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Skelbia Spaudos ir Žodžio Laisvę
- \

nežiūrint reikalingu šaliai iš
laidų. surištu su kare.
• LlŽ pragyvenimo ^brangi
mą demokratų partija didžiu
liu kaltes suverčia nnt ilgai 
in'padarotuos taikos su Vokie
tija, dėl neratifikavimo taikos 
sutarties, (’i tokią nepapras
tą padėtį kaltinami repubJiko- 
nai. kurią atstovai senate tru
kdė ralifikanitną sutarties, 
priešindamiesi demokratų ad 
jninistracijos sveikai minčiai. ’ 

Demokratų partija pasižada 
persekioti ir |mtraukti tiesou 
visus didžpelriiiiH.katric išnau
doja gyventojus, keldami aug- 
štas kainus už reikalingu* pra 
gyvenimui daiktu*.

Nors karės motu f įsi v rali* 
'•* • ** t

JjiikirUų yuldyuias buliai 
brangiai atsiejo, liet demokra
tų administracija sugabiai ge
ležinkelius pritaikė prie karė* 
padėties. Išlaidų buvo todėl, 
nes geležinkeliai, paimli nuo 
kompaniją, atrasti betvarkėje 
ir nepritaikinti prie karės pa
dėties reikalą vinių.

Žemdirbystė, darbas.

Densikratų jiartija daug do
mus ntkreipia.į žemdirbystės 
vystymosi šalyje ir į organi
zuotų darbą.

Žemdirbystės klausime de
mokratai padare didelius Žing
snius įkurdami fariiieriHin- 
paskolos bankai- ir fedcralcs 
įstaigas, iš katrų žemdirbiams 
-fermeriams teikiama visokių 
reikalingų ntirtslymų.

Demokratų partija remiasi 
fermerių padėtimi ir palengvi
na jiems visuose atsitikimuo
se.

Demokratai darbininkus ger- 
bis ir j juos visuomet prie, 
lankiai atsineša. W« darbinin- 

I 'tai nėra kokio tai nanrasti • • 
p& tarai, tai takta pat žmonėa, 
kaip ir visi kiti.

Larirtninkui yra avsrbian- 
sia> šalies buitie* faktorius 
ir .odei jiems turi Uht leisti
na pilnui organiznuties ir ko
voti už būvio jmgvrinimą, Iii 
tik t« kova Imtu letralė. ne- 
pakvakmati gyviems Viešpati-1 
joms reikalams. ‘ I

15emokratų partija priešina-1 
ai priverstinai arhitraėijai, I 
ypur privatinėse mausi njoac. 
Nes toji metodą gražiai skani 
ba teorijoje, bet praktikoje ne
gali tnrėti ir neturi jokių gerų 
pasekmių.

Organizuotas darbas tori 
ĮėT>t» pakelti streikus, iei tie 
streikai negali būt kenksmingi

PARTIJOS PLATFORMA 
GANA PLATOKA.

• 1 ‘ v—
Paliečiami visi gyvieji reikalai

San Francisco. Cal., liepos 
3. — Paskelbta demokratų 
partijos konvencijoje platfor
ma labai plati. Konvencijos 
priitrfu be jokių pataisymų 
ir priedų.

Buvo norima platformon pa
dėti kai-kokius pataisymus, 
kai kad svaigalų prohihicijos 
klausinių, priverstinų taikos 
metu karinį lavinimų ir kitus. 
Bet delegatai visus pasiųly- 
mos atmetė,

. Demokratų platforma daug 
gyvesnė ir skaidresne už re- 
pnblikonų partijos plntlonnę. 
Dcmokralų partijoje. kaip 
sprendžiamu iš jos platformos, 
pasirodo daugiau demokratin- 
gumo. Gi republikonų partijo
je daugiau aristokralinguino.

Demokratų partija labjaus 
skaitosi su organizuotu darbu. 
Republikunai jei jau darbinin
ko atvirai neignoruoja, tai jau 
ir su juo kuone visai nesis
kaito.

Tautų sąjunga.

Demokratų partija stipriai 
stovi už tautų sąjungų. Parti
ja yra nuomonės, kad ta sų- 
jnngn yra butinks daiktas Į»a 
šaulyje pataikyti taikų ir su
siaurinti viešpatijų ginklavi
mąsi.

Bet demokratai podraug pa
reiškia. kad ta tautų sąjungą, 
irie kurios turi prigulėti ir 

Suv. Valstijos jokiuu budu 
nepaliestų pastarųjų neprik- 
lacsomytau, ir kad, alielnai i- 
mitnt, pilnai apdrausta
Amerikos nepaliečiau... 1 .

Platformoje pažyminiui fa- 
• Irtai apie pavyzusį karam ve 

dimą. ką yra knogeriausiai 
atlikusi demokratinė adminta- 
traviia. Išreiškiamas dėkingu
mas kareiviams ir jurininkam.-; 
ir visiems prisidėjusiems prie 
laimėjimo karės.

Pragyvenimo brangenybė.

Platformoje pareiškiama, 
kml demokratų administracija 
pasižymėjusi su ekonomija.

Vienai tabokai sntvartojama 
daugiau 2 milijonų dol.

•1 ________

Waahington. liepos 3.
Teisytata departamento * yrn 
skyrius, vadinamas moterų 
darbuotės divizija, fiita divi
zija surišta su vedama kam 
panija prieš pabrangimą pra 
gyvenimo.
’-tvv

Strause Įiaskdta*, jog šalie*1 
gyventojai perdaug pinigų iš
leidžia visokiems niekams, t y. 
pertekliaus daiktams, lie ku
rių Imtų įgalima apsieiti. Ji
nai sako.jog, imant abelnai,tie 
perteidiaus daiktai kiekvienni 
šeimynai išeina i? savaitėje, 
arba $348 |H*r metus.

Sulig Miss Strause aps
kaitymo, S. Valstijų gyvento
jai pertekliaus daiktams per 
metus suvartoja $8.710,<XX).- 
000.

Iš tos sumos tik vienai vi
sokios nišies tnlsikai išleidžia
ma $2,110,(kM),(RMI per metus.

Toliaus kiti milijardai do 
lierių išleidžiama nercikalin 
gioms automobiliams, saldu 
myriams, kramtymo gumoms, 
ininkštienis gėralams, visokios 
rųšies kvėpylams, brangiems 
kailiniams ir knurauif, kve
piantiems muilams, muzika- 
liauiF inrirumioilaitie ir kt 
daiktams, tie kurių gahmn ap
sieiti.

SALUTE TO THE FLAG!.
“1 pledgc allegiance to the American Flag, and to 

the Republic (or which it slands. One nation indivi- 
sihle vrith Liberty and Justice for all.’

Garbe Vėliavai!
Prisižadu ištikimybę Amerikos Vėliavai ir jos reiš

kiamai Respublikai. Tautai neatskiriamai nuo Laisvės 
ir Teisybės teikiamu visiems.

AMERICAN’S ČREED.

X

Gal Bus Pataisyta Versailleso

VI8I PRIPAŽĮSTA PADA
RYTAS KLAIDAS SUTAR- 

TYJE.

Už pataisymų stovi Italija ir
Anglija.

t

ORAS.
LIEPOS 3, 1920.

Chicago ir priėmimais i. 
rodo ncpMrtonu oras, bet didžiu

. Vakar aufi&aturioji tempera t u

— At-

SKhB* 91 L ė-mmn-iAii — ?Į i 
SanU teka 5;19; laidžiau 8:22. 
Mėnolrr. teka 9^1 vakėre. 1

 Darbininkui turi' gauti to
kius ai darių atlyginimus, ko-

'4♦

Rymas, liepos 3. — Italijos 
vyriausybė užgina paskelbtų ii 
Belgrado žinią, buk ai luinai 
paėmę miestų Avlona. •

kie atatiktų tinkamąjam prn 
gyvenimai.

Naujos viešpatijos.

Demokratai stori už moterų 
lygias teises su vyrais politi
koje, rūpinasi ligūstų karei
vių veteranų likimu, Meksikos 
reikalais.

Demokratų partija išreiškia 
savo aktivę simpatijų visoms 
išnaujo atgimusioms jx> karės 
viešpatijoms, katros turi įstei
gusios savo valdžias ir šalių 
valdymus paremia demokra
tizmo principais.

Airijai išreiškia gilių užuo
jautų dėl jos troškimų įgyti 
Rovyvaldų (!). Nes 8uv. Val
stijos kariavo daugiausia visų 
tautų apsisprendimo prinei- 
turi*

lėrriškiama simpatija ir 
Armėnijai ir pažadama pagel
iu.•

Philipinų saloms pažadama 
nepriklausomybė.

Kitoms Suv. Valstijų pose
sijoms žadama įvairios re
formos.

I
 Demokratų partija stovi už 
spaudos, žodžiu ir susirinkimų 

I laisvę, jei tas tik uode romą 
Inu tikslu kesinties prieš 1oiso- 
tą šalies vyriausybę.

Pabaigoje demokratų parti
ja pasmerkia republikonų par 
Uju, kurioje paaiškėjo papir
kimų konvencijos metu.

x

“I belicre in the 1‘nited Statės of Atnerica as a 
Governmėnt of t be l'eople, by the l’eople, for the Peopta, 
vilose just js»wers are deri ved from the cousent of the 
govenięd; A Democracy in a republic, a Sovcreigu Na- 
iion *rfTttany.^orereign Statės; a perfeet union. one 
and luscptuablc, rsUiblisiitni upon Lbose pruicipIvS of 
freedom. Equality, Justice and Humanity, for vhich 
American patrinta sarrificed their ii ves and fortūnos.

1 tlien-iore believe it is my dūly to my country to 
love it; to supjmrt its Constitution; to obey its )aws; 
to respect its flag; nnd to defend it against all 
oiiemii*.”

Amerikiečių Įsitikinimas.
Tikiu į Suvienytasis Amerikos Valstijas, kad jos yra 

valdžia Linudios, per Liaudį ir Liaudžiai, knd jos teisin
ga vyriausybė pareina iš valdomųjų patarties. .] repu- 
blikos Demokratijų. į vieną Neprigulmingų Tautų susi
dedančių iš daugelio neprigniiniugų Valstijų. | pilnų vie
nybę, vienų ir nedalinamų, stovinčių ant laisvės, Lygy
bės, Teisybė*, Žmogiškumo principų, už kuriuos Ameri
kos pairi jotai yra aukoję širvo gyvybių ir turto.

Todėl aš tikiu, kad tūrio priedermę mylėti tų mano 
šalį: stovėti už jos Konstitucijų, pildyti jos įstatus, gerb 
ti jos vėliavų ir ginti ją nuo visų priešų.

A

ŽMONES UŽPUOLĖ BANKI

I
NINKĄ.

North western International 
Statė banko* savininkes AJ- 
port priėmė nuo ateinu, dau
giausia lenkų, kelis tukstan 
xu.~

VOKIEČIAI 8T0VI UŽ VIE 
SĄ KONFERENCIJĄ.

Abejotina, kad talkininkai 
sutiktų.

pamušti Europon.

Praėjo daug įniko, bet Eu
ropoje pinigai negauta. Tuo 
tarpu ir pats bsnkos savinin
kas-buvo iškeliavę* Europon, 
kur išbuvo daugiai? vienerių 
metų.

Dabar jis ttugryžo. Anų va
karų apie 30 žmonių bankoje 
jo Jaukė. Jam pasirodžius, pa 
aipylė grūmojimai. ‘ įsimaišė 
policija ir l*ankos saviuinkuu 
paimtas jiolirijos nuovadom

Mitnicipaliam teisme jis pa 
ųlaSkins, kas įvyko su jo siun- 
čiamais pinigais. Nes sakosi 

Demokratų partija deda vi- jįj pinigus psiuntęs ir paskui 
pato Purnrinfl tu jmum ««vn vilti žmonhi rmritikA-

Fo skaitymo' ir priėmimo 
platformos. konvetteąjM prasi
dėjo nominacijos.

6iųstų pinigų reikalais.

Berlynas, liepos 3. — Vokie
tijos mintaterių kabinetas nu
tarė parcikamuii * talkiiiiuky, 
ka/1 hnsianrioji mieste špa 
konferencija butų laikoma vie
šai, ty. kad konferencijos sa
lės dury* butų atdarytos spau
dos atstovams ir publikai.

Bet vargiai talkininkai su
tiks su tuo reikalavimu. Ver- 
railleyo įnikus diplomatijoje 
yra daug visokių |mslnpcių. 
Ir kaipgi tad visa tai turė
tų Imt iškelta aikštėn.

PRANCŪZIJOS- AMBA8A 
D0RIU8 IŠKELIAUJA EU

ROPON.

Wąshington. liepos 3. — 
Prancūzijos ambasadorius Ju- 
sserund išltelifttijn

PIRKITE KARES TAUPY [ 
MO ŽENKLELIUS (WB.fi.). |

Europon. Prezidentas Wilso- 
naa su juo atsisveikinti buvo 
parengęs privatinį pokylį Bal
tuose Romume,

čiai kai liauni, jog Versailleso 
taikos ustnrtis bus radikaliai 
peržiūrėta ir pataisyta. Ma
tyt, tam taikslui pirmieji žin
gsniai bus įdaryta konferen
cijoje mieste Spa. Nes sutar
tyje yra daug kas taisytino.

Anglija iš savo pusės jau 
yra paskelbusi palinkimų 
taikos sutartis bus radikaliai 
jaus “tampresne”. <li -talija 
ilgas laikas atvirai skelbiu, 
kad būtinai reikalinga “su
minkštinti” sutartį. Nes, sako, 
šiandie ta sutartis Vokietijai 
tiesiog neprieinama ir todėl 
neišpildyti na.

Buvusieji Amerikos taikos 
komisijonieriai, pulk. House it 
Henry White. taipgi tarptau
tiniai juristai, taippat tvirti
na, jog taikos sutartyje ne vis
kas yra gera, kai-kurie termi
nui reikalingi pataisymo.

Net imtys prancūzai t užsi 
tnlriię kririkuoTa“ kfti-feuriivH 
sutarties posmus. Tą jie daro 
pakeltoje |x>!itikinėje kovoje 
prieš buvusį mįnisterį pirmi
ninkų Clemem’caiL

Tik vienas prezidentas \Vil-i 
sonas stovi už neatinainymą 
sutarties. Sako, sutartis yru 
gera, pilnai verta atlikto dar
bo. Ir todėl tas dokumentas 
nereikalingus pataisymo.

Pramatytos klaidos.
Taikos konferencijos metu 

Amerikos taikos komisijonie
riai buvo priešingi sumativ 
mui. kud palikti tolesniai nus
tatyti ]>inigų sumą, tokių Vo
kietija turi atlyginti talkinin
kams.

Komisijonieriai pažymėjo, 
jog j m-ra ilgs tos sumos negali
ma užkrauti ant Vokietijos. 
Nes kas iš to išeitų, jei rašte 
stovėtų ougšta stintų, kud tuo 
tarpu Vokietija neįstengtų to 
visa išmokėti.

Teėinus prancūzai delegatai 
stovėjo už palikimą tolintis to 
klausimo. Nes jiems norėjosi 

•• .a"mu vuKirujun uamuuii tuAiįį

su m ii. kntrn vokiečius visai 
suniužgintų.

