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METAI-V0L V. No. 116

su Bolševikais
Lenkai kareiviai draugaujasi 

su bolševikais.

9

sidės Liepos 30
Bolševikai Reikalaus Lenkų 

Pilno Nusiginklavimo
TALKININKAI APTARS 

BOLŠEVIKŲ PASIŲLYMĄ.

K EMA L MOBILIZUOJA 
VISUS VYRUS. NELEIDŽIA ARKIVYSKU

PUI KELIAUTI AIRIJCN.
ANGLEKASIAI NEPA
LIAUJA STREIKAVE.VUSI ULTIMATUMĄ 

’ti-—
BENT PRANEŠAMA 
IŠ VARSA VOS.

TAIP

Laukia pagelbos nuo bolševikų

Konstantinopolis, liopo> 27. 
—Gauta žinių, jog Mustaphn 
Kernai paša, turkų nacijomdi- 
stų vadas, visoj Anatolijoj 
pnskelliė mobilizaciją visų vy
rų ir visų turkų karės spėkų. 
Nes pamstč, kad jam gali būti 
gana bloga, kuomet graikai 
sistematiniai užima Trakiją ir 
daugina savo spėkas pačioj 
Mažojoj Azijoj.

Gi sultonas su savo vvriau- 
sybe pilnai atsidavęs talkinin
kų gk.bon ir dar imi ragina ji-; 
talkininkus kuoveikiaus su- 

j varžyti Mustaphos Komai pa
šos veikimą. Nes, sako sulta-. 
nas. tas jo veikimas kenkia 
visai turkų tnutai.

Knd tnip, tini tarpe sultono 
ir turkų nacijonnlistų jau atst
veri* nop<«reinamoji prapultis. 
Talkininkai tuo tarpu stiprini j 
palaiko graikų veikimą ir ši
tie palengva visur, pažangiuo
ju.

Kernai pašos didžiausia vil
tis yra Rusijos bolševikuose. 
Šitie baigia karę prieš lenkus 
ir po padarymo nnnisticijos 
gal pasiųsti spėkų turkams na
ci jonalistpnis.

Bolševikai turėjo daug ka
riuomenės Azerbeidjane. Bei 
šiandie ten turi vos IR.OOn., 
Kiti 32.1MKJ jierkęlta lenkų Į

Londonas, liepui 27. — An
glijos ministeris pirmininkas 
Lloyd Goorg«» parlamente pra
nešė, jog Anglijos vyriausybė 
nusprendusi neleisti Airijon 
atkeliauti Australijos Arkivy 
šliupui Manniz dcl jo sakomų 
kalbų, priešingų Anglijai.

NAUJAS ANGLINIS KRI- 
ZIS PALIES SALĮ.

Paryžius, liepos 27. — Pran
cūzijos užrlito-žinią reikalų o- 
fisas pranešu, kad todševikų 
SU lenkais nrmisticija ims vei
kti pradėjus liejies 30 d.

Lenkų ir lmlševikų generolai j 
dar nesusieja. Bet jie kaip 
šiandie ar rytoj susieis pažy- 
mėton vieton ant vieškelio, 

Hrosf-1 ilnvsko ir- Ba- 
ru nu vietų, kaip lai lenkui bu
vo pasiųlę.

Vakar bolševikų lakunpi len
kų linijose pamėtė pranešimų, 
kur įvyks generolų susiejimas 
ir kuomet prasidės nrmistici- 
ja-

Paskui lenkų lakūnai bolše
vikų linijose paskleidė atsa
kymų. knd lenkai sn tuo sutin
ka.

Sustojo veikimas.

Visam karės frontų aptilę 
anuotų baubimai ir kulkasvai- 
džių tratėjimai. Sustojęs vi
soks veikimas. Kareiviai ilsisi 
apkasuose arba kitose apsau
gotose pozicijose.

Nežiūrint aštraus draudimo, 
vietomis lenkų kareiviai ima 
susieiti ir draugauti su bolše
vikų kareiviais.

Prieš tai lenkai oficierui 
imasi kuoašt riaušių priemo
nių.

Millerand prieš bolševikus.

Ministerini pirmininkui Mil- 
lerand vakar tuojaus buvo 
pranešta, jog Anglijos minis- 
teris pirmininkas prielankus 
jiadnryti taikų su sovietine 
Rusija. Nes taip jis kalbėjęs 
parlamente. • .

■Tad Millerand tuojaus 
iškalno pranešė ministeriui 
Lloyd George, jog Prancūzi
ja sutinka stoti taikos tary- 
toisna su sovietine Rusija są
lygom: 1. Bolševikai turi pri
pažinti senas Rusijos Prancū
zijai skolas ir 2. Nereikalauti, 
kad gen. IV rungei pasiduotų 
bolševikams.

Millerand sako, jog yra pa
vojingas daiktas gen. Wran- 
gcliui patekti bolševikų ran
kos na. Nes jį gali nugalabinti 
bile tolševikas. Ir už tai atsa
komybės, kaip visuomet, užsi 
gintų Leninas su Trockiu.

VARftAVA. liepos 27. — 
iausybė pasiuntė 

rietu valdžiai uiti-
Lietuvos
Rusijos 
matomų.

Lietuviai reikalauja, kad 
; sovietų valdžios kariuomenė 
kuoveikiaus evakuotų šiandie 

' užimtas Lieti vos teritorijas, 
t________ L_J_______________

Gali sustreikuoti visi 
anglekaslai.

Iš 700 angleknsyklų lllinois 
valstijoje dirbama gal tik 10- 
vje kasyklų. Visos kitos ka
syklos uždarytos. Streikuoja 
darbininkai.

Po nnr»nvM'-t’irnr» 
darbininkus ir juos perkalbę 
ti grįžti darltan. streiko klau
simas pavestas pačiam prezi- 
dentui \Vilsonni.

Spėjamn, jog prezidentas iš- 
nnu.pi darban pakvies anglinę 
komisijų ir jai paves kaip nors 
sutaikinti darbininkus ski
riant jiems didesnę užmokestį, 
ar kaip kitaip.

Gali sustreikuoti visi angle- 
kasiai.

Visos šalies angleknsių or
ganizacijos prezidentas Išaria 
paskelbė, kad visi principai, 
sulig katrų bus sutaikinti lll
inois valstijos anglekasini, tu
rės paliesti visos šalies mink- 

j š‘.\i anglių kasyklų darhininkų 
organizacijų. Sako, jei Tliinois 
apskričio anglekasiams bus 
pripažinta nauja, didesnė už-

PRANEŠAMA, VILLA PA 
naavre vlUn 1 įvl 1

IŠ LATVIJOS PRAŠALINA
MI SVETIMŠALIAI.

Parėdymų paskelbė premjeras 
, Ulmanis.
-T

Berlynas, liepos 27. — Lat
vijos" premjeras Ulmanis pas
kelbė parėdytoj. kad visi sve
timšaliai apleistų tų sali.

Parėdymas, kažkodėl paskel
btas staiga u jis palies dau
gelį svetimšalių, katrie nepa
sirengę apleisti šalį.

ljatvijų turės apleisti Ir 
kiečiai, kadangi tn šalis 
Vokietija dar nepadarius! 
lutinos taikos.

Anot depdtos iš Ryga?, te
nai uostan įplaukę keli anglų 
tor|tediniai laivai.

Merico City. liepos 27. — 
čia apturėta žinių, jog Meksi
kos plėšikų gaujų vadas Vi
lią jau esą.* pasidavęs provi- 
zijonnle’s valdžios cvnerohu 
Martinez, Chihuahna valstijos 
kariuomenės vyriausiajam va
dui.

REIKALAUJA LENKŲ NU
SIGINKLAVIMO.

■ - •
Bolševikai nepasitiki talki-

• n inkai s

Vienna, liepos 27. — čia ap
turėta žinių, jog bolševikai su
manę atsargiai apsieiti su len
kais.

Sakoma, pirm stosiant tai
kos tarybosim bolševikai nuo 
lenkų pandkalausin pilno nusi
ginklavimo.
Bolševikai nuomoniauja, knd 

lenkai gali pa si naudoti laiku, 
patys jmsitvarkyti ir dar su
laukti talkininkų pagelbos ir 
paskui pasipriešinti bolševi
kams.

Bolševikai šakosi tokio pa
sipriešinimo jie nebijų. Bet 
jiems svarbu padaryti taikų. 
Nes sovietų armijos kur-kitui 
reikalingos. f

BOLŠEVIKAI PAGAMINU
LENKŲ PIKTADARYBIŲ 

SĄRAŠĄ.

Anglija palinkusi taikon su 
su Rusija.

• »■ ■
Londonas, liepos 27. — Ry

toj nuėsto Boulogne, Prancū
zijoje, Anglijos ministeris pir
mininkas Lloyd George susieis 
su Prancūzijos ministerių pir
mininku Millerandu Jiedu 
diskusuos Rusijos sovietų val
džios panųlymą, kati talkinin
kai Londone susieitų taikos 
konfe.re! ijon su Rusijos at
stovais.

Lloyd George po konferenci
jos tų pačių dieną, sakoma, mi- 
gryž Londonan. ———- - 

Patvirtino sovietų pasiųiymą.

Ministeris pirmininkas Llo
yd Georgė vakar kaltojo pnr- 

‘ i ir imtvirt.no žinią, 
kad sovietai prisiuntę taikos 
liasiųlymę talkininkam*.

Tad jis pranešė, jog keliau
siąs Paryžiun ir tome klausi
me pasitarsiąs su Millerandu. ' 

Paskui jis pareiškė: ‘‘Esu 
pilnas vilties, kad su Rusija 
bus padaryta taika. To pagei- 
dauja visas pasaulis."

Tarybos bus atnaujintos.

Pagaliau* Lloyd George par
lamente pranešė, kad kuomet 
Imlševlkai sutinka daryti nr- 
misticijų dr taikų sn lenKnm, 
Anglijos vyriausyb* ir vėl ga
li atnaujinti sutrukdytas pre
kybos klausime tarybas ru 
Rusija.

Tame klausime tarybos pra
sidės tandone, kaip veik su- 
gryž atstovas Krassln.

Gal bus pavartota prievarta.

Y ra žinomu, kad Prancūzija 
atkakliai priešinnsi daryti tai
kų su sovietineRusija ir pripa
žinti jos valdžių. Prancūzijai 
rupi atgauti nuo Rusijos seną
sias skolas.

