidėjo širdin, kad aną 
dieną staiga susirgo. Tr jinai 
buv0 paimta ligoninėn ir sale 
vyro kitam kambaryj pagul
dyta. 

Aha dieną jinai mirė. Apie 
tai nie*ko nebuvo sakoma ser
gančiam vyrui. Bet praėjus 
parai mirė ir patsai Carr. 

lakusieji paaugę vaikai tvi
rtina, kad motina nesenai bu
vus sirgus influenza. Tatai tė
vo liga ją visai parbloškusi. 

Šiandie įvyks abiejų laido
tuvės su gedulingomis pamal
domis 6v. Onos bažnyčioje. 
Tėvus i kapus palydės trys 
sunūs ir viena duktė 

Vienna, birž. 25. — Talki
ninku įsteigta, bet nepatvar
kyta Austrijos, maža viešpa
tija, matyt, susiskaldvs i da-

Bet jam buvo lemta inim-l ] i s < I r ( M t o gRl b l l s ' s v e i k i a u 

ai but kalėjime. Paliuosuo- k l e k p a t i o m s talkininkams. Nes 
Austrijos rubežiai, rodos, tik 

MEKSIKON PAKVIEČIA 
MI S. V. SPAUDOS 

AT9SDVAI. 

Mexico City, birž. 26. —Pro-

pa 
tas tuojaus paskelbė streiką. 

Atmatų išvežiotojams mies
tas moka dienoje po $4.40. 
Arbitraeijinė komisija jiems 
buv0 pasiutusi po $4.85. Bet 
jie nesutinka. Nori $5.(10 die
noje. 

Be to, streikuoja daugiau 

to del ir nutiesti, kad veikiau 
šalis pragaištų, kaipo savisto
vi ir nepriklausoma valsty
bė, s 

Kuone visoje Austrijoje ne-
gyvuoja joks nacijonalis sen
timentas. Vienuos gyventojai 

šimto darbininku prie elektros p i r n i i a u ; i a s t o v i už ' Vienuos 
įvairiose miesto darbavietėse. r o i k a h l s # p r 0vincijos turi nuo

savus. I r Vienuos padėtis ne-
įupi provineijoms. LENKAI SU ČEKAIS 

KAUJASI. 

Praga, Čekija, birž. 25. — 
Iš Karwin pranešta, kad ėmė 
kauties parubežinės lenkų ir 
eekų sargybos. 

Tas apylinkes, anot žinių, 
užima prancūzai. Italų ka
riuomenė pasjųsta į Tescben. 

be amerikonišku kviečių tonai 
moka $15d. 

Pasekmėje Austrijos uki 
ii*kai sumažino kvieeių pro 
dukciją. Ir Viennai i.eduodM 
nei kitokio maisto. 

Vienna nieko neturi. 

Savo kelfty Vienna neturi 
y kių prekių, katras galėtų pa 
mainyti ūkininkų produktais 
Pkininkai ,;i labjaus pagei
dauja jiems reikalingų daik-
"ų, kaip Iv jokios vertės mo-
Kamų kronu 

Jei ūkininkai savo pagamin* 
tu maistu aprūpintų tik vie-
i.us provia.cijonalius miestus, 
tuomet visi butų pavalgę ir 
sotus. Be!, didžiausias var
gas su Vierma, kuri nekuom^i 
neprisotinan.a. Del Viennoa 

isa šalis turi jausti maisto 
Pakilęs klausimas, kaip i i - 1 * 1 0 ^ -

ITALIJA KONFISKUOS 
KARĖS TURTUS. 

Rymas, birž. 25. — Premje
ras Giolitti paskellk' padub
siąs parlamentai sumanymą 

vizijonalis Meksikos ]>reziden- konfiskuoti visus karės tur 
relija iH'tinkamas. Nes Kare- \ t a s (1{X l a » « « * « kreipėsi į tus, koki<^ padaryti karės me 

gai Austrijoje išgyvuos tokia 
nepaprasta betvarkė, neturint 
žmonėms jokių naeijonalių jaa 
smų. 

Kas ko nori. 
P rovincijos 

^(Jen Campbell vakar ėia 
konferavo su miesto valdinin
kais. Tartasi, kokhio bmln pa-
sekmingiau apmalšinti miestą. 

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

Podraug nutarta paskelbti 
atsiliepimą į gyventojus, kad 
jie atidarytų sav0 krautuves 
ir ofisus ir imtų vesti reika
lus. Pažadėta bus jiems stip-

Kai-kurie anglų kareiviai, i ri kareivių apsauga. 

KAS BUS LIETUVOS 
PREZIDENTAS? 

I DARBO PARTIJA REIKA 
LAUJA PRIPAŽINTI SO

VIETINĘ RUSIJĄ. 

"Draugas" turi žinių buk 
Lietuvos respublikos presiden 
tu išrinktas T. Naruševičius. 

Žinia yra neoficijalė ir todėl 
apie tai reikia dar paabejoti. 
Tomis dienomis gal gausime 
tikresnių žinių. • 

25. 

KAUKAZE PADARYTA 
TAIKA. 

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

Rubežiai tarpe valstijų ne
nustatyti. Georgėnai laikys 
užėmę Zakontny; kol abiejų 
šalių bendra komisija nepra
veš rubežių. 

Searborough, Anglija, birž. 
- Darbo partija eia turė

jo 20-tą kasmetinę ivonferen-

Padaryta rezoliucija, kad 
\nglijos vyriausybė fa atidė
liojimo pi 'pažintų Rusijos 
s vietų valdžią. 

TRYS PASIUNTINIAI 
VOKIETIJON. 

Ii ja yvji spaudžiama ir jos gy-
vaVJruii grūmoja pavoju- Kad 
tuo tarpu Alamlų sulose yra 
laisvė ir salą gyventojai jau-
ėiasi yra liberalės vyriausy
bės globoje ir priežiūroje. 

"Mušu teisės areštuoti va-
dus, katrie agitavo ealase 
Švedijos naudai, pas taroj ; jai 
notoje kviovaizdžiasuiai išaiš 
kinta. Mūsų pozicija ir tas vi
sas re kalas pasilieka Ije at
mainos." 

Švedija irgi drauginga. 

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

Kiekvienas Švedijos vyriau-
svbės narvs, inėmus ministe-
rį pirmininką Brantingą, nuo
lankiai atsineša į Suomiją ir 
tą klausimą negina išrišti 
draugingai. 

Švedijos vyriausybė neper-
daugiausia užsi varinėtų už tas 
salas. Bet nuo pačių salų gy
vent* ju Inri reikalavimą, kafl 
salos butų prijungtos prie 
Švedijos. 

Tad Švedija ir nori tą rei
kalą nuodugniai išnagrinėti, 
kad paskui del to nebara ko 
kių nors nepasitenkinimą. 

40 8uv. Valstijų laikraščius flL 
atsiusti MeksSkon savo atsto
vus su tikslu studijuoti ša
lies padėtį. s 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBtS BONŲ, 

Bueros Aires, Argentina, 
birž. 25. — Keturi parlamen
to nariai pranešė paduosią 
snmanvmą įvesti šalyj svaiga
lų probibicija. 

GALI PAKILTI GELEŽIN 
KELIECIŲ STREIKAS. 

Paryžius, birž. 25. '— Laik
raštis Petit Journal rašo, jog 
Anglija, Prancūzija ir Italija 
paskyrusios pasiuntinius Vo-

on. 

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

PAKILO GELTONASIS 
DRUGYS SALVADORE. 
Washington, birž. 25. — 

Šiaurvakarinėj Salvadoro res
publikos dalyj, arti Guatema-
la rubežių, apsireiškė gelto
nojo drugio epidemija. 

*Ligi vakar buvo 49 susir
gimai. 17 žmonių mirė. 

Raginama skubinties darbo 
taryba. 

Washington, birž. 26*. — -
Geležinkelių darbininku orga-
nizaciju viršininkai čia pas
kelbė, idant darbo taryba 
kuoveikiaus paskelbtų galuti

n ą savo nuosprendį klausime 
užmokesties padidinimo dar
bininkams. 

Viršininkai pareiškia, kad 
darbininkai nerimauja. Darbo 
taryba kaip šiandie arba rytoj 
būtinai turi paskelbti savo iš
vadas. Nes jei t 0 nepadarys, 
su ateinančiu pirmadieniu ant 
visų geležikelių staiga gali 
pakilti streikas. Tr už tai vir
šininkai neims atsakomybės. 
Nes darbininkai jau Ir taip 
perilgai lukeriuoja palengvi
nimų. 

Nesama spėkų. 

Organizacijų viršininkai pa
reiškia, jog suvaldyti darbi
ninkus jie jau netekę reikia
mų spėkų. Nes jau be jų san
kcijos, kaip ir seniau, vienur-
kitur darbininkai pameta dar
bus. 

I r pradėjus' pirmadieniu ga
li sustoti visi geležinkeliai. 
Nes jau seniau buvo laukiama, 
kad geležinkelių <iarbo tary

ba šią savaitę paskelbs savo 
nuosprendį. 

Tad padėtis ant geležinkelių 
tolesni a i -priguli nuo tos tary
bos veikimo 

Turima vilties. 

Iš Baltųjų Rūmų išreiškia
ma viltis, jog į kelias dienas 
darbo taryba sugebės apsidir
bti ir viskas ineis normalėn 
vagon. 

Tuo tarpu keli darbininkų 
viršininkai iškeliauja Čbica-
gon, kur turės konferenciją 
su vfetos geležinkelių unijų 
vadais. 

Geležinkeliu darbo tarvba 
Cbicagbje iš visų pusių aptu
ri telegramų su paraginimais 
ir paklausimais, kaip veikiai 
ji apsidirbs. 

[Taryba nepasako, kiek dar 
laiko jai ims viską aptarti. Tik 
pareiškia, jog su kiekviena 
diena artinamasi prie galo. 
Taryba kreipiasi į visuomenę 
turėti kantrybės. Nes tokie 
daiktai negali'' but atlikti su 
rankos pamojimu. Turi but 
patenkinti visi jos nusprendi
mu. Taipgi nusprendimas tu
ri but teisingas. Teisingumą 
surasti reikalingas laikas. 

Taryba nuomoniauja, kad 
visuomenės opinija sulaikys 
darbininkus nuo streiko ko
kiam laikui. 

neklauso c<m 
tralinės Vienuos valdžios. Ve 
rnlberg provincija nori pri
sijungti prie Šveicarijos. Pro
vincijos Innsbruck ir Salz-
burg — prie Bavarijos. 

Visos provincijos neklauso 
Vienuos autoriteto. Kuomet 
Vionnoje '.vesta dienos Švie
sos taupymas, Linzo ir Salz-
burgo gyventojai atsisakė nu-
s i atyti savo laikrodžius. 

Innsbrucko provincija^ ko 
kituoja su Bavarija tiek 
daug, kad j cr tą provinciją, 
matyt, Austrijon ineis vokiš
koj markės ir jos užims krb 
iiii v i e t a . 

Kiti kitus kaltina. 

Provincijos labai pageidau
ja gauti autonomija. Bet Vien 
virau. Provincijos intaria 
Vienna, ka i šita raudona, 
na nesutinka su tuo reikala-
r.erdaug sjcijalistinė. Gi so 
cijalistai atsako už visus šian
die pakilusius vargus šalyje. 
Vielina už tą provincijas pa
vadina reakei joninėmis. 

Provincijos tvirtina, jog 
dabartinė Vienuos vyriausybė 
be kompetencijos, išlaidi, ne^ 
pasitvarkiusi, Vienna atsako, 
iog provincijos neištikimos. 

Provincijos sako, jog Vifn-
ua austrų kariuomenėje pri-
veisusi" raudonųjų gaigalų, 
"vienna pareiškia, kad tie'gai
galai parir.t.ti juk ne iš ki-
mr, kaip lik iš lų- pačių pro
vincijų. 

Maisto klausimas. 

Tarpe V'i'.nnos ir provinci
jų didžiau*: nesutikimai paki
lę maisto klausime. Vienna 
,\irtina; kad provincijos n?-
nOri duoti sostinei reikalingo 
maisto. Gi provincijos aisa 
ko, kad jos neturinčios jok!o 
atliekamo maisto raudonajai 
"viennai. 
Viennos vyriausybė, kad pa

laikyti šalyje maisto pigumą, 
parėdė, idant Austrijos ūki
ninkai kviečių tonai negali 
daugiau initi, kaip tik $10. 

Provincijos katalikiškos. 

Austrijos provincijos yra 
katalikiškos Ten gyventojai 
v ra uolus katalikai. Gi Vien
na yra S(K ijalistinė. Provin 
'•ijų £mona& Vienna varlina 
bereligijiniu miestu. 

