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Amer. Darbo Federacija 
eina prieš Republikonus
Matyt, Darbas Pakils Demo 

kratų Pusėn
REPUBLIKONAI NIEKO 

NEŽADA DARBININKAMS.

Darbininkų vartai pasmerkia 
republikonų platformą.

Montrcal. Kanada, birt. 12. 
— Atgal Amerikos Darbo Fr 
derarijo* s u važia viniai i vakar 
sugryžo iš (’hiengos tos Fedc- 

• r«cijt«s prezidentą* Samuolis 
Goiii;x*rs ir komitetas.

Chicagojo jin, komiteto 
priešakyje būdama*, buvo 
syybiais reikalais. Nacijona- 
k*i republikonų partijos kon
vencijų i indąvė svarbius dar
bininkų reikalavimu.*. Goinpers 
su komitetu norėjo, kad tie 
reikalavimai butų padėti rc: 
p u hl ikonų partijos platfor
mom

Sugryžus čia Gompersui su 
komitetu patirta, jog rrpuhli- 
komi; atmetė darbininkų rėk 
knlaviinus. Nepaimta platfnr- 
tnou, kas buvo reikalinga. At- 

platformoje išsireikšta 
dar už didesni darbininkų tei
sių varžymų.

Bus pakelta kova.

Vakar Amer. Darbo Federa
cijos suvažiavimo vadai ilgai 
tarėsi tuo republikonų parti
jos pasielgimo klausimu.

Kaip šiandie suvažiavimas 
aptars tą klausimą viešojo se
rijoje. {skalnu negalimu pasa
kyti, kokio* bus iš tu pasek- 

’inėi.
Tik yra žinoma, kad suvn 

žiu v ima.* pirmiausia pasmerks 
republikonų partijos platfor
mų. Paskui aptars priemones 
vesti kovų prieš partijų.

Nėra nliejonės, jog Ameri
kos Dariai Federacija perei
tum demokratų pusėn ir ims 
veikti demokratų partijom 
reikalais.

Samuelis (temperą sako, jog 
republikonų partijai nedova
notinas daikto* už tai. kad tn 
partija jokios domoti neat
kreipia į darbininkų lialsų.

Gi jei taip, darbininkai 
prieš tų partijų imsis aštrių' 
priemonių.

Nori naujos partijos.

Federacijos suvažiavime pa
kelta mummymni organizuoti 
uuujų politikinv dariau parti
jų, katra apimtų visas Nuv.

Valstijų darbininkų organiza
cijas. Ta fiartijn neturėtų nie
ko lx'įniro sn gyvuojančia dar
bo partija, kurion šiandiu in- 
rtnn radikaliai elementai.

Naujam sumanymui yra 
tlnng pritarėjų. Bet Gumperao 
nuomonė vingi viršija, Gom- 
prra stovi už tai, kad ateinan
čiais rinkimais darbininkai
laikytųsi liopartyvinės prngra 
mos, kad piliečiai darbininkai 
per rinkimus balsuotų tik už 
prielankius darbininkams kan
didatu*. neatsižvelgiant to. 
kokios partijos jie butų.

Tr tik šįmet j»o tų išmėgi
nimų butų progos pagalvoti, 
ar darbininkams vrn reikalin
ga atskiri partijų.

Jei šįmet darbininkams ne
pavyktų su liepaTtijine pro- 
gramn, ateinančiais metais 
būtinai reiktų įkurti naujų 
partijų. . ___ ;____

Nuo gaisru apdraudimas.

Vakar su važia rimas padarė 
rezoliucijų, kad mokyklos, li
goninės, prieglaudos. įvairios 
darbo įstaigos ir visokie riešie 
ji trolieriai stipriai butų ap
drausti nuo gaisro reikalingo
mis priemonėmis, kad nuų pa
kilusių gaisrų nenukentėtų 
žmonių gyvastys.

Vakar naujų sumanymų ko
mitetus pranešė, jog jis pata
riu* suvažiavimui aptarti juo
duotų Airijos klausimų. Ir 
kaip šiandie tns klausimas bus 
aptariamas.

Kanados darbininkų orga
nizacijų atstovai pranešė, kad 
jie tiesi maišysią Airijos klau- 
sinuni. Nes tas neišpuola jiems 
daryti Togu tų klnusunn rišu 
vieni amerikiečiai atstovai.

I
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ORAS
BIRŽELIO 12.1920.

Ir priemir'Mr'mi. — 
Aiandir gražus oru Ir, turbut, 
rytoj; šilta

Vakar augščianmoji temperatū
ra buvo M laipsniai.