Čia nuomoni&ujamn, jog Llo- 
y<l George mėgins perkalbėti 
minvdcrį pinnĮninką Millerun- 
dų pakeisti savu pažiūras j 
Rusiją ir Imndrąi su Anglija 
tarties ku sovietų valdžia.

Bet jei kartais tas nepagel- 
bvtų, tuomet, sakoma, Lloyd 
George pavartosiąs prięvartų 
ir būtinai atojeksiųj’. savo tik
slų. Nė.« ypač Anglijai yra 
svarbu* daiktas nors kartų 
finsitaikinti su bolševikais.

Inmentc

Visi faktai išsiuntinėta talki
ninkams.

Londonas, liepos 27. — Rusi
jon sovietų valdžios užrubeži- 
nių reikalų komisaras Tchit- 
cherin pasiuntė notų talkinin
kams ir Suv. Valstijoms. No
toje padėtas surašąs jvairių 
lenkų piktadarybių, kokias tie 
atlikę okupuodami Rusijos 
teritorijas ir paskui iš ten pa
sitraukdami.

Matyt, norima tų klausimų 
pakelti Imsi moję taikos kon
ferencijoje. Norima faktam 
ffkodyti talkininkams bjaurius 
lenkų darbus.

CENZUS GAL SUMAŽINS 
SKAITLIŲ ATSTOVŲ.

• -
Washington. liepos 27. — 

Sulig cento raštinės, knikurios 
valstijos gal neteks po du ir 
viepo savo atstovų kongresam 
Tas įvyks todėl, kad tų valsti
jų gyventojų skaitlius nepadi
dėjo sulyginant su kitų valsti
jų gyventojais.

Gali netekti po du aistivu 
valstijos: 
MissourL 
K< ntucky.

1 (iii.

Indiana, lova ir 
Po vienų lllinois, 
Maine, Maryland. 

Vennnnt Ir Virg\

LIEPOS 27. 1920.

Chtaitfo su priciniceriaia. — Gr»- 
Aua otm ir šilFiau šiandie ir ry
toj.

PIRKITE KARĖS TAUPY-' Temperatūra vakar angViAuain 
MO ŽENKLELIUS (W.8B ). įCT d, | - 61 I.

«

VO- |

SU

ga-

IR INDIANOJ PLEČIASI 
ANGLEI AŠIŲ STREIKAS.

Indianapolis. Ind., liepos 27. 
—Ir šitos valstijos nnglekasy- 
klose ima plesties streikai. Vn- 
kar nedirbta 100 kasyklose.

NUSKENDO ITALŲ LAI
VAS SUJR ŽMONIŲ, ..

GRAIKAI NEPAĖMĖ
• RIANOPOLIO.

AD

GRAIKAI VAROSI PIRMYN 
TRAKIJOJ.

Ar tik nebus paimtos turkų, 
bulgarų spėkos.

Konstantinopolis, liepos 27. 
— Juodose jūrėse, urti Bos
foro pertako.% vienas italų 
karės laivas užplaukė ant po
vandeninės minos ir nuskendo. 
Su laivu žuvo vienas oficierns 
ir 18 jurininkų.

TALKININKŲ MISIJOS 
VARŠAVOJE.

fronlan.

Kaukazo bolševikų toritori- 
: jas yrn apleidę visi ameriko- 
I nai. išėmus vienų Tdeyfan iŠ 
New Yorko. Tasai Kaukaze 
pirkliauja.
Azerbeidjane totoriai vis dnr 

kelia sumišimos prieš lmlševi 
kns.

a-oiisuinunopoiis, ■ .
— graikų kariuomenė dar ne
paėmė Trakijos nuėsto \dria- 
nopdlio. Pranešama, jog dėl 
to miesto seka mūšiai. Civilė 
Adrianojsdio valdžia žada pa
siduoti graikams.

PADEREWSKI LONDONE.
% _____________

Londonas, liepos 27. čia at-'
Varšava. liepos 27. — Pran

cūzų ir anglų misijos, kurios- 
na ineina 9 žmones, atvyko ' vyko lenkų htstovns Paderews- 
Varšavon. Ir tuojau? pradėjo iki. Su Anglijos valdininkais 
konferuoti su lenkų yyriauKy-1 jis konferuoja Lenkijos likimo 
bės nariais. ! klausime.

Atėnai, liepos 27. — Jafar 
Tayar spėkos, graikų išjudin
tos iš miestelių kuone su
mišime bėgn nuo maršuojan 
<uų pirmyn graikų koliumnų.

Iš visų pusių turkų-bulgarų 
ginkluoti burini atsimeta ant 
Kirk-Killisse. Graikai paėmė 
Luln Bnrga«. pief rymose nuo 
Adrianopdio.

Graikai tikisi paimti neisi 
irvčn turkus-bulgarus ir patį 
Jafar-Tayar, kol tie pasisiok 
rių Bulgarijos rūbelius.

Kaip žinoma, seniau Jafar

A -HMdi^t isr-ta*-turė* Htt padu*

BELGAI ATGAUNA SAVO 
KNYGAS.

Talkininkų komisija ieSko 
knygų Vokietijoje.

. r*.

NAUJAS LENKŲ KABI- • 
NETAS.

Ministeris pirmininkas 
galini jonas.

yra

Varšava. liepos 24 (suvėlin
ta.) — Kaip tik čia buvo pa
skelbta žinių, knd liolševikai 
sutinka su lenkų pariųlymu 
daryti annisticijų, tuojaus 
naujo koalicijinio kabineto na
riai nžAnu savo ofisus.

Nnujan ministerių kabine
tan ineina šitie žmonės:

Vincent IVitns, valstiečių 
partijos vadas ir buvęs seimo 
pirmininkas, inlnisteris pirmi
ninkas. Tgnaco Daszynski, so- 
eijalistų vadas, vice-premjeras 
(ininisterio pirmininko asis
tentas). Kunigaikštis Eug. 8a- 
pielin, nžrubežuiių reikalų mi
nisteris. Gen Lesnivvski — 
karės ministeris. Wlad. Gralis- 
ki, buvęs premjeras, iždo un- 
nisteris. M. Skulski, taippnt 
buvęs prrmjrras, vidujinių 
reikalų ministeris.

Tai taikos kabinetas.
Be to įvykintos atmainos ir

ryta ir kitiems visur kitur.
Kitaip visi minkštųjų ang

lių kasyklų darbininkai pa
kels streiką.

Naujas angimis krizls.

Pirmiau truko anglių, gi 
šiandie da-' aršiau. Neišveng
ti nas šalyje anglinis krizls.

lllinois kasyklų anglių bu
vo pristatoma šiaurvakaratns 
ir Naujųjai Anglijai. Taippnt 
daug buvo išvežama j užnlbe- 
žius.

Šiandie to visa nėra viskas 
sustojo.

Ve kodėl pakyla anglinis 
k risis.

Gi reikia atsiminti, kad pa
čios lllinois valstijos industri
jai ir imtiems gyventojams 
anglys būtinai reikalingi. Nes 
nepertoliausin ruduo. Žmonės 
neturi anglių ištekliaus.•

Kas bns, ko? nebus, l»et an
glių imbrangiino reikia tikė- 
ties. Pabrango maistas ir kito
kie daiktai. Tad kaipgi gali 
hut kitaip su anglimis

Vargiai tam pagelbės ir pas
kiriamas šaliai viršininkas 
tvarkyti ang'is.

Londonas, liepos 27. — Bel
gijos mieste Ijouvain garsus 
knygynas sunaikintas kūrės 
metu. Daug knygų buvo iš
gabenta Vokietijon, gi dar 
daugiau išvogta,

Anų dienų iš Vokietijos jau 
sugrųžintn 10,000 knygų. Ki
tų knygų [>o visų Vokietijų 
paieško talkininkų nt įtaisymo 
komisija.

Į Naujas kabinetas čia yra 
į žinomas, kaip) norintis taikos 
į ir stovintis už taikų. Kabine
tan inema įvairių ]»nrtijų žmo
nės.

Ministeris pirmininkas vos 
šiandie čia at vyko iš (lalici jos, 
kur turi dvarų. Valstietiškai 
apsitaisęs, su minkšta marš
kinių apykakle, 1m< jokio kak- 
laikraščio Dev: nugtais aulų 
Imtus.

šiandie jis ktdliėjo seime.

Turi pasitikėti savomis spė 
komis.

Witos knlls'dainns seime |»-| 
reiškė, jog naujoji vyriausybė 
pasirengusi padaryti taikų pa
rautų teisybės ir laisvės prin
cipais, kitaipgi visa tauta ga
li susijungti kovon už respubli
kos nepriklausomybę. •

Jis sakė, jog Lenkija tun 
teisių laukti pagalbos nuo tnl- 
kininkų įvykus <bd?.1am pane 
jui. Bet šalis visųpirtna turi 
reinties nuosavomis sj>ėkonu« 

I nelaukiant perdaug pašalinės j 
(Kigclbos, neiiurint Jokių uje 
linky bių.

Tmi nauja lenkų vvriausy- 
f.8 3----- ----•*v unijin rr«a 
ticijų, paskui taikų.

Į

buvo paskelbę#, Kad jis gyvas į kitnon irnkų naminių maudų

JUGOSLAVIJA KIVIRČIJA
SI 8U ITALIJA.

Paryžius, liep<* 27. — Tries
to trys, italų oficierai riaušių 
melu įrilaužė Jugoslavijos pa- 
riuntinvstėn. nutraukė nuo 
lango juguriuvių vėliavų ir iš
metė laukan. Riaušininkai vė
liavų sudraskė į skutus ir su
mindžiojo.

Dabar Jugoslavija reikalau
ja Italijos viešai pasiaiškinti 
ir atsiprašvti už įžeidimų vė
liavos.

New York, liepos 27. —Gau
ta žinių, jog lenkai pačioj 
Lenkijoj yra nužudę 348 Žy
dus.

KURSAS.
KINIJA AT8ISAK0 MOKĖ 

TT SENĄ RUSIJAI ATLY
GINIMĄ.

Pekinas, liepos 27. — čia 
oficijaliai paskelbta, jog Kini
ja atsisako tolesniai mokėti 
Rusijai prigulintį kasmetinį 
***-I<r****"* iš laikų hokeer?!} 
sukilimo.