šitas tedgi ir yra svar
biausias nesusiklausymo 
bianduolys Sakoma, provinci
jos net ir luomet nelabai pa-
'silikėtų Vienna, jei šitos val
džion butų :šrinkti krikščio
nys žmonės. Nes Vienu, nega
li but pasitikėjimo nuo 14 žmo 
irų, katrie myli savo tikėjimą 
ir pildo tikėjimo priedermes. 

MILANE TIKROS BAISE 
NYBĖS. 

Anarchistai užpuola paro-
duoiančius. 

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

J pa^diiuojančius gairėmis 
darbininkus kažkas paleido 
bombą. Keletas žmonių nužu
dyta ir daug sužeista. Po to 
pakilo kruvinos riaušės. 

Anarchistų būrys įsikraustė 
vienų senovės rūmų daržan. 
Juos iš fen iškrapštė karei
viai su kulkosvaidžiais. 
- Paskui sekė mieste plėši
mai ir padegimai. 

Tarpe nužudytų yra vienas 
pėstininkų leitenantas. 

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 ^ R S A S . 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 24 d. I uvo tokia sulig Mer« 
chants Loan & Trust Col: 
Anglijos steilingų svarui $3.97 
Lietuvos 100 auksinų 2JC 
Vokietijos ICO markių 2.70 
Lenkijos 100 markių .70 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 05 
Šveiearijos už 1 doolierį 5 f r. 47 
Italijos už 1 dol. 16 1. 05 

r IMPERFECT IN ORIGINA 
«Mto 
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DRAUGAS Šeštadienis, birželis 9.6 1920 

LIETUVI V KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

į""DRAUGAS" 
• I D A kasd ien* Išskyrus nedėldlenius. 

P R E N U M E R A T O S K A I N A : 
CHICAGOJ I R CASIL3IYJE: 

M o l a m s . . . . . . . . . * • • • • ,• j_ 9J0.00 
Puse i Metų K50 

•ITT. VALST. 
M e t a m s $5.00 
Puse i Metų 3.00 

P r e n u m e r a t a mokas* lškalno. Lai
k a s skaitosi nuo užsirašymo dienos 
n e nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti lftperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

" D r a u g a s " Pnblishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, BĮ. 
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Australijos Arki
vyskupas Mannix. 

Chicag-on atkeliauja Austrą* 
įjos Arkivyskupas \ laimix, gar
sus darbininkų užtarėjas, už 
|k$ jis ir pramintas darbininkų 
[sampijonu. 

Jam tas vardas duotas todėl, 
kad karės metu Australijoje jis 
pavykusiai kovojo darbo žmo
nių reikalais. J i s {didžiai prie
šinosi priverstinajam kareivia
vimui 

Arkivyskupas Maifnix ' Wa 
bus pagerbtas. Jį pagerbti 
rengiamas susirinkimas, kurs 

Brošiūroje yra dvi nepažy
mėtos istoriška bei geogra
fiška dalys ir prakalba. Pra
kalba užima vieną puslapį, is
toriškoji dalis užima 12 pusla
pių, geografiškoji užima šešis 
puslapius. Šešiuose geografiš
kuose puslapiuose didesnė pu
sė taip-gi pavesta istorijai ke
lių mųs tėvynės dalių, būtent: 
Mažosios Lietuvos, Ilukštos, 
Palangos ir Aknistos teritori-
• 

Pačiam nuvedimui dabarti
nių Lietuvos ribų palikta pik
tai trys paskutiniai puslapiai. 
Juose parodyta, kur sulig au
toriaus nuomonės turėtų eiti 
Lietuvos ribos, bet nepaduota 
statistikos žinių, kad jas ten ir 
turėtų būti. 

Šitais laikais istoriškos ži
nios, parodančios kaip buvo 
praeityje, mažai sveria. Pats 
autorius 'rašo: "The Lithua-
nians dfco not cląim this histo-
rical Litiiuani&v" (Lietuviai 
nereikalauja. Lietuvos kaip ji 
buvo praeityje.) Todėl mūsų 
laikais . rašant apie Lietuvos! į ^ L v o V a s i r kiti: 
ribas reikėjo tkuodaugiausnu 

* • • • 

ir Prancūzija 

S FtMKeJO 

surinkti .statistikas žinių, pr i : 

rodanMr mųd reikalavimų tei-
singjnnnj. Visi platus reikala
vimai nepasirėmnsieji statietU 
ko*, žiniomis, kenkia mųs rei> 
kalams, ,riev mųs priešai pai
ma tokius lietuvių raštus, pa
rodo diplomatijai jų reikala
vimų diduma, jų prirodymų 
mažuma ir padaro išvada, kad 
lietuviai reikalauja ko jiems 
nepriklauso. ' • f » i " 

Autorius nuo baltguiržių at-
ivžia Lietuvai labai •daug: 
Gardina, Sokolka, Bialystok, 

Nuo vieno asmenį buvu
sio Paryžiuje šio mėnesio 
pradžioje gavome asmeninį 
laišką, kurio visas turinys 
yra taip svarbus, kad neiš-
kenčiame nepatalpinę. 

" D r a u g o " Redakcija. 

Siunčiu Tamstai painfor
muoti laikraštį "Obšeeedie-
l o . " J is eina ir gi Prancūzų kai 
ba. Tai organas rusų visos po
litikos ir diplomatijos Pran
cūzijoje. 

Šitame laikraštyje įdėta pro
tokolas posėdžio, kuris įvyko 
pas rusus gegužio 20 d., kuo
met jau "Rusi jos ' ' diploma
tai paėmė naują - liberališ-
kesnį kursą neg buvo pirma 
— atstovaujant rusus čia Sar 
zonovui, o pačioj Rusijoj vei
kiant — Denikinui. 

Šiandien,— ocicijahai rusus 
-

atstovauja *•*• Rusijoj Wran-
gelis, Paryžiuje — Milukovas, 

vis zmo-
" naujo 

.at.iįiga kiečiams atįduoda Tilže, Ra-
kkhk W n 4 » | 3 feifvin^ir^ta 

įvyks Auditorium teatre atei
nantį trečiadienį vakare.' ' Rožany iV Sloninu siekdamas 

Susirinkinian rengiasi eiti I Baranovii*iyr~TuonL tarpu rvo-
daug darbininkų. Nęątsilj 
nei radįkalti'TadAh m i r t i e 
ri nugjtsti Arkivyskupo kalbų lupėnus. jau nekalbant apie 
apie žmogaus fteise*. OCes pri- (fUiibiij</.{ ftunisį iflodos1 fiM 
verstiną kareiviavimą Arki- uik|ti |ė| Lfe^uvjq4 Į b a ture l i 
vyskupas vadina neteisėtu apimti minėtuosius Prūsų Lie-

Idaiktu. tuvc* m i e s t e paskui nuo Vis- •*« BusijtL š ta i L i e j a i . (ir 
Susirinkime be svečio Arki- tyčio eiti į Vygrių ežerą, 1$ 

vyskupo kalbės dar mūsų Ar- ten upe Ančia iki Nemunui, 
kivyskupas ir miesto majoras, pankui Nemunu iki upės Ber-
Thompson. ^ žnnai. jiuo BerŽunos iki Neru-

Kuoiuet andai tas gerbia-
imas Arkivyskupas atkeliavo 
j San Franciseo, keli "džin-

jgoistai" jį įskundė šalies vy
riausybei. Jie sakė, jog kelio-
Įnės metu ant garlaivio Arki* 
vyskupas nepakilęs, kuomet 

I buvo girojamas Suv. Valstiją 
imiias. Reikalavo Arkivyskupą 
(sulaikyti ir grąžinti atgal 
Australijon. 

Pasekmėje pasirodė, jog 
[jų skundas buvo nieku nepa
matuotas. Nes Arkivyskupas 
daugiai turi išminties ir lab-
jaus gerbia kas yra gerbtina 
už tuos visus skundėjus ėmus 

I krūvon. 
Vyriausybė visgi nenupeikė 

tų įskundėjų. Tik paskelbė, jog 
•negyvuoją toki įstatymai, kat-

jrais pasiremiant butų galima 
[deponuoti Arkivyskupą, 

Daugeliui rūpėjo neįleisti 
Išion šalin žmogaus, darbo žmo
nių užtarėjo ir teisybės skel
bėjo. 

i • • 

Lietuvos Ribos. 
Ką 

" T h e 
tik išėjo iš spaudos 
Boundarics of Litliua-

nia by Jonas Žilius, Member 
of the Lithuanian Delegates 
to the Peaee Conferenec at 
Paris 1920, ty. Lietuvos 
Ribos. Parašė Jonas Žilius, 
narys Lietuvos Delegacijos 
prie Taikos Konferencijos 
Paryžiuje 1920. , 

Ta brošiūra yra skėstai ats
pausta ant dešimties plačių 
lapų ir turi devyniolika ne-
jenklintn puslapių ant labai 
brarigios poperos. Prie brošiū
ros >ra pridėtu du žemlapiu. 

čiui ir toliau faip 'kaip parody 
ta aut žemlapio. Patą Žilius 
beveik ta ip 'patodo Lietuvių 
kalbos ribas ant pirmojo žem

lapio. 
-

Brošiūros žemlapiai labai 
gerai atspausti. Neblogai at
spaustas ir tekstas; tik per
daug pakrikęs. Eilučių tarpai 
dažniausia neeestetiš-kai dideli. 

Ant jos nepažymėta nei kur 
ji spausta,- nei kokia jos kai
na. 

• • M 

Nėra Pagelbos. 
Atsimainė laikai. Seniau 

Prancūzija siųlė lenkams viso
kią pagelbą, šitiems pasiketi-
nus pamušti visas už save ma
žesnes kaimyningas tautas. 
Prancūzija pageidavo didelės 
Lenkijos, .kuoplačiausių jai ru-
bežių. 

Lenkai Į>asitikėjd prancū
zais labjaus kaip patys savi
mi. Tad ir pakėlė karę prieš 
Rusijos sovietus su tikslu pa
vergti Ukrainą. 

Išpradžių jiems gerai klo
josi. Bolševikai nebuvo pasi
gaminę. Kiek palaukus laimė 
užsisuko nuo lenkų. Atsisakė 
jiems tarnauti, kuomet 4holŠe-
kai sutraukė prieš juos skait
lingą kariuomenę. 

Lenkai ėmė šauktięs pran
cūzų pagelbos. Pareikalavo ka
riuomenės. Bet. prancūzai pa
tys nesiskubino eiti gelbėti sa
vo "sąjungininkei." 

Tik nusprendė per Vokieti
ją I-»enkijon pasiųsti sav0 ko
lonijų juodų kareivių kelis le-
gi jonus. 

nės "pažangesni" ir 
krypsnio.": 

. 
Savo tą rezoliuciją jie sura 

š«, kuomet jau buvo gavę išj pradedama vykdinti. 
Londono rusų pareiškimą, kad 
rusams-, Paryžiuje reikia pri
pažinti Lietuvą de fakto ir de-
jure, kuomet po Paryžių vi
sokio plauko diplomatai, ypač 
mums nepalankus, visur kal
bėjo, kad prancūzai • įteikė 
mums, rastą apie pripažinimą 
de facto su žadėjimu greito iš
rišimo p/ipalinimo de jure 
drauge su kitais aliantais. 

" f ron t e " su rusais laimėsime 
kas mums reikia, bile mūsų 
politikieriai ant vietos butų 
kantrus ir neklausytų agentų 
stumiančių mus į kruviną ko
vą su priešais ant frontų, ir 
bandančių ardyti mūsų šalies 
santikius su Prancūzija. Taip 
daroma, idant Lietuva "drau
gaudama" su viena šalimi, 
neturėtų sau dar ir kitos^rąu-
gės, su kuriaja šiaip ar taip 
skaitytis reikia pasaulinėje po
litikoje, kad ir tokiai Anglijai, 
nuo kurios jau baigia atskil
ti Airija. Egiptas, Indija, Ka
nada ir tt. ir tt. Anglija dėlto 
jau rūpinasi patylomis savo 
mokytojais liaudies mokyk
loms Lietuvoje. 

Liątuvos diplomatija Pary
žiuje išeidama ir to, kad om-
ne trinum—perfectum, įveda 
į Alijansų Lietuvos su Anglija 
dar Prancūziją. Šį nevięn a t 
kreipė savo domę į tai, bet 
pradeda dėti ir savo širdi. 

Mūsų p. Lubič-Milošo " L ' A -
lliance des Etats Baltiques" 
(Baltjurės Valstybių Sąjunga) 

Visas 
tos įdėjos apmatas jo buvo su
statytas dar jam bedirbant 
Užsienio Reikalų Ministerijo
je — prancūzų valdžiai. Jo
jo mintys kokiam laikui bu
vo nuslopintos rusų — lenkų 
imperijalistų, kurie buvo be
pradedą įtikrinti prancūzus 
OlemenceaU ir kitus, kad Lie
tuvą geriausia pasidalinti ru
sams su lenkais pusiau, 0 ki-

Motor Varoma — Ne 

reikia ranka sukti 

Federal Electric Fonografas 
Šita mašina yra graži i& pažiūros. Jos tonas yra gražus 

malonus ir nereikia jos ranka sukti, kas sugadina visa gra 
žuma tono. 

