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Demokratų Partija 
Prielanki Darbui 

PERDAUG PINIGŲ IŠLEI
DŽIAMA NIEKAMS. 

Vienai tabokai sutvartojama 
daugiau 2 milijoną dol. 

išreiškia S p u s n ų Naujoms 
Valstybėms 

Skelbia Snaudos ir Žodžio Laisve 
PARTIJOS PLATFORMA 

GANA PLATOKA. 
Paliečiami visi gyvieji reikalai 

nežiūrint reikalingu šaliai iš
laidų, surištų su kare. 

Vi pragyvenimo pabrangi
me demokratų partija didžin-
irą kaltės suverčia ant ilgai 
nepadaromos taikos su Vokie
tija, del neratifikavimo taikos 
sutarties. Už tokią nepapras-

sbai plati. Konvencijos tą padėti kaltinami republiko 
jokių pataisymų! nai. kurių atstovai senate tru-

San Francisco. Cal.. liepos 
3. — Paskelbta demokratų 
partijos konvencijoje platfor-

plati. 

ir priedu. 
Buvo norima platformon pa-

kdė ratifikavimą sutarties, 
priešindamiesi demokratų ad-

kai 
dėti kai-kokius pataisymus, ^ministraeijos sveikai minčiai.' 

Demokratų partija pasižada 
persekioti ir patraukti tieson 
visus didžpelnius.katrie išnau
doja gyventojus, keldami aug-
štas kainas už reikalingus pra 
gyvenimui daiktus. 

Nors karės metu federalis 

kad svaigalų prohibieijos 
klausimą, priversimą taikos 
metu karini lavinimą ir kitus. 
Bet delegatai visus pasiūly
mus atmetė. 

Demokratų platforma, daug 
gvvesnė ir skaidresnė už re-
pufalikonų partijos platforma g^žn,kviių valdymas šaliai 
DemoKral 
nrendžia 

tijoje, kaip 
t - m—*»*• iš jos platformos, 

pasirodo daugiau demokratin-
gnmo. Oi repnblikonų partijo
je daagiau aristokratingumo. 

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

Tautu sąjunga. 

brangiai atsiejo, bet demokra 
tų administracija sugabiai ge
ležinkelius pritaikė prie karės 
padėties. Išlaidų buvo todėl, 
nes geležinkeliai, paimti nuo 
kompanijų, atrasti betvarkėje 
ir nepritaikinti prie karės pa
dėties reikalavimų. 

Žemdirbystė, darbas. 

Washingtou, liepos 3. —j 
Teisybės departamente " yra j 
skyrius, vadinamas moterų; 

darbuotės divizija, šita divi- i 
zija surišta su vedama kam 
panija prieš pabrangimą pra 
gyvenimo. 

Divizijos vedėja Miss j 
Strauss paskelbė, jog šalies' 
gyventojai perdaug pinigų is-j 
leidžia visokiems niekams, ty. i 
pertekliaus daiktams, be ku-į 
rių butų galima apsieiti. Ji- j 
nai sako,jog, imant abelnai,tie! 
pertekliaus daiktai kiekvienai 
šeimynai išeina Ti savaitėje, 
ari>a $348 per metus. 

Sulig iliss 8trauss aps
kaitymo, S. Valstijų gyvento
jai pertekliaus daiktams per 
metus suvartoja $8,710,000,-
000. 

Iš tos sumos tik vienai vi
sokios rūšies tabokai išleidžia
ma $2,110,000,000 per metus. 

Toliaus kiti milijardai do-
lierių išleidžiama nereikalin
giems automobiliams, saldu
mynams, kramtymo gumoms, 
minkštiems gėralams, visokios 
rųšies kvėpylams, brangiems 
kailiniams ir kaurams, kve
piantiems muilams, muzikė
liams instrumentams ir kt. 
daiktams, be kurtų galima ap
sieiti. 

1U ItltL, JfI^/i(J! 

Rymas, liepos 3. — Italijos 
vyriausybė užgina paskelbtą iš 
Belgrado žinią, buk albanai 

, paėmę miestą Avlona. • 

Demokratų partija daug do-
mos atkreipia-į žemdirbystės 
vystymosi šalyje ir i organi-

Demokratų partija stipriai j z u o t a ĄKT^ 
siovi už tautų sąjungą. Parti
ja yra nuomonės, kad ta są
junga yra būtina* daiktas pa-
saShtie ™da»kyti taiką ir su
siaurinti viešpatijų ginklavi-

kie atatiktų tinkamajam pra
gyvenimui. 

Naujos viešpatijos. 

mąsi. 
Bet demokratai podraug pa

reiškia, kad ta tautų sąjungą, 
prie kurios turi prigulėti ir 
Suv. Valstijos, jokiuo būdu 
nepaliestų pastarųjų neprik
lausomybės, ir kad, abelnai i-
mant, butų pilnai apdrausta 
Amerikos nepaliečiamybė. 

Platformoje pažymiami fa
ktai apie pavykusi karės ve
dimą, ką yra kuogeriausiai 
atlikusi demokratinė adminis
tracija. Išreiškiama* dėkingu
mas kareiviams ir jurininkams 
ir visiems prisidėjusiems prie 
laimėjimo karės. 

Pragyvenimo brangenvhė 

Platformoje pareiškiama, 
kad demokratų administracija 
pasižymėjusi ra ekonomija, 

Demokratai stovi už moterų 
lygias teises su vyrais politi
koje, rūpinasi ligūstų karei-

Žemdirbystės klausime de- ^ veteT&nų i i k i m ū , M e k s i k o s 

mokratai padarė didelius zing- ^ į j ^ į ^ 
snius ^ įkurdami farmeriamsj J J ^ ^ p a r t i j a i S r e i a d a 

paskolos bankas ir ,e«era,€s g a v 0 ^ ^ s i m p a t i j - ą v i s o m s 

įstaigas. «- katrų žemdirbiams ^ ^ t t g i m ū g i o m g ^ k a r e S 

ORAS. 
LIEPOS 3. 1920. 

Chicago ir priemiesčiai. — At 
rodo nepastovus oras. bet didžiu
moje gražus šiandie ir rytoj, Šilta 

Vakar augieurašoji teraperatu-
22 bUY(*. M 1 , few»i»>wtriAit — 71 1 

leidžiasi 8-J9. 
ilis teka 9:41 vskire. 

-farmeriams teikiama visokių 
reikalingų nurodymų. 

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

Demokratai darbininkus ger
bia ir į juos visuomet prie
lankiai atsineša. Nes darbinin
kai nėra kokie tai paprasti 

—_.» _ ; i .4. 4 ^ u : ^ •>...• J C T A * ; . . 

kaip ir visi kiti. 
Darbininkai yra svarbiau

sias Ja'ies buities faktorius 
i r todėl jiems iari Htit leisti
na pilnai organizuoties" ir ko
voti už būvio pagerinimą, bi 
tik ta kova butų legalė, ne
pakenkianti gyviems viešpati
joms reikalams. -

Demokratų partija priešina
si priverstinai arbitracijai. 
ypač privatinėse industrijose. 
Nes toji metodą gražiai skam-

Armėnijai ir pažadama pagei-
ba, 

Philipinų saloms pažadama 
nepriklausomybė. 

Kitoms Suv. Valstijų pose
sijoms žadama įvairios re
formos. 

Demokratų partija stovi už 
spaudos, žodžio ir susirinkimų 
laisve, jei tas tik nedaroma 
su tikslu kesinties prieš teiso-
tą šalies vyriausybę. 

Pabaigoje demokratų parti-
ba teorijoje, bet praktikoje ne-: ja pasmerkia repnblikonų par-
gali turėti ir neturi jokių gerų tiją, kurioje paaiškėjo papir-

viešpatijoms, katros turi įstei
gusios savo valdžias ir šalių 
valdymus paremia demokra
tizmo principais. 

Airijai išreiškia gilią užuo
jautą del jos troškimą Įgyti 
savyvaldą (?). Nes Suv. Val
stijos kariavo daugiausia visų 
tautų apsisprendimo princi
pais. 

"I pledge allegiance to the American Flag, and to 
the Republic for vvhich it stands. One nation indivi-
sible vvith Liberty and Justice for all." 

Garbė Vėliavai! 
Prisižadu ištikimybę Amerikos Vėliavai ir jos reiš

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

AMERICAN'S ČREED. 
" I believe in the United States of America as a 

Government of the People, by the People, for the People, 
whose just powers are derived from thė consent of the 

, goverued; A Democracy in a republic, a Sovereign Na
tion of aeaiiy.Sovereign States; a perfeet union. one 
and inseparable, established upon thosė" principles of 
freedom. Equality, Justice and Humanity. for whieh 
American patriots sacrificed their lives and fortunes. 

I thereiore believe it is my duty to my country to 
love i t ; to support its Constitntion; to obey its la\vs; 
to res])eet its flag; and to defend it against all 
enemies." 

Gal Bus Pataisyta Versailleso 
Sutartis 

VISI PRIPAŽĮSTA PADĄ 
RYTAS KLAIDAS SUTAR 

TYJE. 

Už pataisymą stovi Italija ir 
Anglija. 

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

valdžia Liaudies, per Liaudį ir Liaudžiai, kad jos teisin
ga vyriausybė pareina iš valdomųjų pritarties. \Į repu-
blikos Demokratiją, j vieną Neprigulmingą Tautą susi
dedančia iš daugelio neprigulmingų Valstijų. Į pilną vie
nybę, vieną ir nedalinamą, stovinčią ant Laisvės, Lygy
bės. Teisybės, Žmogiškumo principų, už kuriuos Ameri
kos patrijotai yra aukoję savo gyvybių ir turto. 

Todėl aš tikiu, kad turiu priedermę mylėti tą mano 
šalį; stovėti už jos Konstituciją, pildyti jos įstatus, gerb
ti jos vėliavą ir ginti ją nuo visų priešų. 

Londonas, liepos 3 
ėiai kalbama, jog Versailleso 
taikos ustartis bus radikaliai 
peržiūrėta ir pataisyta Ma
tyt, tam taikslni pirmieji žin
gsniai bus padaryta konferen
cijoje mieste Spa. Nes sutar
tyje yra daug kas taisytino. 

Anglija iš savo pusės jau 
yra paskelbusi palinkimą 
taikos sutartis bus radikaliai 
jaus "tampresne", t!i ^talija 
ilgas laikas atvirai skelbia, 
kad būtinai reikalinga "su
minkštinti" sutarti. Nes, sako. 
šiandie ta sutartis Vokietijai 
tiesiog neprieinama ir todėl 
neišpildytina. 

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

Net patys prancūzai užsi
miršę kritikuoji" kai-kuriuos 
sutarties posmus. Tą jie daro jgiausia interesuojasi Prancū

zija. Italijai ir Japonijai tas 
nerupi. Anglijai tas pat. Pa
staroji patenkinta pragaišini-

pakeltoje politikinėje kovoje 
prieš buvusį ministerį pirmi
ninką Olemenceau. 

Tik vienas prezidentas Wil- j , n u vokiečių laivyno ir šuva 
šonas stovi už neahnainymą į r į v m u o r i n j u spėkų. Pasaliau-
sutarties. Sako, sutartis yra; $ u v Valstijos visai nesiinte-
gera, pilnai verta atlikto dar-. r e ? u o j a < kiek Vokietija gali 
bo. Ir todėl tas dokumentas j t u r e t į a r h a „ turė t i kariuome-
nereikalingas pataisymo. . n e S 

Pramatytos klaidos. Žinovai tvirtina, kad pati 
m M i e •• , >WVIT-I viena Prancūzija neišginkluos Taikos konferencips metu . . . T . .. ,. , , 

4 ., . •, i ^ „ Į - ^. įVokietnos. Jai reikalinga tai-
Amerikos taikos komisijome- . . •> 

• i -^ „^; crm-.*™- kinmkų pagelba. Bet tuomet 
nai buvo priešingi sumatn 

! " . - - , , , ' , L . r t t \ \ A 
l - ' t r i . - l \ , o > t i n simpatija 

ŽMONĖS UŽPUOLĖ BANKI 
NINKĄ. 

VOKIEČIAI STOVI UŽ VIE
ŠĄ KONFERENCIJĄ. 

Northwestern International 
State bankos savininkas Al-
port priėmė nuo ateivių, dau
giausia lenkų, kelis tukstan 

Berlynas, liepos 3. — Vokie
tijos ministerių kabinetas na

cius dolieriu, žadėdamas juos ^ ^ pareikalauti • talkininkų, 

Abejotina, kad talkininkai 
sulaktu. 

pasekmių. 
Organizuotas darbas turi 

eisę pakelti streikus, jei tie 
kai negali but kenksmingi 

visuomenei. 

kimų konvencijos metu. 
Demokratų partija deda vi

są savo viltį žmonių pasitikė
jime. 

Po skaitjTBo* ir priėmimo 

pasrųsn Europon. 
Praėjo daug laiko, bet Eu

ropoje pinigai negauta. Tuo 
tarpu ir pats bankos savinin
kas -buvo iškeliavęs Europon, 
kur išbuvo daugiau* vienerių 
metu. 

Dabar jis sugryžo. Aną va
karą apie 30 žrnonių bankoje 
jo Jaukė. Jam pasirodžius, pa
sipylė grūmojimai. Įsimaišė 
policija ir baakos savininkas 
paimtas policijos nuovadom 

Municipaliam teisme jis pa
siaiškins, kas įvyko su jo siun
čiamais pinigais. Nes sakosi 
jis pinigus paiuntęs ir paskui 
pats nuvykęs Europon tų pa
siųstų pinigų reikalais. * 

kart Dusiancion mieste spa 
konferencija butų laikoma vie
šai, ty. kad konferencijos sa
lės durys butų atdarytos spau
dos atstovams ir publikai. 

Bet vargiai talkininkai su
tiks su tuo reikalavimu. Ver-

mui, kad palikti tolesniai nus
tatyti pinigų sumą, tokią Vo
kietija turi atlyginti talkinin
kams. " 

Komisijonieriai pažymėjo, 
jog peraugštos sumos negali
ma užkrauti ant Vokietijos. 
Nes kas iš to išeitų, jei „rašte 
stovėtų augšta suma. kad tuo 
tarpu Vokietija neįstengtų to 
visa išmokėti. 

Tečiaus prancūzai delegatai 
stovėjo už palikimą toliaus to 
klausimo. Nes jiems norėjosi 
ant Vokietijos užkrauti tokią 
sumą, katra vokiečrns visai 
suniužgintų. 