Svetinių viešpatijų pinigų ver
tė mainant nemažiau 126.000 lie
po* 26 d boro tokia Milig Mar
okam* Loan i Tnurt. Oo.: .

Anglijos Kieriinaų svarui *3.80 
Lietuvos 100 autorini) 
Vokietijų* 100 markių 
Lenkijon 100 markių
PrancurijtM už 1 dolierį 12 fr. 9ū 
JJreJeerijcs ti* 1 5 fr. 76

18 L 00

2.&C
2.50

- .64

ofiraose.nepasiduosią* graikams.

imtvirt.no


Dėlei lėšų suradimo valstybi
nei akcijai Amerikoje.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE PRANEŠIMAS.

gios

=
ll

PER

Tautos Fondas.

Tclrlonas ikmlrranl »1»9

DR. C. KASPUTIS

linu jau Seimas. T<xlel visos (“remti Lietuvių mokslo, dai- būrio* tiksiu galėjo Imti ben- 
valstybė*

Antradienis, liepos 27

bu. vedamu ne pci Ujimais, 
bet plntesniais valstybinio dar 
bu dėsniais.

Tačiau .perėmusi nuo Ekze- 
katyvio Komitetu atstovavimo

lietuvių visuomenės įstaigos.o!lės ir švietimo įstaigas, kaip visos Lietuvos
į pač kurios tur skaistų ir gra- Lietuvoje taip ir Amerikoje,; reikalai. Lietuv«is Laisvės Pa-
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no nro Naujų Notų. Norint porinai- 
nytt adreoų vtaada reikia prlilųetl Ir 
•emu. adrese. Pinigai Kcriauela Mu
šti Uporkant krušoje ar ezpreoa "Mo- 
nėr Order*’ arba jdedant pinigu* | 
rogtstruotų laukų.

“Drangas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI.

Tel. McKinlev 6114

rė skylę, jx*r kurių išbėgo ne
mažinu 10 tūkstančių dolierių. 

Kuomet dabar Lietuvos At
stovybė Amerikoje prisiarti
no prie Tautos Fondo “Dė
lei Lėšų Suradimo Valstybi
nei Akcijai Amerikoje”, tai 
mes, neturėdami didelio auto
riteto, bet turėdami šiokio-to- 
Kiu prityrimo, klausiame ba
ręs, ar lieliks kiek Tautos 
Fondo skystimo, kaip trečiu 
skylė pasidarys tame liertai-. . • 
nije.

Kun. Žilius ir Tau 
tos Fondas.

Federacijos Seimas.
“----------------------------

Pranešu visoms Gerbiamoms Sąjungom*, Susivieniji- 
mums, Draugijoms ir šiaip organizacijom*, kad Amertkoz Lie 
tuvių Rymo Katalikų Federacijos Seimas šiemet bus 30 Rug
pjūčio iki 4 Rugsėjo Waterbury’je Conneettcit valstijoje.

Visos organizacijos, priklausančios prie Federacijos mel 
džiamos išrinkti savo atstovus ir apie juos pranešti Federaci
jos raštinei. * ’

Visus išrinktuosius delegatus nuoširdžiai kviečiame i po
sėdžius, visus svečius — į iškilmes, kurių bus Seimo laiku.

Knn. P. Bučys, 
Fed. pirm.

-?------------
mamos.” lė ne
įlįs, sulig naujos konstitucijos, gorėjo išsižadėti pačių fondų 
kuri iuėjo į galą nuo sausio paramos. Yru daug reikalų, 
9 dienos, šių metų, “veda .korimus lenpriau leisi i nuo 
Tautos Fondo Valdyba ir Lie- padų Amerikos lietuvių sė
tuvių Rymo Katalikų Fedent rinktos lėšos, negu Uita tik 
dja. Panašia budu persikeitė Įvalatybėr lėšos. Klausimai de- 
Ir Nejirigulniybės Fondo pa- Įlei- Lietuvos pripažinimo Su
dėjimas, kursai stačiai tapo .vianvtosa Valstijoms deki 
inkorporuotas J Amerikos iTJentvos sentikių ėn Amerika ’ 
Uetuvių Taukinės .■tandaros labinusiai privalo rūpėti pa 

tiems Amerikos lietuviams, ku
riems gifli būti iš to ir nenui-

Lietuvos Misija Amerikoje 
gana daug rūpinasi Tautos 
Fondu. Ji išvadžioja, kum tas 
Fondas turėtų suvartoti kata
likų aukotus pinigus. Fondo 
narini ir valdyki mintija, knd 
pinigų suvnrtojinins laikytųsi 
prie aukotojų num, išreiškia- 
.ino seimuose, posėdžiuose, 
kuopų rezoliucijose ir kitais 
budais.

Jeigu Tautos Fondą prily
gintume bertainukui pilnam 
brangaus skystimo, tai asme
nis užimančiu* augštas vietas 
tarp Lietuvos valdininkų reik
tų pavadinti grąžtais. Priva
čiu grąžtu Tautos Fondo šu
lai nepergręžiami. •

Kilus sumanymui imi liu li ii ti 
Tiuitos Fondą anksti pavasa- 

- Ąe 1919 metų pavartota go- 
riitusias biurokratijos grąžtas. 
P. Augustina* Voldemaras, 
Užrpbežinių Lietuvos reikalų 
ministrus, mus tėvynės dele
gacijos pirmininkas Paryžiuje 
atsiuntė raštą tėvynės nepri- 
gulmyla-s vardu sakantį, kad 
EurojMije Lietuva pinigų turi 
užtektinai, kad visas Ameri- 
kie*?\i aukas reikia sukartoti 
Amerikoje. Jei čionykščiai 
fondįui nepasigailėsią $60.(XX) 
p. Byior’o rodomoms išlai
doms, tai Amerika jirij.ažįs 
1 netuvos neprigulmyk;.

Tas storasis grąžtas jrtuin- 
. rė didelę skylę Tautos Fonde. 

Iš jo išbėgo 40 tūkstančių do
lierių ir Amerikos pritarimas 
Lietuvei taip užsiraukė, jog 
iš jos išsikraustė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus veikėjai, 
jog valdžia sustuklė Katalikų 
Tarybos sumanytąjį ]»aš«-lp«ix

* siuntimų į Lietuvą. Tni tiek 
jmdarė pirmus grąžtas.

Prireikė iš Tautos Fondu 
dar keletą tūkstantėlių. Pri
reikėjo kaikurieius Amerikos 
laikraštininkams tapti genero- 
IaIm ir ynnti knrnlišknM algas 
Bet Tautos Fondus p. Volde
maru grąžtu jau neprisileidu. 
j adų kitas uugėmi valdtu:n- 
kas puikiai tikas Gedgaudas 

A Paryžiuje jmdarė sutari į su p. 
~ Swar(liout’u. Jis tapo jmskir- 
C ti e ir pulkin'mku, kun. žilius 
•. pranešė, kad p. Hunrtliout ge-
* nurola*. Kai kurie vyčiai, u<>-
* lūs protestantų organizacijos 
" Y. M. C. A. nariai, turėdami

daug tikėjiminio prityrimo, p 
r. SuTirdiout’ą pakrikštijo Juo- 
. dodžiu. Tiu viskas buvo daro

ma reikalu Vilnių atgriebti, 
Lietuvos armijn sustiprinti ir 
J’-ltu. kud Lutu*v# Mifiitttč 
Misija to reikalu rus. Jokios 
Militarės Lietuviu Misijos ta
da Amerikoje nebuvo, bet bū
vu antras tiurokratiška* grą- 

('• žios. Jis Tautos Fonde padu-

Kilti. Žilius viename Ameri
kos Lietuvių Tarybos Kūrin
kime pasisakė žadąs parašyti 
knygutę apie Lietuvos ribai? 
Visiems ten Imvusieius pasi
rodė, kad tematąs geras ir 
naudingas. Visi jiadrąsino 
kun. Žilių rašyti.

l’nrnfc'M sr.vo knygutę kun. 
J. Žilius jos rankraščio l’ury- 
Imi nejiarodė, liet atspausdino. 
Išėjo 20 puslapių neestetiškai 
pakrikdintos spaudos ir du 
/.vinlapiu. Už tų knygutę kun. 
Žilius iš Tautos Fondo parei
kalavo netoli 800 dolierių.

Tni taip-gi buvo -grąžtas j 
Tautos Fondo šoną, bet tas 
grąžtas buvo privatinis. Kietų 
Tautos Fondu Šulų jis neįgrę- 
žė. Kun. Žilius gfųžtą dabar 
padavė p. Vileišiui. Šitam bu
vusiam Lietuvos ministrui ir 
jos atstovui Amerikoje gal ir 
pasiseks išgręžti dur vienų 
skylę į Tautos Fondų. Jo val
dyba labai gerbia augštus Lie
tuvos valdininkus.

Tiktai siigręžintą liertaiau- 
kų veikiai priseis visai išmes
ti. Jau užeinu sausieji laikai.

Rods nėra nieko gražesnio, 
kaip augantis ir plėtojantis 
lietuvių visuomenės darbas.. 
Visos lietuvių draugijos, bon- Į 
drovūs, fondai, tarytais, sąjun- ■ 
gos, federacijos yra reiškiu 
šio durbo apsireiškimu. Juo 
plačiau eina šis visuomenės 
darbas, juo daugiau yrn šių 
įvairių visuomenės įstaigų, tuo 
daugiau pradeda aiškėti Ir vi
sos Lietuvos, kaip valstybės, 
tani tikras darbas. 15 visuo
menės įstaigų vystosi ir jila- 
tesnis valstybinis darbas. Ga
lima pasakyti, jog iš “Lietu
vių Komiteto Nukentėjusiems 
dėlei Karo” išaugo jmrnažu 
Lietuvių Taryba, paskui Lie
tuvos Valstybės Taryba ir to-

Partiją.
{aetuvos Atipinio Fondas.

kurio apyskaita nuo spalių 1 žai naudos, ir todėl rodi; šiems 
dienos, 1914 m., iki^hiržvlio 20, reikalams daugi ausi si turėtų 
1920 m., yra tiljuisi “Naujie- aukoti patys Amerikos lietu 
noro**, visados buvo vien tik viai. Be to, čion susirado kita 
partyvia organitaeija. Liku- priežastis, deki kurios Lietu
sias savo lėšas, $2,626-88. Lie-, vos Atstovybė* rodėsi teisėta 
tuvos šelpimo F».ndns pavedęs | iš Tautos Fondo laukti pagel- 
yra pnrvežti Lietuvon K. ftid* bos. Kaip matyti iš Tautos 

Tauskui ir įsakęs jnm, pasita-11*'—m—.— 
rus su pp. Andrium Bulota, 
Stop. Knirium ir Pranu But
kum. pavesti tokiai draugijai, 
arlm organizacijai, kurios už
daviniai atatinka Lietuvos 
Šelpimo Fondo tikslams.