Tiktai $5 lškalno 
Pristatys J u m s viena iš šitų mašinų į JŪSŲ namus 

jeitfu esi kostumieris Comnioimeal l l i Edison Kompani
jom. Ū k u s i u s ga l ima Mokėti Mėnesiniais Mokesčiais. 

FEDEUA1JAI KUPONAI DVKAI SU 
KIEKVIENI; P I R K I N I I . • 

š ie maži mėnesiniai mokesčiai pristatys jums šita mo
derniška phonograph kurio kaina prieinama kiekvienam. 
Atvažiuokite į bent vieną iš mušu Electric Krautuvių, o 

išgirsite jos baisa. 

« - * ( COMMONVVEALTH E D I S O N _-^ 

E.LECTRIC S H O P 3 4340 : : 

| | M l ) M l l l l | | | l l | T T T T T T i i i | i i ; i M i i T j T 1 1 T T I i l l l l l l M l l l l l l i n M l l l U l ^ g 

• tt*ai tiek tikri' a t g a v i m o s pabaltijos visai neminėti 
pUčios Ruaiįos, joiioa. s e n o a o l t a i s l " ^ nebūtų buvę. 
ribose, kad kitaip ir nekalbai ^ (Daugiau Bus.), 
apioi'"tfauitiį] apsilpr^ndiiaa: ^ 
skelbkite savo neprigulmybe' 
l|irf|) tik norite, kat i ir kmąna-
člausiaĮ , reikalaudami tautybei 
teisių, bet ne kitaip Wip isvieif 

Pabalti jai) rusų programas!.. 
rFą jie veikia viešai, kartoja 
prįvačįąį... Taip dalykams sto
vint niUsu čia diplomatija nuo 
kurio laiko ėrhė lemties po ru
sų politikos atramais... Šis tas 
įvjrko Lietuvai naudinga.*.. 

Kaip kitur, taip ir Čia siū
lai politikos sueidavo į "Dali-
los" (gražios moteriškės 
Red.) rankas. J i teikdavo 
nurodymus, ir informavo vedė
jus mums pavojingo net grie
žtai priešingo alianso. Susi
laukėme, kad Rusijos, Dail
ios" orijentuotės žmonėm gavo 
pasišalinti, gi juos pakeista 
veikėjais nevien mums priei
namais, bet ir remenčiais mu
šą tautos aspiracijas, kįek-
Vemti jiems galima(!) Šian
dien turime vilties, kad 
savo fronte su lenkais ir 

,i» 
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ŽEMAIČIŲ. 
VYSKUPIJA. 

hjAuno VyakuĮtijtns Kapitu
la sUeideda iš sekančių ypatų: 

Prelotai: J . Maculevičia, 
Pr. Pacevičia, vysk. J . Skvi
reckas, A Dambrauskas, Pov. 
Januševičia ir K. Alšauskas. 

Kanauninkai. K. Šaulys, 
K. Paltarokas ir A. Alekna. 

Garbės kanauninkai: Pr. 
Lartcįfcbergas, Pr . Kriski jonas, 
Br. Lausas, Jonas Valavičia, 
Br. Žongolas, St. Jakubauskas, 
P. Legeckas, Ą. Kryžanaus-
kas. J ui. Macijauskas, ir Pr. 
Urbonavičia. 

Seminarijoje yra 6 kursai: 
keturi teologijos ir du filoso
fijos. Klerikų pradžioje tų me
tų buvo išviso 88. 

Dekanatai yra tie patys kaip 
seniau: Alsėdžių dec. kun. 
Korzonas, Batakių kun. Mo
tuzas, Ežerėnų kun. KryŽa
liauskas; Joniškės kun. Jasen-
skas, Kauno kun. Prancketis, 

M " 
-

DR. CHARLES SEGAL 
Perkė lė savo ofLsa po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir vy
rų ligų. 

Valarfdos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėl iomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 
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SERGĖKITE SAVO AKIS, 

Gal Lenkijon ir butų pate
kę tie juodi puslaukiniai ka
reiviai. Deja, Vokietijos gele
žinkelių darbininkai atsisakė 
tiios juodus kareivius vežti per 
s-avo teritorijas. 

Tuo tarpu bolševikai at
siėmė Kijevą ir kitus plotus. 
Lenkams darėsi vis blogiau. 
Todėl jie suskato maldauti pa
gelbos tautų sąjungos. 

Pati tautų sąjunga tečiaus 
neturi jokios nuosavos kariuo
menės, nei reikalingo kapitalo. 

Sąjungos tarybos nariai 
tuo reikalu kreipėsi į Angli
jos ministerį pirmininką Lloyd 
George. Šis, išklausęs* lenkų 
vargų, atsakė, kad Anglija ki-
tuomet buvo perspėjusi lenkus 
nekelti karės prieš bolševikus. 
Bet lenkai nepaklausė ir todėl 
šiandien tegul žinosi. 

Anglija, sakė jis, turi daug 
nuosavų vargų. Negali siųsti 
Lenkijon jokios kariuomenės. 

To negali padaryti nei Pran
cūzija. 

Tik viena Amerika, sakė 
Lloyd George, galėtų pagelbė
ti lenkams. Bet ar ji panorės, 
tai jau jos- reikalas. 

Podraug Lloyd George pa
reiškė, kad tautų sąjunga sa : 

vo kontrolėn niekuomet ne
gaus kariuomenės. Gi be to 
sąjunga, kaipo tokia, yra tik 
viena* lavonas. 

Taip ir nuėjo niekais tie 
visi lenkų imperijalistų pasiti
kėjimai. 

Savo keliu Rusijos sovietų 
armijos varosi pirmyn. Jei 
lenkai neišreikš viešai esą į-
veikti, visai Lenkijai galės bū
ti blogai. 

Ir kas gali pasakoti, kad 
nuo tų nelemtų lenką žygių 
neturės nukentėti ir pati Lie-
vos respublika. Nes karės vie
sulą gali iš naujo paliesti Lie
tuvą. 

Krakių kun. Bitis, Obelių kun. 
M. A. - IVialgauskas, Panevė
žio kun. Grabys, Rėtavo kun. 
Macijauskas, Skuodo kun. Ža-
deikis, Šiaduvos kun. Sarapas, 
Šidlavos kun. Jaučeuskas, Uk
mergės kun. Spakevičia, U-
tenos kun. Jarašunas, Varnių 
kun. Damiuševičia, Vojionos 
kun. Dočkus, Viekšnių kun. 
Novickas, Kuršės kun. Pr. Lu
kša .ir B. Didžgalvis. 
Kaip Kaune, taip ir kitur at

gal yra atimtos nuo maskolių 
visos buvusios bažn. ir vie
nuolijos ir yra pavestos glo
bai kunigą. 

I^aike karės iš kitų vysku
pijų buvo suvažiavę 33 kuni
gai, kuriuos dabar jų vysku
pai atgal pareikalavo pagrįž
ti. Parapijų su filijomis, prie 
kurių yra kunigai, apie 4 šim
tai. Skaitlius kunigų be maž 
ko yra senobinis: apie 7 šim
tus, bet tikinčiųjų skaitlius 
kiek nupuolęs: apie 7 tūkstan
čius mažiau, kaip buvo prieš 
karę. 

Kauno vyskupija labai grei
tu laiku pajus stoką kunigų 
Po išvažiavimo svetimų vys
kupiją kunigų ir jeigu tiek 
mažai bus klierikų ir toksai 
bus .baisus mirtingumas d va- j 
siškių tarpe. 

Nuo pradžios karės lig šiam 
laikui išmirė toje vyskupijoje 
apie 156 kunigų: 

Klebonai: K. J . Adamavičia, 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bua palengrvluimu del Jusu ūkių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
y«* kuomet skaitai ar siuv* ar t a 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

J0HNSMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
£ g z a m i n a s sute ikiamas dykai . 

Kampas 18- ios gatvės . 
a-čios lubos virš Platt 'o aptiekos. 

Kambarts 14, 15, 16, 17 Ir 18 
Tėmykite ] m a n o parašą. 

) Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
l vai. vakare. Panedėliais , Seredo-
S mis ir Petnyčiomis . 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina visų akly 
tetnplma k a a y r a 
priežastimi skaudė
j imo KUIVOS. svaigu
lio, apteniliuo. ner-
votuma, skaudančius 

ir utsideguslus karščiu ūkių kreivos akys. 
katerakto, nemiegio; ne t ikras akis indedani. 
Daroma egzaminas lektra parodant is ma
žiausias klaldaa. Akiniai pr i taikomi teisin
gai, toli ir eiti matautiatna; pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 Iki 8 vakaro. Ne
dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drovrr 0(i«o. 

« -

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgą* otreet 

enicAGo, fijjnoitt 
Telefonas Tarus 508* 

• a l s n d o s : — ft Iki 11 Iš ryto 
« po pietų iki 8 vak. Ned^Uo 
mis nuo 5 Iki 8 vai. vakarą. 

f$e»» — i«fc«^sj» — «a m ^ a f r O * 

f^TeS^ 
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i 
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I. Augulis, L. Augutis, J . Ba l - ' į 
vačas, J. Barnevičia, Pr. Bal
sys, J . Bogužas, P. Barauskas, 
J. Budrys, S. Bula, A. Cese-
vičia S. Kaklauskas, K. Čap-
ronis, M. Daleckis, J . Demen-
tas Daškevičia Kl. P. Barce-
vičia, J. Stanianis, M. Požėla, 
I. Sonda, Pr. Radžvilas, A. 
Pavilionis, J Daunaravičia, J. 
Edintas, J . Ęinoras, J. Prane-
kevičia, 8. Gabrilavičia, J . 
(Jaudešis, J. Gintila, M. Gul
binas, D. Inibras, Mart. Jan
kauskas, Pr. Jasinskis, A. 
Jucevičia, P. Jurškis, J . Kar-
oiauskis, IJ. Kaulakis, L. Ke-
ravičia, K. KozminskLs , i. 
Kviatkauskas J. Lipnevičia. , 

ADVOKATAS g 
Ofisas Didmiesty J: i 

29 South La Salle Street $ 
Kambaris S24 B 

Tel, Central 6S90 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel . Vardą 4681 

S 
I I • 

i 

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

i TU. Drover 7t4» 

i Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA8 

1 Valandas: auo 8 ryto iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 lygr 9 vakare 

'471S SO. ASrTLA»l> A V E N U E 
I a m 4T-toe Oatt** 
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DR. J. SHIN6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas 4930 W. 13 Bt. 

Kamp. 4 t Court 
f?es. 1329 W. 4 i Avenue 

Telefonas Cicero 1654 
Ofiso Cicero 49 

K A L B A M E LIETUVIŠKAI 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 meta i 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, 111. 

' SPECIJALISTAS 
MoteriSkų, Vyriškų, taipgi chro

niškų l igų. 
OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki 8 po pietų, nuo 8 iki 8 va lan
da vakare. 

Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Tards 687 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* ir Chlrnrga/j 
Koeelaade: 1MHM S*. Mlchty— Art . 

TrlefMU Fuiuaan S4f kr Pcllataa S1M 
Cnicagoj: 451 o So. Vvood Btr. 

Tfk Krtrcrc* Takaae nuo 5:30 Ud 7st» 
T*r4» TM. 

Rcsid. 1139 Indcpcndencc Blvd. 

Telefonas Vau Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Bušas gydytojas ir chirurgas 
Specijalistas Moterišku. Vyriškų 
Vaikų tr visų chroniškų ilgų 

Ofisas: 8354 So. HaLste* St., Chicago 
Telefonas Drover 9683 

VALANDAS: 10—11 ryto *—S po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
* * « 4 ^ % « * « / « / * a « « a « - » & « * * « « / a v a * * 

' Dr. M. T. STRIKOL'IS * 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47th S*., 

(47 ir Wood ga t . ) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, . 
G:30 iki 8:30 vakare Nedėl iomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulcvard 160 
B e s . 2014 W. 43rd Street. 

TeL McKinley 263 

Telephone: Yardn 6492 

AKUŠERIU 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių l igose; rū
pestingai pr i i iu-
rlu l igonę Ir kūdi
ki laike ligos. 

3255 So. Halstcd St., Chicago, 111. 

I 
Telefonas Boulcvard 9190 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISfAS 

8331 S. Halstcd S«r. 
Chicago. 111. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—3 P. M. 

S 
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S. D. LACHAW1CZ 
LIETl-%7YS G R . \ B O R l U S 

Patarnauju , laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldžiu a ts išaukt i . o mano 
darbu busite užgonėdinti. 
2314 W. 23 R . Chicago. IU. 