Taip tas klausimas ir pa
liktas sulig prancūzų noro. 
Šiandie tad nežinoma net kas 
pradėti tuo klausimu. Nes ne
turima tikrų žinių, kiek daug 
Vokietija įstengtų išmokėti sailleso taikos diplomatijoje 

yra daug visokių paslapčių. Į talkininkams. 
Ir kaipgi tad visa tai ture-j j e j be pasitarimo su vokie-

pažintas išeiti į jūres karido-
rius (žemės ruožas) Pa visliu 
i Danzigą. Tas karidorius at
skiria nuo Vokietijos rytinę 
Prūsiją. Rytinė Prūsija taip 
atvienėta negali but pakenčia-

p j a . ma. Vokiečiai su laiku gaii 
pakilti karėn prieš lenkus ir 
panaikinti tą karidorių. 

Tokių netinkamumų yra ir 
su Saar kloniu, del kurio gali 
pakilti daug visokių nesma
gumų. 

Be kitko, taikos sutartis 
perdaug maišosi į vidujinius 
Vokietijos reikalus, atsavina 
ją nuo nepriklausomybės, kas 
yra neteisinga prieš tarptau
tinius įstatymus. 

Talkininkai, pa v., neturėjo 
teisės uždrausti Habsburgams 
arlia Hohenzollernams valdo-' 
vauti, jei jų to valdovavimo 
pageidauja patys žmonės. Taip 
pat talkininkai neturi teisės 
uždrausti Austrijai susijung
ti su Vokietija, jei to pagei
dauja abiejų šalių gyventojai. 

Išginklavi^ias Vokietijos. 
Po atlyginimo pirmąją vie

tą užima išginklavimo Vokie
tijos klausimas. Kaip atlygi
nimu, taip išginklavimu dau-

" 

I 

ir patys talkininkai pirmiau
sia nuo savęs turi pradėti iš
ginklavimu ir tik paskui to 
pat pareikalauti ir Vokietijos 
tą padaryti. 

KRASSIN IŠKELIAUJA 
RUSIJON. 

Londonas, liepos 3. — Ru
sijos bolševikų valdžios atsto
vas Krassin iškeliauja Rusi
jon. Sakoma, jis Maskvoje 
svarbiais klausimais pasitar
siąs su savo valdžia ir, spėja 
ma, atgal sugryšiąs Londo
nan. 

Kai-kurie laikraščiai pareiš
kia, kad Krassinui tarybos 
nepavykusios. Kiti tvirtina 
priešingai. Šitie sako, kad An
glija jam pastačiusi tokių są
lygų, su kuriomis jis pats vie
nas, Ue pasitarimo su centra-
liu sovietu, negali priimti. 

tų but iškelta aikštėn. 

l)n: d turi gauti to-(platformos, konvencijos prasi-
ūz darbą atlyginimus, ko- įdėjo nominacijos. 

PIRKIT* KARŽS TAUPY- f parengęs privatinį pokylį Bal-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) 

PRANCŪZIJOS. AMBASA
DORIUS IŠKELIAUJA EU

ROPON. 

Wąsbington. liepos 3. — 
Prancūzijos ambasadorius Ju-
sserand atstogoms iškeliauja 
Europon. Prezidentas Wilso-

s« juo atsisveikinti buvo 

tuose Rūmuose. 

čiais butų nustatyta augšta 
suma, tuomet Vokietijos i n 
dustrija nukentėtų ir pasek
mėje talkininkai gal nieko ne
pelnytų. Podraug butų blogai 
visai Europai, jei vokiečių in
dustrija suirtų ir neatsakytų 
savo uždaviniams. 

Teritorijų klausimai. 

teritorijų klausimais. 
Kaip žinoma, lenkams pri 

PINiGŲ KURSAS, 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 2 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.96 
Lietuvos 100 auksinų 
Vokietijos 100 markių 2.72 
Lenkijos 100 markių 

Negeri sutartyje daiktai ir įpraneuzuos už J doberį 11 f r. 90 
Šveicarijos u£ 1 cfolierį 5 f r. 
Italijos ui 1 dol. 16 1. 4 
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D R A U G A S SestaiLi;:: . - . l i /pos !!'20 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIE3TRA«ns 

"DRAUGAS" ' 
Eina kasdieną išskyrų* nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IK UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pašei Metų 4.00 

SCV. VALSU. 
Metams $6.00 
Pusei Meta 3.00 

Prenumerata mokosi i&kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus j 
registruot* laišką. 

"Draugas" Pubusning Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, DL 

Neprigulmybes 
Diena. / 

Ketvirta liepos 1776 metų 
šeši vyrai pasirašė ant Ameri
kos neDrisrulmvbės naskelbi-
ino. Beveik visi didžios, pla
čios ir turtingos šalies gyven
tojai pritarė drąsuoliams ir 
Amerika tikrai tapo nepri-
gulminga. Jos gyventojai per 
pusantro šimto metų besi
džiaugdami laisve jau beveik 
užmiršo kas tai yra būti po 
svetima valdžia. Lietuviai dar 
visai nesenai ragavo rusiš
kų pančių, todėl aiškiai jau-

turbut, suvažiuos daugiau. 
Vieni norės pribūti prie paš
ventinimo kertinio akmens tos 
bažnyčios, kuria žadama sta
tyti vijų Amerikos Katalikų 
vardu prie katalikiškojo uni 
versiteto. Kiti norės pamaty
ti, kas darosi Tarptautiniame 
Antialkoholiškame kongrese. 

Tas Tarptautinis Antialko-
holiškas kongresas paskutinį 
kartą buvo susirinkęs Medijo-
lane 1913 m. Dabar jis susi
rinks Washingtone, D. C. 21 
rugsėjo šių metų. 

Paprastai į Tarptautinius 
Antialkoholiškus kongresus ir 
valstybės atsiunčia savo at
stovų. 

Amerikos katalikus pilnuo
sius blaivininkus šjmet atsto
vaus kun. P. J. O'Callag-
han, C. S. P. Jis yra nuo 
latinis narys Tarptautinės 
Antialkoholinės Sąjungos. 0-
landijos katalikus kongrese 
atstovus D-ras Beerbrouck, 
kuris dabar yra ministrų pir
mininku savo tėvynėj*. 

Pilnąją blaivybę tarp lietu
vių uoliai platina kun. P. 
Saurusaitis, bet ta dorybė 
dar toli nėra taip gerai įsi-
Šaknėjuš l lėtuVią t a r p e kū lp 
reikėtų. Kol Amerikoje vieš
patavo laisva svaigalų pirk-
lyba 46 tūkstančiai Chicagos 
lietuvių pragerdavo netoli 
pustrečio milijono dolierių 
kasmetai. Dabar tiek daug 
neprageria, bet dorybės vis
gi nėra, nes gėralų išlaidas 
sumažino tik policijanto buo 
žė, o ne pačių žmonių susi
pratimas. Keikia, kad ir min
tyse įsigyventų blaivybė, kaip 

DEMOKRATŲ PARTIJA. 
Kuomet Chicagoje buvo Re-jmieji mintija, kad liaudis ga-

publikonų partijos visatinė'ii per savo išrinktai i us žmc-
konvencija kandidatui išrinkti J nes protingas ir naudingas 
į Suvienytų Valstijų pre/i- teises sudaryti bei valdyti 
dentus, tuomet padavėme ži-! kraštą. Antriems rodosi, kad 
nių pluoštelį apie tą partiją-j tiktai augštesnieji, turtinges-
Dabar San Francisco mieste jnieji ir rnoiaatesnieji tegali 
buvo Demokratų partijos kon 
vencija tuo pačiu tikslu, tai
gi ir apie ją reikia parašyti 
šį-tą. 

Pradžia. 

Visi žino, kad Suvienytos 
Valstijos pasidarė neprigul-

valdyti šalį ir jos žmones. 
Pirmosios rūšies žmonėmis 
Jeffersonas skaitydavo savo 
partiją, o priešiniakus priskir
davo prie antrosios rųšies. 

Tą Jet't'erson'o suskirstymą 
galime imti veikiau kaipo savo 
Dartiios DafirvrinM o ne kaino 

mingos 1776 metais 4- liepos, tikrą parodyme, JBuomi purti-
kuomet atmetė Anglijos kara
liaus valdžią ir sudarė savo 
respubliką. Kol Amerika bu
vo po Anglijos valdžia, tol u ! 

jos jo laiku skyrėsi. 
Mums rodosi, kad tikras 

skirtumas buvo pažiūrose į 
santikius tarp vals'iju ir tarp 

šitoje žemėje buvo tų pačių | eentralės, arba federalės val-
partijų kaip Anglijoje, būtent; džios. Jeffersono priešininkai 
tories ir ivhigs. Amerikai at- i vadinosi Federalistais dėlto, 
sidalinus nuo Anglijos žne- j kad jie norėjo kuodaugiausia 
nių pažiūrų skirtumai lik<i | valdžios įteikti oentralei visos 
bet partiją piogramos, pritai- j Amerikos "valdžiai, o kuoma-
kytos prie \nglijos reikalų, žiausiai jos palikti valstijoms. 
jau nebeteko didumo savo VvH- Jeffersonas, priešingai, min-
tės. Po atsiliuosavimo karės tijo, kad kuodaugiausiai rei-
kokį laiką visų Amerikos vei-'kalų butų aprūpinama ant 

IM* metų liuko, kol partija t.-i r f i B M I g l I Z E B S B E I U I 
darbą padarė. 

iš po Anglijos, beveik tuo 
pačiu laiku Lietuva pateko 
po Rusijos Valdžia. Bet mes 
linksmai dalyvaujame Ameri
kos Laisvės šventėje. Besi
džiaugdami Amerikos nepri-
gulmybe mes iškeliame ir iš 
augštiname visokią tautų ne-
prigulniybę ir laisvę. 

Amerikos džiaugsmas link
smina joje gyvenančių lietu
vių širdis. \es lietukai jau 
vienaip su Aroerikie-'iais min-

Jr isja ir jau'^ Kiekvieno žmo
gau? širdis trokšta laisvės, 
tvarkos ir gerbūvio. Rusu 
prislėgti neturėjome to viso 
savo gimtiniame krašte. At

ivažiavome i Ameriką ir rado
me. Pati tat žmogaus prigim
tis palengvina mums mylėti 
Amerikos žmones, gerbti jų 
jausmus su mintimis, brangi >-

. ti jų įstaigas. 
Vieni čionai liksime amž:-

rišime 

į 

čia neprigulmybes branguma 
Kada Amerika išsiltuosavo j įstatuose, tik tada bus nau 

dos. 
Dabar Amerikos lietuviai 

pasirodo drąsus tuomi, kad 
svaigalus dirba namie. Kita-

jtaučiai girtuokliai, nemažiau 
už mūsiškius, moka pasinau 
doti slaptų dirbtuvių padary
tu skystimu, bet patys namie 
nesidaro, nes geriau už lietu 
vius supranta tų dirbtuvių 
pavojingumą. 

Pereis prezidento rinki
mai; valdžia nesibijos girty
bės šalininkų balsų ir ims žve
joti slaptąsias svaigalų dirb
tuves. Tada slaptieji pramo
ninkai virs ubagais. Daugelis 
pateks į kalėjimus. Kiti tu
rės išmesti savo prietaisus. 
Svetimtaučiai tą visa supran
ta ir dėlto nenori taisytis 
slaptaus degtinės varymo į-
rankių. Lietuviai toli ne vi
si tą supranta. Apie Kalėdas 
daugelis jau tupės kalėdami 
po raktu. Teismų apyskai
tose šalę lietuvių vardo bus 
pažymėtas didelis prasikalti
mų nuošimtis. 

Slaptas degtinės varymas 
kenkia silpnadvasiams svai
galų mėgėjams, rengia pra
žūti patiems darytojams ir 
negarbę tautai. Bepig, kad 
žmonės taip norėtų sau pri-

kėjų mintys buvo labai įstri
gusios į naujos respublikos 
sutvarkymą, bet ilgainiu pa
žiūrų įvairumas nevienaip min 
tijantis apie tuos pačius A-
merikos reikalus, ėmė skirsty
ti žmones į partijas. 

Tomas Jef'ferson buvo vie
nas, iš tų, kurie pasirašė ant 
Amerikos neprigulmybes aps-

vietos. Sakysiu!, kad Pearsyl-
vanija valdytųsi saviškai, Con-
neetieut saviškai ir taip to-
liaus. 

Šitos taisyklės Jeffersono 
partija prisilaikė smarkiai ir 
trisdešimt metų po jo mirties. 
Tada kilo klausimas, ar reikia 
gaudyti vergus pabėgusius iš 
valstijų kur yra vergija į val-

kelbimo. Jeffersonas buvo nejstijas, kur nėra vergijos. Jef-
vien drąsus, bet ir protingas!fersano partija, nenorėdama 
žmogus. Jis pradėjo organizuo mažinti valstijų autonomijos 
ti ir vietinę grynai amerikinę 
partiją. 1801 m. jis tapo Suv. 
Valstijų prezidentu. Jo pažiū
romis ir jo asmenim laikėsi jo 
sudarytoji partija. Išbuvęs 
prezidentu aštuonerius metus 

nepritarė priverstinam vergi
jos panaikinimui. 

Teėiaus šiandien Jeffersono 
partija jau neperlabiausiai 
stovi už valstijų autonomiją. 
Tas reikalas jau tfiduma išny-

Jefferson'as nenorėjo nei klau j ko, nes išnvko s&rtumai bu-

nai. Kiti grįšime į tėvyne. 
Ten taip-pac įau šviečia ne
prigulmybes aušra ant ja 
paikintų laukų. Bedirbdami, 
kad atsista'Ątų kas sugriaut a 
lietuviai nek;> *a galės pasi
naudoti gražiai ir gerais A-
merikos pavyzdžiais. Jagai-
los klaidų neatkartosime, bet 

. visuomi kas gera ir gražu pa
sinaudosime. 

Kol čionai gyvename nesė
dėkime namieje Neprigulmy
bes šventėje, nei neįknihki-
me į menkus asmeninio pa i-
linksminimo mažmožius, bet ei 

P
ne tenai?, kur tuksta įčiai 
aerikieeių susirinkę garbi s 
ro vėliavą ir džiaugsis gar-
įga tėvynės praeitim. 

Pilnoji Blaivybė. 
Šį rudenį Suvienytose Val

stijose bus du svarbiu blaivi
ninkų suvažiavimu "VVashing-

D. C. Juodu bus tuo 
ra laiku. 

19 rugsėjo prasidės ir 26 
baigsis Amerikos pilnųjų blai-

in intm ScįmSS. I k i Šiol tUOSG 

9 
j - i — . . . J — 
u a n vauuavti apit 

sidirbti išmintie?. kaip 

syti apie trečia prezidentavi
mą. 4 kovo 1809 jis tapo pa
prastu piliečiu, apsigyveno 
Monlieello'je ir sulig gyvos 
galvos vadovavo partiją. Jis 
mirė 4 liepos 1826 m. 