Taip tas klausimas ir pn- 
|:kt»< sulig prancūzų noro, 
ftiandie tad nežinoma net kas 
pradėti tno klausimu. Na* ne
turima tikrų žinių. kiek daug 
Vokietija jsfhngtų išmokėti 
talkininkam*.

Jei lx> pasitarimo su vokie
čiais butų nustatyta nugšta 
suma, tuomet Vokieti jo* in 
dustrija nukentėtų ir pasek
mėje talkininkai gal nieko ne
pelnytų. Podraug butų blogai 
vimu Europai, jei vokiečių in
dustrija suirtų ir neatsakytų 
savo uždaviniams.

pažintas išeiti j juros kando- f 
rius (žemės ruožas) Parisliu 4 
j Danzigą. Tas knri<k>rius fflr 
skiria mm Vokietijos rytinę 
Prūsiją. Rytinė Prūsija taip 
atvienėta neerali būt pakenčia 

<-A **— i*
pakilti ktuen prieš taukus ir s 
panaikinti tą karidorių.

Tokių iictiiikiunuinų yra ir 
pu Nuar kloniu, dol kurio gali J 
pakilti dung visokių nesma
gumų.

Bv kitko, taikos sutartis 
perdaug maišosi į vidu.įinius 
Vokietijos reikalus, ntsaviun 
ją nuo nepriklausomybės, kas 1 
yra neteisinga prieš tarptau
tinius įstatymus.

Talkininkai, pnv., neturėjo 
teisės uždrausti llalishurgama 
nrlui Hobenzollernanis valdo-* 
Vauti, jei jų to valdovavimo 
pageidauja patys žmonės. Taip 
pat talkininkai neturi teisė* 
uždrausti Austrijai susijung
ti su Vokietija, jei to pagei
dauju abiejų šalių gyventojai.

IšginklavikiRs Vokictijoa.
Po atlyginimo pirmąją vie

tą užima išginklavimu Vukie- , 
tijos klausimas. Kaip atlygi- 
ulėm, taip išglnklnvimu Jjfft- 1
giausia interesuojasi Prancū
zija. Italijai ir .Japonijai tas
nerupi. Anglijai tas pat. Pa
staroji patenkinta pragaišini- 
mu vokiečių laivyno ir suva
ržymu orinių s|jėkų. Pagaliota 
Stiv. Valstijos visai m*siinte- 

; resno ja, kiek Vokietija gali 
j turėti arba neturėti kariuome

nės. •
Žinovai tvirtina, knd pati 

viena Prancūzija neišginkluus 
Vokietijos. Jai reikalinga tal
kininkų pagvllui. Bet tuomet 
ir patys talkininkai pirmiau
sia nuo suves turi pradėti.ill- 
ginklavinių ir tik |uiskui to 
pat pareikalauti ir Vokietijos 
tų padaryti.

KRASSIN IŠKELIAUJA 
RUSIJON.

j

Londonas, liepos 3. — Ru
sijos bolševikų valdžios atsto
vai- Krassln iškeliauja Rusi
jon. Sakoma, jis Maskvoje 
svarbiais klausimais pasitar
siąs su savo valdžia ir, s|>ėj&-

I ......iv:.... T ™ rl* .U
aainan.

Kai-kurie hufera&ini jiareiš- 1 
kia, ka<i Krassinui tarybot J 
nepavykusius. Kiti tvirtina 
priešingai, ftitie sako, kad An- j 
gbjn jam pastačiusi tokių sų- 
lygij, su kuriomis jis jmt* vie- ii 
na«, Jb- pasiturimo «n c/mtm- 'i 
liu sovietu, negali pribūti.

PINIGU KURSAS.
Svetinių viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau 6*25,000 lie
pa* 2 d. buvo tokia Kulia 
ehants Loan & Truat Co.: 
Angiijaa sterlingų svarai 
W*ftt*88 100 auklėnų

• • • • • *MA • •vkMavuytM AW matKių 
Lenkijos 100 markių

Mer- "

68.96 |
2.72 .

Teritorijų klausimai.
Neguri sutartyje daiktai ir PrancLiai ai I ddieri 11 fr. M 

teritorijų klausimais.
Kaip žinoma, lenkams pri

Šveicarijai už 1 dolierį 5 fr. 47 
Italijon už 1 dol. 16 L 48

%
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Neprigulmybes 
Diena. i

t

Ko t vi r t ji liepos 177G metų 
Šeši vyrai pasirašė nnt Ameri
kos nejirigulmybės jmskelbi- 
mo. Beveik visi didžios, pla
čios ir turtingos šalies gyven
tojai pritarė drąsuoliams ir 
Amerika tikrai tajai nepri- 
gulini ilga. Jos gyventojai per 
pusantro šimto metų besi
džiaugdami laisve jnu beveik 
užmiršo kas tai yra būti po 
svetima valdžia. Lietuviai dar 
visai nesenai rftgavo rusiš
kų pančių, todėl aiškiai jau
čia neprigulmybės brangumų.

Kada Amerika išsiliuosavo 
iš jm> Anglijos, beveik tuo 
pačiu laiku Lietuva jiateko 
po Rusijos valdžia. Bet mes 
linksmai dalyvaujame Aineri- 
kos Laisvės šventėje. Besi
džiaugdami Amerikos r.epri- 
guhnybc mes iškeliame ir iš 
augštiname visokių tautų ne- 
prigulmybę ir laisvę.

/dnerikos džiaugsmas link- 
sauna jojo gyvenančių lietu
vių širdis, ’.es lietu -„u jau
vienaip su •’.merikiečinis min
li,ia ir jmi'i-« Kiekviemi žmo
gaus širdis trokšta laisvės 

[tvarkos ir gerbūvio. Rusų 
prislėgti neturėjome to viso 
savo gimtiniame krašte. At
važiavome į Ameriką ir rudo- 
me. Pati tat žmogaus prigim
tis jialengvina mums mylėti 
Amerikos žmones, gerbti jų 

i jausmus su mintimis, brangi •-
!’ jų įstaigas.

Vieni čionai liksime ainž: 
nai. Kit> grįšime į tėvynę. 
Ten taiji-pai jhu šviečia ne 
prigulmylM'S aušra nnl ,.u 
naikintų laukų. Bisiiriidami, 
kad atsista'ytŲ kas sugriauta 

1 lietuviai nek:» ‘a galės p-M- 
naudoti graž’.a<*> ir gerais A- 
merikos pavyzdžiais. Jogai
los klaidų neatkiirtosime, lwt 
visuonti kas geru ir gružu jia-

I urmudi'irinie.-
Kol čionai gy vename nesė- 

Į dėkime nuniieje Neprigulmy- 
bės šventėje, nei nojknihki- 
ine į menkus asmeninio pa i- 
linksminimo mažmožius, bet ei 

f1 kum* tonais, kur tuksta lėtai 
afiierikita'ių sii-sirinkę garbjs 
savo vėliavų ir džiaugeis gar- 

kbinga tėvynės praeitim.

' Pilnoji Blaivybė.

Į
wj rudenį Suvienytose Vai- 

. stijose bus du svarbiu hlaivi- 
uinkų suviuiavitĄu WasLujg 

f tone, D. C. Juodu bus tuo 
(pačiu laiku.
I

f
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turbut, suvažiuos daugiau. 
Vieni norės pribūti prie paš
ventinimo kertinio akmens tos 
bažnyčios, kurių žadama sta
tyti visų Amerikos Katalikų 
vardu prie katalikiškojo uni 
versiteto. Kiti norės pamaty
ti, kas darosi Tarptautiniame 
Antial koboliškamo kongrese.

Tas Tarptautinis Antialko- 
buliškas kongresas jiaskutinį 
kartų buvo susirinkęs Medijo- 
lane 1913 m. Dabar jis susi
rinks AVashingtone, D. C. 21 
rugsėjo šių metų.

Paprastai j Tarptautinius 
' Antialkoholiškus kongresus ir 
valstybės atsiunčia savo at
stovų.

Amerikos katalikus pilnuo 
sius blaivininkus šįmet atstu 
vaus kun. P. 
han, C. S. P. 
lėtinis narys 
Antialkoholinės 
landi jos kntalikns 
uisluvus D-rus JJeerbroueK, 
kuris dabar yrn ministrų pir
mininku savo tėvynėje.

Pilnųjų blaivybę tarp lietu 
vių uoliai platina kun. P. 
Saurusaitis. liet ta dorybė 
dar toli nėra taip gerai įsi- 
š&kiiėjus lietuvių tttrjit: kaip 
reikėtų. Kol Amerikoje vieš
patavo laisva svaigalų pirk- 
lyba 46 tuksiančiai Chicagos 
lietuvių pragerdavo netoli 
pustrečio milijono dolierių 
kasinėtai. Dabar tiek daug 
neprageria, bet dorybės vis
gi nėra, 
sumažino 
žė, o ne 
pratimas, 
tyse įsigyventų blaivybė, kaip 
įstatuose, 
dos.

Dabar 
pasirodo 
svaigalus 
tsučiai girtuokliai, 
už mūsiškius, moka jiasinau- 
doti slaptų dirbtuvių pade ry
tu skystimu, bet patys namie 
nesidaro, nes geriau už lietu 
vius supranta tų dirbtuvių 
pavojingumų.

Pereis prpzidento rinki
mai; valdžia nesibijos girty
bės šalininkų balsų ir ims žve
joti slaptąsias svaigalų dirb
tuves. Taiin slaptieji pramo
ninkai virs ubagais. Daugelis 
pateks į kalėjimus. Kiti tu
rės išmesti savo prietaisus. 
Svetimtaučiai tų visa supran
ta ir dėlto nenori taisytis 
slopinus degtinės varymo į- 
raukiu. Lietuviai toli ne vi
si ų supranta. Apie Kalėdas 
daugelis juu tupės kalėdami 
jki raktu. Teismų apyskai
tose šalę lietuvių vardo bus 
jiažymėtas didelis prasikalti
mų nuošimtis.

Slaptas degtinės varymas 
kenkia silpnadvasiams svai
galų mėgėjams, rengia pra
žūtį patiems darytojams ir 
negarbę tautai. Bepig, UhiI 
žmonės taip norėtų suti pri
sidirbti išminties, kaip netin
gi pasidaryti protų apkvaili
nančio skystimo I

I

J. O ’Callag- 
Jis yra nuo 
Tarptautinės 

Sųjungos. O- 
komprese

nes gėralų išlaidas 
tik policijanto buo 
pačių žmonių susi- 
Reikia, kad ir min-

tik tada bus nau-

Amerikos lietuviai 
drusus tuomi, kad 
dirba namie. Kita- 

nemažiau

Krizis.

DEMOKRATŲ PARTIJA.
KuomH ('hiceguju buvo Re- 

publikonų jiartijos visatinė 
konvencija kamlidatui išrinkti 
į Suvienytų Valstijų pre/a- 
drntns, tuomet padarėme ži
nių pluoštelį apie 1ą partijų. 
Dabar San Francisoo mieste 
buvo Demokratų partijos kon
vencija tuo pačiti tiksln, tai
gi ir apie jų reikia parašyti 
sj-tų.

Pradžia.

Visi žino, kad Suvienytos 
Valstijos pasidarė neprigul- 
mingos 1776 metais 4- liepos* 
kuomet atmetė Anglijos kara
liaus valdžių ir sudarė savo 
respublikų. Kol Amerika bu
vo po Anglijos valdžia, tol i« 
šitoje žemėje buvo tų pačių 
partijų kaip Anglijoje, būtent 
torirji ir nhiĮjA. Amerikai at- 

-vin \ngIHo' ■< 
nių pažinrų skirtumai liko, 
bet partijų programos, pritai
kytos prie \nglijos reiktdų, 
jau nebeteko didiėno savo var
tės. Po atsiliuosavimo karės 
kokį laikų visą Amerikos vei
kėjų mintys buvo laimi įstri
gusios į naujos respublikos 
sutvarkymų, liet ilgainiu pa
žiūrų j vairumas navienaip min 
tijautis apie tuos pačius A- 
merikos reikalus, ėmė skirsty
ti žmones į partijas.

Tomas Jefferson buvo vie
nas i* tų, kurie pasirašė ant 
Amerikos neprigulmybės aps
kelbimo. Jcffersonas buvo ne 
vien drųsuB, b«*t ir protingas 
žmogus. Jis pradėjo organizuo 
ti ir vietinę grynai amerikinę 
partijų. 1801 m. jis lajui Suv. 
Valstijų prezidentu. Jo pažiū
romis ir jo asmuniin laikėsi jo 
sudarytoji jmrtiju. Išbuvęs 
prezidentu aštuonerius metus 
Jefferson’as nenorėjo nei kinu 
syti apie trečių jireziden t avi
nu). 4 kovo 1809 jis tapo jm- 
prastu piliečiu, apsigyveno 
Monlicello’je ir sulig gyvos 
galvos vadovavo jiurtijų. Jis 
mirė 4 liepos 1826 m.

Negulima pasakyti nei die
nos nei metų, kada Jefferson 
partija pradėjo gyvuoti, tik 
žinia, kad ji jau buvo prieš 
jiun tajtsinnt prezidentu, t. y. 
prieš 1801 melus. Jau tada 
prieš Jefferson’ų, it jo šali
ninkus stovėjo kita partija. 
Tų dažniausiai vadina Fede- 
rahstais.

Pamatai.

• Skirtumų, tarp Federalistų 
ir saviškių Jefferfionas taip 
aiškino, kad esą dvi žmonių 
rųši: vieni pasitiki liaudim, 
kiti liaudim nepasitiki. Pi r-

fį..

otieji mintija, kad liaudis ga
li per savo išrinktu sius žmo
nes protingu ir naudingas 
teises sndaryti liei vuldy.t 
kraštų. Airtriems* rodosi, knd 
tiktai augštesnieji, turtinges
nieji ir luokintamicji teguli 
valdyti šalį ir jos žmones. 
Pirmosios pušies žmonėmis 
Jcffersonas skaitydavo savo 
partijų, o priešininku?- priskir
davo pra nubostos rųšies.

Tų Jcfferson’o suskirstymų 
galime imti veikiau kaipo savo 
partijos psuryruną o ne kaipo 
tikrų parodymą, kuomi parti
jos jo laiku skyrėsi.

Mums rodosi, kad tikras 
skirtumas buvo pažiūrose j 
santikins tarp vals'ijų ir tarp 
centralės, arba fed< ralės val
džios. Jefferaono priešininkai 
vadinosi Fcderalistais dėlto,

valdžios įteikti centraloi visos 
Amerikos 'valdžiai, o kuoina- 
žiauBiai jos pųdikti valstijoms.

Jcffersonas, priešingai, min
tijo. kRd kuodą ugi u ilsiai rei
kalų butų ajirupiiiainn ant 
vietos. Sakysim, ka<l Penrsyl- 
vanija valdytųsi saviškai, Con- 
neetieut saviškai ir taip to- 
liaus.