' ............

reikalavimus dėl ingijimo Lie
tuvai nepriklausomybės.”

•

Nustatydamas šiaip mivu 
tikslą, Tautas Fondas aiškiai 
turėjo omenyje visų Lietuvą. 
kaijKi valstybę ir teslruphala- 
nias Lietuvos nepiiklausomy- 
be aukavo lęšiu- įvairioms įs
taigoms, km! vrikini išgavus 
tą neprMi^m.vTię. Tš Tnn

tos Fondo prisiųstųjų atakai- nors valstybė* įstaigai, ne j li
tų matyti, jog 1915—1918 m. <*-įai valstybei, bet keletui žmn- 
šeJpimo fondas yrn išdavęs nių. kurie, tarsi, Lietuvai var- 
apie 92,900 dol.. o Laisvės Fonjdu privalo nustatyti kukiai or
das iki spalio T d. 1918, 2b. gnnizncijai tie pinigai pavesti. 
443 dol. (paskesniųjų upys- ĮlJet. Raud. Kr. Renicjų Drau- 
kaitų aš nekliudau). įgijai nebereikėjo ieškoti mut

inio metais Tautos Fondo jo būdų kaip pinigai išdalinus 
konstitucija tapo permainyta Lietuvoje: jis būvu ramdytas 
ir lie minėtų dviejų tikslų (sol- Į jau Lietuvos Aelpkno bunda 
pilno ir politikos i buvo pridė- Tokiu budu šių metų pra
to* ir trca’iaais (kultūros), bu- ’ožioje tarp Amerikos lietuvių 
tent Tautos Fondas aptfėnA nustojo gyvavusios Įstaigos,

Fondo apyskaitos, Tautos 
Fondas turėjęs iki sausio 11 
dienos, 1930 tn. 414,274.So dol., 
o išlaidų 386,490.37 dol. Jeigu 
skaityti, kad iki sausio 9 die
nai išlaidos buvo not'.dnug ly- 

pnjamoms, ta‘ minėtoji 
h ir gnnmn urnų pašant 

kaipo pinigai, kurie ga
iluti apversti sulig seno- 
konstitucijos tik dviem

Dramos Kursai.
Turi Lietuviai Chicagoje li

piu dešimtį pradinių inuk\klų, 
turi mergaičių Akademiją, tu
ri muzikos konservatoriją. 
Prie tos eilės prisideda dabar 
Diamos Kursai.

Rymiečiai sakydavo: “Lrri- 
tabile genus vatuiu”. t. y. 
greit sujiykstanti pranašų gi
minė. Pranašais Rymiečiai va
dindavo artistus ir jKictus. 
Lietuviams priseiua dnr kar
tą matyti i&, ką buvo jiaslc- 
lH>ję Rymiečiai. Kaune nesu- 
sidaro rinito artistų būrio del
tų, kad kiekvienas šnarpščia 
traukdamasis į kitą kraštų.

Todėl tuo didesnis džiaugs
mas. kml nuo senai gyvenan
tis Chicagoje p. J. Balsis su
taria ou nesenai atvažiavusiu 
į Ameriką j»-le Une Babickaiie 
ir surengia bendrus Dramos 
Kursus.

Kursai žada būti prieinami 
visiems, {stojant nerejkės ro
dyti nei kokių diplomų. Kas 
jau lošia lietuviškose mėgėjų 
scenose, tas perėjęs Dnuuo* 
Kursus loš dar geriau, nes 
juose patirs, kas tni yra dra
matiškoji dnilė, išmoks žodiia 
ir veiksmo plastikos. Kursuo
si* bus mokiiiuiiia ir grimuotis, 
Ims suteikta naudingų žinių 
npie scenos techniką. Nebus 
praleista nei solfedžio, t. y. 
skaitymas iš gaidų. Kursų mo 
kiniai susijmžįs su stambiau
siais pasaulio dramatiniais 
veikalais.

Visas mokslas tęsis tris 
mėnesius po du kartu į savai
tę. Jis bus vakarais, kad juo 
mi gulėtų naudoti* ir einantie
ji į darlių' asmenys. Mokestis 
už visą mokslų 20 — 30 ck/lie- 
rių. Gabiuosius mokinius žada
ma palengvinti sumažinant um 
krstį, arba ir visai paliuosuo- 
junL

Drauge su Dramos Kursais 
ten jmt bus mokinama ir šo- sisekimo!

žų tikslų juigelbėti Lietuvos, 
kaip valstybės, kurmiui, negal 
Imt smerkiamos, Im! tik viso
mis pujiegomis palaikomos. 
Prie šitokių ištaigų lie abejo
nės reikia priskaityti ir esa
mus Amerikos lietuvių įvai
rius fondus.

Tautos Fondas arba Lietu- 
voh Nuprigulmybės Fondas, 
knip tat rodo ir patys šių įs
taigų vardai, turėjo savyje 
platesnio darbo reikšmę, ne
gu kaip kokia paprastoji drau
gija. šių įstaigi; tikslas buvo 
apėmęs Lietuvą. Jos rėmė tat, 
kas branginusia, būtent. Jo* 
neprigulmybę. Amerikos lietu
viai yrn rėmę šiedu fondu, 
kaip ir Lietuvos šelpimo Fon
dų. ir aš manau, jog neatsi
ras šiandie nū vieno lietuvio, 
kuisai drįstų užginčyti, kad 
tie fondai didžiai daug geru 
yra padarę Lietuvai. Iš ti) aiš
ku, kad fondų darbas, kaip jis 
buvo iš pradžios varomas, bu
vo didžiai pageidaujamas ir 
Lietuvai naudingus.

Tečiau laikai mainosi, mai
nėsi ir patys fondai. Pirmoj 
Tuntus Fondo Konstitucijoj 
pasakyta: “Tautos Fondas, įs 
teigtas . Lietuvių Politiškojo 
Seimo Chicagoje 21—22 rugsė 
jo, 1914 nų turi dvejopų tik 
slą: labdarybės ir politikos. 
Jisai šelpia Lietuvą kiekvienai 

• j a, * » • * <a * 1, »
tlKirruei loiŽMtUty yp«»«*

gi nukentėjusius nuo šios karės 
Jisai remia teisėtus lietuvių

by tik tos įstaigos reiktų k& ‘kola pasidarė vienai :niu dar- 
talikystės ir lietuvystės d va 
šioje ir rengti gabius ir ta
lentingus moksleivius”. Be to 
ir pačioj Tuuio." Fondo orga
nizacijoj įvyko svarbios nt-

NAUJA KNYGA 

BIBLIJOS 
TYRINĖTOJAI 
Ką manyti apie juos?

nori rasižinoti apie 
“Biblijos Tyrinčtojuii” arba 
“Biblijos Mudcntua”, įaigykils 
tuų kn^gaiv.

Kaina 10c.
ir 2c. pasiuntimą*. Galima au
sti knwon žcnUeliaia

Adresas:

“Draugą*” Publ. Oo. 
1600 W. 46th Str.

Chicago, UI.

tyti, 
įėjo 
sios 
tiksimus, būtent Lietuvos su- 
šel pimui ir jos nepriklausomy 
lies apgi nunui.

šiaip iiusiiiiRiiydanm. Lietu 
vos Atstovybė po kelius kartus 
buvo atsikreipus prie Tautos 
Fondo, prašydama tai suteikti 
pagellią pargabenimui Lietu
von kai-ąnrių piliečių, kurie 
prttys iš savęs negali to pa
daryti, tu; praplatinimui tarp 
Amerikiečių taui tikrus advo 
katu Cltaiidlcrio knygelės, ku
rioj buvo tinkamai ginama 
Lietuvon nepriklausomybė A 
m«*rikos .Senate, tai pagaliau 

(Pabaiga bus).

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas 4980 W. 13 St 

■Amp. <• Otmrt
Bm. ItM W. 4* Avem*

* CiMN'tCtN
Oflao <3«*r» 4» 

kalbamk LOairnutai

DENTISTAS
U3i g. llalstrd Mr. 

VAUANDOt »— IX A. lč 
1—»; T— t P. M.
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SIUSKITE PINIGUS IH LIETUVA
Division Statė Bank

e

KOL MARKES DAR PIGIOS

Siunėiume pinigus j Lietuvų sulig žemiausio dienos kurso, greitai ir teisingai. Parašus daran
čius aplankymų pinigų dastatome į kaip greičiausią laikų.

TAIPGI SIUNČIAME PINIGUS Į LIETUVO S IR VOKIETIJOS BANKAS DĖL ATIDARYMO 
TAUPYMUI SĄSKAITAS, UŽ KURIUOS GAŪ NAME KNYGUTES ARBA PALIUDIJIMUS. DU 
ODAME SPECIJALIŠKA KURSĄ ANT D1DELIU SUMŲ.

. Funliiudanic Marke*, Rublius ir kitų pinigus kaip piginusia. Taipjiat perkame kitų tautų jaugus 
ir uiuKuiih* augščiuiisins kuinas. NE PIRKITE AR BA PARDUOKITE MARKES KUR KITUR, PA
KOL NEDASI2IN08ITE ARBA PALYGINSITE SU KITAIS, MUSŲ KAINAS. Tas yra labai svar
bia nes mes žinome kad užsieėdysit pinigų. ATEI KITĘ IR PERSITIKRINKIT. k

kių. Tikimės, kad kursų vedė
jai nepasiduos blogam norui 
daug pelnyti iš nepadorumu, 
ir kad Dramos Kursai bus ti
kru tu vardo verta mokykla, 
o ne pavojingų sueigų vieta. 
Moky klos garbės tyrumas yra j 
geriausias jos pasisekimo šal
ti uis.