Negalima pasakyti nei die
nos nei metų, kada Jefferson 
partija pradėjo gyvuoti, tik 
žinia, kad ji jau buvo prieš 
jam tapsiant prezidentu, t. y. 
prieš 1801 metus. Jau tada 
prieš Jefferson % if jo šali
ninkus stovėjo kita partija. 
Tą dažniausiai 
ralistais. 

vusieji kitados tarp valstijų. 
I visas dabar privažiavo daug 
svetimžemių; visuose dirbtu
vės, anglių ir elektros gausy
bė sudarė gyvenimo vienodu
mą. Geležinkeliai, tramvajai, 
telegisafai ir telefonai taip 
surišo visas valstijas į krū
vą, kad tiktai painias daugin
tų, kas dabar žymėtų valstijų 
autonomijos svarinimą. 

Dabar pilkam nei į galvą 
nepareina ai imt i iš valstijų jų 

Vardas. 
Mes tą partiją ^aduiame 

Jifierson'o partija. Ji piti 
įvairiais taikais įvairiai savv 
vadino. Stcdasia prieš Ted*-
• u'istufi ji vadaulavosi rc-pub-
likonais. 

Prie tos partijos taip-gi 
priklausė nepaprastų ypaty
bių ir gabumų vyras Andrius į 
Jackson. Jis pastebėjo, kad! 

didžturčiai mėgsta smelktis 
prie valdžios. Jaekson'as bu
vo pagarsėjęs kaipo gabus ka-: 
riuomenės vadas, bet dar la-Į 
biau jis pagarsėjo, kad ėme1 

kovoti prieš piniguočius ir ki
tokius didžponius. Jis pripa
žindavo, kad asmeninės nely
gybės žmonės negali panai
kinti, nes vienas užauga di
desnis, kitas mažesnis, vienas 
stipresnis kitas silpnesnis. į 
Bet Jaekson'as sakydavo, 
kad tas gamtines asmenų ne
lygybes nedora yra didinti 
duodant didesnių teisių tiems, 
kurie užgimė turtingesni, arba 
kilo iš šeimynos turėjusios 
progos įgyti daugiau mokslo. 

Pažymėdama šitą Jaekson'o 
kovą už liaudies teises prieš 
.didžturčių ir ponų norus, par-| 
tija prie savo vardo pridėda
vo antrą žodį: demokratų. De
mos grekiškai reiškia liaudį, 
kratein — reiškia valdyti. 
Kadangi Jefferson'o ir Jaek
son'o partija norėdavo, kadį 
valdžią turėtų liaudis, todėl ir! 
vadindavosi republikonų — de
mokratu partija. 

Bet 1856 m. iš federalistųj 
ir vygų atsirado kita partija, 
kuri paėmė republikonų var-j 
dą. Xuo to laiko Jeffersono ir 
Jaekson'o partija likosi tiki 
prie vieno vardo — demokratų j 
partijos. Tą vardJj ji nešioja 
iki šiai dienai. 

(Pabaiga bus). 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRšS 
$25,000.00 

•i i 
s 

! 

Temykite Lietuviai! 
Visiems žinoma, kad pN'IVEKSAL STATK DA.VKA yra tikra: 

Lietuviška, Valstybinė Isanka, kuri visada, remia Tautos ir Vals-, 
tybt'-s reikalus ir ka Pu tokia Lietuviu įstaiga širdingai kviečia 
visus Lietuvius—Amenkieiius užmeg-sti ir palaikyti ryiim su 
siuomi Banku, nes Bankas randasi parankiausioj vietoj yra aidu-
ras vakarais du syk savaitėje £11101:tu >ucii'.i r-inųiai >ra kuopil-
uiausiai apsaugoti didžiu kapitalu ir sumaniu vedi::..: :i„p.K.r..:, 
reikalų patyrusių valdininkų ir direktorių. 

Jeigu u»ea nererosime savo Tautos ir viens kita, tai svetimi tik
tai naudosis iš mūsų ir vilios mus pas save visokiais daug pri-
iaūiuičiais apgarsinimais, kurie mūsų varao Kaipo uetnvių \a_rrta 
nepakels. Todėl visi Lietuviai remklte savo teism^ras įs^iigas ir 
Vafeiais paiy^, o ne »\<.-timi naudokitės. 

DABAR YEA LAIKAS 
Jfuo i Liepos i»e«mįra<linus Haošimčio PERKELTI SAVO 

S PINIGUS 1 saugų ir stiprų Banką. 
2 Priduokite sav Bankine knygntę kurios Cliicagoš arba kito 

8
H miesto hanfcos. Kurj jas neužsaūėdloa arba ne** j<uus pt«wMH 

— AKS »ukolcktuc-im ir perkefsun visus pinigus su nuasimčiais 

i UNIVERSAL STATE BANK 
S (Under Staie Government Sapervision) 

DIDŽIAUSIA IR STIPRfAlSU LTETl\Tį' FCCASSINt IXS-
TAIGA VISOJE AMERIKOJE 

Po valdžios užžhira ' 

Banko Turtas Virš $ 2 . 4 9 0 , 0 0 0 . 0 0 
1917, KOTO 3 (Dienoj* Atidarymo).. $16,754.95 

0 1 1 CQO i r t 

192Ž! Sausiol 1,625,997.43 
1920 BiržeKo 30 2,121,595.33 

šiame Banke padėtos pinigus galima atsiimti ant kiekvieno 
pareikalavimo su 3-čiu nuošimčiu. 

Siuskite pinigu* ir važiuokite Į Lietuva per šia Didžiausią A-
merikojo Lietuvių Agentūra. 

Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai. 
Banko skyriai: Taupinimo, Komercijos, Paskolos, Apdraudos 

nuo ugnies. Pinigu ir iinkaiviii >iuntimo. , 

IŠMAINOME kitu šabu pinigus pagal dienos kursą. 
BASKO VALDYBA: RANKIKĖS VALANDOS: 

.loseph J. Elias. President 
\Vm. M. Antonisea. Vice-Pres. 

and Cashier 
Jos. J. Krastm.ski. Vice-Pres.. 
Sū».-»s V. Vahin""nnuįiKas ASJ t. 

Cashier 

Panedėliais, Seredomis, Ketver-
gais ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. 
išryto iki 5 vai. po pietų. 
VAKARAIS: Ctarninkais ir Su-
batomis nuo 9 vai. išryto iki 
8:30 vai. vakare. I UNIVERSAL STATE BANK, 

:O,ILL B 3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL 
Kampas 33-čios gatvės. 

PRANEŠIMAS. 

autonomijų teises. Nei vifnas 
vadina Fede- Į amerikietis neabejoja apie tų 

teisiu reikalingumą ir naudin-

Pamatai. I r•; ma,. Tik visi supranta, k»d 
I ,ĮU yra užt?ktinai. ir kad ner->i-

• Skirtumą tarp Federalistijį kia jų dauginti. Tas valdybių 
ir saviškių Jeffersonas taip į: - ^onomiįos aprupinrmac vi 
aiškino, kad esą dvi žmonių J suomenės ;r.intyse ir gyv* "• 
rusi: vieni pasitiki liaudim, i me yra .TfcffersoBO pariii.s 
kiti liaudim nepasitiki. Pir-'n; ©pelnas. Virš sešiasdcširr-

Didelių kapitalų palaikomo-) nansinis krizis. Ir nežinia ka.s 
ji spauda nuolat tvirtina, kad ; butų Įvykę šalyje, jei ne karė. 

Del pabrangimo spaustuvės 
reikmenų,, o ypač pepieros, 
"Draugo" prenumeratą pake
liame. 
Chicagoįje ir Užsienyje: 

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

Suv. Valst. 
Metams $6.00; ̂ 55 ^ a a ^ 6U 
Pusei Metų 3.00 \ 

Pavieni numeriai po 3c. 

r 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 

Chicago. m. 

\ r«lffoo*» Pnlinasn g.V\ 
J Dr. P. P. ZALLYS | 

Uetinis Deniistas t 
1O&01 So. Michigan. A v n n e \v 

VAUJOMSl I I U 9 

Dr. M. T. STRK0LIS 
LBETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47th Sk, 

(47 ir VVood gat.) 

f Dr. M. T. STRIKOL'K 1 

! Valandos: 10 rjto iki 2 po pietų, 
C:30 iki S.S0 vakare Nedėiiomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 169 
Bes . 2914 TV. 4Srd Street. 

Tel. McKinlcy 2«S 
Į f II * • *i * • • • II I ! • ! • • • • II ll • » " ! • • ~t įį 

!Išmok Gerą Amatą. Už-i 
įdirbk $35 iki $75 Savaitėj į 

Buk kirpėju. K i - | 
rpejai visur rei-
kalaujami. Ge
riausias amatas, | 
mes išmokiname 
j keletą savai
čių, prityrimas 

i ^ | y ^ duodamas moki- j 
j nanties. Vietos atdaros. Spccijaiis 
' Kriaučystės Skyrius, mokslas už-

i ganėdina visus. I 

M-^STEH SCHOOL I 
190 X. State Srr. j 

Kampas Tako str. ant 4tų lubų. 
~a i 

if 

Amerikoje nesama tokio pro
letariato, koks esąs Europos 
šalyse. , 

Bet kamgi skelbti tokias 

Tik pastaroji milijoaus darbi
ninkų išgelbėjo nuo vargų 
klano. 

Šjmet irgi, pasak žinovų. 

gi pasidaryti protą apkvaili
nančio skystimo! 

600 ar 700 delegatų. Šįmet, 

Krizis 
Krizį (angliškai erisis) mes 

pavadiname persimainymu ar
ba pervarta. Bet ir be to tas 
žodis visiems gerai supranta
mas. Nes dažnai krizių turi
me Amerikoje, kuomet čia 
sustoja darbai, kuomet šalį 
paliečia dideli streikai, ar kas 
kitas negeistinas apsireiškia 
šalies valdyme. Labjaus šalj 
prismaugia finansiniai kri-
ziai, 

Nuo pakilusių krizių kasgi 
čia daugiau s nukęs, jei ne 
darbininkas žmens ICam ten
ka netenka, gi darbininkui vi
suomet ir daugiausia. 

neteisybes. Kurgi jau daugiau] pramatomas ir laukiamas kn-
rasi darbo žmonių bežemių, zis. Yra visokių priežasčių. 
be jokių nuosavybių, kaip čio- Pirmiausia, politikinė kova 
nai. Argi daug čia darbo žmo
nių turi nuosavas ukes. Did-

šalyje. Paskui, pabrangimas 
pragyvenirco, darbininke ne-

žiuma šios šalies ūkininkų.1 pasitenkinimai ir kitos svar-
nuomuoja ukes nuo didžiulių '• bios aplinkybės, 
kompanijų, katros turi apglė-. Iš kalno turimo but pa«iren-

N . S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GTDTTOJAS IR CHQtURGA» 
Ofl«aa tr G^eslmo vteta 
SK9 So. Halsted Str. 

Ant ViSa-.is Cnivcrsal State HaJikJJ 
Valandai nuo 10 iki 12 ryte: nu«j 
2 iki 4 po pietį?: nuo 7 iki 9 vak. 

M«dėJtomis nuo i# IRI 2. 
TafeP—i Tai<Os tSU 

Telefonas Boulevard » l « l 

OR. C. KASPUTIS 
DBNTISTAS 

' SSSl S. Halsted Str. 
Chicago. 111. 

VALAJCDOS: 9 *12 A. M. 

DR. J . SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas «m W. 13 8 t 

Kamp. 4t Conrt 
I R S . l t » W. 49 M a n e 

Telefonas Cicero 8«5« 
Ofleo Cicero 49 

KALBAME UETCVIsfcA, 
• • • • « 

DR. 6. M. GUSER i. 
J 1—5; 7—8 P. M, 

* - « * M « « « « B « a M M a n r « ' -
I 

~~»* 

— * 

didesniuosius žemės gę. Nes pakilus kriaiui nebus 
ne tik darbo, bet ir maisto. Ir 
turinčiam pinigų labai sunku* 

praleisti laimingai 

• 
t \ m— Į 

busios 
plotus. 

Tad pakilus kriziui čia dau 
giausia ir nukenčia tie visi! daiktas 
milijonai rankpelnių, pelnijan- krizi. 
čių duoną dirbtuvėse, lygiai I Iš senesnių Amerikes lietu-
ir svetimose ukese. vi\j daugelis atsimena prezi-

Kriziai čia atsikartoja pas- dont0 Clevelando laikus. Tuo-
kirtais laikotarpiais. Krizius' met darbininkai s« Seimyno-
pakelia patys stambiausieji ša- j mis maitinosi vieša sriuba, 
lies piniguočiai žinomais jiems i Bet ir šitos nebuvo is ko pa*i- J 
tikslais. gaminti. 

1917 metais •nini°ruočiai ne-! Nenorėkime, kartoki'? te*-' , ,. 
• . . . ».• i i i. . u _ ! l „ : ...-i,. , , -r._t • - : VArAHDAS; l f t _ l t r*tr. 9—* w 

puMiviiKMto uv inunra ių v a m j - : ivnt « i ? i K a n u i y . oet nepaimIT«- Į ^ - 7 ^ ^. M j ^ ^ m ^ 1 0 19'4 

mu Buvo jau bepakyląs fi- kime, kad tas gali pykti. •>»••••*»•••»»%»•*•»<»%**••» 

Dr. M, Stupnicki •i 
3107 So. Morgai otreet 

CHICAGO, OAJTKOV 
Telefonas VRTM ftcss 

V%|.*D4OK: — 8 Iki 11 lt ryto 
% po piety ik) 8 » n t Ne^Uto-
mk n»o B iki 8 ral. vakare. 

Kesid. 11S9 Indepcnckncc Blvd. 
TriefoiMS Van liorcn 2»4 

OR. A. A. ROTH, 
tinm* gydytoju tr cWrc«ra.« 

SpeHjuIlsta.- Mru>rtskv. Vrr»*kp 
Vaikų tr viso chroniško Ifecv 

Ofesą*: S85* So. KaMed K*.. Cbic*jp 
T**"ftwi»» H l « l l » Į 

T A Drorer 7»48* 

j Dr. C. Z. Vezelis 
UETCV18 DEJTTISTA8 

Valandos: suo 9 ryto iki i vak. 
Seredomis nuo 4 lyir S vakare 

471* SO. ASHIiAin> A T O I T 
arti 47-tos GMT«9 

%' 

OfiMta S14« «r>. MorgSB St. 
f Kertė *2-ro St.. Chicago, IU. i 

SPBCIJALISTAS 
MoterlSku ,̂ Vyriškų, Uipgi chro- { 

nižkų lijru. • 
OFISO VALANDOS: Nuo 16 ryto} 
iki t po pieto, nuo < iki % valan-

(da vakare. 
Nedėliomia nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonai Tardė 687 

• — - • - • » 

J.P.WA1TCH£S 
ATTOENBY AT LAW 

L»T7n-VIS ADVOKATAS 
«S4t & U'OOD STIiKirr 

19$ » . l «h STKKKT 
CHICAGO. 