šitos taisyklės .leffersono 
partija jirisilaikė smarkiai ir 
trisdešimt jnetų po jo mirties. 
Tada kilo klausimas, ar reikia 
gaudyti vergus paliegusius iš 
valstiją kur yra vergija į val
stijas. kur nėra vergijos. Jef- 
fersono jmrtija, nenorėdama 
mažinti valstijų autonomijos 
nepritarė priversti milu vergi
jos panaikinimui.

Teėiaus šiandien Jeffersono 
jMrtija jau nepv kabiausiai 
stpvi už valstiją autonomijų. 
Tas rinksiąs juu tfiduina išny
ko, nes išnyko fdfirhimai bu
vusieji kitados tarp valstijų. 
J visas dnlutr j>rivažir.vo daug 
svetiinžemių; visuose dirbtu
vės, anglių ir elektros gausy
bė* sudarė gyvenimo rienodn- 
mų. Geležinkeliai,^tramvajai, 
telegrafai ir telefouni taip 
surišo visas valstijas j krū
vų, kad tiktai jminiim daugiu 
tų. kas dahnr žt’inolą valstijų 
autonouiijo* svarbumų.

Dabar pi®kain nei į galvų 
nvjmreinn utimti iš valstijų jų 
autonomijų teises. Nei vir.nai 
amerikietis neals-joja api“ tų 
teisių reikalingumų ir naudin- 
r nų. Tik visi suprantu, kad 
jų yra užtektinai, ir kad ner-*i- 
kia jų danginti. Ta* valstybių 
:* «nnomiįn£t aprnjrinnna* vi 
suomenės mintyse ir gyv« 
me yra Jeffenionė partii.s 
n.vpoliiy. Virš fcĮjšasdešim-

)

». I U n * T n - f * * J—iUgaijv pusaiurą iT tai* 
.baigsis Amerikos pilnųjų lilsi- 

imukų geimai. Iki šiol tuose 
ūHHSm- dalyvaudavo apie 
I ar 700 delegatų. Šįmet,

Krizį (angliškai erinis) 
pavadinamo perrirtMunymu ar
ba pervarta. Bet ir Iio to tas 
žodis visiems gerai supranta
mas. Nes dažnai krizių turi
me Anioipkojo, kuomet čin 
sustoja darbai, kuomet šalį 
jmliečia dideli streikai, ar ka* 
kitas negeistinas apsireiškia 
šalies valdyme. Labjaus šalį 
prismaugia finansiniai kri
zini.

VTft* 1 * MI V*. - .yt
0UŪ ffOAUUJMų ncu>gi

čia dauginus nokęs, jei ne 
darbininkas žmogus. Kam ten
ka ju-teuku, gi darbininkui vi
suomet ir daugiausia.

mes

Didelių kapitulų palaikomo
ji spauda nuolat tvirtina, knd 
Amerikoje nesama tokio pro- 
letnrijato, kokti esųs Europus 
šalyse. a

---- . • t. »l 4 • 4 t • ijvi Acuii^l rvnt-iun luninr 
neteisybes. Kurgi jnu daugiau t 
rasi darbo žmonių bežemių, 
l»e jokių nuosavybių, kaip čio
nai, Argi di.ug čia darbo žmo
nių turi nuosavus akės. Did
žiuma šios šalies ūkininkų 
nuomuoja ukes nuo didžiulių 
kompanijų, katros turi apglė
busios didesniuosius žemės < 
plotus.

Tad pakilus kriziui čia dau-' 
ginusia ir nukenčia tie visi1 
milijonai rankpelnių, pelnijan-' 
čių duonų dirbtuvėse, lygiai į 
ir svetimose ukėse.

K riziai čia štai kartąja pas
kirtais laikotarpiais. Krizių* Į 
pakelia patys stambiausieji ša- 
tičn jiiuigum uM <4uuwoi» jtru** 
tikslais.

1917 metais piniguočiai ne- 
jmsitenkinu dviuokralų vtddy- - 
ma. Buvo jau bepakyląs fi- [

r»-4

I

nantinis krizis. Ir nežinia kas 
butų įvykę šalyje, jei ne karė. 
Tik pastaroji milijonus darbi
ninkų išgelbėjo nuo vargų 
klano.

t—i rOJLLHl i>pt9 M4TV’4«

pmmatomas ir iankiamns kri
zis. Yra visokių priežasčių. 
Pirmiausia, politikblė kova 
šalyje. Paskui, pabrangimas 
pragyvmiryo, darbininkų ne
pasitenkinimai ir kitos svar
bios aplinkybė.-.

Iš kalno turime l»u( parimi 
gę Nes pakilus kristini nebu* 
ne tik darbo, bet ir maisto. Ir 
turinčiam pinigų labai sunkus 
daiktas laiminiai praleisti 
krįzj.

Iš senesnių Amerika* lietu
vių daugeli.* atsimena prrzi- 
duido Cit-vulando laikus. Tuo
met darbininkai sa šeimyno
mis maitinusi viena sriuba. 
t>. 4 t- w?a . t »wr -t . •i* OIVMT HVtfUVU Hl *U |M»?a- 
gaminti.

Neoorėfcime, kad-tokie lai
kai aUikarluių. liet nepamirš
kime, kad Us gali {vykti.

x:

tie* metų V.ūko, ko! jiartijA tą 
dariią padalė. ’ v

Vardas.

Mes tą partijų 'aduuum* 
Jtfierson’o jiartija. Ji pili 
įjūriai* laikais įvairiai »av.* 
'ad’mo. Htidnnin prii4> 3Mb*- 

rcjMil)-

taipgi 
ypaty-

silpnesni*.

-u'istus ji vadMidav'i*!
Ii kūnais.

Prie tos partijos 
priklausė nejiaprastų 
bių ir gabumų vyras Andrius
Jackson. Jis pastebėjo, kad 
didžturčiai mėgsta smelktis 
prie valdžios. Jaekson’as bu
vo pagarsėjęs kaipo gabus ka
riuomenės vadas, bet dar Ja- 
hiau jis jugarsėjy, kad ėmė 
kovoti prieš piniguočius ir ki
tokius didžponius. Jis pripa
žindavo, kad asmeninės nely- 
gybėš žmonės negali jmnnt- 
kinti, nes vienas užauga di
desnis, kitas mažesnis, vienas 
stipresnis kitas 
Ttr* *nir
kad tas galutines asmenų ne- 
lygytics nedora yra didinti 
duodant didesnių teisių tiems, 
kurie užgimė turtingesni, arlrn 
kilu iš šeimynos turėjusios 
progos įgyti daugiau mokslo.

Pažymėdama šitų J sekso n’o 
kovų už liaudies ieises prieš 
didžturčių ir jx>nų norus, jirfr- 
tija prie savo vardo pridėda
vo antrų žodį: demokratų. Dę- 
mos grekiškui reiškia liaudį, 
kratein — reiškia valdytu 
Kadangi Jefferson’o ir Jack- 
son’o jiartija norėdavo, kad 
valdžių turėtų liaudis, todėl ir 
vadindavosi republikonu — de
mokratų partija.

Bet 1856 m. iš federalistų 
ir vygų atsirado kita jiartija, 
kuri paėmė republikonu var
dų. Nuo to laiko Jėffcrsono ir 
Jai-kson’o jiartija likosi tik 
prie vieno vardo — demokratų 
partijos. Tų vanllj ji nešioja 
iki šiai dienai. ” .>• -

(Pabaiga bus).

PRANEŠIMAS.

KAPITALAS
$200,080.00

PERVIRsIS
5,000.00

Dėl pabrangimo spaustuvės 
reikmenų, o ypač jnipieros, 
“Draugo” prenumeratą pake
liame.
Chicagoje ir Užsienyje:

Metams....................... $8.00,
Pusei Metų ........ 4.00. 

Suv. Valst.
Metams .........................$6.00
Pu^ei Metų ................. 3.00

Pavieni numeriai po 3c.

■—■J.

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis DeatisUs 

; 1OM1 So. MJeldcnn. Airntm 

vaxaxtxMii * i*i *

n

I

DR. S. NAIKELIS

I

Temykite Lietuviai! ,
Vl«U-n»* unoauu kad pNiVKIUUL STATĖ BAX£A yra ukral 

L.i*inrUU«. ValatybtoC Uaaka. kurt vtaada remia Tauto* lr Vai*-., 
tybCa tvikalun Ir kairu tokia J^rtUTlŲ Jatalca MrdlugiU kvIaCia 
naui, Lietuviu*—AmertkiaCIua utmacati Ir palaikyti ryti u* «u 
OiiKimi runku, aa* Banitua r»nrt*M naruaklanaio) vioted yra atda
ra* vakarai* du »>k aovattvjr kmonly *a<lt*U pMMtal >m kw>pU- 
niauHial apoaucuU dldiiu kapitalu lr munaatu vedimu bankinių 
reikalų tutyrualų valdininkų Ir direktorių.

Jclliti im-a neremauno aam Tauto* Ir vien* kitų- >** avellml Ūk
ui naudoria 14 muaų Ir villaa mu* po* tavo vtaaluaia daun prl- 
aaaaačta** apaerarainuua kurie muaų vardo Kaipo Lirtnnų VaMa 
nepakola. Todėl vi*l petuvtai ra m kilę tavo telaiucaa Jatai«aa ir 
VaMalv retyn, O ne sictiml naudokilėa.

DABAR YRA LAIKAS
Kuo I l.iep<* nr«ncm1lmt* iuk^him'-Io PEHKET.T1 SAVO 

ITNIGIK | muicu ir Mlrnj Bank*.
1‘rtdnokitc «av ItankUii- knygute kurio* Cltlca«o* arba kito 

mimo beako*. Kurį Jt>» m-ui«n*A4lua artai nėra Jam* tienuilJ 
— nw>* Mikolrkma-dm U prrkrbdat vtea* pinigu* au nuoKmCtai* 

iiuivcocai ctatc d«iiv 
VI ii ■ $alBW« kAa V HH ta* M»4 hltAlviii ii

(Under Statė Govenunent Supervision)
DIDZIAIMA IK trril'IVAlMA IJKTCVIV FINANSINE IXS- 

TAIGA «MME AMKttUUMB
I*o vnjtlišo* uHturi

Banko Turtas Virš $2,490,000.00
1917, Kova 3 (Dienoje Atidarymo).. .$19,754.95
1919, Senele!........................................... 941,589.46
1920, Samia 1 .......................................1,625,997.43
1920 Birželio 30 2,121,595.33

AlajoM- Itamkr ihhIi-Iuh [UiiIcuj prllm* nbdlmll aut kkkikno 
piuvikalat Ino M X-<-iu nurnlnM-lų.

pluiKn* ir valiuokite | Eietuvt) per Alų DkUiauM^ A- 
nuTikojo La-UivH| .Utvnlarr.

Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai, 
lioakn akyrMU: Tan’4nnno. KotnrnUoK rtukoJo*. Apdrantloa 

nno ugnie*. I*inlffv *>* •Ipknrr'žų nluntimo. ,

IŠMAINOME kitv šalių pinigus pagal dienos kursą. 
BASKO VUDimi BASaiNltS VALAXI>OS:

Jo^h J. Huu Pree dmt PanodtiUte. ft-reilomU, Ketvor-
Wm. M. AnumKat, Vlco-P.aa. mU> tr I'ttnyflamta nuo • vaL 

«'«1 Caahlrr ilryto iki 6 vnL po ploty.
Jo*. J. Kmaoa^lU, Vtoa-Prai.. VAK.lIt.VS: (Ttarnlnkaia tr 8u- 

V. Valnarkamkan Anai. butomi* nuo » vai ilryto Iki 
Cnsh.or l:S0 vai. vakaro.

Turiu patyrinu 
moterlg lirose; m- 
po*tloj»l prižiu
rtu lironę tr kūdi
ki Įtiko tirt*.

UNIVERSAL STATĖ BANK,
3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL 

Kampas 33-čios gatvės.

•< i

Ii---------------------------------------------------------- J!

Išmok Gerą Amatą. Ui* 
dirbk $35 iki $75 Savaitėj

Buk kirptu. Ki
rpėjai vlaur r«l- 
kiUauJarnl Ga-

maa Utmoktnama 
| kalaty aa val
čių. J prityrimą* 
duodatnaa moki-

oantiM. Viotoa atAiuoa. BpcelJsGU 
KrUuCyatėa Skyriui, mokai** ul- 
runMItui viau*.

M.vrrt*n school 
IM X. Mole Mr.

Kampaa laUte atr. ant 4ty lubą.

X------------------------------------------------ I I
" Dr. M. T. STRIKOlrir*'

METI'VIS 
Gydytoj** ir Chlrurgaa 
O42a*a: 1757 W. MUi 8U 

(47 tr Wood CM.)
Valandoa: 10 ryto Iki 2 po ploty,, 
4:20 UU S:M rakara NodlltonU 
• iki 12 rytai*

AKUŠERIU 
UNUSHO

f

M

i—s: z—« r.

i

f■
S

3
i

M

1

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgai otrsct 

uhuiacma, p-vf oir 
TtdoCooal Tarta MM

Tnl-ataa: — 1 iki 11 14 ryto 
* pu platu iki • «ak- NadMlo- 
mi* nuo t Iki I vaL

Tai. Diea IMI

Dr. C. Z. Vezelis uerfn» i>t-jminAn 
Valanda*: bud » ryto Iki • rak.

Kerodonita nuo 4 lyr • vakar* 
47U HO. AnHLAJID AVENIU 

aru 47-to* Utavta

c-

ii

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 Bt 

Kam*. 43 Conrt

Talalonaa Cicero MM 
Oftta Cteero 4» 

K.I..UHR UETI VIMLU

nR.fi.u.Rtm— * ee •••• wtac« a

J. P. WAITCHES " 

ATT0£HB7 AT LAW
LaTUVIK 4PTOSATM 

«M> a. MOOD miKfT 
IK W. IRI. rrilttT 

VSK’MaU.
MtMtair? 42M

.............. ,

S. D. LACHAWICZ 
įmoTs Gmnomn 

r*l»<n.iUM. uiutatm*** k. *t«iaa*la 
krikai* imIUK • "aau*
karba Muilą 4mMHV
2114 W. M R. Cblcaųra. UL

PASPORTV H1.1SIKA5
HUMJMB

.1

UTUL
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SERGĖKITE SAVO AKIS.

4m*lono» gerai pritaikinti akiniai 
bu* palsArrlaimu dol Jūsų aklų. • 
Kuomet tų kunti nuo putra* akau> ) 
dėjimo. kuomet raidė* liejasi | kru ( 

kuouet skaitai ar siuvi ar »>- '■ 
lai. tai tuomet yra lenkias, kad t 
reikta Jums akinių. Mano 14 motų 1 
patylimas priduos Jums geriausia ‘ 
patarnavimą ui prieinam* kaina j 
act taip temai .net tkl yi.oo.

JOHN SMETANA
Akių Specijalist&3 

1801 S. Ashland av. Chicago 
Rguimlniui suteikiamas dykai.

Kampas J R-to* gante.
3-ėlns IuImm virt l-latt o aptiekite.

Kambarį* 14, 16, lt, 13 tą 1* 
Tėmykttr | mano pa raA*.