Užsirašyti j Kursus galūne 
pus p-lę Vuę Babickuitę 4601 
Michigan Avė. (Drezd 1525) 
rytais nuo 10 iki 12, ir vaka
rais nuo 4 iki 7. Pas p. Balsį 
670 W. 18-th aL, (Canal 4652) 
nuo 0 ryto per visą dienų.

Nuoširdžiu linkime gero pa-

Jeigu norite vaitauti j Lietuvų, juirduosiiiu laivakortes nnt goriausių laivų. Mes visada turime 
gana vietos dėl grįžtančių į Lietuvų. Taipgi užeiname daMutyniu Jūsų daiktų (Imgažatis) nnt go- 
!< cinkelio stoties. • -

^u visais ivikuluib užeikite ur rašykite į

Nu pagarba,
' JUOZAS M. BALTIS. , 

Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus.
9

Division Statė Bank
2749 W. Division 8L, near California Avenue,

(arti Humboldi Park), Chicago, UL

Pinigų Siuntinio Skyriaus valandos: nu<> 9 vai. ryto iki b-tai va), po piet. Utarninkal* ir Sutato- 
jp --- :v; o <«: VaUnHnmie nnn Irt.tzK vai rvtn iki 3Aini vai. no niet A IbWsWk*
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uia, liepos

ROSELAND, ILL.

‘‘Apie vienas milijonas vai
kų tarp kctiir»<dikuz ir šešių
likos mt tų, • t sako Suv. Vals
tijų Darbo Departamento Vai

%

Didelė garbė buv.i padarytu 
tnnnts, Roseiando lietuviam*, 
kada inusii koloniją atlankė 
sveria* iš Lietuvos, gerb. kum 
Juozapa* Meškauskas, žemai
čių Dvasinės Seminarijos pro
fesorius, ir daug suteikė žinių 
iš tėvynės,fl,ictuvos.

Liepos 19-tą dieną, š. m., 
įvyko prakalbo.*, kuriose kun. 
J. Meškauskus kulbėje apie 
dabartinį Lietuvos socijalj ir 
ekonominį stovį. Ragino ir A- 
meriko.s lietuvius prisidėti prie 

* to dariai, pirkti valstybė* pas
kolos bonus, dėti pinigus į 
pramonės bankus. Tapasakoju 
taip gi ir apie rinkimus į 8t- 
Seimą, apie tai, kų žmonėms 
žadėjo krikšč, demokratai, so- 
rijnl-drmcikratai ir kitos par- 
UJVt, KUKliba , UimaUUKimU.--, 
proklrmacijas dalino , ir tt. 
Kada pasakojęs krikšč. demo
kratų veikimą Lietuvoje pap
rašė aukų, roselandiečiai ne- 
paliko kurčiais. • Jų gausios 
aukos rodo pilną Ir nuoširdų 
pritarimą tiems veikėjams 
Lietuvoje, karių programa ir 
darbuotė yra paremta Kris
taus mokslo dėsniais.

Per prakaltais aukojo se
kantieji: P. Paznokas 25 dol., 
J. Daukšas 5 dol. Po 1 dol.: 
8. DaiueliŽkis, A. Podžiunas, 
F. Kelnas, A. Laučius, A. Ste
ponavičius, J. Norkus, F. Šla
pelienė, F. Aiaudienė, P. La
banauskas, V. Sjaseviėienė, .1. 
Painnridukns. J. Kuizinas, A. 
Likta, A. Nekrašas, J. Paliui- 
kis, P. Stkauskas (T), V. Nio
kos. A. štilius, J. Stangius, V. 
Ahionavirius, D. V. Labasevi- 
čius, J. Jančins, L. Klimais, 
J. Petkus, J. Valam’iunas, J. 
Jurgaitis, M. Kraujalis, J. Mo
ckus, S. Viekutis, F. Bnsnns, 
J. Mockus ir V. (Jaleckis.

Viso labo Lietuvos krikš- 
rionims-deiuokrntaina surinkta 
88 dol. 37c.

Antru atveju kun. prof. 
Meškauskus kallicjo apie mok
sleivius ir apie žemaičių Se- 
m'nariją. kad ji yra karo me 

. tu apgriauta ir reikalinga pa
taisymo, nes kitaip daugelis 
klierikų žiemą turi talti. Ir 
tuiu tikslui roffolandieriai au
dėjo aukų 25 dol. 92c.

Viso labo tose prakalbose 
tėvynės reikalam* ir katalikiš
kai mokslu įstaigai Roselandu 
lietuviai sudėjo 114 dol. 29c.

Smagu rašyti ir linksngi 
skelbti visuomenei tokias ži
nių*. Aitas tėvynės atjautimas 
ir sudėtos aukos jos reika
lams rodo, kad roselandiečių 
lietuvių katalikų širdys nepa
liauja plakti tyru tėvynėn mei
le.

Adolfas.

GARY oru.

Lietuvos Vyčių 82 kuojm ren- 
gin didelį balių nedėlioj, rug- 
pj. 8 <L, 1920 m., Naujoj sve
tainėj, prie 15-tos ir Filbuore 
gatvių. Pradžia 3:00 po pietų.

- Įžanga nebrangi.
fiiuo pranešimu kviečiame 

visus jaunus ir senus atsilan
kyti j šį puikų halių, nes mes 
užtikriname, kad busite viri 
užganėdinti; muxikantai — pir 
moH kitom*: bus skanių valgių 

r ir gėrimų; svetainė labai pa-> 
rauki, ir nebus šilta. Tai-gi 
bus gera proga j muilintam in- 
ti iki vėlumai, nrs bus šokiai 
ir ĮT-n-itjt rinr--------

Kurio nebusite, gailčsitės.

■ J-._ . T;
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DAUGIAU |t

APIE KELIONĘ AMERI
KON.
.te

Sulig Amerikos vaidilos pa 
•skelbimo, nuo 1 dienos liopo 
pasinaikino reikalavimas nuo 
Amerikos valdžius leidimo no
rint iškeliauti iš Amerikos. 
Nuo dabar visi svetimžcbiiai 
norinti išvažiuoti iš Amerikos, 
turi pasportų delei kreiptis 
prie savo valdžių atstovi:. A- 
merikos valdžia reikalauja nuo 
viru tiktai užsimokėjimo mo
kesčių — “incoine tux.” Tai
gi lietuviai nuo dabar delei 
pasportų gavimo turė? kreip
tis prie Lietuvos Atstovybės 
Amerikoje.

Amerikos valdžia savu pilie
čiams pakėlė pasportų mokes
tį nuo $2.00 iki $10.00 ir atei
viams už vizavimą pasportų į 
Ameriką.

Daugelis Amerikos lietuvių 
nuli pdi.iik^lesti suso žmona.', 
vaikus, senus tėvus ir kilus gi
lu ihos iš Lietuvos. Tokie jų gi
minės pirmiausiai turi duo^i 
padaryti 6 fotografijas 2x3 
colių didumu pasporln prii en
gimui ir kreiptis prie uis -•niu 
reikalą ministerijos, Kauno, 
kad gr.utų pasportų keliavi
mui į Ameriką, kurį gavę turi 
kreiptis prie Amerikos kpusu- 
lio Rygoje, kad gauti visų, už 
kurią reikės užmokėti $10.00, 
paskui Vokietijos konsulį, 
vėl Kaune, kuriam už vizų rei
kės užmokėti 300 markių (pa
gal dabartinį kursą apie $10.- 
00), jei kelionė bus per Ham
burgą, o jei per Daniją ar 
Francijų, tai ir tų šalių kon- 
sulių vizos yra reikalingus. 
Ėcnkų kunsuliu viza ir bus rei
kalinga. (Kaip bus Lietuvos- 
Amerikos laivų linija Utrp 
Klaipėdos ir New Yorko, tai 
Reikės vien tiktai Amerikos 
konsulio vizos).

’ Laivų kompanijos Eurojioje 
’ nepriima nei vieno keleivio nnt 

laivo, kuris neturės jiaaporto 
vizuoto nuo Amerikos konsu- 
lio, nes Amerikos atcivyslės 
įstatymai baudžia laivų koiiųrn 
nijas už atgabenimų keleivių 
lie konsolių žinios — vizos, ir 
turi sugrąžinti keleivį iŠ kur 
paėmė, ir atiduoti keliones 
pinigus.

laivakortė nuo Hamburgo į 
New Yorkų kainuoja $110.00 
tarplubyje, ir $$.00 pagalvės 
Amerikos valdžiai, ir dar -12.- 
00 kvnrantinos (laukimas 14 
dienų Hamburge), • taip kad 
sykiu laivakortė kainuoja 
$130.00. Vaikams iki 12 metų 
$75.00.

Nuu Gdansko laivakortė į 
Ncw Yorką kainuoja $148.tM.>.

Visi ateiviai į Ameriką virš 
IG metų senumo turi mokėti 
skaityti aavo kalboje. Paliuo 
Kuoti nuo mokėjimo skaityti 
yra tik šie:

a) Pačios keliaujančius pas 
savo vyrus,

b) Vaikai pas tėvus iki IG 
inetų senumo,

c) Tėvai keliaujanti pas sa
vo vaikus, jei jau turi 55 me
tus.

d) Dukters dar nevndf ar
ini našlės, keliaujančio* pas 
savo tėvus,

c) Amerikoje gyvenusieji 
penkis metus piriniaus, kurie 
grįžtų atgal laiko 0 mėnesių 
nuo iškeliavimo.

Viri ateiviai turi turėti 
n< tinai pinigų kelionei 
galui ir pragyvenimui iki 
aitas darbų.

P. Mikolaiais, 
Hudson Avė.,
Brooklyn, Now Yurk.

kų Biuras, “apleidžia mokyk
las kasmet ir eina ieškot dar
bo.”

Knygutėj “Advising Cliil- 
dron in thpir Choice of Oecn- 
pation and Suporvising the 
\Vorking Child” Biuras apra
šo, kas atsitinka tiems'vai
kams ir duoda patarimus, kaip 
jie gali tinkamai pradėti gy
venimų.