McKinlry iSM 

S. D. LACHAWia 
UETCVTS GRABORn S 

rHtamaoJu, Uid<rtu*<*w> ks plytauiria. 
Reikalo meldžia KtsiJauikU o m*no 
dArbn biuite tftpon*dlBtt 
12314 W. 2S PI. Chic»(ro. m. 

Tei. Ouwl tt»». 

PASPORTT B1ANKAS 
ra^DOMB 

UYKAI. 

SS So. De«rhora Sf. Coiraeo. 
BOOSD 206 

! Dr. I. L MAKARAS ? 
: J.k-fuvto Gydytoja* ir Chirargev* J 
j R<-.-.-i»n<1- lt*o» H* MlcMffMi A T « . | 
I T .WMM r-uHanta HS (r Patteaa Sl*4 
! rhi.*^,ij: 4M& So. Woo4 •»». { 

I 
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Šeštadienis, liepos o 1920 
S E 

D R A U G A S 
2 D 

SERGĖKITE SAVO AKI vi LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLA. 

^IffiiilItaniIIIIIiflIIlHinflIfHilIttflIlIiilIlilIlIlIlilHIlItlIltltiHilHiftflIUiHIlIllilIilIlfl j 

j Kur Taupin* Pinigus? |j 
Paskola eina vis geryn. 

Lietu \ u- nus-

Smetonos gerai pritaikinti akl iai 
1 bus palengviniaiu de! Jūsų akrj. 
į Kaomet tų kenu nuo galvos skau-
} dėjimo, kuomei ra^dt's hc^^si ; kru . 
į ?v, kuo:.iet skaitai a.r sl.iv'1 ar >c-
£ šai. tai tuomet yra ženklas, kad 
l reikia Jun^s ak;nių. Mano 15 metų 
> patyrimas priduos Jun.3 geriausia 
f patarnavimą už prieinama kaina 
i net taip žentai net iki $3.00. 

\ JOHNSMETANA 
į Akiu. Specijalistas 
į 18018. Ashland Av. Chicago j 
) Egzaminas sutelkiamas dykai. 
$ Kampas 18-tos gatvės. 
? S-čios labos Tirt Flatt'o apaekoš. ; 
< Kamaaris 14. 15. 16. 17 i i 18 '-. 
j Temykite t mano parašą. 
į Valandos- nuo T vai. išryto iki 9 ( 

. S vai. va t ar*. Panedėliais, Seredo- . 
) mis ir Petnyčiomls. ; 

į Dr. 0 . VATTUSH, 0 . D. 
U E T C V I S A K I T S P E C I A L I S T A S 

Palengvins vt«ų akly 

priežastimi! skaudė
jimo galvoa. svaigu- •„ 
;i». a;>:ermn:o. ner-
votuma. skaudamu IUI 

Ir užsidegusius karičlu akivi kreivos akys, 
katerakto. nemieKio;'netikras akis IndeJam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma-1 

Mi.-ija 1>u\'o 
>:-i>i !U-poi 1 dit-ną. -;- m., už

baigti į'a.-kuKn darbą. Mat 
nuo to laiko Lietuvos Respu
blika jau moka nuošimčius už | 
kiekvieną boną ir todėl visi pa
skolinti už bonus pinigai tu-

.rėjo būti sumokėti iki liepos 
1 dienos. Teeiaus paskolos 
darbas tik paskutiniu laiku iš
sivystė į platų visų Amerikos 
lietuvių darbą. Kai-kurios sto
tys tik paskutiniu laiku suju
do, sukruto prie darboir yra 
tvirtai pasiryžusios savo kvo
tą išpirkti. Kitos yra išpirku
sios daugiau kaip du trečda
liu savo kvotos ir prašo dar 
pailginti paskolos užbaigimą, 
idant jos galėtų visą sumą iš-1 

pirkti. Yra stočių, kurios dė
lei įvairių priežasčių tik ne
senai susitvėrė ir jos stengėsi 
pavyti kitas stotis ir par
duoti bonų nemažiau kaip ki-

Klausk 

D. L. K. Vytauto Skolinimo ir 1 
Bud. Draugijos • | 

Seredomis, 8tą valandą vakare f 
= Ežerskio Salėje 4600 S. Paulina Street § 

| 2ra Serija prasidės Liepos 7, 1920 | 

Ž Akcijos Kainuoja 1 2 * / ^ — 25c. ir 50c . Akcijos I 
| užsibaigia kai atneša verte $ 100. Teipogi parduodame | 
= akcijas po $100, kurios neša 4% nuo dienos pirkimo. =! 
| Skoliname pinigus del pirkimo namu. | 

SlIlIlitlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIltlItlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlimillllllllllllllllIllllilIlIlIlIlllluiir 

Imėnesių turėtų primokėti 84 i vamanių kalbai ir jiems sume-

l laaaias klaidas. Akiniai pritaikomi teisln- j t U T. k u r į a i l S e n a i d a r b a s b u -
tral. toli tr e:ti matam.mis pageit.sta. Serge- \ " " 

S i"e "i"" r^g»J>tno ir \alKu* tinar.i'iua tno- v r i r s ^ A t S i P i l t r a l i a n c - e r a 
Syklon . Valandos: nuo 12 iki S vtkaro. N«-] ^ U p l a n e t a s , r d g a i i a a s > V T a 

stočių, kur inėję į stoties vir-E 
wvh r„y*jutio ir valk'u* t'tnar.rius mo-i 

klon. Valandos: nuo 12 Iki S vakaro. N*- \ 
eUomU nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

SSS W «V7th S t ir AshbuiH Av. 

centus. Tečiau per visą liepos 
mėnesį šių primokėjhnų nebus 
imama ir visi, kurie paims bo-
ną kad ir po pirmos liepos 
dienos iki rugpjūčio 1 dienoe 

Telefonu* Drover 96*0. 

-K 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvie-
; nam kišenini. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50<Jfe 
ant kiekvieno pirkiaio; nekuria 
dalykai mažiau negu wholesale 

t kainos. 

/ Vyru Ir jaunu valkynu gatavi 
| drabužiai padirbti ant užsakymo 

bet neatsišaukti siutai ir overko-' 
tai su dirželiais ir be, for fitting 
ir kitokio styliaus $32.58 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
aiutu ir overkotu po $15, 17.50, 
$20, $25.50, $25. ir $$0. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $$0. Vaiku 
siutai ia overkota: $6.50 ir augs-
čiau. Vyru kelines $4. ir augščiau. 
Melinos pusvilnes keMnes $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo i 
Europa. 

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

^ S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

Automobiliai 
parsiduoda nauji ir 

vartoti. 
Ca-h arba ant Išmokėjimo 

1918 "Nash" 7 passenger 
1918 "Overland" 5 passenger 

model 90 
1918 "Studebaker" 7 passeng. ' 
1915 "Haynes" S passenger ir 
kitokiu išdirbiniu. Visi geram 
stovyj kaip nauji. Prekės nuo 
$400.00 ir augdčiau. 

JANUŠAUSKAS ir 'VIZGIRDA 

«445 S. West<-rn ATC 
Atdara dteną ir vakare ikf" 

9 vai. 

EXTRA ŪKĖS. 
.Ant pardavimo arba mainy-

tais laukais su širvu litis, ma
šinomis ir visais padargais. 
160 — 80 — 60 uknj. $14,000 

t kaina, imokėt reikia $5.000 
l.calima pastoti geru ūkininku 

pirmos dienos. Parsiduoda 
pri e žast i es senat vės, atsi -

imkite tuojaus laišku arba 
važiuokite, nieko nelaukda-

f.i. Vki randasi geriausioj 
Ihoboyiran Cour.'y a]V'..-':p. 
įė j . Nepraleiskite šios progos 
•NB suteiksime visa reikaliu
ką pagelbą del užvedimo u-
icės. Kreipkitės pas pirminin-

i • 

ILietuvių Ūkininku Draugiios. 

I P. A. MAŽEIKA 
Campbellsport. Wis. 

šininkus žmonės nepasirodė 
iki šiol savo veiklumu k sa
koma, jog butų geriau, kad 
tokių stočių valdyba butų at
naujinta ar papildyta naujais 
žmonėmis, nes tuomet darbas 
eitų sparčiau. Dėlei visų šių 
priežasčių paskolos darbas u-
mu laiku sustabdyti negalima 
ir ^prisieina jį pratęsti ilges
niam laikui, idant per tą laiką 
visos stotys galėtų dar drū
čiau pasidarbuoti ir savo kvo
tą išpirkti. Daug kas pasako, 
jog lietuviai jau syki užmanę 
vieną darbą, turi tą darbą iki 
galo padaryti, o tat reiškia, 
jog Amerikos lietuviai privalo 
visus penkis milijonus pasko
los sukelti. Lietuvos Misija 
pilnai tiki, jog amerikiečiai* 
neapsileis. 
Šiuo laiku kaip kur sunku pa

dalyti prakalbos: dėlei šilu
mos ir karščio sunku sukvie
sti žmones i kokią nors salę 
prakalboms. Daug kas važiuo
ja j girias, į sodus pasilinks
minti, bet ir prie tokių pasi
linksminimų nereikėtų užmir
šti apie bonus. Praėjus vasa
ros karščiui viliamės, jog vie
na ar kita stotis su nauja e-
nergija griebsis darbo ir savo 
padarys. 

Svarbu, jog visų apskričių 
komitetai pasirūpintų pasko
los pravedimu 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 visa kvota nebus galutinai 
surinkta. Kur yra surinkta iki 
dviejų trečdalių ar kiek dau
giau tpTi nesnnlm surinkti 
ir paskutinė dalis. 

Kas yra sumokėjęs pinigus 
už boną iki liepos 1 dienos, tie 
visi gauna boną be jokio pri-
raokėjimo, nes nuo 1 dienos lie
pos pradeda nuošimčiai augti. 
Jeigu-gi kursai pirktų boną 
jau po pirmos dienos liepos, 
tai teisybės dėle: kiekvienam 
turėtų būti atitraukta dalis 
nuošimčio, nes Lietuvos Vals
tybė moka procentus nuo lie
pos 1-os dienos. Pavyzdžiui, \ | 
vieną sykį į metus, už boną už 
100 dolierių į 12 mėnesių mo
ka 5 dol. nuošimčius arba į -
vieną mėnesį po 42 centų, to- 9 

| del nusipirkęs boną vienu mė | 
nešiu paskiau po 1 liepos j a u ; | 
turėtu prie šimtinio bono pr :.-|i 

pirmos dienos: jokių primokė 
jimų nuo jų nebus reikalauja
ma. Kas gi dabar nenusipirks 
ir atidės nupirkimą bono toli
mesniam laikui, tai paskui 
pirkdamas boną iurės primo-
t\t*t * t «!*»'»• m w i » « MH>« v* • »•»«•£» 

augšciaus parodyta. 
Todėl pirkite visi dabar. 

Galėdami atlikti šiandien, ne
atidėliokite darbo rytojui. 
Juk visvien, — darbas turi 
but atliktas, visa paskelbta 
paskola turi but nupirkta. 

Lietuvos Misija. 

tė žymių aukų. Tos aukos, vie
toje sušelpus Lietuvą, sušel
pė nežinia ką. Todėl ir 
man žingeidu ir nuostabu, ko
dėl dar niekas neklausia, kur 

skaitysis kaip pirkę iki liepos dingo žmonių aukos su virš 
minėtu varpu? Ar nenumirė 
su dienraščiu "Lietuva."? 

J . Šliogeris. 
Atsakymas.* Varpo komisija 

ant savo laiškų paduodavo 
adresą 3235* So. Halsted str., 
Cbicago, 111. " Draugas" to 
varpo ne*kambino. nei jo pa
laikų padalinime nebuvo. 

ŠIANDIENtai *Am *• 
na atnešti savo taupumus į š i ; 
saugi; stipri; Valstijinę Bank;, 
Ji paranki. Nuošimtis mokamas 
nuo Liepos 1 ant Depozitu padėtu 
prieš Liepos 15 dieną. 

* 

Pinigus siunčiame j Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Sifkartes par

duodamos ant visų linijų. 

Central Nanufactaring District Bank 
A STATE BANK 

1112 West35th Street 
Atdara: Panedėliais, Seredomis ir Subatos vakarais. 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 

. ' " 

AMERIKOS LIETUVIŲ JK — « 

M O K Y K L A ! Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos • 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės. ste- * 
nografijos, typewriting, pirklybos tei- , 
sių, Suv. Valst istorijos, abelnos isto- | i 
rijos, geografijos, politikinės ekonc- ' j 
mijos, pilietystės, d&Uiarašvstės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki i i 
4 valandos po pietų: vakarais nuo $ 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St.. Chicago. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

• V. W. RUTKAUSKAS S 
• ADVOKATAS • 
1 Ofisas Didmiesty!: ! 
^ 29 South La Salle Street | Į | J £ į rĮasaūna ' ^ " ' o e l ^ m u j J 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sia? vaistas tave skilviui yra EATO-

VARPAS. 

Klausimas. Praeitais 1919 
metais vidurvasaryje laisva
maniai "tautininkai" buvo 
pakėlę didelį triukšmų, šau
kiant neva visuotiną Amerikos 
Lietuvių Seimą. Nors tas sei
mas buvo vien laisvamanių 
"tautininkų" partijos, bet pa
vadindami tą seimą visuoti
nu suklaidino kai-kurias ir 
katalikiškas dr-jas bei pavie
nius asmenis. 

Kad lengviaus suklaidint ka
talikus, laisvamaniai buvo su
galvoję triksą, tai yra nulie
dinti varpą, kurį buvo užvar
dinę neva Lietuvos Laistės 
Varpu. Tam varpui .sušerta 
daug riebių aukų. Laisvama
niai žadėjo tą neva laisvės 
varpą pasiųst į Lietuvą taipgi 
visų Amerikos lietuvių vardu { 
ir pastatyt ant Gedimino kai-1 
no, kad skelbtų Lietuvos lai
svę. 