Vatandae: nuo 7 vaL taryto iki » 
vai. vatara Paoedėltala. Raredo- 
mis ir Fetnyėlomta

LIETUVOS LAISVĖS
PASKOLA. .

Paskola eina vis geryn.

• l

I

i
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s= Kur Tau pini Pinigus?
Klausk

uLUlCVUt AKLU t.i'ŽA4AU>»l Ab 
>**l*ervttu vi** akių

Dr. O. VAITUSH. O. D.

k’4aU? 

galVM. .
, *t»t*Wllli:*. n*r- 

vmum*. *tf*ud*si<'tu* 
ir ui a iii-raviu* k*rMtu *klų kr-lvo* aky* 
katerakto. »*uii««ie; w>*tikm> akla ladaUam. 
ttarmna »<**m:n»a laku* parodanti* ma- 
llauaiaa ktaldaa Akiniai pritaikomi t.laln- 
■at toli tr «lil mai*»<i««i, y*a*ib«ta Bore*- 
nu- •**— roeal'nu. ir valku* -ui.n.’iua ,no- 
Kyktao. Valanda*- no* lt IM • vakar*. Na 
laUeuvia uue I* iki 1 «aa v-

1-553 W. 47th Rt ir Ashland Av,
TvIMonaa Dm* MM.

je

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

Kalno* kurio* pritinka klokn*- 
narn ktaenlul. Gvarantuojam* kad 
■ntauplnalm* Jum* 10% iki S0« 
ant klokvieno pirkinio; nokurl* 
dalykai mattau negu trholeaaj* 
kalno*.

Vyru Jr jaunu valkynu gatavi 
drabuMal padirbti ant atsakymo 
bet neataltaukll ■Intai ir ovorko- 
tai au dirželiai* tr be. for fltUng 
ir kitokio atyltau* *31.60 iki SCO 
Pnmatyklt* rotum apaellalo eite 
aintu ir ovorkotu po 116. 17.60. 
*X0. *15.60. *36. ir <S0. Juodi 

,siutai po *46 Iki *66. Meltnoa vil
na* *lutal po *35 iki ISO. Valku 
ctutal tv-ovarkotal *0.50 ir aag*- 
člnu. Vjru kollnt* *4. Ir augliau 
Malino* puaninc* kelia** *6.50 Iki 
I17.G0. BpeclJalta nuoklmtl* 6% ant 
Hokvlona pirkinio aiunJtamo | 
Europa.

Atdara kiekviena diena Iki 3 
vai, vakare Bubaloml* 10 vs4. Ne- 
d*l1omi* iki I vai. vakar*.

, S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

-X
Į------ ■ —----------------------------------

Automobiliai 
parsiduoda, nauji ir 

vartoti.
Coli arba *u>l laamkėjimo

J»l» ’tMaah" 7 pamenger
3 *1S “Overland” ti paaann**r 

modoj kO
!kl> "Studateker** T |.***eng.'
J >16 ~Hayn«**" C paaaaoger ir 
kliokiu iMIrblniu Vl*l gemai 
■lovyj kaip nauji. I'reki-* nuo 
><00.00 Ir Augliau.

JANVilAVSK.Vi ir VI7xnRDA

•440 S. Krarm Ava.
Atdara d|nų ir »akarr Ik f

V vaL

-X

EXTRA ŪKĖS.
t ■ .

Ant nardarimo arba mainv-
tno ; miesto namuž-
tai# lankais gy>’nl*ij<l mp- 
Rinoniiė ir virai* padargais 
IflO — 80 — 60 Bl<n.#14,000 
kaina, įnuikėt nūkia $5,000 
gulima panty!i gerti ūkininku 
J pirmo* dienos. Pnrvidnodn 
I priežnhtivk senatvės, alsi 
liukite tuojau* laišku arija 
r-.'iižinokitc, nieko nelnukda- 
lii. Ūkė randasi geriausioj 
lhehoygnn County apiolin 
lėj. Nepraleiskite žios progos 
Iiich suteiksinu* visa reikalin- 
La pa geibų dėl užvedimo u- 
Lea. Kreipiuica> pas pinniuui- 
h: • 

iLietuvių Ūkininkų Draugijos

P. A. MAŽEIKA 
C&mpbeUsport, Wi*.

H. 4 Box 56

Lietuvos Misija buvo nus- 
kvmri’Uepns 1 dienn. š. m., už- 
baigti paskolos darbų. Mnt 
nuo to laiko Lietuvos Respu
blika jau moka nuošimčius už 
kiekvienų lxmų ir todėl viri pa
skolinti už !>onus pinigai tu
rėjo būti sumokėti iki liepos 
l dienos. Tečiaus paskolos 
darbas tik paskutiniu laiku iš
sivystė į platų visų Amerikos 
lietuvių darbų. Kai-kurios sto
tys tik paskutiniu laiku euju- 
do, sukruto prie darbo ir yra 
tvirtai jjasiryžusios savo kvo
tų išpirkti. Kitos vrn išpirku
sias daugiau kaip du trečda
liu savo kvotos ir prašo dar 
pailginti paskolos užbaigimų, 
idant jos galėtų visų snma iš- 

.v 
iei įvairių priežasčių tik ne
senai snsitvėrė ir jos stengėsi 
pavyti kitas stotis ir par
duoti bonų nemažiau kaip ki
tur, kur jau senai darbas hu- 
vo pradėtas. Pagalinus yra 
storių, kur inėję j stoties vir
šininkus žmonės nepasirodė 
iki šiol savo veiklumu ir sa
koma. jog butų geriau, kad 
tokių stočių valdyba butų at
naujinta ar papildyta naujais 
žmonėmis, mes tuomet darbas 
eitų sparčiau. Delei visų šių 
priežasčių paskolos darbas u- 
mu laiku sustabdyti negalima 
ir prisieina jj pratęsti ilges
niam laikui, idant per tų laikų 
visos stotys galėtų dar drū
čiau pasidarbuoti ir savo kvo- 
tę išpirkti. Daug kas pasako, 
jog lietuviai jnu sykį užmanę 
vienų darbi}, turi tą darbų iki 
galo padaryti, o tat reiškia, 
jog Amerikos lietuviai privalo 
visus penkis milijonus paako 
los sukelti. Lietuvos Misija 
pilnai tiki, jog amerikiečiai' 
neapsileis.
šiuo laiku kaip kur sunku pa

daryti prakalbos: delei šilu
mos ir karščio sunku sukvie
sti žmones j kokių nors salę 
prakalboms. Daug kai važiuo
ja j girias, j sodus pasilinks
minti. bet ir prie tokių pasi
linksminimų nereikėtų užmir
šti apie bonus. Praėjns vara" 
ros karščiui viliamės, jęg vie
na nr kita stotis su nauja e- 
nergija griebsis durbo ir savo 
padarys.

Svarbu, jog visų apskričių 
komitetai pasirūpintų pasko
los pravedirnu ir-kuomet jau 
bus manoma, jog darbas eina 
prie galo, patartume visame 
apskrityje surengti kokios vie
nos savaitės ar kelių dienų 
vajų ir ten galėtų nuvyk
ti su prakalbomis nuo Misijos 
kalbėtojai, kurie ir pasiliktų, 
iki riša kvota nebus galutinai 
surinkta Kur yra surinkta iki 
riviain fročdnlin ar irialr Aan.• • ■ 
riaUj ten“’ nesunku surinki i 
ir paskutinė dalis.

Kas vra sumokėjęs pinigus 
už Imnų iki liepos 1 dienos, tie 
viai gauna bonų be jokio pri- 
mokėjimo, nes nuo 1 dienos lie
pos pradeda nuošimčiai augti. 
Jeigu gi kursai piurių bonų 
jau po pirmos dienos liepos, 
tai teisybės dėlei Kiekv'etmm 
turėtų būti atitraukta dalis 
nuošimčio, nes Lietuvos Vals
tybė moka procentus nuo lie
pos 1-os dienos. Pavyzdžiui, 
vienų sykį j metus, už bonų už 
100 dolierių j 12 luenesių mo
ka 5 doL nuošimčius arba į 
vienų mėnesi po 42 centų, to- 
-3-t---- ---------
IfVŽ Mete

nešiu paskiau po 1 liepos jau 
turėtų prie šimtinio lxmo pri
mokėti 42 centu Pirkęs po 2

D. L. K. Vytauto Skolinimo ir 
Bud. Draugijos

s=i
=

=

=
I

Seredomis, 8tą valandą vakare |
Ežerskio Salėje 4600 S. Paulina Street

2ra Serija prasidės Liepos 7, 1920
i, .i

Akcijos Kainuoja 12!/2C* — 25c. ir 50c. Akcijos 
užsibaigia kai atneša verte $100. Teipogi parduodame 
akcijas po $100,, kurios neša 4r« nuo dienos pirkimo.

Skoliname pinigus dėl pirkimo namu.

iiiiiiiiiiiiimuniiuiiiuiiniiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiuiiiininiiiiiiiiiiiiiiii

mėnesių turėtų primokėti 84 
centus. Teeinu per visų liepos 
mėnesį šių primokėjimų nebus 
imama ir visi, kurie paims lia
nų knd ir po pirmos liepos 
dienos iki rugpjūčio 1 dieno? 
skaitysis kaip pirkę iki liepos 
pirmos dienos: jokių primokė 
jimų nuo jų nebus reikalauja
ma. Kas gi dabar nenusipirko 
ir atidės nupirkimą bono toli- 
mesniam laikui, tai paskui 
pirkdamas bouą turės primo
kėti ir dalj nuošimčio, kaip 
augščiaus parodyta.

Todėl pirkite viri ditlmr. 
Galėdami atlikti šiandien, ne
atidėliokite 
Juk visvien, 
būt atliktas, 
paskola turi

dnrbo rytojui. 
— darbas turi 
visa paskelbta 

Imt nupirkta. 
Lietuvos Misija.

KLAUSIMAI IR ATSAKY

i

vamanių kailiai ir jiems sume
tė žymių aukų. Tos aukos, vie
toje sušelptu Lietuvų, sušel
pė nežinia kų. Todėl ir 
man žingeidi! ir nuostabu, ko
dėl dar niekas neklausia, k ui 
dingo žmonių aukos su virš 
minėtu varpu! Ar nenumirė 
su dienraščiu “Lietuva.”!

J. Šliogeris.
Atsakymas.- Varpo komisija 

ant savo la’škų paduodavo 
adresų 3235* So. Halsted str. 
Chicago. UI. “Draugas” 
varpo neskambino, nei jo 
laikų padalinime nebuvo.

• • 
to 

piv

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBtS BONŲ.

VARPAS.

1919

fv.w'RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
OtlMu

29 Sonth La Šalie Street
Kambarį* S34

Tel Ori'—.! 6200

a 
I■
■

ŠIANDIEN tai tinkama die
na atnešti savo taupumus į šią 
saugią stiprią Valstijine Banką. 
Ji paranki. Nuošimtis mokamas 
nuo Liepos 1 ant Depozitą padėtu 
prieš Liepos 15 dieną.

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Šifkartes par

duodamos ant visų linijų.

Centrai Maniifachirine District Rauk V * * Q
A STATĖ BANK

1112 West 35th Street
Atdara: Panedėliais, Scrcdomis ir Subatos vakarais.

Perviršius suvirs $6,000,000.00

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliuko* Ir Itatuvilko* 

kalbu, aritmetikom, knygrmlyBtfa. «to- 
nografljoa. typeirriting. plrklybo* tal
aiti. 8uv. Volui, tat arijo*, abelaoa tato- 
rljo*. gaoatrafUoa. polltlklnė* ekono
mija*. plllotystė*. dalltaradyatta.

Mokinimo valondo*: nuo • ryto Iki 
4 valanda* po pietį): vakarai* nuo l 
Iki JO vaL 
3106 So. Halsted St, Chicago.

■K

Taupykite Piningus:
Perkant risus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, V7CTOROLAS, SIU 
V AMAS MASINAS ir tt pas 

‘ P, KVORKA & SONS

<31
©

Klausimas. Praeitais 
metais vidurvasaryje laisva 
maniai “tautininkai” buvo 
pakėlę didelį triukšmų, šau
kiant neva visuotinų Amerikos 
Lietuvių Seimų. Nors tns sei
mas buvo vien laisvamanių 
“tautininkų” partijos, bet pa
vadindami tų seimų visuoti- 
riu suklaidino kai-kūrins ir 
katalikiškas d r-jas liei pavie
nius asmenis.

Kad lengvinus suklaidint ka
talikus, laisvamaniai buvo su 
galvoję triksų, tai yra nulie
dinti varpų, kurį buvo užvar
dinę neva Lietuvos Lausrės 
Varpu. Tam varpui nušerta 
daug riebių aukų. l>aisvnma- 
niar žadėjo tų nevn laisvės 
varpų pasiųst j Lietuvų taipgi 
visų Amerikos lietuvių vardu 
ir pastatyt ant Gedimino kal
no, kad skelbtų Lietuvos lai
svę.

Kada varpus buvo patr.uuui 
tas taip nevn prakilniem* 
-tikslams, nors ir ne laiku, ir 
taip triukšmingai vežiotas. 
Chicagos gatvėmis ir nuo mies 
to iki miesto, o kad jis (var
pas) dar nėra pakabintas ant 
Gedimino kalno,
šiandien gludi? Suklaidinti 
kataliką i

j Vakarais, 812 W. 33 St.
TeL YanT. 4OSŽ

■
I
I
■■

r

SlMPLDr UN1VTRSA1

1549 51-53 W. Chicago. Avė. 
arti Ashland Avė.

Cash ar ant Išmokesičiu.
Ta-lefotia* Monroo 3500

Krautuve atdara Seredotnl* Ir 
PctnyMoml* Iki < vai. vakar*. Kitai* 

vakarai* tkl 10 vakaro.

K

(ai kur jis

patikėjo lais

i

' DR. GHARLES SEGAL
1‘crkilė mvo ofi-« po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Rpcriallataa dBovų. tnulcTŲ |r vy- 

11JDJ.

Valiui d n* nuo 10 Iki 13 taryto; nuo 
ž iki 6 po ploti): nuo 7 Iki 1:30 
vakare. Nedėllotnl* 10 Iki J.

Trlrfona* Drrx«4 2SS0

■

AR TU ZINAI?
į kurią Banką Perkelti Savo Taupinamus 

Pinigus nuo Pirmos Dienos Liepos m.

K-
miiHiimiiiinminiiiiitiiininiiiiiniiiiiin

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

imėor m p*tnnnto* tr varto
jamo* daurunto* lietuvių, kurie era- 
JtJ* koBrartln* Ir augtial rekomaa- 
duojotna kaipo ■•rlauala koncertina 
padaryta Hurl.nyto.. Valatljoo* A- 
menke. Mm raliui* j** parūpinti 
aucMo arba temo tono.

Reikalaukit* katalogo, kur, Uatua 
ėtam* dykai.

6E0R6I & VITAI! MUSIC CO. 1340 W. 4701 Bt, CkUoaco. HL
iiuiiuuuiiuuiiiiiiiimmiiiiiiuiiiiiiiimi
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P. CONRAD 

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted St., Chicago. III. 