Mažai vaikų gaunu pagelbės 
nuo tėvų kariink suradimu 
tinkamo darini, nes tėvai pa
tys nežino kur ir kokį darbų 
vaikai gali rasti, arba ką vai
kas tinkamiausiai gali atlikti. 
Tankiausia, vaikai pradeda be 
tikslį ieškojimą, eidami į dirb
tuves, krautuves, raštinyčias 
ir skaitydami skelbimus. Di
desnė dalis tų vaikučių gauna 
darbus, kurio nereikalauja ga
bumu ir neturi aUiiliua. Kili 
visuomet maino vietas ir galų 
gale nepajiegsta dirbt prie pa 
stovio darbo. Kiti randa dar
bų, kurį jie fiziškai negali at
likti. Kiti vaikai apleidžiu mo
kyklas, liet negali ieškoti dar
ini, nes įvairių valstijų įstaty
mai draudžia vaikams, netu
rint šešiolikos metų, eit į dar- 
bą.

Viršininėta knygelė pritaria 
tvėrimui kokius nors organiza
cijos • mokykloje arba prigu
lint prie mokyklos, kuri jmro- 
dys, kur ir koki darliai randa
si. įvairiose valstijose priva- 
tiškos organizacijos u/ iinsi 
tuo darbu, liet ljeveik visuomet 
galų galo mokyklos paėmė tą 
darbą po savo priežiūra. Ang
lijus sistema rodo, , 
sius pasekmės pe 
kooperacijos su mokyklomis. 
Su iMigolba Mokyklų Dariai 
Sura.’iino Biurų, vaikai pasi
lieka mokyklose* pakol bmru* 
randa jiems tinkainuu darbus.

jpg geriau- 
rbina nuo

REIKALAUJA.

REIKALINGI

£
su

VAIKAI APLEIDŽIA MO
' KYKLA8 IR IE8K0 DARBO

44Kas dauginus!” yra klau
simas, kurį tukntaučiai vaikų 
Į~> Į » «_____j* **—  »iuu>, Kumiitn UMm/tuų uuijo 
uždaryto* jiems paskutinį kar-
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VYRAI IR VAIKAI DIRBTI

PACKING HOUSE

HETZEL & CO.

1743 LARRABEE STR..

REIKALINGI LEIBERIAI.

Darbas pastovus musų fal>- 
rike prie genoralio darbo.

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Blvd.

APkCMRI MtOMLUTM.
Nuo 11 Iki tt ainiuua rrlkallnsa 

srocorn*}. Tvr.-tų kalbeli anyllOkat, 
lletuvIUuii Ir bent klek lenkiukai

Atailaaktii
IlOO w. Maban.ta A X. Fanllna M.

R*3 MAGINGI
Book.«oper Ir Stftnograftat*. Turi- tu
rėti gerus paltudyjliuua

AUMaukit* i Mrtrupuliun Mate 
Bauk*.

UU1 U. Z2ud **r.

LEIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO 
DARBAS PA8T0VUS.

v r»/\
M4 UNtete

39th & STEWART

DARBO.

■ *'*

Didelis numusimas kainų per šias

PASKUTINES DIENAS
Išėjimo iš Biznio

Jono Balnio ir Pundino
4536 So. Paulina Str.

Išpardavimas (ikrai užsibaigs j keletą dienų.

Prisakymai gauta iš Fumilurc Sales Co., numušti 
visas kainas, ir parduot parduoti, parduoti Vilka.

Divonus, Pečius, Žieminius Pečius, Vaikų Venmė- 

iiiUj Lovas, opriM^Mš, iliauasiu, Piuaksius, iūduras, 
Kėdės, Parlor Setai, ir kitokie Baldai.

Vaikams Vežimelai .... 
Comb. Pečiai ................
Šildomi Pečiai................

už
v 

uz 

už

ką Jus galiteAteikite utaminke pasižiurinedami
sau reikalingo nusipirkti. Bergcnai ant Visų daiktų. 

Ši krautuvė į keletą dienų bus paversta j fabriką. 
Ateikite ir Pirkite gausite pigiau kaip Whoicsale.

GEO. V/. WILSON
Managcr of Sale Krautuvėj

BALNIS and PUNDINAS
4536 South Paulina Street

iiiiHiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmmmiiHniitmiiHnnmnmtmiiMtiiimiT

REIKALINGI

Visokios klesos darbininkai 
prie pat'kinjr plautos. Nepap
rastai geros darbo sąlygos.

HETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str.

Ileiltalauju iiiotanca 0«l |.uditlx>jluiu 
vaikuti*. Juunlnjiaiaa vaikas i H me
tų. l>uoa pra*) rauline ir da primokėk 
Gul utMtaukti Ir teimyna seniukui.

JOKtHVi FAMiMIS
SO 8. Kitk-r Ate.

• Cliiiagn. lll.

PaieAkau auvo giminių Ir l>at)ata- 
mų: visu plrnut ataikaukti ariat kas 
tlnot upls Juos caaa prunoMdtet

AgnHAkoa Auk*tuknlnlon«» — Zlo- 
blenėa Ir Jos brolio Audi. AokAtakaJ- 
nlo, Kntrlnoa lUuuanauaklutča (vyro 
pnrnrdėa netinau). VIa! I* Kuvalkų 
rėdjrboa, vaUč. KUablako, parapijų* 
Prienų.

ANTANAS GHIGON1S
Puri Mantini. New Mriteo

MAMA, 
dar vergauti? 
nieko nereli-

TITIKK NIOSAVV
Kaip ilgai tu manai 

lininio* recrlptda tau 
kl* — Tiktai moki Ir moki pinigus
— mokėk tuos paėius pinigu* nnt aš
va namu, tai tavo priodoriuC tavo 
licUnyual, gyvi-ml. . kur tyresni* o- 
rus — kur gali turėti darlrlj ir ne
toli nuo darbiuAS turtu vlct* įkris 

FrvimMH* — V>*'».»
nuo Jųsų Psėių — Atelklto Ir pa
matykite Nbiko t jums nrkulnucM 
p*alulb«-ti K i i ualrlte M r Ttiutpe, 
B8S7 kluney lidand Ai e.

boulii Chfcagn. »4*X

i'Aiisimcinv
UroMTTiė Ir Kulteialų krnutuv/. Ut- 
tuvių opgyrentaj viMoj. prlv Sv. Jur
gis hatayfita. !*rtefeistte rsrtfavlnro 
ikmtluuju Uetuvon.

W» U. Urd Mr.

BARGEHAS.
Turi paaukoti gražią 80 Hkrų 
fanuą ru \iKair moderniškai* 
budinknis, tik -38 nnnutos nuo 
“Ioop” ant Chicago & Bur- 
lin^loa Quincjr Railųuy. Ant 
lengvų išmokescių. Norint 
daugiau informacijų atsišau- 
Un<4« *4S>

A.TRAUBE, 
1404 W. 18tos Str.

t
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Iškirpk Kupolui- 1’uiynn-k Knyz*. Psmųsk j)

City

*

KAIP JUSĮI KŪDIKIAI MIEGA?
Kožnas kūdikis turi miegot gerai—rainus 
miegas reiškia gera sveikata. Jei jųsų 
kūdikis verkia ir neramus ir nervuotas 
nakties laiku, tai gal jo maistas nesutin 
ka su juo. Kuomet negalint žudyt savo 
kūdikio naudokit

nM_ęvw DPAKrn

Pagirtas ir rekomenduojamas tūkstančių 
gydytojų. Daugiau kūdikių pasekmingai 
išauginti ant jo, negu visi kiti dirbti mai 
štai sudėjus į vieną.

Auic»la verb—piliiuiniMi — n ckvuuuūškuuiu* 
velgiii* kumiiiant ir unt stalo. Pirkit dėžę šiuri 
die—naudoki! jį visur kur rc-ikin pieno ir cuk
rumi. Bundykit jį ku rjžių arba tnpiokn pudin
gu vietoje pieno ir cukrau*.

Palaikymui kūdikio Avirtu ir sveiku pa 
siųsk mums šiandien kuponą reikalaujant 
Kūdikių Knygos ir maitinimo instrkcijų 
jūsų kalboje.

Nevv York
Instvlgta IM7

Street.......................................... Stato
Kūdikių Gerovės Knyga Nurodymų Knyga

ANT PARDAVIMO
J

PARSIDUODA.
tūbai pigiai 2 lubų medini* 
namas, 3 pagyv. 2 po 4 kam
bariu* 1 jmgyv. 7 kambarių. 
Rando* $46.(10 j metus. Pre
kė tik $2.400,00.

Savininkas ant 2ro flooro 
3434 S. Union Avė.

. • I

<

ANT P.UtOAVOlO
Ant vieno !»A* 2 pagyvenimai po 
ruimua. AUlkauklta vakarais nuo 
vai.

i01J NO. Itockurll Mr.
S HINGUD K ASI B ARI AI 

unt rundo*,' fiurnkco heat. Atstkauklte 
#4X7 So. Prnnclmo Avc.

4
5

PARKTOIODA
neloju Ir. duialo kraut uvA. noro) lie
tuvių apgyventuj vieloj moekaa ver
ta* (SOČIO.00. niurnu. 17000 00. gavi, 
slinkas npleldUa mieat*. Atatlauklte: 
1517 W. 47 Ktr.

Telefonas MeKiulcy 2027.

ANT PARDAVIMO.
Murini* nanina, ant Brtgbtun 

Park. S iHigyvonUnat. po 5 ruimui* 
elektra. maudynOi. baactiiente )talxy- 
tu »kalblny< Ia. nurnaa S metų -mu
lu o. lurl buU fMrtluotaa groltp lai
ku. uavininkaa apleidi!* uilcol*. di
delio bargunua. pu raidų oda ul

iėulkue\r>ur)til« nanuu. ant Elite. 
brth XI m-Udl 6* gutvea.J nugttu, 
4 pagytenlniaL v lai Intuhi, mul. me. 
nealne randu 110 4»>l unt mcnealu. 
Ale namaa yra gralio) uplMInkėj. par- 
iriduoiln ul S 155411.00.

Biznio vleiiau turimo namų tin
kančių dol biznio. ItatuvUle apgyven
tum vietom, reikalaudama* Mtnlo 
vieta* kreipki* i rouaų a! i M

A. PETRAITIS & CO.
3249 So. Halsted Str.

Groaeme tr tim'-emo ant pardavimo 
grrjo violoj* 

ttSft S. UUictirater Avė.

Genėtai 
kau> p«a 
n ko au

AKT PABOAVIMO.
Naiua* au 5 lotala. ilUimrfis *u vii- 
ivtnia.

Kaina »J «W
3MI W. M Ptarv

.Vii Cr*wford Avė.