TeL Ganai 2 I M . 

gjmm 

(l'abaiga bus.). 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
j keletą savai--
cių, prityrimas 

nanties 
duodamas mpki-

Vietos .atdaros. Specijalie 
Kriaučystės Skyrius, inokslas už
ganėdina visus. 

MASTER s c i i o o i 
190 N. State Str. 

Kamjias Lake str. ant 4tų luhi.i. 

D R / S . NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
Ofloaa ir Gyvenlrao vlet 4 

3252 So. Halstcd Str. 
Ant Viršaus Unlvcrsal State B a n k 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2. iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas larda 9644 

y » • » • 
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J0SEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

t l SO. LA SALLE S T B E R T 
Gyrenimo TeL Hnmboldt 37 

• a k a r a i s IMI W. f l - n d Straat 
Tai Rockvrell 6999 

CHKTAOO, ILL. 
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p \Rsir»roD \ 
r.rosernė ir Keniiim- lietuviu apgy
ventoje vietoje, prie šv. Jurgio )£iž-
nyčios priežastis pardaviom patirsit 
ant vietos. 

928 \V. 33 St. 

PARSIDUODA 
pusė akro žemės su 5 kambariu stu-
pa pietvakaritj pusėj lietuviu apgy
venta, elektros šviesa, prekė $3,f>00.00 
Priimsiu lota arba automobiliu. At
sišaukite: 

A. CHERNAISKIS, 
3225 \ u būru Ave. Chicago, III. 

K \ T R \ UARGHNAS 
parsiduoda 6 kambarin rakandai 
parduodu pigiai. 

JL G^ 
28:>3 So. Emerald Ave. Chicago. IH. 

ant antru lubų. 

EXTRA ŪKĖS. 

• it 

Ant pardavimo arba mainy-
•f 

rno į miesto namus. Su užsė
tais laukais su gyvuliais,'ma
šinomis ir visais padargais, 
160 — SO — 60 akrų $14,000 
kaina, į mokėt reikia $r>,000 
galima pastoti geru ūkininku 
iš pirmos dienos. Parsiduoda 
iš priežasties senatvės, atsi
šaukite tuojaus laišku arba 
atvažiuokite, nieko nelaukda
mi. Ukė randasi geriausioj 
Sheboygan County apielin-
sėj. Nepraleiskite šios progos 

mes suteiksime visa reikalin
ga pagelbę del užvedimo u-
kės. Kreipkitės pas pirminin
kėj: 

Lietuvių Ūkininku Draugijos. 

P. A. MAŽEIKA. 

Campbellsport, Wis. 
R. 4 Box 56 

» < * i . . '••.. ) ' " . I " . 

IŠ LIETUVOS. 
Krikšč.-demokratai 

ir darbininkų klausimas. 

Krikše.-demokr. pilni ener
gijos* ir noro kodaugiausia pa
sidarbuoti visos Lietuvos ir vi
sų žmonių naudai , o ne vien 
savo partijai. Jie trokšta, kad 
Lietuvoje visi, kiek tik galima, 
butų laimingi ir tai stengsis 
vykinti gyvenime. Jų progra-
me daug vietos paskirta darbi
ninkų reikalams. J ie nori pra
vesti ir -įvykdinti, ka\l tarp 
darbininkų viešpatautų sutar
tis ir vienybė, kad pakiltų ap-
švieta, kad butų apsaugotas jų 
dorinis gyvenimas ir užtikrin
ta materijalė gerovė. 

Specialistas del grupų, vestu-, K a s išklausė tų visų iš kr.-
viu ir familįju, Fotografo ja j dem. pusės padarytų pažadėji

mų, lauks ir reikalaus, kad bu-

Lietuvis Fotografistas 

M. PAUKŠTIS 

dienomis ir vakarais. Darbas 
kiekvienam užtikrintas. Taipgi 
iš senu paveikslų padaro di
delius — mialiavotus. 
Valandos: nuo 9 ryte iki 10 
vakare, gi'nedėlionus, panedė-
liais, seredomis ir pėtnyeiomis 
9 rvte iki 7 vai. vakare. 
2743 W. 47 St. Chicago, 111. 
Telefonas: McKinley 5941 

tų jie įvykdinti. Ir, iįtikrųjų, 
jie turi būti vykdomi. To rei
kalauja šventa teisybė. Bet 
šiuo žvilgsniu turi būti at
kreipta atyda abiejų pusių į 
pažadėjimus. 

Pažadėjusieji turėtų steng
tis ir, be abejonės, stengsis, 
savo pažadėjimus išpildyti, 
bet negalės, nors to nori, iš
pildyti viską tuojaus. I r ga
vusieji pažadėjimus turi at
minti, kad pažadėjimai nega
li būti įvykdinti staiga. Tam 
dalykui reikia ir gero ištek
liaus ir laiko ir kad nebūtų 
kitų kliūčių. 

Kad kr.-demokr. partija ga
lėtų įvykdinti Lietuvoje savo 

! pažadėjimus, darbo žmonėms 
i:illlllllllIIII!IIHIII!!lllll!llllllllllllllII!lIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir * . . . . 

£ padarvtus turi turėti nemaža 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dfiliarasyatės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 
3106 So. Salsted St., Chicago. 

P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St„ Chicago. 111. 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6369 

1 pinigų. Jų, beabejo, tai trūks
ta, nes ji jauna ir susideda ne 
iš kapitalistų. Jei amerikie
čiai lietuviai jos neužmirš įr 
parems ją užuojauta ir pini
gais, tai jai bus daug leng
viau vykdinti įgyveniman pa
žadėjimai, ir* tai ims nema
ža liko visi pienai pravesti. 

Kitas dalykas, kr.-demokr. 
' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i iHi i i isi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i " '" -;ii i!i i i i i i i! i i i i i i i imiili in II? 
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AS, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SEKANČIAI RASAI'. 
Aš labai sirgau per S metus, nuslabnejęs pilvelis buvo. Dispep 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų- Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stipr6ti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visu Hgų- Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTE Baltrėnas. Prof. 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chicago, UI. 

partija turėjo, tu r į ir turės 
daug priešų. Jais yra laisva
maniai ir visokios rųšies ir į-
vairių šakų socijalistai. 
. Socialistai išsisvajoję, kad 
jie vienį tik gali būti darbo 
žmonių "globėjais" ir kad 
jie tiktai teisingai gali aprū
pinti darbininkų reikalus, ne
pritars geriausiems sumany
mams, jei jie eis iš kr. demokr. 
pusės. Kų nepritars, tai butų 
nedaugiausia da vargo, bet 
"jie agituos priešais, jie klai
dins ir trukdys. Jų fanatiz
mas neleidžia jiems Hptaip el-
gties. Nes,, kas tai, mat, ma
tė, kad nesocijalistai galėtų 
darbininkams ką gera pada
ryti. 

Socijalistai statys kliūtis ir 
del kitų priežasčių. Jie smar
kiai yra pikti, kad Lietuvos 
Steigiamajame Seime ne jie 
turi o'idžiunią, balsų, bet jie 
nori turėti. Todėl jie stengia
si kr-demokratams kenkti, 
kad tie komažiausia galėtų pa
daryti naudos ypač darbinin
kams. Jei tai socijalistams pa
sisektų, tuomet jie turėtų ar
gumentų prieš kr.-demokr. 
Sakytų, štai jie nieko gero ne
padarė, o mes tai padarysime. 
Tokiu būdu socijalistai, man 
rodos, norės prieiti prie lai
mėjimo kituose rinkimuose. 

Aišku, kad reikia įvairiais 
budais remti kr.-demkr. par
tiją, idant ji ir darb0 žmo
nėms ir visiems Lietuvos pi
liečiams galėtų padaryti ko
daugiausia gero, kad savo 
nuoveikliais užkirstų kelių vi
sokiems socijalistams ir ki
tiems jos priešams ją niekin
ti ir stumti j šalį ir kelti žmo
nėse visokius, sumišimus, ne
sutikimus ir ardyti jų vienybę. 

V. K. 
_ 
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Lietuvą 
PER 

DEPOSITORS STATE BANK 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL. 

$6T000y000.oo Milijonų Dol. Banką 

Galim išpildyti jums ap
likacijas del paspartų, 
gauti jum. paspartu.par-
duoti šipkartes per LIE-

( pojų, arba per DANZIG, 
I . 

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

tian, Servian ir Jewish. \ 
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IŠ PRŪSŲ LIETUVOS. 
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Pirmutine Lietuvių Valstijine 
Banką Amerikoje 

-

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

Tos Baukos saugumą gali spręsti iš to, kad Ji yra po kontrole 
ir priežiūra Minoj aus Valstijos. Jos turtas siekia daugiau kaip Mi
lijoną Dolerių. Jos Direktorių ir šėrininkų turtas daugiau kaip 

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

Bankos. 
Chicagos miestas ir Cook Pavietas turi savo pinigus padėję 

šiame Banke. 

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

BANKOS VALANDOS : 
Panedėliais ,Seredomis, Ketyergais* ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų, Utarninkais i r Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 8:30 
vakare. 

Pirmas pasikalbėjimas tele
fonu tarp Kauno ir Klaipėdos 
įvyko 3 gegužio. K aibėj osi su
sisiekimo ministeris p. V. Čar
neckis su Mažosios Lietuvos 
Tarybos pirmininku p. Braku. 

Lietuvos Valdžia susitarė su 
Klaipėdos Krašto Direktorija, 
kad į Klaipėdą bus vežami 
Lietuvos javai, o iš 'ten į Lie
tuvą galvijai ir arkliai. Javus 
Lietuvoj supirkinės Klaipėdos 
'.viašto atstovai, o galvijus ir 
arklius Klaipėdos krašte su
pirkinės Lietuvos atstovai. J-
velimas pakaitam įvardintų 
prekių per Lietuvos-Klaipedos 
krašto sieną bus laisvas nuo 
muito mokesčio. 

Kairėje Nemuno pusėje Til
žės, ir Ragainės apskričiai su-
'darė naują seimą. I jį tapo 
išrinkta "Vokiečių-Lieiavių 
Buntos" (turbūt Sąjungos) 15 
narių, socialdemokratų 13, I r 
du lietuviu tautininku Pini-i-
mų vaisiai 6 gegužio buvo dar 
nebeužbaigti. Tikėtasi trečio 
lietuvio tautininko. 

Visos šitos žinios yra imtos 
iš - 'Vienybės," išeinančios 
Kaune N. 19, Gegut 12 dien. 

LIETUVOS PREZIDENTAS PASA
KĖ ATST0VDI THE CHESxNUL 

SH0E MFG. COMPANY 
BENDROVES 

KAD LIETUVOJE REIKIA KUOGREIČIAUSIAI STEIGTI FABRIKAS. 

: 

FABR1K0S LIETUVOJE TAI YRA JOS EKONOMINIS IŠGANYMAS 

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

: 

AR ŽINAI? 

Jog reikia išmazgoti pieno 
bonkas pirm negu grąžinti da
lytojui. 

Jog džiova išgydonia, jeigu 
į laiką sugauta. 

Jog tavo priedermė, kaipo 
pilietis, pranešti apie peržen
gimus sveikatos įstatymų. 

Jog pirštai ir rankos did
žiausi nešiotojai ligų. 

Jog čiepijimas neprileidžia' 
raupų. * 

• i 
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MO ŽENKLELIUS W.S.S.). 
STYBUS BONŲ. 

s 

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

Tam nereik aukų! Priešingai ant pinigu įdėtu tokiam reikalui galima tikėtis 
didelių nuošimčių. 

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

Todėl kad čeveryky fabriką Lietuvoje yra reikalingiausia. 
Todėl kad ją yra lengviausiai įsteigti ir vesti. 
Todėl kad su mažiausiai kapitalo g u1 ima pradėti. 
Todėl kad duos daugiausiai pelningų darbų darbininkams. 
Todėl kad atneš geriausj nuošimtį ant įdėtų pinigų šerininkams-savininkams 
Tai ko laukti J Reik pradėti tuojaus! 0 pradėti lengva, nes reik prisidėti tik 

su dešimčia dolierių arba daugiaus prie šios bendrovės. /' 
Mūsų atstovas rašo iš Lietuvos kad viskas yra priruošta darbui pradėti. 
Išklausyk balso Lietuvos ir paremk sau naudingą darbą. Prisidėk pirkda

mas bendrovės šėrų! 
Kiekvienas šėras turi balsą. 
Galima pirkti ir vieną šėra tik už $ 10 dolierių- arba daugiau. 
Siunčiant pinigus arba norint informacijų adresuok: 

THE CHESNUL SHOE MFG. COMPANY 
395 W. BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS. 