Kuri* gnuUAls paveikslu* U Ljotuvo* 
neaUdallodnnil pasidarykite daugiau* arba 
didelius Mm perimama eonu* padarom* 
dideliu* Sudedam ant vieno II keliu *klr- 
Unru

Traukiame poveikiu* namuooa, prie 
Datay/Km. auelgoee. veaellJ<>M. grupe*, 
pavieniu* Ir tL Darba atliekamo kucge- 
rlaunta. Phone Lirovor F>4»

Metropolitan Statė Bank
2201 W. 22nd St., kampas Leavitt

KODĖL?
užtat kad jis yra Stiprus ir Pirmutinis Lietuviu Valstijinis Bankas 
Amerikoj Po Valstijos Priežiūra
užtai kad čionai nuošimtis yra pri s kai tomas už kiekvieną mėnesi— 
užtat kad ant kiekvieno pareikalavimo gauni savo pinigus atgal.

Tas Bankas yra jum parankiausis užtat kad jis yra atdaras 
nuo 9 vaL ryte iki 5 vai. vakare. Utarninkais ir Subatomis iki 9 
vai. vakare.

Tiktai atneškite savo Bankine knigutė mes pertrauksime Jūsų pi
nigus su nuošimčiais kad ir iš kitų miestų be jokio Jums vargo.

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

A4, ADOMAS A. KAILALALB^AH, KEKAKCŽA! IIAMAL.
A* labai alrgati per 1 motu*, nurtabnejt* pilveli* buvo. Dlap«t>. 

Mja. novirtniman pllvollo, nualabnejimna. Kraujo, Inltaty Nervu ir 
abalna* apėku nuatojitna* viao kūno, ir buvau nuatoJca vilti**, kad 
iHMtyvctudu Vlnur ložkojau *au pagalbon, naeigaltaja* vtaoj* Amorl. 
kaj ir ui rubatJv. bot niekur-uogavau aavo ovaikatal pagalbte.

Bot kada pareikalavau Ra lutam* vairiu. Blttario. Kraujo valyto
jo, Narvatona. lakatu tr Beumattamo gyduolte, tai po auvartojltnul 
minHoa gyduolė* t-mdkjo mano plhr** »t«lr«uL rtlpr- tl. gerai dirbt. 
Kraujo* lltalvnU. Nervai ėmė etlprtal dirbti. Inkrtal etalgavo. Il*u- 
matitmo* pranyko, diegliai nobebadė po krutino Viduriu rėtima* 
Įtarki, ro uiiLullmuI vtau Oru B<-g1u S mėnesiu lėgerdavau ka* *o- 
valtė po buteli Balutaraa. Ritterla, Ir po J mėn. oavo parelknl* pa. 
mačiau toki skirtum* kaip tarp dieno* ir nakties Dabar jaudino* 
■magiai tr mu linksma* ir 1000 ayklt) dėkoju BaJutara* myllMų ga- 
radė.'ui ir linkiu vtselma mvo draugam* kreipties pri* Halu tars*:

RALITAnAS.
< INKTrriTi: Itallmi*. rror.

J7U7 So. ilab-ta-d M„ TrlcplKMK Canal 0417. ChlcAgo, III.

-U -.............    ..

-■
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1 L. FABI.4IA. PETRATIS

NEW YORKE

vienas Šeras S130.00

AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PRISIŲSTAS 
VISUOMENEI PRANE- 

ŠIMAS.

Baltic Statės Bank - tai svarbiausia valstybine 
Lietuvių įstaiga

JUOZAPAS F. SUDRIK, 

3343 So. Halsted St, Chicago,UL

Inkorporuota ant 200,000 dolierių 
su perviršiu 50,000 dol.

Pirkite BALTIC STATĖS BANKO ŠERUS

Philadelphijos uosto darbi, 
ninku organizacija, kuri nesu- 
vienyta su Internacijonališka 
Uosto Darbininkų Draugyste, 
reikalauja 25% algų padidini, 
mo, ir 4,000 vyrų streikuoja. 
Organizacija turėjo sutartį su 
Philadelphijos uosto darbda
viais, kuris užsibaigs rugsėjo 
.30, 1920 m.; sutartis reikalau
ja, jog nori užtikrinti vieš
pataujančias Ai lan tiko kranto 
algų mokestis. Sutartis mato
mai buvo nepaisėte; rezulta
tas — didelis trukdymas ir 
Blėdis išsiuntinėjimai Pbila- 
delphijos uoste.

Dabartinis algų mokestis y- 
ra 80 centų į valandų. Uos
to darbininkai reikalauja $1. 
00 į valandų. 7

Kadangi dabartinė alga bu
vo paskirta komiteto, kuris 
davė rūpestingų ir pilnų išty
rinėjimo gyvenimo brangeny
bei ir tt., todėl nėra teisini
mo padidint pamatinį kasva- 
landinį mokestį.

AUantiko kranto jurininkų 
ngnegesių. marininku. virėjų 
ir maistininkų organizacijos 
pasirašė po sutarimu, kuris 
atnaujina dabartinę algų.

Snv. Valstijų Laivyno Bor- 
das jaučia, jog vi išminėtas 
padidinimas algų savo laivų 
veikime negali būti pavelytas 
ir tas buvo pranešta visiems 
operatoriau!* ir direktoriams.

Kitų modeliai gramafonų kaina nno 315.00 iki $400.
Kitur už prisiuntimą naruokuojame.

Krautuvė atdara Nedaliomis visų dienų.
Nauji gražiausi lietuviški rekordai.
. e - A 1 • »

E4535 Jaunavedžio Paasukundinta* ir Turditoja, Dialogas.
E4536 Pavasario Dainos ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmas.
E4537 Piemenėli* ir Pavasaryje, F. Petramabaa
E 4237 Jonas S nikis ir Maušo Kelionė, Dialogas.
E4475 GirtuoMi*, MČUvonė ir Pasakos Stebuklai.
E4272 Spragilų Daina ir Strazdelis Prtrantkiu.
E4474 Miriaširdyrtė ir Vai Verčia Laužo. Petrauskas 
E4416 Mylimoji Polka ir Vestuvių Valeas.
B 4363 Km Snbatos Vakarų ir Jau Saulutė Leidžias 
E3417
E2356
E2357
E2358
E3191
E4181

j Lietuva ir vizas lobui svieto da
igus pristato Lietuvoje greitai ir

F LIETUVIU

name $13.00; Broolr’.yn N. Y. 
(fcv. Jurgio parap.) $100.00; 
Detroit, Mich. $105.00; Nenprk 
N. J. $94. 53;Greenfield, Mass. 
$113.65; \Vaterbury, Conn. 
$100.00; Norwood, Mass. $58. 
00; New llaven, Conn. $296. 
92; Woire*ter; Mnss. $20000; 
Portuge, Pa. $10.00; Rumford, 
M e. $58. 00; So. Mnnchester, 
Conn. $10.00; BaHimore, Md. 
$230.00; Elut&th, N. J. $200. 
00; So. Boston, Mass. $200.00; 
Bridgeport, Ca&m. $67.18; 
Milvauker, W«. $150.00.

Visais (irganiaacijos reika- 
la's visuomet kreipkitės pas 
sekretorių.

Maža pertrauka.

Užstojus va-nros karščiam*, 
neparanku yra žmonėms rink
tis į svctuin^a ir klausyti tvan
kiame ore prakalbų. Kiekvie
nas darbininką.-, po karšto* 
darbo dieno-. nori vakarais | 
pakvėpuoti tyresniu oru. Kai- 
kuriose vietose yra rengiama 
vijoki išvažiavimai—piknikai. 
Taigi L R. K. R. D. skyriam* 
kreipiame domę, kad ir jie 
stengtųsi šį bei tų Lietuvos 
našlaičiam? vasaros laiku nu
veikti.

Padespcus ir Mazurka. 1
Lietuva Tėvynė Musų ir Tyket Nemunėlis Teka. 
Kur Banguoja Nemunėli*• ir Birutė.
Darbininkų Marseletė ir Sukeikime Kovų. 
Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo. 
Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valeaa.

Kntalicigų pasiaučiame kožniun dykai.
Didfiatuia Kratitvvč Gramofonu, Knygų, Auksinių daiktų

Brolau ir Sesuo: atminkite, jog musų tauta, gyvendama 
savistoviai, turės piniginius reikalu* su visomis valstybėmis. 
Daugiausia gi tų reikalų bus mi Suvienytomis Valstijomis, 
nes čionai yro didžiausia Lietuvių Išeivijos prieglauda, ši šalis 
tini ir ves didžiausių biznį su Lietuva, niusų tėvyne. Pirkliau
jant su svetimomis šalimis, Lietuviams reikia turėti savo 
įstaigas. Bankas šiame atvejyje yra reikalingiausia įstai
ga. Tnlai, mes. lietuviai, stokime darbini ir sudarykime pil
nai Lietuvišką Banką.

BANKINIS PELNAS.
Kas tik pirko kokio-nors Banko šėrus, tas, negali atsi

džiaugti tuomi savo pasielgimu. Bankai duoda <lidž.iausius 
pelnus 1918 metuose Suvienytų Valstijų bankai lavė, viduti
niai 58% gryno pelno. Baltic Statės Bank — Lietuvių Ban
kas — ir-gi bus tokia įstaiga, kuri duos didelį pelnų.

BANKO INKORPORAVIMAS.
Baltic Statės Bank ym inkorporuotas N<*w Y orkai valsti

joje ant 200.000 dolierių. la’.* gimtu leidimas atidaryti Bankų. 
O New .Yorko'vata i ja Bankus gerai prižiūri, todėl nėra rizi- 
ko dedaift Balti e Statė* Bunka arba perkant jo se
ru.*. x— fim Banko įsteigėjas ym W. J. Nush, Irving Natio- 
nal Bank o Vice-Pirmininkas; Albui I. Colc, Bankierius i* 
Bau kers Commercial Sernrity Co.; Advokatas J. S. Lopatlo; 
M. W. Busit, Lietuvos Atstatymo Bendrovės iždininkas; A. 
B. Strimaitis, plačiai žinomas veikėjas.

LIETUVIAI TŪRI TURĖT DAUGIAUSIA ŠĖRĮT.
Amerikonai, kol kas prie šio Banko prisidėjo su maža 

šėrų dalimi: tiktai poru žmonių paėmė 10 šėrų. Bet jei 
jiems parduot ūme — tni jie paimtų visus šėrus. Banko val
dybos noru yra visus šėrus jnirduoti Lietuviams. Viso iš
parduota jau apie 1(NM> šėrų. Veik visas tas skaitlius ym lie
tuvių užpirktas. Dnr liko parduoti suvirs 900 šėrų. Norimu, 
tad kad ir šiuos šėrus Lietuviai nupirktų. — Pasistengkite, 
tat, Broliai ir Seserys!

ĮSTOJIMO TEISĖS.
Baltic Statės Banko vienu.- sėrns kaštuoja $130.00. Gali

ma pirkti po vienų šėrų ir dnugiau. Bankas inkorporuotas 
ant $200.000. Perviršiaus turi būti $50.000. Organizavimo’ iš
laidoms rėkia turėti $10.000. Viso turi būt nukelta $260.000. 
00.

BANKO NAMAS.
Baltic Statės Bankui namas jau yra prirengtas. Netrukus 

Bankai bus atidundąs. įrengiama komoderniškiausiu, knip ir 
visų Amerikonų vėliausiu! įsteigtu Bankų. Bankui pirinkta 
labai jiatogi vieta. Apielinkėje Bankų visai nėra. Tikimasi, 
pačioje pradžioje, gauti apie $3,000.000 taupymo skyrium iy 
apie $2,000.000 čekių skyrium. Alielnai jht metus Bankas 
turi'.* apie $10,000.000 apyvartos. — Dividendai bus mokdhia 
iš gryno jielno. Kėrų vertė augs greitai ir sieks augšto laips
nio. "

NAUDOKITĖS PROGA.
Lietuviai, žinokite, kad Ncw Varko Bankai duoda did- 

žiaušii} pelnų! iš čionai plaukia pasnulinis biznis, plauk* tr 
Lietuvių biznis. Naudokitės proga. Brolini ir Seserys, dėki
te.* prie šio Banko, pirkdami jo Šeru.*. Vienas Šeras kaštuoja 
tiktai $130.00.

BANKO VEDĖJAI:
Bailio Statės Bank vedėjiais yra’. Pirmininkas — Advo

katas J. S. Lopatto; Viee-Pinnininkns —M. W. Bush; Kasinin
kas ir Banko vedėjais — Amerikietis A. I. Cele; Direktoriai 
— W. J. N&sh ir A. B. Strimaitis

gMlfllS! ĮIETUViŽKi flyjlSVE fi8l&i8Sūc

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO., Vedėjai

3249 South Halsted Street Chicago, Illinois
Roulevard 611

Yra plačiai lietuviams žinoma įstaiga savo sųžiniškumu, rūpestingumu ir mo
kėjimu atlikti savo prideristės.

Parduoda draftus (chekius) ir siunčia pinigus 
lis po dienos kursus ir gvarantuoja prislalima. Pin 
išmoka grinais pinigais.

Parūpina reikalingas popieraa ir PASPORTVS ir ima už savo patamavima 
$5.00. Per šita ofisą yra šimtai žmonių išvažiavia.

Parduoda laivokorter j Lietuva ir visas kitas svieto dalis ant geriausiu laivų 
kompanijų per LIEPORL Frtmrn* ir vwn« p>***VM

.lau MmuULAiM BURKAv- yra pilnai atsakominga įstaiga ir takias 
viską gerai ir greitai.

Biuras atdaras: nuo 9 ryto iki 6 vai vakare. Utaminkais, Ketvergaia ir Suimto
mis iki 9 vai. vakare. Nekėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

Naujas Adresas.
! Nuo liepos 1 dienos L. R. 
| K. R. D. raštinės persikelia į 
| naują vietą, bntent 222 So. 9th 
I Street, Brorttlyn, N. Y. Taigi 
J visais reikalai- viršminėto* or- 
Į gtuiizacijua „at prašome noro- 
| dytu adresu kreipties.

Nesiųsti jau senų drabužių.

• Liet R. K. R, Draugijos 
I skyrių ir abelnai liet, visuo- 
I menės prrfSorm- nesiųsti mums 
į persiuntimui Lietuvon senų 
I drabužių, nes šiuo laiku yra 
j j lahai sunku gauti laivas. Ku
lį rie turi surinkę kareiviams 
I dovanų, tai lai pasiunčia jas 
j greitai Centrą n. Taipgi f>ra- 
I šome prisiųsti kareivių dra- 
I panų.

Atstovai.

' Atvažiavę iš Lietuvos, “ Vai- 
I kelio Je2am»” Draugijos Kau

ni’. atstovai Jonas Šeškevičius 
> irįfttfns Btrl- cvičius, lankosi 
šiuo laiku po Pensilvenijų 
Wi)kes Bhrre apielinkėje. J. 
Balsevičių’/'' ’ netrukus žada 
grįžti atgal Lietuvon. L. R. K. 
R. D. žada suteikti draugijai 
paramą pataisymui gautų nuo 
Lietuvos valdžių- našlaičiams 
namų.

Naujos garbės vertos 
Draugijos.