Kada varpas buvo pairamin 
tas taip neva * prakilniom* 
iikslams, nors ir ne laiku, ir 
taip triukšmingai )režiotas 
Chicagos gatvėmis ir nuo miess 
to iki miesto, o kad jis (var
pas) dar nėra pakabintas ant 
Gedimino kalno, tai kur jis 
šiaidien gludi? Suklaidinti 
kataliką i patikėjo 

Kambarts 824 
T*L Centrai 6399 

suvirškinimo, o tas reiškia, kad rel- j 
kia p&meglnU viena. Parduodama t 
pat visus aptiekonua. *'* 

UNTVERSAL 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago, Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomis Ir 

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

| Vakarais, 812 W. 33 St. ! 
K TttI. V a n h -IRSI _ Tei. Tardą 4«81 

i 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovn. motorn ir vy
ru ligų. 

Valandos nuo 10 iki 12 fiSryto: nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 3 0 iki 1. 

Telefonas Drrxet 2880 

K — - . — . 

AR TU ZINAI?-

IlitUlllilHlimitmilIUMHIIIIIIIIIIllllllHM: 

P E A R L O U E E N 
K O N G E R T I N O S 

Dauar yra parvirt-moe ir varto- i 
James daugumos lietuviu, kurie gra- j 
Jija koocertina Ir augStal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine j 
padaryta Suvienytose ValstUoee A-
merike. Mes galime Jaa parūpinti 
augšto 1u*ba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurj įšąlan
čiame dykai. 

6E0R6I & VITJK KilSIG GO. 
1B49 W. 47tk SU Chioago, UL 

l a i s - iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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į kurią Banką Perkelti Savo Taupinamus 
Pinigus nuo Pirmos Dienos Liepos m. 

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

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

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

Tiktai atneškite savo Bankine knigutė mes pertrauksime. Jusu pi
nigus su nuošimčiais kad ir iš kitu miestu be jokio Jums vargo. 

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

.<HiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiriiiriHiiiiniiiiiMi:unnHiiuiniiirMiiiiii!iiiiiiiiii''. 

,,.r,t-.-. p; l ' k H C l» l 

R CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St.. Chicago, m . 
Kurie gaunate paveikslus 15 Lietuvos 

neatideliodaml pasidarykite dauglaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
did.Mlus: Sudedam ant vieno 15 keliu skir
tingu. 

Traukiame paveik&lus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose; grupes, 
pavienius Ir tt. Darba atliekame kucge-
riausia. Phone Drover €3«» 
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A*. ADOMAS A. KARAIiAVS|LAS, gEKAHCIAI RASAI. 
A.» labai sirgau per 8 metus, nnslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevtrinimas pilvelio, nusiabnėjlmas. Kraujo, inkstu- Nervu n 
abelnas spėkq nustojiraas viso kūno. ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos. nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežig. bet niekur.negavau savo sveikatai pagelb*. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaisty. Bltterlo, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstu ir Beumatiimo gyduoles. Ui po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stipr-ti, gerai dirbt. 
Kraujas Betrata, Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutina Viduriu rėžimas 
isnvko po užmušimui visu U«TU- Bėgiu S mėnesiu išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitterla. ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir ns^tlea Dabar jaučiuos 
smagia! ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju Salutaras mylisty ge-
radėjul tr linkiu vlseints savo draugams kreipti** prie Salutaras: 

SALITARAS, 
• CHEMICAL l X S T m T K Baltrėnas. Prof. 

170" So. Halstod St^ Tflephone Canal «417, Cnfcago, HL 

I 

\ 
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i NEW YORKE 
s Inkorporuota ant 200 ,000 doiieriu 

su perviršiu 50,000 dol. 
Pirkite BALTIC STATES BANKO ŠERUS 

vienas Šeras $130.oo 
Baltic States Bank - tai svarbiausia valstybine 

Lietuvių įstaiga 
Brolau ir Sesuo: atminkite, jog mušu tauta, gyvendama 

savistoviai, turės piniginius reikalus su visomis valstybėmis. . 
Daugiausia gi tų reikalų bus su Suvienytomis Valstijomis, 
nes eionai yra didžiausia Lietuvį;; išeivijos prieglauda, Ji šaiis 
tad ir ves didžiausia biznj su Lietuva, mūsų tėvyne. Pirkliau
jant su svetimomis šalimis, Lietuviams reikia turėti savo 
Įstaigas. Bankas šiame atvejyje yra reikalingiausia įstai
ga. Tatai, mes, lietuviai, stokime darban ir sudarykime pil
nai Lietuvišką Banką. 

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

džiaugti tuomi savo pasielgimu. Bankai duoda didžiausius 
pelnus 1918 metuose Suvienytų Valstijų bankai lavė, viduti
niai 58% gryno pelno. Baltic States Bank — Lietuvių Ban
kas — ir-gi bus tokia jstaiga, kuri duos didelį pelnę. 

BANKO INKORPORAVIMAS. 
Baltic States Bank yra inkorporuotas \t>vr Yorkaivalsti-

joje ant 200.000 dolierių. Jau gauta leidimas atidaryti Banką. 
O Xew Yorko vaj^tija Bankus gerai prižiūri, todėl nėra rizi-
ko dedagfc {jSĵ gus*,j Baltic States Banksi arba perkant jo šė
rus. v- Šio Banko įsteigėjas yra W. J. Nash, Irving Natio
nal Bank "o Vice-Pirminaika*; Allan I. Cole, Bankierius iŠ 
Bankers Commercial Security Co.; Advokatas J. S. Lopatto; 
M. W. Busli, Lietuvos Atstatymo Bendrovės iždininkas; A. 
B. Strimaitis, plačiai žinomas veikėjas. 

LIETUVIAI TURI TURĖT DAUGIAUSIA Š*RŲ\ 
Amerikonai, kol kas prie šio Banko prisidėjo su maža 

šėrų dalimi: tiktai pora žmonių paėmė po 10 šėrų. Bet jei 
jiems parduotume — tai jie paimtų visus šėrus. Banko val
dybos noru yra visus šėrus parduoti Lietuviams. Viso iš
parduota jau apie 1000 šėrų. Veik visas tas skaitlius yra lie
tuvių užpirktas. Dar liko parduoti suvirs 900 šėrų. Norima, 
tad kad ir šiuos šėrus Lietuviai nupirktų. — Pasistengiate, 
tat, Broliai ir Seserys! 

ĮSTOJIMO TEISĖS. 
Baltic States Banko vienas šėras kaštuoja $130.00. Gali

ma pirkti po vienų šėrą ir daugiau. Bankas inkorporuotas 
ant $200.000. Perviršiaus turi būti $50.000. Organizavime iš
laidoms rėkia turėti $10.000. Viso turi but sukelta $260.000. 
00. 

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

Bankas bus atidarytas. Įrengiama komodemiškiausia, kaip ir 
visų Amerikonų vėliausiai įsteigtų Bankų. Bankui parinkta 
labai patogi vieta, Apielinkėje Bankų visai nėra. Tikimasi, 
pačioje pradžioje, gauti apie $3.000.000 taupymo skyrium ir 
apie $2,000.000 čekių skyrium. AheLnai per metus Bankas 
turės apie $10,000.000 apyvartos. — Dividendai bus mokžtna 
iš gryno pelno. Šėrų vertė augs greitai ir sieks augšto laips
nio. 

NAUDOKITĖS PROGA. 
Lietuviai, žinokite, kad Xew Yarko Bankai duoda did

žiausių pelnę! Iš čionai plaukia pasaulinis biznis, plauks rr 
Lietuvių biznio. Naudokitės proga. Broliai ir Seserys, dėki
tės prie šio Banko, pirkdami jo Šėrus. Vienas šėras kaštuoja 
tiktai $130.00. 

BANKO VEDĖJAI: 
Baltic States Bank vedėjiais yra' Pirmininkas — Advo

katas J. S. Lopatto; Vice-Pirmininkas —M. W. Bush; Kasinin
kas ir Banko vedėjais — Amerikietis A. I. Cole; Direktoriai 
— W. J. Nash ir A. B. Strimaitis 

a 
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Baltic States Bank yra Valstijine 
(State Bank) 

Pirkite greitai Baltic States Banko šėrus, jį norima tuoj aus atidaryti. Pirkdami 
Baltic Stales Banko Šėrų čekius ar Money Orderius išrašykite Baltic States Bank 
vardu ir siųskite šiuomi adresu: BALTIC STATES BANK 

294 — 8th ATC, 
New York, N. Y. 

L RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJB KAMPELIS. 

Maža pertrauka. 

Užstojus vasaros karščiams, 
neparanku yra žmonėms rink
tis į svetaines ir klausyti tvan
kiame ore prakalbų. Kiekvie
nas darbininkas, po karštos 
darbo dienos, nori vakarais 
pakvėpuoti tyresniu oru. Kai-
kuriose vietose yra rengiama 
visoki išvažiavimai—piknikai. 
Taigi L. R K. R. D. skyriam* 
kreipiame dome, kad ir jie 
stengtųsi šį bei ta Lietuvos 
našlaičiams vasaros laiku nu
veikti. 

A.PETRATIS 

Naujas Adresu. 

Nuo liepos 1 dienos L. R. 

i 
Į 

IK. R, D. raštinės persiksHa\ 
j naują vieta, būtent 222 So. 9th 
Street, Brooklyn, N Y. Taigi 

I visais reikalais viršminėtos or-
[ganizacijos* ir prašome nuro-
Įdytu adresu kreipties. 

Nesiusti jau senų drabužių. 
Liet. B>. K. R. Draugijos 

skyrių ir abelnai liet. visuo
menės praSome nesiųsti mums 
persiuntimui Lietuvon senę 
drabužių, nes šiuo laiku yra 
labai sunku gauti laivas. Ku
rie turi surinkę kareiviams 
dovanų, tai lai pasiunčia jas 
greitai Centram Taipgi pra
šome prilįsti kareivių dra-

! 

panų. 
Atstovai. 

* | iĄjuhus Balsevičių 
šiuo laiku 

v 
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Atvažiavę iš Lietuvos, " Vai-
3 keli0 Jezam?" Draugijos Kau-
Įne, atstovai Jonas Šeškevičius 

lankosi 
po Pensilvenija 

Vnlkes Barre apielinkėje. J. 
Balsevičius' netrukus žada 
grįžti atgal Lietuvon. L. R. K. 
R. D. žada suteikti draugijai 
paramų pataisymui gautų nuo 
Lietuvos valdžios našlaičiams 
namų. 

Naujos garbės vertos 
Draugijos. 

L. D. S. 76 kuopa iš Jersey 
City, N. J. paaukojo Lietuvos 
našlaičių namui Katine $25. 
00. Dailės Draugija "Siety
nas" So. Maaeliester, Conn. 
aukojo našlaičiams $10.00. Ap-
siginimo Kliubas No. Abing-
tone, Mass. prisiuntė viršmi-
nėtam tikslui $19.00. Varde 
Lietuvos našlaičių, siunčiame 
viršminėtoms draugijoms nuo
širdžiausi ačiū. Katra bus da
bar sekanti draugija? 

Gauti Pinigai 

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

Brighton, Jfoss. £00.00: 
Brooklyn, X. Y. (18 sk.) $70. 
08; No. Abington, Mass. $19. 
00; ETudson, Mass. $13.00; 
Brooklyn, NT. Y. (13 sk.) $112. 
10c Brooklyn, N. Y. "Garso" 
n«me $13.0*}; Brooklyn N. Y. 
(6v. Jurgio p*rap.) $100.00; 
Detroit, Mich. $106.00: Xew.ark 
N. J. $94. 53; Greenfield, Mass. 
$113.65; AVaterbury, Conn. 
$100.00; Nonrood, Mass. $58. 
00; Xew Haveo, Conn. $29f>. 
92; Worcester, Mass. $200.00; 
Portage, Pa. $K).00: Rnmford, 
Me. $58. 00; 8w. Manchester, 
Conn. $10.00; Balrimore, Md. 
$230.00; Elizabetli, X. J. $200. 
00; So. Boston, Mass. $200.00; 
Bridgeport, C«jm. $6*7.18; 
Milvaukee,. Wis. $150.00. 

Visais organizacijos reika-j 
lais visuomet kreipkitės pas 
sekretorių, 

J. fnmasonis, 
So. 9th Str., 

5n>okiyn,if. Y 

S. L. FABIAN 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai 

3249 South Halsted Street Chicago, Illinois 
Bouievard 611 

Yra plačiai hetuviains žinoma įstaiga savo sažiniškumu, rūpestingumu ir mo
kėjimu atlikti savo prideristės. 

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

Pampina reikalingas popieras ir PASFOKTUS ir ima až savo patarnavimą 
$5.00. Per šita ofisą yra Šimtai žmonių išvaziavia. 

Parduoda iafvokorte* į Lietuva ir visas kitas svieto dalis ant geriausiu laivų 
kompanijų per L1EPOJU, Danziga, Francija ir visus kitus portus. 

EUROPEAN AMERICAN BUREAo yra pilnai atsakominga įstaiga ir atfekr 
viską gerai «• greitai. 

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

AMBEIEOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PRISIŲSTAS 
VISUOMENEI PRANE

ŠIMAS. 

Philadelphijos uosto darbi-j 
ninku organizacija, kuri nesu
vienyta su Internaeijonali&ka 
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 Atlantiko kranto 
algų mokestis. Sutartis mato-j 
mai buvo nepaisėta; rezulta-; 
tas — didelis trukdymas, ir! 
blėdis išsiuntinėjimui Phila-j 
delphijos uoste. 

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

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

Atlantiko kranto jurininkų 
ugnegesių, marininkų, virėjų 
ir maistininkų organizacijos 
pasirašė po sutarimu, kuris 
atnaujina dabartinę alga-

Suv. Valstijų Laivyno Bor-
das jaučia, jog viršminėtas 
padidinimas algų savo laivų j 
veikime negali būti pavelytas» 
ir tas buvo pranešta visiems 
operatoriams ir direktoriams. 

GRAMAFONAI 
Geriausių isdirbysč'ių gvarantuoti ant 10 metų, 

parsiduoda už numažintą kainų, prie kožno gramafo-
no pridedame 5 rekordus dykai. 

Grafonola C. kaip ant 
paveikslo so gerais du-
bcltavais spriugšais, mo
toru; išduoda skambu ir 
gražų balsą. Kaina $50. y «» « . j . 
00. Labai paranki j Lie
tuvą parsivežti. $ 5 0 a O O 

Kitų modeliai gramafonų kaina nuo $15.00 iki $4O0. 
Kitur už prisiuntima, neruokuojame. 