Ši bendrovė nėra surišta nei su viena kita bendrove. 

\ 
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ANT PARDAVIMO 
4 kambarių medinis namelis, gra
žioj vietoj. Parsiduoda pigiai. At
sišaukite nedėlioj 10 ryte iki 7 vaka
re. 

4980 Archer Ave. 
prie Crawford (40) Ave. 

Parsiduoda "Dry Goods" Krautuvė 
greitu laiku. Biznis Udrbtas 3 metai 
kaip gyvenu ant vietos. Priežastis 
pardavimo pirkėjas patirs ant vie
tos. * 

AtsiBaukite: 
S625 S. Halsted Str. Chicago, IU. 

Reikalingos: vietos mažiems vaiku
čiams, geruose namuose. Paliudiji
mai reikalingi. Atsišaukite į Child-
ren's Home Commision, City Hali, 
VVaterbury, Conn. tarpe 11:00 ir 
1:00, arba rašykite prisiųsdami pa
liudijimus. * 



DRRUGRS SeŠtaclieriis, birželis 2G 1920 

TRUMPAS DARBU APRAŠYMAS K J E B B B 
DAILĖS DRAUGIJOS "AIDAS." 

BALANDŽIO NUO ĮSTEIGIMO IKI 8JJUJ LAIKOT, T. V. 
13 D., 1907 M. iki BALANDŽIO 13 D., 1920 M. 

Surengta paminėjimui 13-kos medį, sukaktuvių. 

Kuomet Waterbury'o lietuvių katalikų jaunimas buvo dar nesu-
siorganizavęs, tada lietuvių tautos ir tikybos priešai "socijalistai ir kiti 
dauginos beiiiekindami katalikus, pravavdžiodami juos įvairiais var
dais. 

Tada kai-kurie gabesnieji eionaitiniai lietuviai katalikai, neįmanys 
darni kitokio budo apsiginti nuo nedorų gaivalų, sumanė Įsteigti tauti-
niai-katalikiška. jaunuomenės dailės draugiją, kurios tikslas butų ru-^ 
pinties lietuvių dailės reikalais, vaidinti sceniškus veikalus, rengti do
rus, blaivus pasilinksminimus ir kitaip prisidėti prie'katalikiškai-tauii-
nio veikimo. 

Tuo tikslu, balandžio 13 dienoje, 1907 metuose, jauni AVaterburio 
lietuviai katalikai suėjo būreliu ir Įsteigė draniatišką draugiją vardu 
' ' A i d a s " Įgaliodami Vladą Leščinską pranešti gerb. klebonui F. Sauru-
saieiui " A i d o " draugijos įsteigimą. Leščinskas tuojaus tą išpildė ir 
sugrįžęs pranešė, kad klebonas velijąs laimingos ateities " A i d o " drau
gijai ir pavelijąs jai gyvuoti po Maldos Apaštalystės" draugijos 
" č a r t e r i u " ir taip-gi naudotus parapijos svetaine, tik su ta išlyga, kad 
kiekvienas " A i d o " narys bei narė butų dori lietuviai-katalikau (stei
gėjai šios draugijas buvo: V. Leščinskas,.M. Brazauskas, J . Eringis. A. 
Valantiejus, P. Jonaitis. A. Petrukoniutė ir A. Karinauskiutė. Pirmu-j 
tinėn valdybon inėjo šie asmenys: pirmininkė—A. KaiinatTskiutė, ras* | 
tininkė—A. Petrukoniutė, iždininkas—J. Ėringas. 

Pirmas vaidinimas buvo "Žentas del parodos" balandžio mėnesy
je, 1907 m. Nors mažai pelnė. nes. apsimokėjus išlaidas, liko vos tik 
desimts centų, vienok vaidinimas nusisekė neblogai ir nariai nenusimi
nė tuo nuotikiu, bet Įgavo daugiau energijos. 

Pirmo susirinkimo, nuo Įsteigimo. IHIVUMO gegužio 5 d., U)07 m., 
kai-kurie nutarimai: 

6 1) Kad " A i d o " draugijos nariai bei narės kalbėtų grynai lietu
viškai draugijos susirinkimuose ir stengtųsi gerbti bei nesigėdyti savo 
kalbos kituose viešuose susirinkimuose. 

2) Paėmė "Užburtos Kunigaikštis" vaidinti. 
3) Nutarė parašyti laikraščiuose atsišaukimą i lietuvius katali

kus, idant remtų " A i d o " draugijos veikimą. Parašyti apsiėmė A. Pet
rukoniutė ir V. Leščinskas. 

•i 

Atsišaukimas, reiškiantis priežastj Įsteigimo " A i d o " draugijos ir 
jos tikslą, buvo sekantis: 

"Mes matome minai, kad mūsų tautiečiai Lietuvoj, neturėdami 
dar-gi laisvės, darbuojasi del lietuviu apšvietimo. O mes-gi amerikie
čiai, turėdami pilną liuosybę, sėdime sau tankas sudfjc, arba pmhi-
džiam liuosąJaiką kur karčiamoje! Vienok, kaip mūsų gabesnieji vei
kėjai Lietuvoj turi priešų, valdžią ir lenkus, taip ir mes čionai katali
kai turime savo priešu, mūsų soeijalistus, kurie neva skelbia vienybę, 
bet visokiais budais stengiasi išardyti kiekvieną mūsų gerq užmanymą. 
Jiems rodos, kad visi katalikai yra lamsunai, atžagareiviai,' kad kata
likams visai nerupi tautiniai reikalai. Tuo vardu jie vadina soeijali-
stų partijos reikalus. Kiekvieną katalikų parengti teatrą arba šiaip 
kokį pasilinksminimą tie priešai išranda, buk yra negeras, iieprafajuus į 
ir tt. Nors ištiesi) mūsų veikimu < kur-kas geresnis, \> rak i Inetmis Jr j 
šviesesnis negu jų. Ar-gi mes, katalikai, galime lankyti tokiua soeija-
Jistų vakarus, kur jie spjaudo ant tų dalukų, kūrinos mes lab"au>iai 
godojaim*! Ar-gi jau išnesų esame toki, kokiais įma stato mus prie
šai? Norėdami patarnauti visuomenei ir parodyti; kad neteisingos yra 
paskalos leidžiamos prieš katalikus, mes keli draugai nutarėme Įsteigti 

.lietuvių katalikų teatralę draugiją "Aidas," ' kurios užduotimi bus vai
dinti , rengti pasilinksminimai ir teatrai. Žinoma, mes valdysime tik 
tokius, kuriuose nėra nieko prieš tikybą bei dorą. 

Tolimesnis draugijos veikimas 1907 metuose. Buvusiame antrame 
susirinkime, gegužio 12 d., nutarė lavinties iškalboje, ar tai eiles sa
kant, ar prakalbas arba garsiai skaitant draugijos* susi rinkimuose. 
* Veikalas " T a r p dilgelio rožės" buvo paimtas mokinties vaidini
mui, vienok tuo neužsiganėdino. Vėiiaus, rudėnfap, t. y. spalio (i d. 
paėmė "Dėdė atvažiavo" ir " T r y s mylimos." 

1908 Mt!,t Vdkhnas. 
Valdyba mainėsi sekančiai: piimininkė—toji pati—A. Karinau

skiutė, raštininkas—M. Brazauskas nuo spalio (5 dj pastojo i virtą p-lės 
A. Petrukoniutės. iždininkas—J. V. Kovas i vietą J . Eringiu tino rug
pjūčio. 

Šiuose metuose " A i d o " draugija pasižymėjo didesniu veiklumu. 
Pradžioje sausio atvaidino " T a r p dilgelių rožės" ir vasario 22 d. "Dė
dė atvažiavo," o parapios naudai atkartojo balandžio 28 d. Gegužio 
mėnesyj vaidino " T r y s Mylimos." Birželio 4 d. atkartojo " T a r p dil-
gelių rožės" varde šv. Juozapo brolijos. Pelnas pusiau pasidalintas. 

(Daugiau bus). 

GRAMAFONAI 
Ger iaus ių i šd i rbysč ių g v a r a n t u o t i a n t 10 metų , 

p a r s i d u o d a už numaž in tą kainą, p r i e kožno g r a m a f o -
no p r i d e d a m e 5 r e k o r d u s d y k a i . 

Grafonola C. kaip ant 

paveikslo su gerais du-

beltavais springsais, mo

toru; išduoda skambų ir 

gražų balsą. Kaina $50. ^ ja ja 

00. Labai paranki j Lie

tuvą parsivežti. $ 5 0 « 0 O 

Kitų modeliai gramafonų kaina nuo $15.00 iki $400. 
Kitur už prisiuntimą neruokuojame. 

Krautuvė atdara Nedėliomis visą dieną. 
Nauji gražiausi lietuviški rekordai. 

B4535 Jaunavedžio Passiskundimas ir Tarditoja, Dialogas. 
K453G Pavasario Dainos, ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmas. 
VA'hil Piemenėlis ir Pavasaryje, F . Petrauskas. 
r04'2:>7 Jonas Smikis ir Maušo Kelionė, Dialogas. 
K4475 Girtuoklis, Mėtavonė ir Pasakos Stebuklai. 
K4272 Spragilų Daina i r Strazdelis. Petrauskas. 
K4474 Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo. Petrauskas. 
1144Ui Mylimoji Polka ir Vestuvių Valeas. 
E41MY3 Kas Subatos Vakarą ir J au Saulutė Leidžias. 
E.J417 Pa<lest)anas ir Mazurka. 
E2of>6 Lietuva Tėvynė MUSIĮ ir Tykei Nemunėlis Teka. 
B2357 Kur Banguoja 'Nemunėlis ir Birutė. 
B2368 Darbininkų Marseletė ir Sukeikime Kovj|. 
K3191 Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo. 
B4181 Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valeas. 

Kataliogą pasiunėiame kožnam dykai. 
Didžiausia Krautuvė Grumafonų, Knygų, Auksinių duikliį 

JUOZAPAS F. BUDRIK, ' 
3343 So. Halsted St., Chicago.III. 

Jeigu manai permainyti Banką 
tai dabar laikas pernešti savo accountą 

} šią stiprią Valstybinę Banką. 

Nuošimtis nuo Liepos 1-mos mokama ant 
depozitų padėtų prieš Liepos 15-tą. 

V s 

PinigUs siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Šifkartes par- / 

duodamos ant visų linijy. 

Central Nanufacturing District Bank 
1112 West 35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000 00 
Atdara: Panedėliais, Seredomis ir Subatos vakarais. 

Taupykite Piningus: 
» : • : 

• 

i n 

» -

SIMPL£X UMIVERSAi 

Perkant visus savo KAKAN-
DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

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

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomis ir 

Petnyčioroia iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

.. . * 
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LIETUVOS VYČIŲ 
Paskolos ir Taupymo Bendrove 
Atkreipiama atyda lietuvių. visuomenė kad norinti sutaupy

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

Pabaigoje šio meto mūsų Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekvienas narys pasinaudoja, susirinkimai atsibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 PI: ir Auburu Ave. 

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

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

DBBE7 ITH >«MWi 

DIDŽIAUSIA { lETOVlSK* KRAUTUVE nHICAGOJE 

PBAKL 0UC8N KONC6RTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų. krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur, kitur taip negausi. 

^Mašinėlių kiškamu drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL, 

Telefonas: DROVER 7309 

— ^ 

n 
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IŠKILMINGAS PIKNIKAS 
S 

PARENGTAS 

-i- Brigliton Parko Lietuvių Dailės Ratelis • I-

iii 

I Ned. Birželio [June] 2 7 d. 1 9 2 0 i 
BAŽNYTINIAM DARŽE 

Visas pelnas paskirtas parapijos naudai. 
Taigi gerbiamieji nepraleiskite progos, nes paskui gailėsitės. Jauni, seni, dideli ir maži visi širdingai kvie

čiami, nes bus puiki muzika p. J. Varnagio. Pradžia 4 vai. po pietiį. 
a.; Ura, ura! visi ura, ant pikniko. 

< 
• i Kviečia-Dailės Ratelis. 
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A. PETRATIS S. L FABIAN 

$ 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai 

3249 South Halsted Street Chicago, Illinois 
Boulevard 611 

Yra plačiai lietuviams žinoma Įstaiga savo sąžiniškumu, rūpestingumu ir mo
kėjimu atlikti &vo prideristės. 

Parduoda draftus (chekius) ir siunčia pinigus j L'ietuvąir visas kitas svieto da
lis po dienos kursus ir gvarantuoja pristatkna. Pinigus pristate*Lietuvoje greitai ir 
išmoka gnnais pinigais. 

Pampina reikalingas popieras ir PASP0RTUS ir ima už savo patarnavimą 
$5.00. Per šita- ofisą yra šimtai žmonių isvažiavia. 