L. D. S. 76 kuopa iš Jeraey 
City, N. J. paaukojo Lietuvos 
našlaičių namui Kaune $25. 
09. Dailės Draugija “Siety
nas” So. Afanchester, Conn. 
aukojo našlaičiams $10.00. Ap- 
siginimo Kliubas No. Abing- 
tone, Mass. prisiuntė viršmi- 
nėtam tikslui $19.00. Varde 
Lietuvos našlaičių, siunčiame 
viršminėtoins draugijoms nuo
širdžiausi aėių. Katra bus da
bar sekanti draugija!

Gauti Pinigai.

Pereitose trijose savaitėse 
gauta nuo L, R. K. R. D. sky
rių pinigai sekančiai:

Brightnn, Mss.*. $100.00; i 
Brooklyn, N. Y. (18 sk.) $70. ( 
08; No. Ahmgton, Mass. $19. , 
00; Hud.-on, Mass. $13.00; 
Brooklyn. N. Y. (13 sk.) $112. 
10c Rrnnklyn. N. Y. “Garso”!

■ Baltic Statės Bank yra Valstijine Banka ■
■ (Statė Bank) j

Pirkite greitai Baltic Statės Banko serus, jj norima tuojaus atidaryti. Pirkdami
Baltic Statės Banko šėrų čekius ar Money Orderius išrašykite Baltic Statės Bank ■

S vardu ir siųskite šiuomi adresu: BALTIC STATĖS BANK
294 — 8th Are., 

New York, N. Y. J
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UETUV08 BONŲ PIRKO 
"DRAUGO"’ OTISB ŠIE 

ASMENYS:

Km indėnu Vaičekėnas 100.00 
Povilas Sėmimas............ 50.00
Pranciškus Rubutis .... 50.00 
Aiknnns Vaicekėnas ....50.00 
Mnteušas Budria .... 100.00 
Pranciškus Jakaitis .. 100.00 
Nutrina Jakaitienė .... 100.00 
Stasūslovas Skukauskas 50.00 
Ona Skukauskienė ... .50.00 
Visi iš North Fond du Lar 
Vis. Tai visai mažytė lietu
vių kolonija, gal kokių dešim
ties šeimynų, tat nupirko 
Bonų sulydinamai lotai daug. 
Tikrai verto pagirti juos vi
sus ir ypač Kazimierą Vniču- 
kėnę, katras anot jo paties žo
džių "nn-li ‘f

visi amerikiečiai taip 'tūbai 
pirktų' Paskolos Bonus, kiūp 
šitos kolonijos gyventojai, tai 
jau !«cnai liptų 10 milijonų iš
pirkta).
Felicija Abromaity lt N.

(Kuršė) ..............

i

kas nori n esi pirkti Lietuvos 
Bonų.’’ Išgirdę* p. Norkua su
riko: "Na tavu dalykas, tik 
rašykite žmonių į Sandarų. 
Kaip pabaigsime, aš pasakysiu 
apie bonus.” Laukiame. Pa
baigęs užrašinėjimų užeina vėl 
nnt palnipos ir'pradeda skait
liuoti, kiek turės Lietuvos lai
kraščių. Pasisakė turės viens 
kiek Lietuvoj išeina, bot dien
raščio “Laisvės” neminėjo, 
dėl to, kad tas dienraštis yra 
Krikščionių-Demokratų. Pa to 
pradėjo plūsti ant vieno žmo
gaus, kuris pasisakę nenorjs 
prisirašyti prie Sandaros, nes 
prigulįs prie Krikščionių-De- 
moktatų partijos. Apdrabstęs 
purvais tų žmogų sako, kad 
Vyčiai ii bolševikai tai tas

P***™8’1*’! pats. Sveikų smegenų žruogus
tųujiiuc pernuunč jhiv kukius 
žmonių rųšies prilygsta litara- 
lų pliauškalas. Paskui paėmęs 
Sandarom įstatus pradeda skai
tyti: "Čia, sako, yra Kudir
kos žodžiai: nori tikėk, nori ne 
tik buk geras žmogus.’Taigi 

iir awų įstatai to» reikalauja. 
.5G.0U sako, duodame laiavę vi-M violas Balną .. ..

w« s

Jonas Garais..........
Tadas Bikncvičius ....50.00
Lndislovas Kalvelis .. . .50.00
Nikod. Vaitkevičius, u,; 100.00
Juoeapas Tripanas .... 50.00
Antanas Bagdonas ...100.00

(Toledo Ohio.) |
Antanas Šuipis ...
Petras Gotautas ....
Juzefą Rupšlaukaitė 
Juzefą Tylentikė . 
Jonas Bnltuska r. 
Pranciškus Gricius ....
Antanas Zablockis .. ..50»0(> norėti iš dvarų žemės yra di-

50.00 • -Na
Toliau skaitydamas įstatus 

sako: “KrikščioniųDemukratų 
vintai Juva pakastas Karevi
čius (vietoj vyskupas sako šn- 
va) norėjo užsodinti Lietuvai 

[karalių Urachų ir mokinu ‘Tė- 
. ,t0.00 vc niUgy\ Kada pamatė, kad 

50 00
J*1, paskelbė laisvę, net didesnę- už 

•*M)l>ĮbulŠPvikuB.” Paskaitęs toliau 
• 50.00(įr sako; “įuva pakastas. 
100.00; Kunigai sako, kad žmonėms 
rui/ui1 ... •

• • • • »’

DETROIT. MICH..

Mažai laikraščiuose matosi 
žinių iš Lietuvos Vyčių 79 kp. 
priaugamųjų skydo durbuu- 
tėa Biržulio 18 d., š. m., 5 va
landų vakare, ftv. Jurgio baž
nytinėj svetainėj įvyko ne|ut- 
prastas pusmetinis susirinki
mas, kurį atidarė pinu. A. Bai- 
kauskaitė malda. Nesirndus 
naujų nartų, rašt. J. Gustgi- 
tis perskaitė protokolų, kuris 
vienbalsiai tajro priimtas. Po 
to buvo svarstoma uujrirkti 
vaikaitis naujų bulę. J komisijų 
išrinkti: J. Gustaitis ir J. Ku- 
sevičiuB.

Nutarta įrengti vakarų su 
programa ir atvaidinti kome- 
ifijėlę "Nepasisekė Marytei”. 
Vakaras įvyks apie pradžių, 
arta pataigų, rugpjūčio nvfae- 
sio.

Ant galo ta]w išrinkta nau
ja valdyta, kurion invjo; Pirm 

i<». (luduilis, viw-j<i<ni, ~7“ L. 
Janėaitė, proL rašL — J. Ka
nevičius, fui. rašt. — S. Buk- 
saitė, ižd. — A. Boksaitė, ižd. 
glob. — J. Jeselioniutę ir Ant 
Žigulis, Organ. :A. lfeikšaitė, 
J. Kasevičius. E. Janėaitė ir 
J. Kasevičius.

VASARNAMIAI ANT 
RANDOS.

>11

Naujai valdytai užėmus sa
vo vietas, susirinkusieji apdė
vimojo jų gausiais aplodis
mentais.

Tikimės, kad ši valdyta uo
lini darbuosis. Reikia jiažymė 
t i, knd priaugantieji vyčiai 
jau daug gero padarė Bažny
čiai rr visai tautai. Visi uoliai

j negalės to padaryti, tai ir jie Įdirba, kad tik sudaryti didelę
. tlHtakpJilP ln.lKV« nttt difipRliC 115'nriatltriiniitoii VvZiii L’iinnn Iln.priaugamųjų Vyčių Ruoįm; De

troite*.
Lai gyvuoju darbštusis jau

nimas!
Stanislovas ftlej«avičim» ..hOJIoi
R. N. Barini ...................50.00*|

Lta 4R«ltfprd. UI ) 
l^ttozapns An«tri»v7čitt« ..50.01) 

> Sheboygttn, Wts.)
/*" Ar negražus Lietuvos pilie-

dėlė nuodėmė. Aš turiu ir do
kumentus.” Amerikos lietuviai 
Krik. Demokratai turėtų ]>a- 
rrikalauti, kad žodį šuiva um«» 
tą ant vyskupo Karevičio ir 
Krik. Demokratų liberalų taa-

A. Bukšaitė.

WESTVILLE, ILL.

akavau |iiux - 4xitn. x/vtiiuAiui^ jtuviaiŲ iUU*
čių būreliai Jisai susidarė la- škalas atšauktų ir įsidėtų į bur

: ..I-.. i.it._ _ i_ i_ _______tai greitai — į vieną savaitę: 
27 Rsuamys paėmė Bonų 
$1,750.00. . ’

KENOSHA, WIS.

Kurie rengėtės nnt ilgesnio j 
laiko praleisti pn ilsiu (vaka
ri jų) dienas, o labjausin šei-1 
mylios, įsi galite gauti pui
kių vasarnamių (Cottages) 
n r ta pavienių knnibarių ant 
jau senai Lietuviams žinomos 
(Ijcnmnt’s Resort l annos, So
dus, Mich.)

Vasarnamiai ir juivieni ka
mbariai pasairandnoK su lovo
mis, valgins patys taife 
pasigaminti. Visokie valgiui 
— mėsa ir gtbeernė — yra' 
pristatomi ant vietos kožna 
diena, per bučerių iš Benton 
Harbor.

Norite plutesnių žinių, 
džiu rašyti pas

A X LEJ’ONT, 
Lemout's Rcsort Fanu,

Sodus, Michigan.

Rengiamas -
t __
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Liet. Darbininku Są-gos 20-tos Kp.

. Nedelioj, Liepos-July 4, 1920
BERGMAN’S DARŽE

Ri ve reide, 111.

PRADŽIA H)-tų VALANDĄ RYTE.

Gerbiami, darbininkai ir darbininkės, mes dirbame prie įvairių užsiėmimų t s1 r 
ištisas suvaitos surukusiame miesto, o sulaukę nedėldienio, taatajo, važiuojamo kur 
į laukus ant tyro oro praleisti laikų. Tai sulaukę 4 dienos liepos visi važiuokime į 
darbininkų pareugtų piknikų, kur visi sykiu galėsimo linksniai praleisti laikų, aut 
tyro oro, prie linksmos muzikos. ' Kviečia LIET. D. S. 20 KUOPA.
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MŪRINIS NAMAS Už 
$8,500.00

Baltu spaustu plitu narna*, 2 
Batai, 5 ir 6 ruimai. Garu šildo- 
maa. 2. garinei pečių. 7 pėdų bei- 
Nemeiliau. Kieto medžio padlagmų 
durys ir vvliaurioB madoa intaiai- 
mai Toilctuaac porcelcncs padla- 
gva. rinkos, vanoa, ir sienos. Gra
žioj apygardoj arti bulvaro ir 
Sbcnuan parko 552o S. Elisabcth 
SL

Mes turime ir dauginu namu, 
gražiose apygardose. Norintiejc 
pirkti ntuiuj, kreipkitės pa*

ZOLP & BARČUS, 
4547 S. Hermitage Avė. 
Tel. Yards 145 Chicago, III.

Didelis Metinis PIKNIKAS
------- Parengtas -------

CHICAGOS LIETUVIŲ PAŠALPOS KLIUBO

- Panedelyj, Liepos 5, 1920
NATI0NAL DARŽE. Riverside, IIL

Pradžia 9 vai. iš ryto. . Įžanga 30c, ypatai
Taipgi linllnitHl kvH-Cinmr vimi* jaunu* ir aunu* ai mankyti ant m u* u dldotlu pikniku. tw» l>u> viena* U 

pulkl*u*lŲ pikniku. Jaunieji prie kito* inudkoa s* lėalto craSluI pajuokti, o MinoonlrJI tyro' oro pakvie- 
puoti. o inoa vtaui areClua ulcanėdlnaUno. Kviečia KOMITUr.VK.
PASARGA: l« daliu ni»cwl>> imkite bllla karu.. Iki 23-roa. nuo 22ro» Iki I* Grnnge, o Ij> Graiųrr
iki |«i< įlariui

E £ 3E 3 E29

REIKALAUJA.’ I lllNHMIIHIU1HMHNIIIimilll1llillllllllimiWmHIHHIIinmillNIIINWHI&

DIDELIS

NKNIKAS
REIKALINGI LEIBERIAI j 

Gera alga ir bonus. Atrišau- ’ 
kitę:

WESTERN FELT W0RK3 
4115 Ogden Avė.“

22nd ir Cravvford Avė.. a

== =
=

REIKALINGOS
Muti rix — uuo — 18 iki 45 me

lų HinžiMUh. X<Auiiui «u Lt nuika 
gira mokestis, jeigu esi imli su 
dalu.

Atsišaukite tuojau*.
Alfred Decker and Cohn 

Employment Departamcnt
S. W. Oor. Van Buren &

Franklin Str.

Liepos 4 d., t. y. nedėtoj 
priaugamieji vyčiai čia rengia 
gražų vakarėlį. Bus išpildyta 
graži programa. Geistina, kad 
didieji vyčiai savo skaitlingu 
atsilankymu paremtų mažuo
sius.

n- =I
—
Į
=

RUKAEI5OA IJHll.UTt. 
imnlavtjn. O«ru a Iro. Alaitaukito: 
H. STRIV.VAA. *

3221-23 K. Mamų. Str.

---------- Rengiamas ----------

Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos 
Panos Parapijos

nų. "Mes, sako, balsavime ėjo
me ant Kr.-Dem. tikieto, nes ki 
taip musų tėvas ar motina bu
tų nebalsavę už mus. Džiau
giasi liberalas, kad apgavo 
savo tėvų ir motinų. Paskui 
dalino žmonėms konvertus, kad 
dėtų aukas Nepriguluiybės 
Fondam Sako: "Tas fondas 
remia Sandarų. Duokite 
kas galite.”

Matote, kam įsteigtas 
Nepr. Fondas.

Išlindo yla iš maišo.
čiante svarbiaasūuue muincn- 
te, kada Lietuvos reikalui di
džiausiame įtempime, kada su- 
didžiausiu pasišventimu reikė
tų dirbti išvien, kad išpirkti 
Lietuvos bonus ir sustiprinti 
šalies laisvę, tupiu tarpu li
beralai savo prakalbose bjau
roja ne savo pažiūrų žmones ir 
trukdo tėvynės darbų. Libera
lai nieko daugiau nemato kaip 
tik patys save ir ftliupų, prieš 
kurį jie keliaklupščiaiH eina. 
Sako: "Jis (ftliupas) išvaži
nėjo Pritnc.uatjų ir Angliju,” 
bet nepasakė, kų gero padarė 
Lic »vai. •

Norėta duoti
Norkus atsakė: 
žimnuu namo.

i jus prisiusite man 9u dol., tai 
tada atvažiuosiu jmt’1 tils-iky 
ti.54 Nemokyti ir ne u auklė t i 
žmonės vimidos moka kuobjau- 
riauria koiiotie* vartyditiid n<- 
gruLns žodžiu-., o išmoka at- 
-aakyti protingiems klausi- 
tmuiD’. Senas kenoslactis.
r,.r - ■ j- =

PRANEŠIMAS
T t m sa u TF««JU*« ’Ossvt/AsnrtvrAar rvt• — 
sirinkimas nejvyks šioje pir 
nuubenvj Liepos 5 d. iš prie 
žartiet Asarikos š^euSės.