Krautuvė atdara Nedėliomis visą dieną. 
Nauji gražiausi lietuviški rekordai 

E4535 Jaunavedžio Passiskundimas ir Tarditoja, Dialogas. 
E4536 Pavasario Dainos ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmas. 
E4537 Piemenėlis ir Pavasaryje, F. PfetreusteK 
B4237 Jonas Sunkis ir Maušo Kelionė, Dialogas. 
E4475 Girtuoklis, 3Tetavonė ir Pasakos St̂ >uklai. 
E4272 Spragilų Daina ir Strazdelis-. Petrauskas. 
E4474 Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužą Petrauskas. 
E4416 Mylimoji Polka ir Vestuvių Valcas. 
E4363 Kas Smbatos Vakarą ir Jau Ssnlute. Leidžias. 
E3417 Padespanas ir Mazurka. 
E2356 Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykei Nemunėlis Teka. 
E2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė. 
E2358 Darbininkų Marseletė ir Sukeikime Kovą. 
E31£1 Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo: 
E41S1 Alvito Ežero Bango* ir Pilviškių Valcaa. 

Kataliogą pasiunčiame kožnam dykm. 
Didžiausia Krautuvė Gramofonų, Knygų, Auksinių daiktų 

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 S K Halsted St, Chicago,!!!. 

PIDZHUSII Į JETUVtSKA W J W t CHICiieOJE 

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0 
Musu krautuvė—viena iš didžiausiu Cbicagoje 
P.-H;:M?-~r už žc~::-.z? 8 kaina, bi^ k'-;;- :-. :~ :;ecst:Ri. 

Mssinrhu laiškarr.s ur::k̂ -".ri •- f̂isn ds-har? yra EST̂ ai:-
sios msdos. irzl.iikr.rn visok;,:s kikrrh^tjs. žiedus šlinbi-
r.:-:s» ;r deimantinius; vrr;t'jaf"r;!i« lirt':r;5kaiR rekordais ir 
ifoneertinių geriausių, armonikų mm.-:: ii nmsiškų :sd:r-
bgrsfių. Balalaiitų, fiįtarų ir smuikų, h Uį t& nfldlk t%t> 
bOM visokitis ženklas draugystėms, taisome UakroARl h 
muzikaJiškus instrumentus atsakančiai 

Sfenonas P Kaz!awski 
j . 

4632 So ASHLAND A VE.. CHICAGO, ILL 

. , 

http://irzl.iikr.rn
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LIETUVOS BONŲ PIRKO kas nori nusipirkti Lietuvos 
ŠIE I Bonų.'' Išgirdą p. Norkus su

riko: "Ne tavo dalykas, lik 
. rašykite ŽDaoaąs į Sandara 

_ W iKaip pabaigsime, aš pasakysiu 
apie bonus." Laukiame, l'a-

Kazimieras Vaieekėna> 
Povilas Senienas 
Pranciškus Rubutis . . . . 50.00 
Adomas Vakekėnas . . . . 50.001 
Mateušas Budris 100.00 
Pranciškus Jakaitis . . 100.00 
Kotrina Jakaitienė . . . . 190.00 
Stanislovas Skukauskas 50.00 
Ona Skukauskienė 50.00 
Visi iš North Fond du Lac 

j Wis. Tai visai mažytė lietu-
1 vių kolonija, gal kokių dešim

ties šeimynų, bet nupirko 
Bonų sulyginamai labai daug. 
Tikrai verta pagirti juos vi
sus ir ypač Kazimierą. Vaiee-
kėnų, katras anot jo paties žo
džių "myli patarnauti! 

DETROIT. MICE.. 
HE S E 

t 

baigęs užrašinėjimą užeina vėl 
ant palaipos ir pradeda skait
liuoti, kiek turės Lietuvos lai
kraščių. Pasisakė turės vit-is 
kiek Lietuvoj išeina, bei dien
raščio ' ' Laisvės'' nemi nėjo, 
del to, kad tas dienraštis yra 
Krikščionių-Demokratų. Po to 
pradėjo plūsti ant vieno žmo
gaus, kuris pasisakę nenorjs 
prisirašyti prie Sandaros, nes 
prigulįs prie Krikščionių-De
mokratų partijos. Apdrabstęs 
purvais tą žmogų sako, kad 
Vyčiai ir bolševikai tai tas 
pats. Sveikų smegenų žmogus 

'J-
— s 

i 

VISI 

pirktų'Paskolos Bonus, kaip 
šitos kolonijos gyventojai, tai 
jau senai butų 10 milijonų iš
pirkta). 
Fe&eija Abromaitė, R N. 

lietuviam ir Lietuvai." Jeign t u o j a u s ^ „ 0 ^ p r i e kokio 
-•-••' žmonių rųšie* prilygsta libera

lų pliauškalas. Paskui paėmęs 
Saadajos įstatus pradeda skai
tyti: "Čia, sako, yra Kudir
kos žodžiai: nori tikėk, norr ne 
tik buk geras žmogus.'Taigi 
ir mušu Įstatai to# reikalauja 
Mes, sako, duodame laisvę vi-
. rCTITOV * •• -%* 

Toliau skaitydamas Įstatus 
sako: "KrikščionJųDemokratę 
vadas šuva pakastas Karevi
čius (vietoj vyskupas sako šu-
va) norėjo užsodinti Lietuvai 
karalių Urachą, ir mokino ' Tė-

[ve mūsų'. Kada pamatė, kad 

(Nursė) 
Mvkolas Šalna 
Joaas Garnis 
Taėas Bikncvičius .. 
Latf slovas Kalvelis . . 
Nikod. Vaitkevičius.... 
Juozapas Tripanas . . . 
Antanas Bagdonas . . . 

(Totedo Ohio.) 
Antanas Šuipis 

.im,m 
5000 

..&.W 

..50.00 

. .50.00 
100.00 

. 50.00 

.100.00 
] 

50.00 

Mažai' laikraščiuose matosi' 
žinių iš Lietuvos Vyčių 79 kp. 
priaugamųjų skyrio darbuo
tės. Birželio 18 d, š. m., 5 va
landą vakare, Šv. Jurgio baž
nytinėj svetainėj įvyko nepa
prastas pusmetinis susirinki
mas, kurį atidarė pirm. A. Baš
kauskaitė malda. Nesi radus 
naujų narių, rast. J. Gustai
tis perskaitė protokole, kuris 
vienbalsiai tapo priimtas. Po! 
to buvo svarstoma nupirkti 
vaikams naują bolę. Į komisiją 
išrinkti: J. Gustaitis ir J. Ka-
sevičius. 

Nutarta įrengti vakarą si. 
programa ir atvaidinti korae-
dijėlę "Nepasisekė Marytei". 
Vakaras įvyks apie pradžią, 
arba pabaigą, rugpjūčio mėne
sio. 

Ant. galo tapo išrinkta nau
ja valdyba, kurion inėjo: Pirm 
J. Gustaitis, vice-pkm. — E. 
Janeaitė, prot. rast. — J. Ka
sevičius, fin. rast. — S. Buk-
šaitė, ižd. — A. Bukšaitė, ižd. 
glob. — J. Jeselioniutė ir Ant. 
Žigulis, Organ. :A. Bjikšaitė, 
J. Kasevičius, E. Jančaitė ir 
J. Kasevičius. 

Naujai valdybai užėmus sa
vo vietas, susirinkusieji apdo-
vonojo ją gausiais aplodis
mentais. 

Tikimės, kad ši valdyba uo
liai darbuosis. Reikia pažymė
ti, kad priaugamieji vyčiai 
jau daug gero padarė Bažny
čiai ir visai tautai. Visi uoliai 

VASARNAMIAI ANT 
BANDOS. 

Kurie rengėtės ant ilgesnio1! 
laiko praleisti pasilsio (vaka-ij; 
ei jų) dienas, o labjausia šei-jjjj 
mynos, tai galite gauti pui-il 
kių vasarnamiu (Cottages) j J 
arba pavienių kambarių ant!(i 
jau senai Lietuviams žinomos j į 
(Lemont's Resort Karmos, So- " 
dus, Mich.) 

Vasarnamiai ir pavįeni ka
mbariai passiranduos su lovo-
wv»c> . . . . ! « i » . . . ...~. - . x : . 
" " ^ ! I O I ^ I U O p a i JI j . lUICS 

pasigaminti. Visokie valgiai 
— mėsa ir grocernė — yra 
pristatomi ant vietos kožna 
diena, per bučerių iš Benton 
Harbor. 

Norite platesnių žinių, mel
džiu rašyti pas 

A. J. LEM0NT. 
Lemont's Resort Farm, 

Sodus, Michigan. 

\ 

Rengiamas 

Liet Darbininką Są-gos 20-tos Kp. 
% 

. Nedelioj, Liepos-J uly 4 ,1920 
BERGMAN'S DARŽE • 

Kiverside, 111. 
PRADŽIA 10-tą VALANDĄ RYTE. 

Gerbiami, darbininkai ir darbininkės, mes dirbame prie įvairių užsiėmimų per 
ištisas savaites surukusiame mieste, o sulaukę nedėldienio, beabejo, važiuojame kur 
į laukus ant tyro oro praleisti laiką. Tai sulaukę 4 dienos liepos visi važiuokime j 
darbininkų parengtą pikniką, kur visi sykiu galėsime linksniai praleisti laiką, ant 
tyro oro, prie linksmos muzikos. Kviečia LIET. D. S. 20 KUOPA. 

MŪRINIS NAMAS UŽ 
$8,500,00 
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Petras Gotautas 50.00,negalės to padaryti, tai ir jie dirba, kad tik sudaryti didelę 
Juzela Rupslaukaite . . 50.00j pasfcejbė laisvę, net didesnę ui| priaugamųjų Vyčių kuopą De-
Juzefa Tylentikė 50.00;Knl^viVn«" Pastato* fr.liwn t™;** bo lševikus. 

;r vėi 
Paskaitęs toliau 

iouvct p<uvaov<us. 
žmonėms 

' 

Juzefą Tylentikė 
Jonas Baltuška 50,00 
Pranciškns Gricius . . . . 100.00 j Kunigai sako, kad 
Antanas Zableckis .. . . 50.00! norėti iš dvaru žemės yra di-
Stanislovas šlepavičiHs ..5{M)a j (Jelė nuodėmė. Aš turiu ir do-
B. N. Barsis 50.00 kumentus." Amerikos lietuviai 

l #* i 

( 

.- j(Roi?k4prd. Bl) 
Juozapas Austrevičius .. 50.00 

Sbeboygan, Wis.) 
Ar negražus Lietuvos pilie

čių būrelis? Jisai susidarė la 

Krik. Demokratai turėtų pa
reikalauti, kad žodį šuva mes 
tą ant vyskupo Karevičio ir 
Krik. Demokratų liberalų tau
škalas atšauktų ir įsidėtų į bur 

troite. 
Lai gyvuoja darbštusis jau

nimas! 
A. Bukšaitė. 

WESTVILLE( ILL. 

Baltu spaustu plitu namas, 2 
fialai, 5 ir 6 ruimai. Garu šildo
mas. 2, garinei pečių. 7 pėdų bei-
sementas. Kieto medžio padlago^ 
durys ir vėliausios mados intaisi-
mai Toiletuose porcelcnes padla-
gos, sinkos, vanos, ir sienos. Gra
žioj apygardoj arti bulvaro ir 
Sherman parko 5520 S. Elizabeth 
S t 

Mes turime ir daugiau namu. 
gražiose apygardose. Norintieje 
pirkti namą, kreipkitės pas 

ZOLP& BARČUS,. 
4547 S. Hemštage Ave. 
Tcl. Yards 145 Chicago, 171, 
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M * PIKNIKAS 
Parengtas 

CHICAG0S LIETUVIŲ PAŠALPOS KLIUBO 

Panedelyj, Liepos 5, 1920 • 
NATIONAL DARŽE. Riverside, UI. 

" T. 

Pradžia 9 vai. iš ryto. . Įžanga 30c. ypaiai 
Taipgi Širdingai kviečiame virus jaunus ir senus at silankyti ant mušu didelio pikniko, nes bus vienas iš 

puikiausiu piknikų. Jaunieji prie geros muzikos galėsite gražiai pasišokti, o senesnieji tyro oro pakvie-
puoti, o mes visus svečius užganėdinsime. Kviečia KOMITETAS. 
PASARGA: U vfenj dalhj niio>t<> imkite bilia karas, iki 22-ros. nuo 22ros iki La Grange, o La Grange 
iki pat darini. 

±= = E = = i ^ m 
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bai greitai — j vienį savaitę :(ną.. "Mes, sako, balsavime ėjo-

Liepos 4 d, t. y. nedelioj 
priaugamieji vyčiai čia rengia 
gražų vakarėlį. Bus išpildyta 
graži programa. Geistina, kad 
didieji vyčiai savo skaitlingu 

į \ &_?****?* P**"*! B o n , i uZ m e M t K r--^m-"k i e t^D e s k i la tS i lank>-rau paremtų maiuo-i, KENOSHA, WIS. 

$1,750.00. | taip mūsų tėvas ar motina bu
tų nebalsavę už mus. Džiau
giasi liberalas, kad apgavo 

Birželio 2o d., sių metų, tau- savo tėvą ir motiną. Paskui 
tmmkai laisvamaniai surengė idal i l10 žmonėms konvertus, kad 
prakalbas savo vadui' 'Sandą- į d ė t , i a u k a s ^eprigulmybės 
w»- reaaKtonm UOTSOI. L*]*0™^ Sako: "Tas fondas 
pi-akaloų rengėjų buvau girde-1 r e n u a S f̂a** D u o k i t e Uek 

kas galite." ,»es, kau iose prakaioose bus 
agituojama už Lietuvos Lais-
wws rasKoią. laigi, manyda
mas, kad bus progos parauoti 
Lietuvos Laisves bonų, nuė
jau ir aš. Žmonių radau apie 
peaketą desetkų, 

J^al Dedamas apie bolševizmą 
liberalas IŽusijos bolševikus iš 
gyrė, o lietuviškus išniekino, iš 
ojaurojo, kiek tik galėjo, 
stengdamasis padaryti susi-
r t ";usiems juojta JJžors vkto-
aiK ir tiesos pasakė, bet to-
î a;s bjaurojimais meko ne

yra 

I 

Matote, kam įsteigtas 
Xepr. Fondas. 