Parduoda laivokortes j Lietuva ir visas kitas svieto dalis ant geriausiu laivų 
kompanijų per LIEPOJU, Danziga, Franpija ir visus kitus portus. 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAc yra pilnai atsakominga įstaiga ir atlieka 
viską gerai ir greitai. 

Biuras atdaras: nuo 0 ryto iki 6 vai vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subato-
mis iki 9 vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 

ANT PAKDAVIMO 
Grosernr ir Bučernė iš priežasties 
išvažiavimo į Europą. Yra arti lietu
vių bažnyčios. Nėra knygučių. 

Atsišaukite 
2633 W. 43 *t. 

REIKALINGI 
FiroiiK.nai ISurners PaKtJpįniukai. E-

j i namel fabrike del n;fklinio darbo, j 
Geros algros. Gero^ daVo ,salygos. • 

/ 
YOUH STOHACrfS SAflLi 

Po Tal»lul neužmiršk, kad rerlau-
stas vaistas tavo skilviui yra EATO-

alį? 
Atsišaukite tuojaus: 

Cliicago Vitreous Unamcl I*ro<liict.> 
Co. i INIC. Prašalina vlaua neemag-umu* 

suvirškinimo, o tu reUBkia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pat. vieus apuekonua. 

lhi SouUi 55 Oourt. 
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I LIETUVIAI AMERIKOJE. 
MAŽŲJŲ KOLflNIJŲ LIE 

TUVIAI. SUKRUSKITE. 

Pasirodo, kad dar ne visi y 
ra pirkę bonu, kurie norėjo 
ta i padaryti. Štai, vakar ga
vome iš vieno nedidelio mies 
telio laišką su paklausimu, ar 
da galima gauti Bonų ir kur 
juos gauti. 

Taigi šiuomi pranešame, kad 
nors nedaug laiko beliko, bei 
dar visi gali gauti bonų kas 
tik nori. Tų vietų lietuviai. 
kur nėra Paskolos Bonų Ko 
miteto, tegul kreipiasi į 'Drau 
g * " (1800 VV. 46th St. Chi-
cago, 111.) Atsiųskite money 
orderį, išrašyta vardu "Drau
g a s " Publ. Co. ir i antrą ar 
trečią dieną gausite boną. 

Taip-pat iš visų vietų lie 
tuviai gali pirkti bonų tiesiog 
iš Misijos. Jos adresas toks: 
Lithuanian Mission, 25? W. 
71 Str. New York. N. Y. 

CHICAGO HEIGHTS. ILL. 

k 
Birželio 21 d. buvo šv. Ka-
niiero mokyklos vaiku oikni-

as. Skaitlingas būrys vaikų 
trokais bei automobiliais iške
liavo j netolimus miškus, (Jra-
žiai pažaidė, gardžiai pasiso
tino, bet gerokai ir sušlapo. 
Mat, iš ryto oras buvo gražus, 
bet po pietų pradėjo lyti ir 
sugadino visą vaiku džiaugs
mą. 

Nedėlioj birželio 27 d..kaip 
girdėjau, vietiniai vyriai ren-
gia šaltos košės pasisvečiavi
me parapijos kieme*. Tikimasi, 
kad faraonės, užuot eiti pas sve
timtaučius, ateis pas savuo
sius, nes dar ir užkandžio 
gaus gardaus pyrago. 

1 Taigi, paremkime savo .jau
nimą atsilankydami j tą JŲ 
puotą. 

ROCKFORD, ILE: 

Liūdna ir griaudu yra mums, 
Kockfordo lietuviams katali
kams, kad ' 'Draugo ' >kilty 
>e beveik .jokių žinučių apie 
mušu veikimą nesimato. O 
liūdniausia tas, kad jeigu apie 
karta i mėnesi ir surasi 
" D r a u g e " paminėta Rockfor-
das, tai anaiptol ne apie mu
šą kokį nors naudinga pasi
darbavimą bei šiaip jau pra
kilni] bruzdėjimą, bet rasi vien 
ginčus, disputą su protestais, 
bjaurius viens ant kito užsi
puldinėjimus ir barnis. Priėjo 
jau prie to, kad šiandien beša
liškas " D r a u g o " skaitytojas 
nerockt'ordietis turėjo nusis
tatyti apie Rockforda opiniją, 
kad mes niekad nieko nevei
kiame, nejudame, nei nesidar-
buojame. bet amžinai rieja
mės ir pešamės. 

Ar-gi ištiki uju jau 4aip blo
ga su mumis ir pas mus yra! 
Ar-gi mes vien tik šmeržtus 
ir protestus į laikraščius ra-
šinėt, o namie vien tik bar-
t ies ir koliuties m o k a m e ? Ar
gi mes j au t a ip s u t ingę, už 
snudę ir apsileidę esame, kad 
visai nieko Bažnyčios, tėvynės. 
nė mus pačių labui neaklai 
buojame ? Kad nieko prakil-
mau> nesame nuveikę l! 

PfcTHATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE BANK 

R E A L E S T A T E - 1 N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivohort«» 

N O T A R U L Š A S 
324d So Halsted Slreet. Chicago, IHinois 

TCLEPHONE BOULEVARO 611 

Ne,— anaiptol — tas uelie 
sa, aš visų darbščių rockfor 
(liečiu vardu užreiškiu. 

Tiesa, yra pas mus keletas 
peštukų — profesijonalų, ku-
riv-ms turiu pripažinti ,yr,!)u 
mų ir energijos. Bet visa nt-
laimė, kad tuos savo gabumu*-
isaikvoja ne statymui ar suli-
pdynunui ko nors gero, bet 
-•t 'ngiasi panaudoti suardy
mui viso +o. kas ne jų tapo 
sumanyta,- ne jų įvykdinta. 
Kiekvienas iš .tu gabiųjų aki
plėšų savo "ve ik imo" pama
tų remia, matyt, sekančiu iš
vadžiojimu: 

Kadangi jus norite įvykinti 
dalyką ne mano sugalvotų, to
dėl tas sumanymas jau yra 
netikęs, nenaudingas ir todėl 
jo ivykdinimą būtinai trukdy
siu ir jam griežtai priešin-
siuosi. 

Kadangi, nepaisant mane 
atskiro protesto, jus padarė 
te ir pasielgėt ,ne taip, kaip 
aš vienas norėjau, todėl jus 
visi esate blogi ir visuomenei 
kenksmingi žmonės, ir to
dėl aš spaudoje 
apie tų pranešiu 
a tke r šys iu . 

Bet, aėiu Dievui,* panašios 
rųšies ku-rstytojų pas mus tto-
okforde nedaug yra ir vienos 
rankos pirštų užtektų, kad jų 
visu vardus išskaitliuoti. Aėiu 

IŠ GHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.. 

PRANEŠIMAS. 

Liet. R. K. Amer. Labd. 
Sąjungos Centro, po Šv. Anta
no globa, piiešpusmet. susirin
kimas bus uedėlioj, b,;rž. 27 d., 
1920., 2:30 v a i po pietų, Die 
vo Apvaizdos parap. svetai
nėje, prie Union ir 18tos gat
vių, Chicagoje. 

visuomenei 
ir visiems 

Kuopų atstovai kviečiami 
kuoskaitlingiausia atsilankyti. 

Valdyba. 

I)aba r geriausias laikas pa
sižiūrėti kada javai matytis 
pas mus galima pamatyt pui
kių kviečių, rugių, kornų, do
bilų, alfalfos, gražių ūkių su 
puikiais budinkais, pievomis, 
geroms ganykloms gerai atva 
žinot ant 4 Uepos, kada Lie
tuvių Ūkininkų bus Piknikas. 
Mūsų Draugijos Komitetas 

J lauks sveriu ant depot suba-

CHICAGOS IR APIELIN-
KĖS LIET. LAISVĖS PAS 

KOLOS BĖGIS. 

Jau baigiasi paskutinis mė
nuo Lietuvos Laisvės Pasko
los. Oiieagos ir apielinkės ko
lonijoms Lietuvos Misija pas 
kyrė $1.000.000.00 quotą. Tą 
sumą 'Obieagos ir apielinkės 
kolonijos turi išpirkti iki lmos 
dienos liepos (July) mėnesio. 
\ o r s jau paskolos laikas bai
giasi, bet dar toli iki milijono. 

Pore mėnesių atgal L. L. I\ 
( nieagos apskritis išdirlK) 
ąuotas visoms Cbieagos ir a-
pielinkės kolonijoms sulig 
nuožiūros, kiek kuri gali išpirk 
ti. (iai kuriai kolonijai truputį 
ir perdidele quotą paskyrė. 
Bet tuomi kolonijos veikėjai, 
bonų pardavinėtojai tegul ne 
nusimena. Juo kuri kolonija 

taipgi Dievui, kad tie v.,i ,,,-- M p " * " " <*»«_»». tuo d-#>-
nės garbes susilauks nuo Lie

toj, Nedėlioj ir Panedėlyj o pas 
ūkininkus bus vietos pabūt 
kad ir ilgai. Mūsų piknike da-
livaus keletas Ohieagieėių, 
kai}) Aldonui (Jrušaitė, M. Du
ndulienė su kompanija A. 
Dvylis. 

Aš busiu Chicago j subatoj, 
ir nedėlioj 2(i ir 27 birželio 
(June) pas J . Grušą, 3147 So. 
Halsted St. Norėdami pasikal
bėti atsilankykite. Taipgi at
vešiu daug tikro medaus nuo 
mūsų farmų. 

M. WALENČIUS, 
8ox 96 . Hart, Midi. 
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štukai nuo savitarpinių barnių 
jau taip apilso ir nuo užgau-
lio.jimu taip jų liežuviai at
buko, kad jau su virš u m me
nu,) laiko praslinko nuo pas 
kutinių ginėų. Aprimo. Dieve, 
suteik j iems' ištverme, kad 
daugiau nė.patys savęs, nė 
kitų po laikrašėius neterštų, 
kad praregėtų, jog labai nedo
rais keliais iki šiol ėjo. 

Kad plačiosios Amerikos lie-
tuviu, katalikų visuomenės nu-
sistaėiusią apie Roekt'ordų 
nuomonę atitaisyti, kad paro
dyti, jog ištik rujų mes esame 
neap dėkleliai ir tokiu būdu 
ir kitos kolonijos galėtų kai-
kurjuose dalykuose mumis pa
sigerėti ir net sekti mūsų dar
bus, aš, jauna amerikietė lietu 
vaite, nors ir neužtektinai mo
kanti-gimtųjų savo kalbą ir 
josios rašliavą, nors niekad į 
laikrašėius nerašinėjusi siūlau 
tapti mylimojo mano "Drau
g o " reporteriu ir nuo šios die
nos nors kartą Į savaitę šį tą 
apie mūsų kolonijos, o > pač 
parapijos, veikimą parašyti. 

Jausiuosi labai laimįnga, jei 
gerbiamoji " D r a u g o " redak
cija neatims mano gerų norų, 
kuriais neieškau savo asme
ninės garbės, nė kokio pelno, 
bet trokštu vien tik patarnau
ti savo viengenčiams. , 

Pasitikiu, kad medžiagos 
man nepritrūks, nes roekfor-
dieėiai pastaraisiais laikais la
bai >ubruzdo darbuotis ir ti
kimasi, k*.d ateityje dar dau
giau dirbs. Todėl į savaitinę 
Rocki'ordo kroniką bus visuo
met kas nors naudingo paduo
ti. 

Kockfordo Mariutė. 

VASARNAMIAI ANT 
RANDOS. 

_____ • 

Uivo* Misijos ir padėkos nuo 
lėvvnės-Lietuvos. 

Neužilgo apskritis paskelbs 
visų Cbieagos ir apiel'nkės 
kolonijų bonų stovį, kiek iš
pardavė ir kiek dar, turi išpar
duoti. Sykiu kaikurioms Hom
ilijoms quotas pamažins, ki
toms, gal, kiek padidins. 

Mes prašome Chicagos i r i - - mėsa ir groej»rnė — yra 
apielinkės stoėių viršininkų pristatomi ant vietos kožna 

Kurie rengėtės ant ilgesnio 
laiko praleisti p.asilsio (vaka-
cijų) dienas, o labjausia šei-
mynos, tai galite gauti pui
kių vasarnamių . (Cottages) 
arba .pavienių kambarių aut 
jau senai Lietuviams žinomos 
(l.emonfs Rosoi-t, FarmOs, So
dus, Mieli.) „ 

Vasarnamiai ir p-v»eni ka
mbariai passiranduos su lovo
mis, — vuffruis /patys turės 
pasiganifmi VisnUe valgiai 
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Kuri Banką Stock Yardų Distrikte Chicagoj 
turi DAUGIAUSIA Lietuviškų Depozitų 

i 

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

KODE L? 
Užtat kad čionais kalbama lietuviškai ir kuo
met ateini, jautiesi kaip namie. 
Užtat kad jis yra stiprus senas Bankas po 

Valstijos priežiūra. 
Užtat kad ant kiekvieno pareikalavimo gauni savo 

pinigus iš Bankos. 