Valdyba.

Cl 
uz

Paukštelis.

Birželiu 23 d., šių metų, tau- 
ttvnkai laisvamaniai surengė 
prakalbas savo vadui “tSanda 
rua reuaktunui Morkuj, aš 
prakalbų rengėjų buvau girdė
jęs, sau tose prasiduusu bus 
agituojama uz Ldetuvus Lais
ves i'bbKolų. taigi, įnanyda- 
umm-, Kad bus progos parduoti 
Lietuvos Laisves Donų, nuė
jau ir aš. Žinomų radau apie 
penketų desetkų.

Kai bedamas upie bolševizmų 
liberalas Husjjos bolševikus iš 
gyrė, u lietuviškus išniekino, iš 
Bjauroju, kiek uk galėju, 
steiiguamabib padaryti t susi
rk 'tusiem* jululu. Nors vieto 
uus ir tiesos pasuke, bet lo
bams bjaurvjimais nieko lie
galimu pataisyti bei padaryta
taettivai gero. Baigdamas pii- 
ntų kalbų pranešė, kad bus pus 
vauuidzio pertrauka, nes visus, 
gu<ti, turis padaryti Lietuvos 
paliečiais, L y. prirašyti prie 
liberališkos bandaroK Fabai 
gę* kalbų pašaukė daugybę 
raštininkų tr taUinM j ziuonv*. 
Katros nenorėjo raŠyties, tų 
ptudo. Prakalbų rengė jas p- i’. į 
Beisią, greičiau arėjęs savu 
pptti pradėjo aaukli: ‘ Gal

WESTVTLLE, ILL. ANT PARDAVIMO.
kiek

yra

Da-

klausimų. Bet 
‘•‘Kaip parva- 
jmmi (nukirta u,

Birželio 27 d. vietinė vyčių 
kuopa buvo įrengus išvažiavi
mų. Ankstį rytų susirinko baž
nyčion išklausyti pirmųjų 6v. 
mišių. Gi choras ant vargonų 
giedojo. Apie 9-trj valandą vi
si išvažiavo.

Per sumų giedojo mažųjų 
vyčių choras. Apie 4 vai. iš
važiavimo vieton atvyko kle
bonas su vargonininku. Tuo 
tarpu mergaitės parengė sta* 
lūs ir visus pakvietė prie už
kandžių. Atkalbėtu malda ir 
prasidėjo pietus. V alga n t pa
sakyta daug prukalbėlių, linkė
jimų. Ant galo choras ]iadui-s 
navų kelias lietnviškus dainas. 
Paskui vėl visi sugrįžo prio 
žaidimų.
Hįliuue vyčių išvažiavime bu

vo ir svečių iš Springfield, 
111., kuriuos vyčiai užsiprašė.

Vakare grįžo namo visi pilni 
džiaugsmo, pasiteiikinimo ir 
e ne įgijus.

Biznio virtu* imt Hohitrti Si. tarp 
32 ir 33 galvių. Medini* nuHiu*. 
2 tmųštu. stora* ir ktuuburiai <id 
gyvenimu, 2 fialai vintai (toro. 
4 ir 5 kambariai prrkc 19,000 d<J.

it odinis narna*, štorn* ir kamba
riui dėl gyvenimo, 2 fialai viriui 
storu 5 ir 6 kum burta preke $10,- 
MKL

Diddia tnuritiū įutiuna, 3 augšr 
tu, G pagyvintam, inenoune randu 
bO dol. preke $7,500.

Du mariniai i minai, dviejų uug- 
ktų, |k> 5 ir 6 kambariu*, vienas 
*2,700 antru* &.500.

/ ________
Puiki farmu. 70 atarų ictneti, 

visa dirbama 20 myliu nuu Chi- 
eagmi, budi n k u vertė $8,000. dol.

B- ___ S,iNMtoUUUU4t »>n»*4a 0^ lUriata g-
raukius ir t. t. irHda hmSU $10.- 
000 du), iitum aut mortgadgt 
preke $33.500 dol. dėl pluteaniu 
Žinia kreipkite*

A PETR/.ITIS & C0.
, 3249 So. Halsted Str.

B&mb.

SVARBU MELR08EPAR
RIEČIAMS

*. mukau* •

A. PETRAT1S & CO. 
MoRTGAGą Bank 

MCAU taTATl IN5 JOANCC

Europiam Americam Burf au
F4Wtgv> Pa»toM* L>»e•<•**•* 
NOTA RLK NAH

IMT U ilrvi7. *C41S • • **•
l

Nedelioj, liepos 4 A, i. ui., 
2 valandų |>o pietų, pono lg. 
Vairiutio rmtainėje (Lako ir 
23-čios gatvės) Melron; Park, 
III. įvyk*. svarbita prakaltas. 
Kalbės visiems vorai žinoma* I
studentas Al. Karkus.

Taigi visas kviečiame alsi-
Mokyti ir

RongėjaL

.VII P.VRllAVlMO
BoniV ralukotiai ((urnlturo »l*u> ar
klu *rt>» atskirai paraiduo* pietai. 
■e« valiuoju crviiai Lietuvon Taip
gi turiu parduoti “out CR" plu- 
tnlurnu įrankiu* itool«>.

F. STAMOaiS
Itta MHtarrl A«r. Cbb-Agn. itl.
—- -■ ■ i - -

AXT PARDAVIMO
1 augMtų tu u r Ui la narna* 4 tlatų au 
dvlotn krautuvam, au riiMbartAU ur- 
pa|ul>j niodrrn'tlio* tSralduodr ui 
labai prtelbnma kaina- 

t!37-n wz 41 
batlninkav

nn u. si str.

AKT PARDAVIMO.
plnsda klcooa ii><>d«nU*ko akrybailu 
kruni wr* Omn ijatavtu ir Lenko 
aiMtyvaauiJ vMoJ. LM nekuriu pr>»-

Mr.

t [

PAIEŠKOJIMAI.
I’aiokkau brolio Ztgnionto suu>- 

iH-rco, paiUna Suvaiką rodytMM, Ma- 
rljarapote* apakrieio, Aunakų va IV- t 
Mukolr* kutino, lAvaJUavo II Uotu- 
v<« l»ro. paakutinlal* laikai* gyreuv 
ClevaUnd*. irklo. Kaa opi* Ji tina- 
tU arba Jj* pau lai utMAauklu |

KAl-tfATAVtolVK. 
VofcMu, gatvė. A. a. arba Bcinaea- 
l* tioilr* VlrtaitnkuL

ZIGMOKTFI STESTiKRl.il.

l**iatk*u bu£*rlaua mokančio lietu- 
vilkai ir lankltkal. AUUtaukltc:

A. S. 
11X300 S. IJoMvabl Ate.

z Wc*4 l’ulluuui, JU.
Telefoną* J'iillman 3*M. ,

Karallna TucuvICiMrt Ik Kaupo 
tnlusto (Vytaut pioep. No. lt) ISo- 
ko aaao dūk tara Oaoa BUUnc-kMMėa, 
C>voau»ioe llorbealer. N. Y. Notth 
•ir. S44 U. H- Amerika.

1'raAau kltŲ laikraK'ltj pciapeuo- 
dlntL

Bu

■ Ui

tikra pasarba. 
kanUtea TMorvMėcttė.

. 4 . Mauna*.
Vytauto pro*j>. No. 15.

UcDira.

AMT P.1HVAYIMO
Ornarrn*. foro) rialai l»rl**»»tl« p«r. 
davimo aavlnlnkn* valiuoja J nu. 1 tui*. 
4514 S. Pauliu* Mr. Chicago. IIL

PARMDtOlIA •
3 AutomobUal; viena* t a^dynli). an- 
Ua* tuaia* t roko*. gw*» prie muo 
Ulinio, abudu euram atooj. Galima 
matyti mkaraia nuo 4 Iki 10 vakare. 
1120 s. lame Avė.

Am J-ėiŲ lut><|. 
_____________ __________ >

I'AKMDI.ODA AUTOMOBIt.lt S. 
1*11 4 |n»rnc*r nauja* stogą* nau
ji .UJrriaU pigiau*!** Haam mleata 
H?»»a 
1543 W. 4«lb Str.

nmnr Y*rxt» ?»S3

PIGIAI Ui GKKAI.
Parduodam Ir rnaiourn narnu*, lo

tu*. tarnu** Ir viaoktua btsnhia Pm 
m u* (alui*. <aaiU vt*oklų paatrinkl-

AUlkaulUl* |>m:
A GRIGAS A OO.

ai 14 M. Ualalcd *U OtoAgD. m.

9

=

NEDELIOJ, LIEPOS 4, 1920
PARAPIJOS DARŽE 44-tb ir Fairfield Avė. 

. Pradžia 4 vai po pietų.

|
i I■

. =

Nuoširdžiai kviečiame visus parapijonis atsilankyti = 
| ant šio pikniko, o tikrai busite užganėdinti.

7niiiiiiiiiiiiiiiiniiuujuiiumuHiiiuumi4UHiiiiiiiiiiiimummiiiimiumuiiiiimu5

i VAKARINES ŽVAIGŽDES KLIUBO IŠ CICERO

AS PIKNIKAS :■
r>v v* w▼

Panedriyje, Liepos (July) 5 d., 1920 M.
stribus didžiūne No. 1 

Chernausko Darže, Lvons, 111. 
AMERIKOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTES DIENOJE 
Prodiui 9 vri. iš ryto Tikintai 35c. Y pairi

s
■

■

■
■

įr Lu'tuvitti ir Lietuvės viri Ik- skiriamo, kaip seni taip juuni 
-j utrilttiikykite j šį Piknikų pakvėpuok tyru mi: o tau pruilL’iuK 
■ ju«ų Mii/į Vimu užkvitM-m KLH B<> KOMITETAS I■

tmiitinniimttmmimmiiimmmmnnimti iiunmiufiiniiiiminiitiiiiu
sBTrečias Metinis Ukiniku■

=

=

• «* • «* VK • •••*<**a • e
pulki Ir gr«»l Groaornr D SaldMatų 
krautuvė. Puikioj natoj. MrHuviŲ 
tr Ueakv ararvaatoj m«nl» iMirb- : 
la* J*r 4 ui»tu* ____

. KAZ. VTNCKVH. 
4SU bo. Hcrmlta*r Are. I

Piknikas
Ant iventės 4 Liepos, Lietuvių Ūkininkų Susivie

nijimo Hari, Michigan, GURNEY PARKE, graži sniu 
Miške uut kranto upės. Programoj dalyvaus ponia M. 
Dundu lienė su burių giedorių. Panelė Aldonu Grušaitė, 
cmuikai ir korneto solo ir dnintio- G. Mitingas smui
kas solo. Witiugas ir p-iė B. Matuliutė .-inuika ir pijnno 
duetas. Mergelių dekhmucijos. Bus žaislų, skanių už
kandžių ir gėrimų. Atsilankykite kur bus gera proga 
jtasižiurėfi musų gražios Lietuvių kolonijos. Virto* 
bus jai- musų Ūkininkus pabūt kad ir ilgui Musų ko
mitetus lauks ant stotiem *11 automobiliais Mitatoj. ir
nedėliuj.

Vardan Draugių Ignas Smetona, Prot. rašt.

=

S

=
=

S ___ s
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STESTiKRl.il
AUTOMOBIt.lt
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Chicagos Labdarybės Sąjungos
Nedelioj, Liepos-July 18 d. 1920

-—4- , ■■ -k- — Į~-' y E

i

CHICAGOJE. Į
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Šeštadienis, liepos 3 d., 
Sv. Ireniejus.

Sekmadienis, liepos 4 d., 
šv. Beita.
Pirmadienis. 5 d., liepos 
šv. Antanas kank.

I VAISTININKAS PAŠOVĖ 
VIENĄ PLĖŠIKĄ.

Jis išknlno nujautė jn atė
jima.

Vaistininką- A, llarrts. 500 
Norni liaudim nve.. kurs per
inai pašovė vieną plėšiką, 
kuomet buvo užpulta vaistinė,niiimiiiuiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimi

Pagedėlyje, 5 d. liepos — 
Ncprigulmybės Dienos pami 
nėjimas. ‘•Draugo’’ Ofisas 
bus uždarytas. Laikraštis tą 
dieną neišeis.
iiimiiiiiiiiimiiiiiimiimmmiiiitiiimtib

DAUG GIMIMU NEU2RE 
GISTRUOTA CHICAGOJE.

Taip tvirtina sveikumo kortu- 
sijonierius.

Chicagos sveikumo komisi- 
jonierins Dr. Robinsun np- 
skriiflinvo. jog per praėjusius 

gi- 
i5 

vi-

LIETUVOS LAISVĖS PAS 
KOLA CHICAGOJ IR APY

LINKĖJ.

Bergmans Darže, River.’ide, 111. v
ĮŽANGA NEBRANGI

Jūsų atsilankymas ant šio pikniko atneš dvigulių naudą; rieną,kad 
jus gražiai ir dorai laiką praleisite, o antrą, kad tuo pačiu kartu pareui- 
ritė naH»Wn.«, kurie jn»ą parnnn s laukia. Apart piknikų bus žymtp kal
bėtoja®, kuris joms labai plačiai pa aiškins npie organizaciją.

Nuoširdžiai kviečia visus Našlaičiai.

Kurie yra paėmę pardavinėti serijas, meldžiami yra jas -grąžinti no 
vėlinu kaip 16 Liepos t. y. pėtnvčioje ' KaBrilatda.

(liniuką, 3423 S. Halsted St., J. I Turiny daug ava ridų dalykų ap -J
A. Ai a n inkų, pire. įninką, J2J24 
S. Halsted St.. ! :id. Pupnc;- 
ką, raštininką, !»' S. Ilnls- 
ted St.

narstymui kaulink seimo.
Kvirėiaiiio nam atsilankyti ir 

atsivesti naujų narių.
Valdyba. Svarbus Susirinkimas!

IŠ BRIDGEPORTO.

'1

Susivienijimo L Draugysčių Bridgeporto Kolonijos. Su
katoj Liepos 3-čio 1920. 7:30 vaL vak. Šv. Jurgio Parapi
jos Svetainė. Kviečiame visus Vyrus. Moteris, senus ir jau
nus be skirtumo bile tik Lietuvis vnatin<mi Drauęvsrht val
dybas, narius u buuąius, nes bus labai svarbus susirinki
mas. |ciga i svetainė visiems veltui. Kviečia.

Susivienijimas L D. B. K.

Amerikos Lietuvių Rymo Ka
talikų Federacijų! 19-1o skyrio 
miiirinkimaK buv nedėlioję, liepos 
4 d. Nekal. Pr. P. ftv. parapijinėj 

ai draugijų' l*< kuopų atstovai 
teikritės pribūti, nes turim labai 
svarbių reikalų apsvarstyti.

Valdyba.

ftv. Jurgio parap. nmkyklnR
1 \lnnmni
žiavnuą liepus 4, lU2t) Jaeksou 
juirke. Visi su.-irinks dešimtų 
valandą mokyklos kieme su 
valgiais, ir visi kartu išva
duos. '

Aliininai ir nluninė.s susitel
kime buriu. Sykiu 'išvažiavę 
iki soties pasilinksminsini.