Išlindo yla iš maišo. Pa
čiame svarbiausiame momen
te, kada Lietuvos reikalai di
džiausiame įtempime, kada su-
didžiausiu pasišventimu reikė
tų dirbti išvien, kad išpirkti 
Lietuvos bonus ir sustiprinti 
šalies laisvę, tuom tarpu li
beralai savo prakalbose bjau
roja ne savo pažiūrų žmones ir 
trukdo tėvynės darbą. Libera
lai nieko daugiau nemato kaip 
tik patys save ir Šliupą, prieš 

guuina pataisyti ,bei padaryuj ^ ^ keliaklupsčiais eina. 
Sako: ' 'Jis (Šliupas) išvaži
nėjo Prancūziją ir Angliją," 
bet nepasakė, ką gero padarė 
Lie i vai. * 

Norėta duoti klausimų. Bet 
Norkus atsakė: "Kaip parva
žiuosiu namo, pasimokinsiu, 
jus prisiusite man 90 do!., tai 
tada atvažiuosiu ji':i:s J:tsiky 
ri.:' Nemokyti ir muauklėti 
žmonės vi?ado? moka kuobjau-
riaufia koliotie* \Httjdami ne-
gi-.i/,ius žodžiu-, o n.-moka at
sakyti protingiems klausi
mams. Senas kenosbietis 

sietuvai gero. .Baigdamas pir
mą kalbą pranešė, kad bus pus 
vaiandžio pertrauka, nes visus, 
gura, turis* padaryti Lietuvos 
paia^ais, t y. prirašyti prie 
liberališkos Sandaros, Pa bai-
įįpį kalbą pašaukė daugybę 
raštininkų ir leidosi į žmones, 
• n s nenorėjo rašyties, tą 
ni-Mo. Prakalbų rengėjas p. P. 
[leisis, greičiau perėjęs savo 

ūkti: '"Gal 

A r e f » A T | * '«. FMMJONftS 

sius. 
Paukštelis. 

WESTVLLLE, ILL. 

Birželio 27 d. vietinė vyčių 
kuopa buvo įrengus išvažiavi
mą. Ankstį rytą susirinko baž
nyčion išklausyti pirmųjų Šv. 
mišių. Gi choras ant vargonų 
giedojo. Apie 9-tfeį valandą .vi
si išvažiavo. 

Per sumą giedojo mažųjų 
vyčių, choras. Apie 4 vai. iš
važiavimo vieton atvyko kle
bonas su vargonininku. Tuo 
tarpu mergaitės parengė sta
lus ir visus pakvietė prie už
kandžių. Atkalbėta malda ir 
prasidėjo pietus. Valgant pa
sakyta daug prakalbėlių, linkė 
jimų 
navo kelias lietuviškas dainas. 
Paskui vėl visi sugrįžo prie 
žaidimų. 
Šitame vyčių išvažiavime bu

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

Vakare grįžo namo visi pilni 
džiaugsmo, pasitenkinimo ir 
energijos. 

Bamb. 

REIKALINGOS 
Moteris — nuo — 18 iki 45 me

tų amžiaus. Mokintis siūti ranka 
gera mokestis, joi^u esi gali su a-
data. 

Atsišaukite tuojaus. 
Alfred Decker and Oohn 

Employmeat Departament 
S. Wm Cor. Van Burea & 

Franklin Str. 

ANT PARDAVIMO. 
Biznio vietos ant Halsted St. tarp 
32 ir 33 gatvių. Medinis namas. 
2 augštu, storas ir kambariai del 
gyvenimo, 2 flatai viršui storo. 
4 ir 5 kambariai preke $9.000 dol. 

Medinis namas, storas ir kamba
riai del gyvenimo. 2 flatai viršui 
storo 5 ir 6 kambariai preke $10,-
500. 

REIKALINGI LEIBERIAI = 
Gera alga ir bonus. Atsišau- 5 
kitę: | 

WESTERN FELT WORKS f 
4115 Ogtien Av ,̂ * = 

22nd ir Orawford Ave. = 
, 1 g 

REIKALINGA LK&FLVA1TĖ. = 
I>ardavėja. Gera alga. Atsišaukite: S 
H. STRUZY*A. | 

S221-25 S. Mor^aii Str. i S 

- DIDELIS i 

PAILsKOJIMAL 
Paieškas brolio Zigmonto Stan-

bergo, paeina Suvalkų redybos, Ma
rijampolės apskrtfio, Šunskų TalS -̂
Mukoles kaimo, išvažiavo iš Lietu
vos 19?0, paskutiniais laikais gyvenu 
Clevelande, Ohio. Kas apte ji žino
tų arba jie pats lai atsišaukia i 

KAOTATAVICrCS. 
\ oki>ka gatvė. A. J. arte lioi.-oga-
la stoties Viršininkui. 

ZIGMONTUI S T E y M K G l T 

Didelis mūrinis namas, 3 augšr 
tu. 6 pagyvenimai, mėnesine randa 
80 dol. preke $7.500. 

Du mūriniai namai, dviejų aug-
itų, po 5 ir 6 kambarius, vienas 
$2,700 antras $2.500. 

Puiki farma. 70 akeni žemes, 
Ant galo eboras padai-^visa dirbama 20 myliu nuo Chi-

cagos, budinku vertė $8.000. dol. 
parsiduoda su visais gj_vuliais j -

! . : . . _ ; _ i J. :»^ ;« : . . _ X i ; * t / \ 
i n i m m A it L-, l. i r i i u o mcovi $ i v , -
000 doi. likusi ant mortgadge 
preke $33,500 dol. del platesiuu 
žinių kreipkitės 

A. PETRAITIS & CO. 
3249 So Halsted Str. 

SVARBU MELROSEPAR 
KIEČIAMS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL ESTATE~rNS\JRANCE 

ESBOKAM AMEKICAI B I K A I 
S-u«!t h m p s -P»r#e»d* t«i»«Mit»i 

N O T A R U l j ^ A S 

: 

PRANEŠIMAS 
Mg Vyčių Bendrovės sū
rimas neįvyks šioje pir 
snyj Liepos 5 d. iš prie-
LT A TT:̂ i"*;kOf. ĖV9ntS£. 

Valdyba. 

N'edėlioj. liepos 4 d., š. m., 
valandą po pietų, pono Ig. 

Vaičiulio svetainėje (Lake ir 
•J23-čio< gatvės) Melrose, Park, 

111. įvyks svarbib>- prakalbos. 
Kalbės vi*ienk< K^r»i žinotna> 
>tu<l<»Btas Al. Ra<"kus. 

Tai^i visus kviečiame atsi
lankyti ir L?°ir§lL 

Rengėjai. 

\ . \T PAHnAVIMO 
namų rak»cdai (furnlture) visus sy
kiu arba atskira:, persiduos pigiai, 
nes važiuoju greitai Uetuvon. Taip
gi turiu parduoti visa "out fit" plu-
mberio jrankius Moolat. 

F. STANIOBIS. 
H M Milteni Av<\ ( linago. ih. 

ANT PARDAVIMO 
2 attpSfiv murinis narnas 4 flatu su 
dviem krautuv/uii. su kaiflbariais už
pakalyj moderniška*. P&rslduods už 
labai prieinama k-iina. 

173J-S9 Vi, 41 Str. 
Savininką*. 

17S3 W. M S(r. 
_ I 

AXT PARDAVIMO. 
pirnade klosos moderniška skrybėlių 
krontiivi Orrn ?.i«t»vįu ir l>«vku 
apgyventtjj vietoj. D*l nekuriu prie-jtaa per 
M$?\\i turi bufi parduota. 

Paieškau bučeriaus mokančio lietu
viškai ir lenkiškai. Atsišaukite: 

A. S. 
12SO0 S. EgienJd Ave. 

/ Wcst PuHmaa, UI. 
Telefonas Pullman S890. 

Rengiamas 

Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos | 
Panos Parapijos f 

NEDĖLIOJ, LIEPOS 4, 1920 f 
PARAPIJOS DARŽE 44-tk ir FairfiekJ Ave. | 

Pradžia 4 vai. po pietų, f 

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

i 
mimmiimuiMHMiiHiHCiHuimiiMti* 
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VAKARINES ŽVAIGŽDES KLIUBO Iš CICERO 

Karaiina Tucevičienė iš Kaulio 
miesto (V>-taut prosp. No. 15) ise-
ko savo dukters OBOS Bieiinckieneės, 
gjvenusios Rochester, N. Y. North 
str. 284 U. S. Amerika. 

Prašau kiti) laikraščių perspaus
dinti. 

Su tikra pagarba, 
Karaiina TuceTttC-ene. 

.Kaunas. , 
. U, VTtaato prosp. >"». ••'•• 

Lieta va. 

ANT P.UvDAVLMO 
Crrc»er!»ė. s-proi vietoj. PrietA.'ttis par
davimo savininkas važiuoja j mainas. 
4544 S. Paulina Str. Chicae*. IH. 

lt U\*u*iJ 
v r . /~m 

Pane<Wyje, liepos (Ji ly) 5 d., 192f M. 
atsibus didžiajnc No. 1 

Chernausko Darže, Lyons, Ifl. 
AMERIKOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTES DIENOJE 
Pradžia 9 vai. iš ryto Tikicfai 3oc. Ypatai 

' Lietuviai ir LietAivės visi be skirtumo, kaip seni taip jauni 
m at si lankykite j šj Pikniką pakvėpuoti tyru ora o tas prailgins 
| jusu amžj Yisus užkvieria KLIl'BO KOMITETAS 

S 
I 
t 
• I • I I • 
: 
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PARSIDUODA = 
2 Automobiiai: vienas 5 sėdynių, an-!«g 
tras mažas trokas. geras prie mažo j 3 
biznio, abudu geram stovyj. Galima j 3 
matyti vakarais nuo 6 iki 10 vakare. | £ 
S126 S. Lowe Ave. = 

Ant 3-«u lubn.! E 

MimitmmtriniiriiiiiiHt«HtwmimiHnniiiiinMtUHWWiHi)i»iMttiRiiwiiiiiii>iititt 
s —• 
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Trečias Metinis Ukiniku 1 
Piknikas 

PARSIDIODA AUTOMOBILI l S. 
1916 5 passenper naujas stogas nau
ji .tajeriai,, pigiausias visam mieste 
$475.04. 
1545 W. 4«th Str. 

Pitone Yairts 712."> 

PIGIAI Ot GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

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

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS A OO. 

3114 S. Halsted st . Ohieapo. IU-

am PARDA\TMO 
puiki ir graži Grcawnf' ir Saldaini? 
Krautuve, ruikioj vletnj. Lietuvių 
ir I^nkų apgyventoj. Biznis išdirb-

8 metus. 
KA7. VENTKTS. 

325« So. Morssa St. 4332 So. Hcrmitage Are. 

Ant šventa 4 Liepos, Lietuvių Ūkininkų Susivie- ~ 
nijimo Hart, Michigan, GURNEY PARKE, jęražiame = 
Miške ant kranto upės. Programoj dalyvaus ponia M. | 
Dundu lieno su bnrių giedorių. Panelė Aldona Grušaitė, r 
smuikai ir korneto solo ir dainuos G. Witingas smui- 5 
kas solo. Witinga.< ir u l̂ė B. Matuliutė smuiką ir pijanti |= 
duetas. Mergelių deklemacijos. Bus 'žaislų, skanių už- ^ 

a kandžių ir gėrimų. Atsilankykite kur bus gera proga 
s pasižiūrėti mūsų gražios Lietuvių kolonijos. Vietos 
r bus pas mušu Ūkininkus pabūt kati ir ilgai. Mūsų ko-
S niitetas lauks ant stotiem su automobiliais subatoj, ir i 
s nedėlioj. s 
i s 
£ Vardan Draugių Ignas Smetona, Prot. rast. | 
s i 
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DRJUGAS Šeštadienis, liepos 3 1920 
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Chicagos Labdarybės Sąjungos 
Nedėlioj, Liepos-J uly 18 d. 1920 

3 

Bergmans Darže, Rivenide, III. 
ĮŽANGA NEBRANGI 

Ju.sų atsilankymai ant šio pikniko arm-š dvi«-u'.ą nuodą; rieąąjn i 
jus gražiai ir dorai laikjį praleisite, o antrą, kad tuo puriu kartu parein
a t e našlaičius, kurie jmų paramos laukia. Apar t piknik0 bus žymus kal
bėtoja?, kuris jums labai plačiai paaiškins apie organizaciją. 

Nuoširdžiai kviečia visus Našlaičiai. 

Kurie yra paėmę pardavinėti serijas, meldžiami yra jas -grąžinti ne 
vėliau kaip 16 Liepos t. v. uėtnvčioje • — 

f J Komitetas. 

s— 
Lite 
fa 

«T 
y. 

h n 

16.%' 

CHICAGOJE. 
• 

s— ~ž 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. VAISTININKAS PAŠOVĖ 
VIENA PLĖŠIKĄ. 

Šeštadienis, liepos 3 d., 
ftr. Ireniejus. 

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

Jis iškalno nujautė jii atė
jima. 

IŠ CHICAGOS HFTIMII 
KOLONIJŲ, 

LIETUVOS LAISVĖS PAS
KOLA CHICAGOJ IR APY

LINKĖJ. 

lllli:iii:i!HIIIIIIIH!!HlliinillMllllllllllllll 

Panedėlyje, 5 d. liepos — 
Neprignlmybės Dienos pami
nėjimas. "Draugo" Ofisas 
bus uždarytas. Laikraštis tą 
dieną, neišeis. 

IIIIIIfliilIlIlIlIflIlIlIllHIIIIIIitlIfltlIlIlHIIU 
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DAUG GIMIMU NEUŽRE 
GISTRUOTA CHICAGOJE. 

Taip tvirtina sveikumo korai-
sijonierius. 

Chicagos* sveikumo koinisi-
jonierius l)r. RobtBflpO ap
skaičiavo, jog ]X>r praėjusius 
18 mėnesių Cliieagoje iri
me 98,412 kūdikiu. Tr iš 
tu riangitn 26 tūkstančiai vi
sai neužregistruota. 
,-Neužreiristruotus ' kūdikius 

^surasti komisijonierius pasky
rė 38 mokyklų sveikumo nur-
ses. 

Bo to, paskyrė komitetą iš
klausyti kaltinamu tėvu ir gy
dytoju, katrie bus susekti, ko 
del jie neužregistravo kūdikiu 
Vž nerecistravinia vra aš 
triu bausmių. 

NEPATENKINTA STATE 
PUBLIC UTILITIES KOMI

SIJA. 

Vaistininką-; A. Harris, 500 
N o r a Hauilhu ave., kurs ]>er-
niai pašovė vieną plėšiką, 
kuomet buvu užpulta vaistinė, 
tą pilti padarė jis iv užvakar, 
kuomet* trys plėšikai su re
volveriais i nėjo vaistinėn. 

Vieną plėšiką jis sužeidė. 
Bet ji:- visi pabėgo automo
biliu. Gatvėse, kur stovėjo au
tomobilius, atrasta kraujo la-
sai. 