AR GAL! BŪTI GERESNE BANKĄ? 

REKOSTRUKCIJOS DARBO 
SUTRAUKOS. 

Imigracijos Biuras. New 
York TiBįes iš gegužės 23 d. 
sako, kad tiek daug ateivių 
keliauna Anierikon,jog EUis 
Islande, New Yorke, reikės 
samdyti (langiaus darbininkų. 
Pereita, savaitę pribuvo apie 
9,000 žmonių. 

i v 
BIZNIERIAI GARS1NKITES 

" D R A U G E . " 

nenusiminti, kad katrai kolo 
tujai išrodo peixiide!ė <juota 
Visados darbas taip išrodo is-
pradžiii, bet kaip • iš širdies 

(Tąsa ant b' pusi. ). 

PARSIDUODA. 
* 

2 lotai, namas, 1 karvė, kele
tas kiaulių, paukščių ir U. 
Kampas arti Marąuette Par 
ko. tik 2500.00. 
Telefonas Prospect 107 

A t s i š a u k i t e : 
J. P. EVALDAS, 

2434 W. 69 St. 
Telefonas Prospekt 107 

diena, per buėeriu iš Benton 
llnrbor. 

Norite platesnių žinių, mel
džiu rašyti pas 

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

Sodus, Michigan., 

Reikalingi 
Vyrai stoeko ir išsiuntinėji-
ino kambaryj, klerkai krautu
vėje. l>arbas pastovus. 

NOVAK, 
1654 Blue Island Ave. 

. 

3 

BANKAS 
ant kampo 

47tos ir Ashland Ave. 
Chicago 

m 

THE STREETS CO. 

Proga 

karų taisytojams, karų taisy
tojų 'pagellnninkams truckų 
taisytojams ir malioriams dir
bti nuo štukų ir uždirbti di
delius pinigus prie taisymo 
freight karų. Geros darbo* są
lygos ir pastovus darbas. 

•Atsišaukite • 

WeU 48th St. ir So. Morgan st. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
del fabr iko da rbo . P a s t o v u s 

d a l b a s . 

LINK BELT CO. 

39th ir Stewart Ave. 

iiiiiiiiiiu!iiifiiii^iiihir.uiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

Daug žmonių kreipėsi į "Drau
g o " knygyną, norėdami gauti į-
vairių "Gaspadinių-Virėjų" arba 
aiškiaus sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią kuygą turime. Ji 
vadinasi.: 

""VALGIU GAMINIMAS" 
Jos kaina bo apdarų . . . . $1.25 

su apdarais $1.50 
Tai p pat turime' kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 

"MEILĖS GALYBĖ" 
Kaina su apdarais 75c. 
Kaina be apdarų 45c. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu 

"Draugas" Publ. Co. 
1800 W. 46 Str., Chicago, UI. 
iiimiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiniiii' west 48th ir So. Morgan St. 

THE STREETS CO. 

tUlMHllllllllllllllIUItlIIIlllllSISIIltlIUlilffl 

NEPAPRASTAS BAR-
; GENAS. 

J'ar^iduoda la

bai pigiai ant 3 

lubų murini-

namas frontai 

žilo akmens. 

(Jazas. elektra, vanos, šilto 
vandens šiluma. Raudos ne
ša $125.00 į mėnesį. Kitina 
*1U(H).0() randas ant Brldgė-
sporto 

Parsiduoda gražus mūrinis 
namas 8 metų senumo, 2 1'la-
tai 5—(i kambariai gazas, ele
ktra ir vanos cementinis ba-
sementas ant Franeisco Ave. 
tarpe \V. I>5tb gat. ir \V. 3G 
gat. Randos neša ant Jimne-
sio $65.00. Kaina $0,750.00. 

Parsiduoda pigiai, 
mūrinis namas, ant 

h 
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Kas Jūsų Fotografas? 
Kurie norite turėt gerus ir gra

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

Traukiame paveikslus vestu
vių, šeimynų, pagrabų pavienių 
ypatų ir tt. Nesiuneiame jokių 
agentų augaudinet žmones. Mū
sų darbas yra mūsų agentų. 

R. URBONAS 
1721 W. 47 Street Chicago, 111. 

Telefonas Drover 3473 

a s 
i 
• • 
\ 
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j PASKUTINE SAVAITE!! j 
INSIGYTIPASPORTUS | I 

geras 
Bridge 

E 

Kurie norite važiuoti Lietuvon šimet. 

<Pas:",:"1:':-"/c \r:^izztp :zrr - - - r " " - P*ieš I 
Birželio 30, 1920, Nes vėliaus pasportai nepiliečiams 'ne
bus išduodami. 

Norint gauti gera ir teisingą paUumvimą kreipki
tės pas 

porto, 4 flatai po 4 kambarius s 
augštas akmeninis basementas 
namas yra nesenas ir gerai ap
taisytas. Raudos ant mėnesio 
neša $54.00. Kaina $5,650.00. 

Netikėtai parsiduoda na-1 
mas mūrinis ant 2 lubų 6—7į= * ' 
kambariai, stogas labai geras | j LITHUAN1AN-AMERICAN INFORMATION BUREAU I 

I 3114 So- Halsted St. Chicago, D . f 
Tliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiraiiiifiiiiiiiiiii 

ištaisytas del drabužių džiovi 
nimo. Randos neša ant metų 
*45.00. Kaina $4,400.00 ant 
15ridgepor o prie v. j u r g o , 
bažnyčios. i= . 

Del paltesnių informacijų] [P^r'_l~l90 P l * 0 "M .OCJ11YI O C 1 
kreipkitės i ofisai: = JHiAtld JL L cit ICS111 ld3t I 

GEORGE PETKUS. 
R e a l E s t a t e . L o a n s & 3? i r e 
Insurance, Foreign Exchange 

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

Tel. Yards 5379 
tiiiiiiuiiiiiiiMiiiiiiiuiiiiiiiuiiuiuiiiiiini 

Leiberiai 

Gera mokestis ir darbo >i\-
lygos, ir pastovus darbas. 

Atsišaukite 

PIGIAI IK GERAI. 
•Parduodam ir mat no m/namus, lo

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

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS & CO. 

3114 S. Halsted st., Chicago, 111. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

s I 

Šiuomi pranešu savo kostumieriams, kad aš sugry-
žau iš ]igonl)uėio ir vėl p r a d e d u savo darbą Ceverykii 
taisymo. Mano kainos 25c_ pigesnės negu kitur mokė
si, jei netiki persitikrink. Darbą atlieku gerai, greitai 
ii- p ig ia i /u i darbą savo garantuoju. 

Taip-pat tunu senos mados ėeveryku, parduodu po 
$2.50, $3.00 ir. $3.50. Reikale kreipkitės pasmane, o bu
site užganėdinti 

JUOZAS BŪDVYTIS, | 
3239 Auburn Ave. 

iiihtiMii;iH»KiHiiiuniu»iii»mjMuiiiiiit:'iMiiMiMnnMMM»Miiiiii^iiHiiniiniiimii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Biznieriai garsinkites "Drauge/1 

' i . 
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JUBILIEJINIS PIKNIKAS 
Dievo Apveizdos Parapijos 

National Srove RSvėrside, IBI. 

20 Į Sukaktuves ir Išvažiavimas 
NED., BIRŽEUO-JUNE 27, 1920 £ 3 

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 laikę 
ruošėsi prie jubiliejinio išvažiavimo, dėlto šioj pramogoj bus visko daugiau ir geriau, negu kad 
esti paprastuose -kermošėliiiose. Parapijonės pasotins išalkusius skaniais užkandžiais, ištroš
kusius pagirdys saldum midum ir gardžiais gėrimėliais. Žinoma, gros geri muzikantai. Bus 
žaidimu ir daug, daug negirdėtų-neregetų naujanybiu ir smagumu. Tik atvažiuokite kermo-
šiun, pamatysite, paragausite ir visuomet džiaugsitės, kad nepraleidot taip retai pasitaikančios 
progos. Chicagos ir apielinkės lietuvius ir lieluves kviečia i jubiliejinę pramogą. 

KLEBONAS IR PARAPUONAI. 

* 

BE —X 3£= BE 3 3 
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CHICAGOJE. 
IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 

KOLONIJŲ. 

• : 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Šeštadienis, birž. 26 d., 
Šv. Jonas i r Povilas, kank. 

Sekmadienis, birž. 27 d., 
Šv. Vladislovas, kar. 

Pirmadienis, birž. 28 d., 
Šv. Leonas. 

VIRŠUTINIŲ GELEŽINKE 
LIŲ KOMPANIJOS REI 

KALAVIMAI. 

Vietoje 8 reikalauja 10 centų. 
Pa paliaus ir viršutinių ge

ležinkelių kompanija Chicago-
je padavė State Public l ' tili-
tics komisijai reikalavimą 
imti nuo žmonių u/ važinė
jimą 10 centų vietoje 8e. 

Šiandie kompanija ima* S 
centus arba parduoda du ti-
kietn už 15c. I r sako, kad per 
vasarį, kovą ir balandį turė
jusi apie 120 tūkstančiu dol. 
nuostoliu. 

Prieš tai, ka ip ir paprastai , 
pakyla miesto advokatus. Ši
tas tvirtina, kad kompanijos 
reikalavimas neteisėtas ir 
kompanija turinti gražaus pel
no iš snrenkamu aštuonių cen-

h. V 

tu. 
Miesto advokatas žada pri-

rodvti, kati jis tiesa kalbas. 
Tuo tikslu ateinantį pirmadie

n į bus išklausinėtas, tos kom
panijos prezidentas Budd. 

" b u s i n e s s / ' Steek ^nnžiuolėlę 
priėmė kasieriauti . Apie algą 
nutar ta pasikalbėti paskiau. 

Padirbu*] pora valandų Yo-
landa pranešė norinti pasivai
kščioti, tyru oro pakvėpuoti . 
Išėjo ir nesu#ryžo. 

Steek dirstelėjo j registerį 
ir nerado 30 dolierių. Pinigai 
išnyko su jauna kasiere. 

MOKSLO METŲ PABAIGA 
ŠV. KAZIMIERO AKADE

MIJOJE. 

Aukštesniąją mokyklą baigė 
3 mergelės. 

(Tąsa nuo 5 pusi.) 

pradedi dirbti , ne nepasijunti 
kaip tą darbą atlieki. 

Tad-gi turim <la daugiau 
pasišvęsti, smarkiau sukrusti , 
kaip stočių viršininkai, taip 
ir bonų pardavinėtojai. Eikime 
per lietuviu namus ir nei vie
no nepalikime be Lietuvos Lai
svės bono. 

J a u pusė savaitė* liko iki 
paskolos užbaigimui. Tuo tru
mpu laiku kviečiame kiekvie
ną Ob i ca gos ir apielinkės ko
loniją surengti prakalbas, ar-

sidės. Tuomi palengvinsite 
raštininkui darbą. 

J . A. Mickaliunaa, 
L. L. P. 011. IT A p. Apskr. 

Raštininkas 
4410 S. Riclunond St. 

Telefonai: McKadey 1833 ar 
McKinlev 2797. 

* 

PIKNIKAS. 

Dvidešimts antr iems gatve-
kariams sustojus, La (Jrange 
karus paėmus ir atvažiuoji 
prie National (Jrovė, ."Riyersi-
de, Jll. 

Daržas gražus, didelis, gerai 

GAZO KOMPANIJA TURIN 
, TI VARGO. 

Uazo kompanijos preziden
tas Insull paskelbė, kad jei. 
kompanija greitu laiku negau
sianti iš niekur nors 25 miji-
joų dolieritj, kompanijai pri
sieisią uždaryti visas savo įs
taigas. 

Insull sako, kad be 2o mili-
jonų dolierių, kompanijai pri-
du negalinti vesti savo reika
lų per kelis sekančius metus. 

Birželio 23, vakare šv . Ka
zimiero Seserų vienuolijoj į-
vyko vakarėlis , surištas su 
mokslo metų pabaiga Seserų 
akademijoje ir pradinėje (gra-
mmar) mokykloje. 

Buvo labai gražus progra-
mėlis. Salėje buvo susirinkę 
daug žmonių, didžiuma sve
timtaučių. Nes tą mokyklą 
lanko ir svetimtaučių vaikai . 

Didžiai gerėtasi rūpestin
guoju toje mokyk loję vaiku 
lavinimu ir auklėjimu. 

Baigusioms, akademiją (hi-
gh sehool) ir privatinę mo
kyklą mergelėms padal inta 
liudijimai (diplomai) . 