=

FARMU MEDUS.
Parsiduoda visai Amerikai, 
(.‘hieagun mi prisiuntimu į 
naruun $1.95—5 svarą viod- 
rukiiR. Kitur pnriunfiainc 
Mitu pelių*, jei kas prisiunčia 

g 25c. Adresuokite: 

| WALTER STRYGAS,
|3022 W. 40 St. Chicago. | 

niiiiiiiiiiiiHinimniiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiir.

Turto patyriai* 
aatartt) ilgo**; m- 
pcattnsal prita
riu ligony ir kūdi
ki laike Ilgo*.

AKUŠERIU
A, SHUSHO

Į.-..-.... ---------- -- ----------- X

Dr. M. Stupnicki
3107 Sfe. ?*Toet

CBlCAlIU, 
refagamu Narte &o>r

ValM^oa: — • IM 11 UI rytv;
l įk> plotų Iki t rak. N»46X©- 
mir nno t IM C vnl. vakar*

r

»

■»

DR. CHARLES SEGAL'
PcrkClS »to otlon po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Kpte-tallua* d)in»u mnUnrst Ir 
H) I1CI).

Valandos nuo 10 Iki lt llryto: nuo 
t Iki 0 po ploti): nuo 1 Iki 
vakaro. NedHlotnls I* Iki L

Telefoną* Dteirl 3M0

a-

1:10

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvif Dentistas 

10*01 Ko. MlHiigaa. Armuo

4 

ė

x

DR. 6. M. GLASER
rralaikuoj* SV nsetal 

OfUa> Jtll So. Morgan hl. 
Km# SJ-ro 8L. (1ik»OO. UL

SPECIJAUSTAS 
Moterltkq, Tyrintą, taipgi chro

niškų Ilgy.
OFISO VAUINDOS: Nuo IV ryto 
iki 1 po plotu, nuo 4 tkl I valas- 
da vakare.
Nedėliotais nuo • tkl I po plot.

x-

VAUkKMMi * Iki » nttara.

BIZNIERIAI GARSINKITE 
‘'DRAUGE.”

■
■
I
■
I
■
I

i

V, W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
OfUaa Didmiesty ji 

South La Salia Street 
Kambarį* M4

TeL Centrai 4SM

29

imtai.btkjii.



KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
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CHICAGOJE.
*

Antradienis, liepos 27 d., 
fiv. Pantaleonas.

Trečiadienis, liepos 28 d.. 
Bv. Nar&njas ir Čekus, kank.

PLENUOJAMA POŽEMINĖ 
AUTOMOBILIŲ STOTIS.

.................................. „......... u
DRĄSUS POLICIJOS VIR 

ŠININKAS.

Atlaikė jis prieš gaują 
puolikų.

už

Daugeli? tuo didžiai intere 
suojasi.

pakeltas sumanymą- 
parke p<> žeme p;uiirb 
milžinišką antomobi-

šiandie Cbicagos vidumies- 
tyj kasdien vi-uis gatvių pa
šalinis sustatomos eilių-eilės 
automobilių. Ypač aplink Mi
chigan avė. kasdien stovi 
dnngyliė antomobilių. Tokia. 
jMulėtis ne tik kenksming.il 
praeiviams. b<-t ir prastai at
rodo.

Tad 
Grunl 
dinti
liams stotį (gnrago). Atvažia
vusieji vidnmiestin vertpiviai, 
ar šiaip su kokiais reikalais 
žmonės savo automobilių tuo
met nepaliktų gatvėje, liet to
je požeminėje stotyje.

Tuomet pasiliuosnotų gat
vės nno pašalinių automobilių. 
Gatvėse stovėtų tik vieni 
“tąsi”, katrie visnomid rei
kalingi patarnauti žmonėms.

Tos |*ožeminės stoties klau
simas šiandie gana rimtai ap
tariamas. Nes Im* «laugylM''s au
tomobilių. vidumiestis negali 
apsi*'iti. Gi automobiliai kuo 
tolinus, tuo labjaus nojmken- 
činmi šalimais gatvių.

AUTOMOBILIŲ AUKOS.

Miestelis Melrn-e Purk 
šiol turėjo lik de. 
policmonu.Ti ••ėiiN 
dviejų viršininko*. 
IVoineko, 60 metų.

Bet šiandie tas miestelis jnu 
turi 5 rogiilvriu* polirmonus. 
Policijos viršininkas senai ta 
pageidavo.

Kaipgi įvyko tn atmaina?
Aną naktį |wdie:jn- virši

ninkas \Veinekc >n keturiais 
sporijaliais policnionai* užklu- 
|h» l’nrbono restoraną, kur bn
vo lošiama pinigais. Tenai at
rado daug jaunimo.

Suareštavo restorano savi
ninkę tr nuvedė noliriin* min. 
valion. ir tuojau- paskui su
areštuotą pasipylė jaunimo 
minia.

Ties nuovada pareikalauta 
paliausimi i suareštuotą žmo
gų. Policijos viršininkas atsi
sakė. Išdaužyta buto langui, 
paleista dang šūvių.

Bet viršininkas visgi nepa
sidavė užpuolikams.

Ant rytojaus spccijalin po 
-ėdin susirinko miestelio 
ryba, kuri pirminti priešinosi 
padidinti skaitlių ]xilirnionų. 
Susirinkusi taryba tad pf, tos 
(Kimokos ne lik padidino skai
tlių poliemonų ligi penkių 
vyrų, 1**1 dar viršininką pa
gyrė už jo drąsumą.

('baries \Vrineko yrn buvęs 
jHilicmonn Chicagoje.

lig 
regnlerin 

-^bnv„ anų 
Cha ries

ta-

ka, K. Stariaelis, J. Pulkis, 
J. Abromaričia, F. fi., J. d* 
eonas, S. Vilią, V. Stnakaus- 
kis, .1. Kardelis, J. Žvirblis, 
A. Baigulas, P. Adomnvičin, 
.1. šimutis, M. Tonis, V. čan- 
kilis, A. Bartkus, S. .Tąsus, J. 
.Šimaitis, J. Rastus. J. Jakutis, 
J. Ranka, V. Bitkus, V. Kniu
kšta, K. Kleiva, B. Auškalnai- 
tė, .1. Juraška, M. Panavas, J. 
Stasulis, J. Pocius, K. Rogė
ms, M. Žaltauskaitė, J. Vasi
liauskis, L l{uški<4uis J. Gir 
ėiunns, M. Balanienė, L. Gup- 
ševiėius, P. Janulis, T. Juškie- 
vičius, M. Bajorinaitė, O. Gad- 
lauskienė, .1. Rudokas. B. Na- 
rickas, P. Jonikaitė, J. Zanu’.- 
bienė. M. Genienė, A. I<lizinas, 
E. Biidvitienė, St. Nutnutienė, 
A. Rastiems, p. Trakšelaitė. 
A. Z<l<>nis, J. Drutcnis, B. Ja
kutis, D. Mikolaitis, M. Joni
kas. A. Stankus, J. Ribikaus
kas, M. Vasiliauskas, J. Jaku
tis, B. Kliinaitė, K. Batakie
nė,

OBKOGKS1 - _
Vim narni fcriočtonu MiRirinktl. 
Yra «vnr*tyniui darni svarbių rri- 
kalų. Valdyba.

Antradienis, liepo* 27 1920
—

VĖL AMERIKOS VIRĖE 
NYBEI

a ------r---------
Washingtonas. Su dešimts 

milijonų suaugusių narių A- 
merikos Raudonasis Kryžiuj 
turi tris syk dauginus viso pa
saulio surašą. Jn]H>iiijn užima 
antrą rietą su narių.
Sulig paskutinių skaitlinių, 
Argentina turi 4,000, — Bra
zilija - 6.600, Chill — 26,000. 
Danija — 25,000. Prancūzija
— 250,000, JTollnmlija — 18,- 

i 000, Italija — 300.000. Nauja
) Zelandija — 10į00o. Norvegija*
— 9,000, roringnlija — 5,jOO, 
Rumunija — 14,<*•<•. Serbija— 

2,850, Ispanija — 63,000, Šve
dija — 65,000 it* Šveicarija — 
42,500. Anglijo*, Kanados ir 
Australijos šalių skaitlinės 
neišduotos, nors ten randasi’ ' ....... ’ .... ........ I

nė, 1’. Kidulaitė, S. Dargi?, V svariuos organizacijos.
BnlfriHrdi; .T ATnmflis. <-------------------- ------------

I
’ *: ’ ’ ' -----

Didžiausis Čeverykų Išpardavimas!II

$1.52,53, $4. 55,56, $7
Naujas 

Stock’as ČEVERYKŲ
%

• V
Augščiausios 

Rūšies
1

• *
Didžiausias čeverykų Išpardavimu hintorijoj* nepnpmutai dideli*! Tuksiančiai žmonių kurie 

ieško bargenu knulienn pripildo didiji Coliaeum ir renka gerinusios ryšint čeverykų*.

Fabrikantam* ir jaberiam* yrn reikalingi piningai. Augštoa kanu* pamažino čeverykų pirki
mą ir jri turi parduoti savo 1920 ir 4921 «1<>ck'a kad gauti piningu*.

Departamentint* krautuve* ir čevcrylnis krautuve* mėgino virakiais budai* suatnlidyti ij išpar-, 
davimu, ne* tiesiai yra mgnlima pirkti tukusi nisics čevetyku* už taip 'tn* kaina kaip Siame iš- 
pardavime.

ĮŽANGA DYKAI! ’ Atdara*9 ryto iki 10 vaL vakare.

CO1 JGCIIM
ATDARA VAKARAIS. Wabash ir 15-tos Gatvės.

“ ■ r— ......... — 11
Vi»okio stiliaus ir didžio ee- 

venkni dri vyru, moterių ir 
vnikų, KpalvoNc juodo* ir rudi, 
ralf, veri rieurm. satino* ir 
pntent Icntbcr. Purnp* Osfnrds 
mi augštais ir žemai* apenesi*. 
Darbiniai^ir Hventadicniai' Jerij- 
rykai. Taip pat ir mdti sport 
cnnviMt rykai ir pu* ėcvery- 
kini.