Plėšikai važiavo pilku auto 
mobiliu. Pirm užpnlsiant Ha-
rriso vaistinę, jie atliko du 
kitu piktu darbu. 

Pirmiausia jie apiplėšė ei
nanti namo Alen (iranier, 
121(> Cleveland ave., Kvansto-
ne, ir Leo Pi I lips, 702 Pewey 
place. r 

Plėšikai abudu žmogų įsi
varė automobiliun, važiuoda
mi nuo jų atėmė pinigus ir 
paleido. 

Paskui tie patys plėšikai 
užpuolė ir apiplėšė valgomu 
daiktu krautuvę. 3224 West 
Division gat. 

Vaistininkas Harris matė tą 
automobiliu, kelis kartus pra
važiuojanti pro vaistinę. J a m . 

'liniuką, 3423 S. Haksted St., J , jTuriine daug svarbią dalykų ap-^ 
A. Marl inių, pi iv minką, J&2Ą svarstymui kashnfc seimo 
H. Halsted S t , . r:il . l 'ujjacs-
ka, raštininką, ;><.--'t' S. Jlals-
tod St. 

I š BRIDGEPORTO. 

Iš gralio kelias Lietuvos 
Valstybė. Sutraukus verguvės 
pančius ji pasiskelbė laisvaaie-
prigulminga valstybė. Xor? ta 
valstybė dar yra jaunutė, silp
na, bet pajiegia eiti j a u savo 
kojomis, nes susipratę pilie
čiai ją palaiko. 

Žinodama Lietuva, kad A-
merikoje yra didelė jos sūnų, 
dukterų šeimyna, atsišaukė ir 
paskyrė mums išpirkti lais
vės bonų už penkis milijonus. 

Ohicagos ir apiel. 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, kad 
rinkimas Lietuvos Laisvės 
Paskolos pasibaigia su pirma 
diena liepos, bet pati paskola 
nepasibaigs tol, kol nebus iš
pirkta paskirta kvota. Tat ir 
stonų valdybos bei pardavi
nėtojai nėra paliubsuoti nuo 
darbo. Turi skmgties išparduo
ti paskirtą kvotą. Vėliaus 
Apsk. valdyba paskelbs kvotg 
kiekvienai kolonijai atskira;. 

J. A. Mickeliunas. 

Chi. ir Apyl. Apsk. Rast. 
4410 So. Riehmond S t 

Kviečiame nares atsilankyti ir 
atsivesti nauju nariu. 

Valdyba. 

Lietuvių Ityrūo Xa-

Šv. Jurg io parap. mokyklos 
Alumnai rengia gražų išva
žiavimą liepos 4, 1920 Jackson 
parke. Visi susirinks dešimtą 
valandą mokyklos kieme su 
valgiais, i r visi kartu išva-

! žuos. * 
Alumnai i r alunmės susitel

kime būrin. Sykiu "išvažiavę 
iki soties pasiiiiiksminsim. 

Aiumnė. 

talikų Federacijos 19-to skyrio 
susirinkimas bus nedėliojo, liepos 
4 d. Nekal. Pr. P. Šv. parapijinėj 
svetainėj, taojaus po pamaldų. Vi-
si draugi j iy beį̂  kuopų atstovai 
teiksitės pribūti, nes turim labai 
svarbių reikalų apsvarstyti. 

Valdyba. 

NORTHSIDIEeiAMS. 

Svarbus Susirinkimas! 
Susivienijimo L Draugyščię Bridgeporte Keksuos . Sa-

batoj Liepos 3-čio 1920. 7 : 3 0 vai ?ak. Šv. Jarjio Parapi
jos Svetainė. Kviečiame visus Vyrus, Moteris, senus ir jau
nus be skirtumo bile tik Lietuvis ypatingai Draugysčių val
dybas, narius ir biznenus, nes bus labai svarbus susirinki
mas, {eiga j svetainė visiems veltui. Kviečia. 

Susivienijimas L D. B. K. 

Šiuo pranešu L. D. S. 20 
kp. nariams, kad sugrąžintu-
mėt visas neparduotas seri
jas piknike nedėlioj, !1<Y-OS 4 
d. Kurios nebus tą dieną su
grąžintos, tos skaitysis par-
duotamis. 

Prie progos kviečiu visus 
lietuvius darbininkus ir darbi
ninkes atsilankyti piknikas, 
pasidalinti mintimis ir pa
remti 20 kuo 

Komisija. 

Šiuomi^pranešame L. V. 16 kp. 
nariams, kad minėta kuopa daly
vauja uirt uVOS V V C1U v iii0aj?0o 
Apskričio išvažiavime, kuris bus 
5 d. liepos Beverley Hills. 

Todėl visi nariai prašomi su
sirinkti ne vėliaus 10 vai. ryte 
prie šv. Jurgio parap svetainės. 
Iš ten važiuosime svkiu. Jei oras 
pasitaikytų nepatogus, tada malo
nėsite susirinkti j Šv. Jurgio pa
rap. svet. 12 vai. 

Komis i a. | 
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Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
koks Havana cigaras. 
Paklan.sk savo krautaminko—Bet jeigu 

krautuYTiinkas neturi—rašyk mums. 

I. LEWIS CIGAR MRLCaNmadU. 
Laj^lndepen^C^F«^inlhe\torid 

m-

SVARBUS PRANEŠIMAS 
L. VYČIŲ KUOPOMS. 

Sako. perdaug ji kritikuojama 

i 

State Poublie Utilities -ko
misija nepatenkinta, kad žmo
nės perdaug ją kritikuoja, 
kad rugoja už pabranginimą 
važinėjimo gatvekariais, tele
fonų ir ta ip toliaus. 

Komisija sakosi ji dirbanti 
sąžiningai, pasiremiant Įstaty
mais. Tuo tarpu miesto valdy
ba užveda prieš ją, komisiją, 
bylas ir visaip niekoja. 

Komisijos pirmininkas "\Vil-
kerson pareiškia, kad jei ir 
tolesniai taip busią, galima* 
tlaikja>. komisija nusiplau
sianti rankas ir pasakysianti 
Ohieagai: žinokis sveikas. 

Tr jei komisija taip padary
tų, tuomet mieste pakiltų su
irutės. Xes gatvekarių, gazo, 
telefonų ir kitos kompanijos 
atsisakytu miestui pigiai tar
nauti ir uždarytų savo istai-> 
gas. Suprantama, kas tuomet 
įvyktų mieste. 

Bet nepasakoma, kad to-

pasirodė automobilius ištaria 
mas. Todėl iškalno apsidrau
dė. 

Pen ia i rugsėjyj jis vieną 
iš trijų plėšiką pašovė. Tuo
met poliejia suėmė visus tris. 

Apie atsargumą jis pranešė 
savo tėvui, kurs vaistinėje 
tvarkė buteliukus. 

Tik staiga netolies vaistinės 
sustojo jo matytas automobi
lius. Harris vos suspėjo užeiti 
nž receptų išpildymo šėpos, 
kaip tuojaus vidun inėjo t rys 
plėšikai su revolveriais. 

Vienas iš plėšikų Įsakė pa
kelti rankas seniui Harris'ui, 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
BEIGHTONPARKIEČIAMS. 

Visi pirkę L. L. bonų mūsų 
stotyje nuo pirmos dienos ge
gužio i r dar neužbaigę nž 
juos mokėti, dabar galit iš
baigti ir tuojau gauti bona. 
Visi Brigliton Parko lietuviai 
privalo Įsigyti L. L. bon,ą ir 
gražią langan vėliavėlę. Tą vi
są galite gauti pas stoties iž
dininką P. Jovaišą, 4449 So. 
California ave. 

Kurie dar nepirkote, dabar 
laikas. Kreipkitės j šias vietas 
ir tuoj gausit boną: 

Pirm. — J . A. Mickeliuną, 
kituodu žengė už receptų šė-! 4410 So. Richmond S t , 
pos. Harris gi ten pagriebė i Rast. — J . K. Encherj, 4403 

Liepos 5 d. L. .Vvėiu Chi-
gos Apskriėio bus metinis iš-i 
važiavimas. Kiekvieno vyėio i. j 
vyties kaipir pareiga yra da-{ 
lyvauti tame išvažiavime. 
Kuopos turi rengties ir buriu 
atvažiuoti. 

Išvažiavimo programos nes
kelbiu. Jos tvarka bus pas
kelbta išvažiavimo vietoje. 

Išvažiavimo vieta, kaip janį 
visiems žinomą, y r a Beverley; 
Hills (87 ir Ashland Ave.) j 
Važiuoti reikia Ashland Ave. 
gatvekariais iki 87 gatvei. Išli
pus eiti j vakarus iki miško. 
Visus kviečiame suvažiuoti ne
vėliau 10 vai. ryte. 

J . P . B. 
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C V A R R I I C PRAKIPcIMAC 
Pirmieji Siuntinei Pinigų \ Lietuva Jau Pristatomi. 

VOKIETIJOS PINIGU SIUNTIMO FIRMOS, per kurias tiktai pradžioje buvo vienintelis 
kelias pasiunsti pinigus j LIETUVA, mums praneša, kad Jos jau PADARE SUTARTI SU 2 
BANKOM KAUNE, ir kad visi pirmiau prisiunsti ir sulaikiti PINIGAI Į LIETUVA JAU PRI
STATOMI regulariai adresatams j vieta. 

Ala žinia mes praneSame SAVO GERMAMIEM S SH'STEJAMS, kurie dar -nėra gavę žinios nuo 
]tn«iustŲ piniini Ir r*TIKKUVAM. KAD Ml'SV BAN RA, kaipo Valst>Mnė l.icHirto Btnto, *W gerovių 
SUSTI~jy ir SAVO BIZNIO, dėjo ir deda Tisas pa stanga*, kad pinigai botų keAgreičiausiai IJrtMvon 
priMatomi ir ŠIMTAI MISV SIOfTEJV JAU GAVO KVITAS K LIETUVOS. 

— I VISAS DALIS LIETUVOS PINIGAI PRIS TATOMI. — Sioskito tnoj kol dar žemas kursas 
Markiu Prr ma.^ Banką salima pasiusti pinigus į Lietuvos arba Vokietijos Bankus »nt taupymo, knr 
inkaina 3—7— - * 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted Street - Chicago, Illinois. 
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PRANEŠIMAI, 
Iš NORTH SID2S. 

revolverj ir Amė šaudyti i 
piktadarius. Visi puolėsi lau
kan atsakydami šaudymais. 

Susmuko jie automobiliun 
ir pasileido. Harris išbėgęs.lau 
kan dar šaudė. Bet piktada
riai nurūko. 

Jei plėšikas smarkiau bus 
pažeistas, policijai pavyks ji 
suimti, suimtas turės išduoti 
savo kitus sėbrus. 

NĖRA ANGLIŲ; PABRANGS 
SAMDOS. 

So. Mozart St., 
Ižd. J . A. Jovaiša, 4449 ft 

California ave., 
F . Stasiulj 4438 So. Fair-

field ave.. 
Aug. Salduką, 441.4 So. Ca

lifornia ave. 
J . K. Encheris. rast. 

4403 So. Mozart St 

BRIDGEPORTIEČIAMS. 

kiam atsitikime miestas cralė 
tn paimti savo rankosna tas Iškalno kalbama, jog atei-
jstaiga* ir kompanijos daug nantj rudeni ir žiemą pagyve-
ką pT.ia!Tr»ėtrL nimu samdos ir vėl didžiai pa

žinomą, butu daug vav- brangsianėios. Tas Įvyksią del 
go. k>t be vargo kasgi čia stokos anglių, kuriu kiek rei-
gera atsiekiama. kia nepristatoma Chieagai. 

Daugelis žmonių aimanuoja, kolos. -Bonų galima gauti <lie 

Visi, kurie esate pirko Lie
tuvos Laisvės Paskolos J>orai 
ir pilnai užsimokėję, malonėsi 
te juos atsiimti. Kurio esate 
dar neužsimokėje. malonėsite 
dabaigti mokėti ir pasiimti 
bo:\a iš stoties iždininko. 

Kurie dar nepirkote. Pas'-|apsrarstyti 
skubinkit. Nepalikit neprisidė-j ^ p 
jc prie Lietuvos Laisvės Pas-! 

r?Maringosios Sąjungos 6 kp. 
jvyks mėnesinis susirinkimas ne
dėlioj, 4 d. liepos, tuojau po pa
maldų bažnytinėj svetainėje. Vi
sus narius kviečiame susirinkti, 
nes turim daug svarbių reikalu 
aptarti. Praeitas susirinkimas bu
vo neskaitlingas, tatai negalė jame 
daug ko nutarti. Šitan susirinki-
man prašome visų narių susirink^ 
ir naujų atsivesti. 

Valdyba. 

Tautos Fondo 39 skyrio pusme
tinis susirinkimas bus nedėlioj. 
4 ^ liepoe, 4 valandą po pietų 
Šv. Kryžiaus parap. svetainėj 
(prie Wood i r46 gatvių). 

Visi nariai ir katrie aukojote 
Tautos Fondam esate kviečiami at 

,'silankyti, nes turime daug dalykų 

jĮiiiiiniiiiiiiiiiniiii irammni ninmii 

s Parvažiavus Lietuvon S 
J[ ir su biskučiu pinigų ateityj bus daug atsakan- • 
5 , čių progų pralobti • 
• ' . ' . - . . . • 
5 Juk manai kada nors Lietuvon grjžti ar ne? ; • 
K Ar taupai pinigus del keliones? 2 
S Jeigu ne, tai pradėk tuojau. • 
• 8 

KAD IR NE VIENO ŽODŽIO NEMOKI ANGLIŠKAI TŲ V1STIEK JAUSIESI 

S KAIP NAMIE. ATĖJUS l 

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

Užtat kad čionais kalbame Lietuviškai. 
Tavo piningai apsaugoti nes po Valstijos Valdžios Priežura. Piningus iš šios 

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

AR GALI BŪTI GERESNE BANKĄ? 
• i i 

Metrikis, pirm. 

BIZNIERIAI GARSLNKITES j ka,^ bu* daryti b 0 anglių a-
" D R A U G E . " Įteinaneią žiema. 

nomis i r vakarai* p?;; 
Mot. Są-gos 1 kp. laikys sasi-

stotiM j rinkimą nedėlioj, 4 d. liepos, Šv 

BANKAS 
ant kampo 

47tos ir Ashland Ave. 
Chicago 

valdybą: K. M. ?atkmiska. iJ.| Jurpo par. » 1 ^ 2 vai. po pietų • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C l l l l l l l l U I V i i l l I U U H ' 
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