Akademiją baigė p-lės: H. 
K Urbiutė, H. O. Pentonev ir 
M M. Ooonev. •• > 

Pradinę mokyklą: V M 
• 

1 Dockter, L. P. A<lomaičiutė 
L. M. Valeniutė ir M. A 
Small. 

apžiūrimas, visokioms žais
mėms įtaisytos mašinos, ta ip 

ba mass-uiitingus, ir pasikvie- Į kad kiekvienas laimingas pa
sukimas kokio nors ratelio laitus kalintoją išbaigti p*m!uo 

ti likusią dalį savo epiotos. 

L. L. P. Oliicagos ir apielin
kės apskričio valdyba kreipia 
si į ( lerbiamus Kun. Klebonus 
ir pagelbininkns, kad jie taip
gi, kiek gali, pagelbėtų stočių 
viršininkams bei bonų parda
vinėtojams padaryt i kuodidž-
iausią agitaciją už Lietuvos 
Laisvės Paskolą. 

CHICAGOJE RUOŠIAMOS 
TRYS LĖKTUVAMS 

STOTYS. 

ŽMOGŽUDIS GAVO 25 ME 
TUS KALĖJIMO. 

"Avia t ion Club of Cb icago" 
pagamina čia tr is lėktuvams 
stotis, kuriose lakūnai pakils 
ir nusileis. 

Tos stotys — tai erdvi že
mės plotai. Tie plotai jau pa
rinkti, tik dar nepripažinti . 

Par inkt i y ra : 
Stotis No.' 1. — 95 ir State 

gat., 110 akrų. , 
No. 2. — 48 gat. ir Archer 

ave., 80 akrų. 
No. 3. — North ave. ir Ma-

ynard gat., 55 akrai . ' 

SVARBU VISIEMS BRIGH-
TONPARKIEČIAMS. 

Teisėjo Rarret t teisme pri
siekusieji teisėjai apkalt ino 
unijos agentą Thomas Joku-
bowski ir šis nubaustas 25-ms 
metams kalėjiman. 

t Jokubovvski šių metų pra
džioje nužudė vieną darbinin
ką, kurs a ts i lakė jam paro<ly
ti unijos^ ženklą. 

Jokubowski teisinosi tą pa- [ Norintieji nusipirkti L. P a 
daręs gindamas save. Bet koks] skolos boną, kreipkitės į šias 
nelabasis liepia unijos agen-1 v ie tas : 
tams nešioties revolverius? Ižd. B. A. Jovaišas , 

Nubausto žmogžudžio ad- 4449 So. Ctdiforma Ave, 
vokatas , sakoma, pareikalau- Pirm. J . A. Mickeliunas, 
siąs atnaujinti bylą. 4410 So. KichmonVl St. 

Rast. J . K. Encheris , 
4403 So. Mozart St. 

A. Saldukas, 
4414 So. California Ave. 
(Real estate o f f ise) . 

F . Stasiulis. 
4438 So.' Fairfield A \ e . 
(Real estate office). 
Pieža, 

4436 So. Fairfield Ave. 
(krautuvė) . 

PER DVI VALANDI UŽDIR 
BO $30. 

» 

August Sleck, restorano sa
vininkas, 2150 West Obieago 
ave., reikalavo kasierės. Atė
jo pas jį jauna, dailiai apsitai
siusi m e r g o m Pasisakė esan
ti Volanda Johnson. 

Kadangi restorane ėjo geras 

v 

<ierbiami* Klebonai lengvai 
gali pert i krinti abejojan
čius, kad jų pinigai, paskolinti 
Lietuvos valdžiai, niekados ne
žus, kad reguleriškai gaus 
nuošimčius ir visą sumą, ka
da nusirps tos paskolos laikas. 

Taipgi Chicagos irapielinkės 
apskričio valdyba prašo Gerb. 
Klebonu, kad birželio 27 d. 
bažnyčiose per pamokslą para
gintų savo kolonijos parapijo
ms pirkti L. L. bonų. Arba 
jeigu kame stoties valdyba 
kviesta pakalbėti , kad Gerk 
Klebonai neatsisakytų. 

Podraug Chicagos Apskričio 
valdyba kreipiasi rr į dak ta rus 
advokatus, bei k i tus visuome
nės darbuotojus, kad neatsi
sakytų nuo pakvietimo pakal
bėti Lietuvos Laisvės Paskolos 

i reikale. / 
Turime Chicagoje daug lie

tuvių profesijonalų, bet nevisi 
iki šiol iš širdies rėmė L. L. 
Paskola. Tai-gi, gerbia
mieji inteligentai, visi sukrus-
kte agituoti ir parduot i bonus. 
Chicaga ir apielinkė turi savo 
quotą išlyginti — išpirkti už 
visą milijoną dolierų. 

Iki šiol visuose visuomenės 
darbuose Chicaga užimdavo 
pirmą vietą. Todėl ir dabar 
neduokime tai garbei žūti! 
Tegul Chicaga ir apielinkė už
ima pirmą vietą Lietuvos Lai
svės Paskolos darbe. I r jei tik 
visi išvien dirbsime, tą mili
joną su kaupu išparduosime. 

V. M. "Stulpinas, 
L. L. Paskolos Ch. ir Ap. Ap. 

Pirmininkas. 

Pastaba: Kolonijų stočių val
dybos, rengdamos prakalbas, 
galį kviesti tokį kalbėtoją, ko
kis joms pat inka. Ęet jeigu 
kurios kolonijos neturi , arba 
negali pačios kalbėtojo gaut i , 
tegul kreipiasi j Chicagos ir 
apielinkės apskričio raštinin
ką. Reikalaudami kalbėtojo 
teikitės pranešti kelių kalbėto
jų reikalaujate, kada, ku r ir 
kokią valandą prakalbos pra-

mykį atneša. . Prie to dar 
daug kitu žaismių: š|ega (A-
nuiris) cigarams nfušt, " n i -
ger be ibes" šaudyti, tiesumą 
rankoj išmėginti, na, ir daugy-
)>ė bevardžių žaismėms pato
gumų, būdų. Be to, dar ;s na
mų nusivešim daug negirdėtų] l lz ta i , ir nepatingėkit a»Va-

Skaitv lami rir.v,!;-* paiuįiK-
tusluisiančio pikniko margu m y 
nus, m .miininkil manydami, 
kad ato!/\iv<. irt'gaušit ramy
bės: reikės bėgti, šokinėt, tam 
pyties, ii , , ir visą dieua i.'si-
dau/ ius ant rytojaus nė i dar
bą pebepąjiegsit nueiti. Keikia 
žinoti, kad po valandėlės žais
mių bus puikiausių progą pa
silsėt Salių medžių paūksmėje 
ir pas is t ipr in t i : užkąsti, "išsi
gert ir su kaimynais, pažįsta
mais pasišuekučiuot. 

Iki šiol kalbėjau apie pik
niko ypatybes, bet neminėjau, 
kas tą pikniką rengia. Jį ren
gia Dievo Apveizdos parapija, 
/ nu ima , parapi ja tai pa r ip i j a . 
Visos parapi jos parapi joms 
vadinasi, oęi ve kame svarba 
—tai parapijojiai. Ot, Apveiz
dos parapi jos parapijoriai ir 
yra tais tipiškais lietuviais, 
vaišingais, geros- širdies žmo
nėmis. Taigi ir piknikas ne
galės būti kitokis kaip vaišir-
< as i r linksmas. ' 

m., 230 valandą po pietų, N. P. 
Šventinusios P. M. parapijai sve
tainėj, (Brighton J^uk). 

Prašome .'įtstovu akaitlinifjfti it-
sUank\ Ii. 

Valdyba, 

ANT PARDAVIMO, 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Sufiirinkhnaa JJ.MI). SJĮJ. j)i:'inos 
kuopos Ims nedėlioję, birželio 27 
dieną, 5-tą valandą vaknre, Švento 
Kryžiaus parapijinėje svetainėje. 

Mariai prašomi laiku susirinkti. 
Valdyba. 

Murini." namas 5 ir 6 kambariu. 
Vandeniu apšildomas. I,otas 30x125 
P'-diį namas naujas, gerame padė
jimo ic gražfoj vietoj 504? So. Ro-
ckwell St. parsiduoda už $10,000.00. 

t 

Medinis n a m a i skiepas muro 2 
p a gyvenu n ų 5 ir 5 kambarių vanos, 
elektros 'ftviesa su viškais geras na
mas ir peram padėjime. Lotas 50x125 
kampas vieta 2902 W. . 39th St. 
IJrightca Park parsiduoda tik už 
$(5300.00. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Sus. Liet. Rymo Kai. Ameriko
je KiO kuopos mėnosinis Kusirin-
\ki,mas l;ns rytoj, birželio 27 d. 
parapijos mokyklos kambaryj, 
tnojaus po pamaldų (1 vai.) ši
tame susirinkimo deligatas ] sei
mą išduos raportų. 

Todėl visi nariai susirinkite. 
Valdyba. 

Medinis namas, 2 pagyvenimų 7 ir 
7 kambarių vanos ir gazo šviesos. 
Biznio vieta namas geram stovyje. 
I.otas 50x125 vieta 5311 So. Hals-
ted St. art i Bulvaro parsiduoda la
bai pigiai tik už $6300.00. 

nauju #.-1atlitnij, kur i ; ; <lei 
žjngeidury > įąi\ ibhovnii.iVi'). 

ImtyiuV, t r i n k i y n-'.s i r j e n k -

Visi slipijuji ir irroitosios bu 

zmoli į sj i>ikn»ką. 
Kvieslys. 

PRANEŠIMAS. 

Pi t laiLv;anu lw J l.'ULinrunSį L. 1). S. ('lima^os. .\pskrieio su-
liedėlioje National dafže. Isirinkunai jvyks 27 d., š. m., 1920' dici 

V/ESTPULLMANIEČIAI! 
Atkreipiamo .lusų atydą, 

kad pas . dienraštį " D r a u 
g ą " atstovauja p. M. Kiupe-
lis 12115 So. Halsteil St. 

Pas jį galite gaut i kasdien 
nusipirkti " D r a u g ą " , taip-
poL'.i galite užsiprenumeruoti 
ir apkars i niirlų paduoti į 

Mūrinis namas T pagyvenimu 7 
ir 8 kambarių garu apšildomas elek
tros .šviesa. "Garagė" del dviejų au
tomobilių namas labai geras ir gra
žioj vietoj arti Halsted St. and Gar-
field Bulvaro preke tiktai $12,000.00. 

Del visų vir.š minėtų namų kreipki-
j 1<s p r h?: 

Izidorių Pupauską, 
*; 3402 S. Halsted St. 

Tel. Yards 5379 

PĄSPORTy BliANKAS 
PILDOME 

DFKAI. 

Bailio Consnltatlon Bnrenu, Inc. 
»r» So. Dcarborn St. Ciiicago. 

Rofim 206 

EEJ - 1 — 
V _ 

ra. JLM — 
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$2500 .00 
Dovanoms 

$2500.00 
Dovanoms 

Per 3 Dienas Turės Būti Išparduota 300 Loty 
Už tokią prekę kokia pirkėjas pasiųlis. Lotai randasi 

gražioj dalyj miesto . 
Morgan Park Garden Subdivizin 

Ant 113-tos gatves ir Ashland Ave. Važiuojant Halsted 111 karais , 
Išpardavimas prasidės Birželio 25, 26, ir 27 dieną. 

f , 

: Petnyčioj, Subatoj !r Nedelioj : 
2 kartus (Kenoje, vienas 2 vai. po pietų, antras vak. kožną dieną, tik minėtas 3 d. ant 113-tos ir Ashland Ave. 

$2500.00 Dovanomis bus išdalinta visiems tiems, kurie atsilankys ant to išpardavimo, nepaisant, kurie 
pirks-lotų ar ne, o dovanų galės gauti. / 

Nepraleiskite šios progos, nes kita tokia nebus, lotai bus parduoti už tiek, kiek kas įvarys ant licitacijos 
(Auction Sale) Taipgi bus duedama ant lengvu išmokėjimy. 

Liberty Bondsai ir Liberty Land & Invešt. Co. Šerai bus priimami už pilną vertę. 
Ateikite j Ofisą 3301 So. Halsted St., bus daug Automobiliu, kurie Jus nuvež uz dyka tiesiai prie li

citacijos loty ir dovanų. f ^ 
Dovanos bi!s parodomos nuo Ketvergo, JtiT 5 24, Ezeiskio Salėje, 4600 So. Paulina St. 

Patįs viąi atvažiuokite ir atsivežkite savo draugus, jeigu kurie lotu nepirksi te, tai nors dovanų išlaimėsite. 

• 

3301 S. Halsted St. Phone Boulevard 6775 

LIBERTY LAND & 1NVESTMENT CO. 
N 
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