šimtai pardavėju laukia ju- 
ra aUilankyno. Gali pasirinkti 
ii M.OOO.Olio stocko ir gnli būti

užtikrinta* kad bu* tinkami. Cirkui jun* už pnra tiek kiek krautuvninkas perka. Reputacija tri*- 
draimta didelių fabrikantu stovi nžpaknlij šio* produkcijai.

i Kini iawiu7| *r. temini t-in| 
Olberkis, A. Milašiuj, A. Bels
kis, A. Katauski.o, J. Berniu- 
nns. P. Durša, A. Badančius, 
V. Aleksandravičius, V. Kui
zinas.

Žemaičių Dvnsinei Semina
rijai :
K. Vasiliauskis ..........  $20.00

Po 5 dol.: A. Stonis, J. Po- 
įėjimus, A. Lukoševičienė, IL 
Vitartnitė, A. Stankus.

i’o 2 dol.: T. Atroškienė, J. 
Girskis, J.Nutnutnitė, A. Jur- 
golns.

Po 1 dol: J. Raginis, M. Bu 
Intienė, M. Genienė, A. Savi- 
ėiei.ė, A. GihIraitė, A. Aadlia 
ras, N. Sukaitė, P. St ranka, O. 
Cikanauskienė, J. Kibartus, 
P. Zalotorieuė, J. Mnrtinkionė, 

Auškalnnitė, D. Jurgutni- 
Batakicnė, B. Klinmi- 

M. Misiūnas, P. Kiudulai- 
Randienė, J. Simaitia, 

A. Radavi- 
'•ins, T. Bikuncvirins, J. Moti- 
t vilas, J. Šimanskis, J. Karve
lis, V. Kr<iučitmns. A. Buibi- 
nas, A. Jurgelas, J. Jucienė, 
St. Nutautienė.

Viso Inlio aukų surinkta lai
ke prakallių $308.4(1.

Viriems aukotojams širdin
gi nč:ę. Ačiū iaip-g>' ir po 
uii Elijošiui už svetainę, ku- 

vntui davė p. ..kallioms.
Rėmėja.

FATONIG
W.^^ES0MAčnTSKr.-
Po vaisiui Motmirik. kad s«Ka«- 

■U* valataa tavu *kUrlul yra EATO- 
N1C. Prakalliia vl«u. nMmasumn* 
Buvirtktnimo. o ta* raiiucla. kad r*l- 
kla paiu-^luU nan*. Parduodama 
pa*, viau* aptlakono*

uiiimniiinmunaimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

ERNEST WEINER
DRY OOODS

1800 W. 47th kamp. Wood 8ta 
Mm duodam* a»t<ob<* lumpu

Ketvarnl* lr Bnbatcmia
DldalMun* paMrtnkirr.e raunami

Vlaokl* m*t*rtjftl*l. valkams draba 
tiki. 41»b*. ir Mkutėt ALLIED MANUFACTURERS ANt> JOBBERS
Pluksnos Pluksnos
79c

v
Na>i>s nrifr Augščiansios

Slock’as v M V E.Kili O Rūšies
79c

B. 
t ė. 
t ė, 
tė, 
V.

K.
Policija suareštavo narlod 

Remington, 14 metų, puraliuo- 
tą iš St. Cburles pasitaisymo 
Ištaigos. Tie* vnika* apvogė 
savo darbdavį, pasisavindn- 
mns $4tM>.

Praeitą sekmadienį nelai
mėse su automobiliais žuvo du 
žmogų ir daugelis sužeista.

Nuo sausio 1 d. liepos 26 d. 
Chicagoje mm automobilių žu
vo 259 žmonės.

$5*6,57«

» «

n i

PRANEŠIMAI.I

-

» ■a

Y. a
IS TOWN OF LAKE

»

-

I IS BRIGHTON PARKO

Lietuvai Vyčių 36 kuojHM pus
mėnesio ui muannlumaa įvyks srrr 
doje, liepai 28 <L. 7:30 valandų va

VIENAS UŽPUOLIKAS 
PAGAUTAS.

TRYS PLĖŠIKAI ATĖMĖ 
$1.400.

Neturi laiko perkratyti 
klausimą.

HARDING PRIEŠINASI PA- 
LIU0SU0TI DEBSĄ.

PLUNKSNOS.
iniimiiimiiniiiimmuiiiiiiiiitiiiimtmio. 

Katauskienė,

A. 
F. 
A. 
A.

“Draugo” redakcijoj vrn 
laiškas, atėjęs iš Lietuvos p. 
Jalinn PetniKzkcviba.
- Prašomo atsiimti.

S. D. LACHAW1CZ 
uhtvvvk '.runom*', 

r.uuuaulk. lauiktn-Ma *• |>-**»«—«. 
nMkil, tnnMllu r'Hfcuel • man. 
UkrlrM t'uall. ul*on»4MtV 
2314 W. M PL Chlcaso. HL

Tni. Ganai MM.

•■

Į

Trv> jauni plėšikai apiplė
šė Ilarrv Soderstrom, 2559 No. 
Sac ramento avė.

Soderstrom vra Commercial 
Cnlorytpe Co. kasininkas. Ton 
kompanijos ofisas yra bute po 
num. 400 So. Clinton. gal.

Kasininkas sti pinigais ?n 
gryžo iš bankos ir laiptais li
po ant antrojo augšto, kur yrn 
kompanijos ofisas. Ant laiptų 
jį sulaikė plėšikai ir atėmė 
nešamus $1,400.

k ■■ I ■ I ■ ■
Aną rytmetį du jaunu už

puoliku mėgino gatvėje npip- 
| lėšti John IVoods, 6798 Pra

iro* avė. Tuo tarpn jMisIsnko 
poligmonas. Viena užpuoliką 
pagavo, kitas paliego.
Pagautas yrn Mnrtin Rornun, 

15 metų.

_______ .•
Marion, 0., liepos 27. — Re- 

publikonų partijos kandidatas 
į prezidentus llnnling atsisa
kė jiasidarbuoli su tikslu pa- 
liuosuoti iš kalėjimo socija- 
listą Ihdisą, knrs yra taippat 
soeijalistų partijos knndidutas.

I lardingą ir demokratų par
tijos kandidatą tau pasidarba
vimai! buvo pakvietęs farme- 
rių-darbo pnrtijos kandidatas 
Cliristenson.

liarding sako, kad jis šian
die neturi laiko peržiūrėti 
Dėbso bylos faktų, nors visuo
met esąs jMilankus amnestiją 
duoti polifikitiinms nusižengė- 
liiiins.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

Lietuvių Rymo Kntalikų 
Lalslaringosios Sąjungos pus
metinis susirinkimas bus sere- 
doje, lie]M»8 28 tL, 7:30 vai. 
vakare,'Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje, prie 18 st., ir 
L’nion Ave^ ('liica^ojc-.

Visų kuopų atstovus kvie
čiame suvažiuoti.

Valdyba.

Artistė fnė Bnbickaitė per
mainė gyvenamąją vietą, lai
kinai apsigjvcno dailininkų 

privatiniame I'.;;- 
drubutvj 4601 Michigan Ava. 
Telef. ])rexel 1525.

Dr. M. T. STRIKOL’IS
IJetavU Gy<lyu*Ja* ir Chirurgu 
Perkelta olis* f^VBoplc Te*tr* 

l«l« W. 41 Str. Trl. Iknil. l«o 
Vftlandon: 1 Iki 3 >o piety.
• Iki t rak. Nrd'l 10 iki JS ryte. 

Ko. 2»14 W. 43rd SUvct.
Nuo ryto iki pi t.
TeL McKJnlcy 5*3

T*L Drover ?*4tr

Dr, C. Z. Vezeli8 ueri vib uErrmA» 
Valaadoa: buo t ryto Utį • vak.

S«redomla nuo 4 lys * vakare 
*71* SO. AKHLAMD- aVKMLE 

arti 47-10. Gatvė*

Didžiausis Čeverykų Išpardavimas!
4 ' - «

J du krutamu jų paveikslu 
tealri-liu imą vakarų paineriu 
Lomlios su kokia tni smarve. 

tUCMH* teatrėlinose dirba 
unijai nepriklausantieji pija- 
nistai.

A. PETRATIS* & CO* 

-Mortgage Bank 
WC*t e*T*TF tN5’JW*NCe 

EurofuiAmenicšn Bureau 
P.,*..*. L.rvMvvl.*

NO7AWI.IL SAH
■■■o- -t-T I p IlIlNtt 
*OVL«»«»t> 611

Pat* mane yrn užklydęs kie
no tai šuva. Meldžiu atsišaukti 
sekančiu adresu: 
Ant Raniinauskas.

451S So. Talman A ve. 
Chicago, lll.

(Pabaiga).

Po 1 dol. t A. NutnntionČ, A
Vitauti* nė, A. Savičienė, 
Getraitk.nė, R. Arnašaitė, 
A t remi kienė, V. Gečienė, 
šilskmieiuis. A. Pilkulienė,
šilališki* nė, K. B., N. Zubn- 
naitė, A. Stirnaitė, A. Anėkal-1 
uis, J. V.. J. Budrikis, J. Mot- 
vjfog, J. Einikis, M. Paukitis. 
K. Zuzilas, J. Kviiuu, J. Jur- 
ki, J. Šimkus, V. Šeputis, J. 
S.rieminas, A. Bnrškienis. A.
• • •• \-44n44U/'**l/', •/ •
Stanliavičia, A. Banis, M. Gos 
jioras, A. Zablauskis, S. Pakai-1 kąra McKinhy parko vrauinčjr.

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

urrvvu advokatas 
*mi n. wcm*i> minrr tM w. imu «*nuurr 

om aoo.
McKIalr, *>M

■

i

5

i
9

Ar Galiu Gauti Savo Pinigus
Kada Tik Aš Noriu?

Dauguma žmonių atėję bankon to klausia. Atsakymas yra

Kada Tiktai Tu Nori
Galite atsiimti mvo pinigus iš šios senos stiprios Bankos, yra po valdžios 

priežiūra

AR KALBATE LIETUVIŠKAI ČIONAIS?
Tai kitas klausimas kuri žmones klausia bankon atėję Atsakymas yra

Beabejones Kalbama Lietuviškai Čionai:
Ateik tiktai viena kartą ir persitikrink o tikrai jausiesi kaip namie šiame banke

Ar .Gali Būti Geresnis Bankas?
PRADEK TAUPYTI DABAR.

Peoples Stock Yards Statė Bank

Bankas Ant Kampo 
47-tos Gat. ir Ashland Avė 

Chicago

kenksming.il
NO7AWI.IL
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