Alum nė.

15 gralio kelias Lietuvos ( 
V.d>b 1 «•. Sutrauk u/ verguvėj 
pančius ji pasiskelbė laisva,ne- 
prigulminga valstybė. Nors ln 
valstybė dnr yra jaunutė, silp
na, Im-i pnjiegia eiti jau savu 
kojomis, nes susipratę pilie
čiai jn palaiko.

Žinodama Lietuva, knd A-' 
menkoje yrn didelė jos sūnų, 
dukterų šeimyna, atsišaukė ir 
paskyrė mums išpirkti lais
vės bonų už (M-nkis milijonus.

Chicagos ir apie), apsk. tapo 
paskirta išpirkti vienas mili
jonas. Jj turėjome išpirkti iki 
pirmai dienai liepos.

Šiomis dienomis apskričio 
valdyba gavo iš Liet. Misijos 
pirm. Vileišio pranešimą, km. 
rinkimas Lietuvos Imis vės 
Paskolos pnsilmigia su pirma 
diena liepos, liet pati paskoln 
nepasibaigs tol, kol nebus iš
pirkta paskirta kvota. Tat ir 
stočių vnldylios lwi pardavi
nėtojui nėra piiliuosuoti nuo 
darlm. Turi stength»s išparduo
ti paskirtą kvotą. Vėliaus 
Apsk. valdyba paskelbs kvotų 
kiekvienai kolonijai atskira..

J. A. Mickeliunas.
(’hi. ir Apyl. Apsk. Kast. 

4410 So. Richiuond St.

tų pati padarė jis ir užvakar, 
kuomet - trys plėšikai su rv 
vol veri ais inėjo vaistinėm

Vieną plėšiką jis sužeidė. 
Bet jie visi pabėgo automo
biliu. Gatvėse. kur stovėjo au
tomobilius, atrasta kraujo la
šai.

Plėšikai vitžiav() pilku auto 
mobiliu. Pirm užpulsinnt Ha

du

ei- 
Grmner, 

Evanato-

NORTHSIDIEOIAMS.

t
ftiuomųprant-Šnine L. V. Ifi kp. 

nariam!, knd minėta kuopa daly
vauja Liituvm V.včių CTikagr* 
Apskričio išvažiavime, kuris 
5 d. lieptai Beverte?' Hilla.

Todėl visi nariai prašomi 
mriukti ne vėliau! 10 vai.
prie ftv. Jurgio parap meta i nė*. I 
IA ton važiu<Mitnc avkiu. Jei oro | 
paaitaikytų nepatogu*, tada maio- . 
nėrite mnurinkti į Av. Jurgio pa- ' 
rnp. nv«»t. 12 vai.

Komisija.

bus

su
ryto Geresnis ir geriau niganadinanria ne

gu koks Havana cigaras.
klausk an«x> krauta tnlnko—Bet Jeigu 
krnuluvuUika- urtiiri—ra-yk nmm».

~ r* L-'O O E r " ■ -1

MELBA
Ct^ctr- S'uprv'nc

IO*
STPAJGHT

K

IS mėnesių (’liicngoje 
mė 98,412 kūdikių. li
tų daugiau 2<> tuksiančiai 
sui neužregistruotu.
,-N’oiižrėgi-triiotn-- * kudikiti- 

‘^.-iira-ti komisijonierius pasky
rė 3S mokyklų sveikumo nur- 
ses.

Be to. ]Miskyrė komitetą iš 
klausyti kaltinamų tėvų ir gy
dytojų, katrie bus su-ekti. Ico-I 
de| jie neužregistravo kūdikių. 
I ž magistrą v i ma vra aš

’ r •

NEPATENKINTA STATĖ 
PUBLIC UTILITIES KOMI 

SIJA.

Sako, perdaug ji kritikuojama

Statė Roublic Ptilitie< ko
misija nepatenkinta, kad žmo
nės perdaug jn kritikuoja, 
knd rugujn už pabranginimą 
važinėjimo gntvekariais, tele
fonų ir tnip tolinus.

Komisija sakosi ji dirbanti 
sąžiningai, pnsiremimi! įstaty
mais. Tuo turpu miesto valdy
ba užveda prieš jų. komi-ijų, 
byla- ir visaip niokoja.

Komisijos pirmininkas AVil- 
korson pareiškia, kad jei ir 
iuiesniui taip imsią, giiiimns 
dttiktns, komisija nusiplau 
siunti rankas ir pasakysianti 
(’hi>‘Hgm: žinokis sveikas.

Ir jei komisija taip pndnrv 
tų, tuomet mieste pakiltų su
irutės. Nes gatvekarių. gaz<>. 
telefonų ir kitos kompanija} 
ntsi-akytų miestui pigiui tar
nauti ir nždiirylų savo įstai
ga*. Suprantama, kns tuomet 
įvyktų mieste.

Bei niųmrakomn. knd lo 
kiniu id-itikiuie mlesfns gulė, 
tų |tnimti savo rnnkosna tas 
jstai"n* ir kompanijos daug 
i:ą pralaimėtą.

žinoma, butų daug vai 
go. Bet Im vargo kasgi čia 
r- < 4 ’ ♦ *

STPAiGhT
10 *

LLEWI5CIGARMFGC0.Nnwa<NJ
Uujest IndepemlenT Cęar fadbry «lhc Ufarid«>Tnt u

Sitio pranešu U D. S.
kp. nariama. kad sugrąžintu- 
mėt visas neparduotas neri
jai* piknike uėdėlioj. Ji-ros 4 
d. Kurios nebus tą dieną su
grąžintos, tos skaitysis par- 
duotamia.

Prie progos kviečiu visus 
lietuvius darbininkus d r darbi
ninkes atsilankyti piknikai), 
pasidalinti mintimis »r ;ut- 
remti 20 kuopą.

Komisija.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
L. VYČIŲ KUOPOMS.

20

į
■ ■

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pirmieji Siuntinei Pinigų J Lietuva Jau Pristatomi.

VOKIETIJOS PINIGU SIUNTIMO FIRMOS, per kuriai tiktai pradžioje buvo vieninteli! 
kelio* poniu n* t i pinigu* į LIETUVA, mum* pran<«a, kud Juo jau PADARE SUTARTI SU 2

rri;-o vaistinę, ji<- atliko
kitu piktu darbu.

Pirmiausia jie apiplėšė 
niintį namo Alen 
1216 I'lendam I avė.,
ne. ir Leo Piliips, 702 Dewev 
place. r

Plėšikai abudu žmogų įsi 
varė uutomobilinn. važiuoda
mi mm jų atėmė pinigus ir Į 
(atleido.

Paskui tie patys plėšikai 
užpuolė ir apiplėšė valgomų 
daiktų krautuve. 3224 \Vest 1 
Division gat.

Vaistininko- Harris matė tą 1 
niitomobilių, kelis kartus pra
važiuojantį (iro vaistinę. Jnm 
pasirodė automobilius intaria 
mus. Todėl iškalno apsidrau- BRIGHTONPARKIECIAMS. 
-Iė.

Perniai rugsėjyj jis vieną 
iš trijų |dėšiką (atšovė. Tuo
met (adiejia suėmė visus tris.

Apie atsargumą jis pranešė 
-nvo tėvui, kurs vaistinėje 
tvarkė buteliukus.

Tik staiga mdolies vaistinė- 
sustojo jo matytas automobi
lius. Harris vos suspėjo užeiti 
už n*cej>tų išpildymo šėpos, 
kaip tuojaus vidun inėjo trys 
plėšikai su revolveriais.

\ ienas iš plėšikų įsakė pa
kelti rtuikas seniui lliirris’ui,j 
kituoibi žengė už receptų šė- j 
pas. Harris gi ten (ingriels-1 
revidverj ir ėmė šaudyti j > 
(likladarius. Visi puolėsi Inu-1 
kari ntsakydaini šaudymais.

Susmuko jie aiitoinubiliun' 
ir (m-ileido. Harris išhėgęs.bui I 
kun dar šaudė. Bet piktmia- 
riui nurūko.

Jei plėšikas smarkiau bus 
pnžeistas. pdicijni pavyks jj 
-uimti. Atunilas turės išduoti 
savo kitus sėbrus.

SVARBUS PRANEŠIMAS

I

Visi pirkę T.. L. bonų musų 
stotyje nuo pirmos dienos ge
gužio ir dar neužbaigę už 
juo.i mokėti, dabar galit iš
baigti ir tuojau gauti Ismą. 
Visi Brightou Parko lietuviai 
privalo įsigyti L. L. boną ir 
gražią langan vėliavėlę. Tą vi
są galite gauti pas stoties iž
dininką P. Jovaišą. 4449 So. 
Cnlifomia avė.

Kurie dar nepirkote, dalia r 
' laikas. Kreipkitės j šias vietas 
ir tuoj gausit boną:

Pirm. — J. A. Miekeliuną. 
4410 So. fcichmond SL,

Rašt. — J. K. Encherį, 4403 
. So. Mor.art St.,

Ižd. J. A. Jovaišą, 4449 So 
i Californis avė.

F. Staniulį 4438 So. Fair- 
| field trve.,

Aug. Haiduką, 4414 So. 
liforniii avė.

J. K. Encheris, rašt.
4403 So. Mozart

" *

I
B B
■ ■

Liepoj* 5 d. L.- Vyčių Chi- 
gos Apskričio Imu* metinis iš
važiavimas. Kiekvieno vyčio i 
vytie* knipir pačeiga yra da
lyvauti tame išvažiavime. 
Kuopos turi rengties ir buriu 
atvažiuoti.

Išvažiavimo programos rtes- 
celbiu. Jos tvarka bus ;mls-,I 
celbtn išvažiavimu vietoje. L

Išvažiavimo vieta, kaip jau ■ 
visiems žinoimų yra Beverley 
i iii* (87 ir Aabland Avė.) 

Važiuoti reikia Ariilnnd Avė. 
gatVekariais iki 87 gatvei. Išli- 
)us eiti į vakarus iki miško. 

Visus kviečiame suvažiuoti ne- 
vėliau 10 vnl. ryte.

J. P. B.

■

| . .... . ». , ««, ...W.l^- ... L ,., ww. v —~ -- ----------  — — — "” ?

BANKO.M KAUNE, ir kad visi pirmiau priaiunali ir aulaikili PINIGAI ] LIETUVA JAU PRI- ®
STATOMI n-gulariai ndreMitama j viela. _ _ _ f

ri; ž'
Chicago, Illinois.. ■

Mą Hn»ą rnc SAVO flKKHHMIFM « MimiOK, kurta dar itarn aure ttnkw noo
jm-ląMą pinlm tr t mMHI.NAU. K W MVHV KA. kaipo V«l.t>Mt>« I.talirHą Ranka. «1«4 rrmtta
SU STI J V tr KKVO IU7.N1O. «k*jo Ir <tado <Ua» po-t> turas. kad plnlral tartą kcfh«rr-iviai>-ial I .irt mm 
prl-UMUrtnl ir ŠIMTAI M! SV MI STEJV JAI' GAVO KVITAS IA IJETIVOK.

— | t ĮKAS BAI.1N I.IETVVOK PINIGAI PK1S TATOMI. — KląjAcitr Inoj kol dar tarnas kunaa 
Markią Pr-r mn-tj įlanka rallraa pa-ltj-tl plntptr. | l.tatutn, arba Vokietijų- Įlankų- ant taupymo, kur 
Itiktului 1—7— —

UNIVERSAL STATĖ BANK
3252 So. Halsted Street. - 1

jEnioiiBiiiiiiiHiiiHaiiiiiBiiKiiaiBiaiHiiiiniiii

Parvažiavus Lietuvon
i

ir su biskučiu pinigų ateityj bus daug atsakan 
čių progų pralobti

/ «

Juk manai kada nors Lietuvon grįžti ar ne?
Ar taupai pinigus dėl keliones? 
Jeigu ne, tai pradėk tuojau.

PRANEŠIMAI.
IŠ NORTH SIDES

liulxlnringoKios Sąjungų*- C kp. 
įvyki mėnesini! luuririnkimna ne- 
ciciioj, 4 d. Iii'Imm, tuojau po pa
maldų bažnytinėj vvetainėjr. Vi
sus narius kn<'ėiame .nubrinkti, 
nra turini duug nvartiių reikalų 
aptarti. Praeita! auairinkimas bu
vo neakli t Įimtas, tatai negalėjome 
daug ko nutarti, ftitan aumrinki- 
uian prafonir visų narių iuxirink|i 
ir naujų atnivesti.

Valdyba

KAD IR NE VIENO ŽODŽIO NEMOKI ANGLIŠKAI TŲ VISTIEK JAUSIESI 

KAIP NAMIE. ATĖJUS J
R * *

s Peooles Stock Yards Statė Bank

•»

I

Co-

SL

BRIDGEPORTIECLAMS.

ChicagoMot. S$(T* I kp. laikys sūri* 
rinkimų ncdėlioj, 4 <L liepos, šv. 
Jurgio par. nlėje, 2 v*!, po pietų.

NĖRA ANGLIŲ; PABRANGS 
SAMDOS.

BIZNIERIAI GARSLNK1TES
“DRAUGE.” I

•»

I
B
kamp. 47 gatve ir Ashland Ave<

Iškalim kalbama, jog atei
nanti ir žiemą pagyve
nimų sunidoj* ir vėl didžiai pa- 
nrangsiančio-. Ta- įvyksią de) 
-tokus anglių, kurių kiek rei
kia nepristatoma vhicagni.

Daugelis žmonių aimanuoja, 
kas Ims daryti be anglių n- 
teinančių žiema.

Visi, kurie esate pirkę Lie
tuvos Laisvės Paskolos būnu 
ir pilnai užsimokėję, malunėsi 
te juos atsiimti. Kurio esate 
dar neužsimokėję, malonėsite 
dnhaigti mokėti Ir pasiimti 
Ikmkj iš stoties iždininko.

Kurio dur nepirkote, pasi- 
skubinkit. Nepalikit neprisidė
ję prie Lietuvos fjiisvos Pas
kolos. Bonų galit: a guuti die
nomis ir vakarai* imis stoties 
valdybą: F. M. Patkamką. iž-

Tautos Fondo 39 akyrio pmmio- 
tinia misirinkinia* bus nedėtioj, 
4 ji- liep<». 4 valandą po pb-tų 
ftv. Kryžiaus parap. svetainėj 
(prie Wood i >46 gatvių).

Visi nariai ir katrie aukojote 
j Tautus Fondan. esate kviečianti at 
slankyti, nes nirime daug dalykų 
apave nrt.vti.

A F Metrlkiu nimte •

Užtat kad čionais kalbame Lietuviškai.
Tavo piningai apsaugoti nes po Vaistijos^ Valdžios PrieLura. Piningus iš šios

■ Bankos galite gauti ant kiekvieno pareikalavimo, be jokio laukimo. v

AR GALI BŪTI GERESNE BANKA?
X,/*

*.

s3

BANKAS 
ant kampo

A

47tos ir Ashland Avė.
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