Saulė teka .-1:14; Iridžiui 72a.
Mėnulis teka 2.-49 ryt ryto.

ANTROJI LAIDA
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Anglija Turi Taikinties su

tai

ANGLIJA NORI NUO BOL 
ŠEVIKŲ SUSIMYLEJIMO.

Prancūzai mano, Anglija 
knisis ou Maskva.

Atut 
tikroji Die-

ŠV. KAZIMIERO DVASIA.
Lietuvių Katalikiškų Mokyklų Gyvų Paveikslų Vežimas, dalyvavęs Chicagos Vyskupijos 

Jubiliejaus parodoje ir labai patikęs svetimu učiams. Apvalainoje yra kardinolas Gibbons. 
(ChfroiFo Horald aini EiMinlnvr I.IUy >

BOLŠEVIKAI MUŠA LEN
KUS.

Lenkui bus priversti taikinties

::

KAREZIGNAVO LENKŲ 
BINETAS.

Lenkų seimas pakilo prieš 
vyriausybę.

Vartava, birž. 12. — I.**nkų 
arimą* pakilo prieš savo vy
riausybę už padarytas klai
da* pakeli n n t karę prieš Im'I- 
ševiku* ir nenorėjimų taikiu- 
tirta su bolševikine Rusijos 
vnldžin.

Sriinns dol to išreiškė rilp 
rų nepuri tikėjimų minįsterių 
kabinetu ir pasta rasis atsis
tatydino.

Kuomet vyriausybė pajuto 
pu vajų, ėmė skelbti apie len
kų armijos laimėjimus karės 
lauke. Bet negelbėjo tas pri- 
sidenguoas.

PŽKAitJS KAKEB TAUPY 
MO ŽENKLELIUS i
•*»»***»•••»« *•**••*»•*»••

Londonas, birt. 12. — Iš
Varšuvos praneštn. kad len
kai nesavu halsu šaukia vy
riausybę* taikinties su bolševi
kine Rusija.

i Tuo tarpu iš Maskvos prn 
I nešimuose apie taikų nei ne- 
prisimenama. Tik pranešama, 
jog Kijevo šone lenkai muša
mi ir stumiami atgal.

Rusijos sovietų oficijnlinm 
raporte sakoma:
“Kijevo apylinkėse, dešinių Į vienos bus 

jam upės Dniepro šone, mes 
pažangiaojnmv paskui pasi
traukiantį atgal priešininkų. 
Ties Daritza stotimi lenkai at
mušti iš kairiojo upės Dniepro 
šonu dešinį jin.
“Priešininkas per Dniepru 

buvo jiersimetęs ir šiauriuos** 
nuu Kijevo, netoli Rešim. Bet 
buvo a t gul at blokštas. •

‘‘Upės Prijiet ruožte jx» 
smarkaus mušiu priešininko 
s|**k<»ii sutraškintos. .Mes užė- 
įnėm sodžių Oeruabil. Paė
mėm nelaisvi ų, anuotų ir kul- 
luuvaidžių.

REZIGNAVO AUSTRIJOS 
KABINETAS.

Laukiamas koalicijinis 
kabinetas.

Vienna, birt. J2. — Atsista
tydino Austrijos ministeriųĮ 
kabinetas, kuriam pirmininka
vo kabi lietas, kuriam pirmi
ninkavo kanclieris Dr. Ren- 
ner. Kabinetas atlaikė savo 
vietoje pradėjus arm ištiri ja.

Kabinetas suiro dėl kari** 
ministrei o, kurs nnnijon įvedė 
savnfiną drausmę ir apie kų 
krikščionys socijalistai 
pakėlę Imlsij 
sūri i-inkime.

IR DEMOKRATAI TURI ' DARBININKAI ATSISAKO
VISĄ EILĘ KANDIDATŲ. --------------- -----------------—

Iš konvencijos raštinės pas 
kei'trm pavardės.

I IŠKRAUTI AMUNICIJĄ.

San Francisco, Cal.. birž. 12.
— Neužilgo čia prasidės nu- 
cijonalė demokratų partijos 
konvencija. Partijos raštinėje 

'jau smarkiai dirbama. Dcmo- 
. kratai ntsivež via sau reikn- 
| lingę pamokinimų iš (’hien- 
gos, iš republikonų konvenci- 

Įjos.

Ir demokratų partija turi, 
irisų eilę kandidatų, iš kurių 
vieuns Im* noniinuo’tas kan
didatu į šalies ]>n*zi<lentus. !

Kandidatais nominacijai y-į 
ra: •

\Villiam G. McAdoo, buvęs 
pinigynn sekretorius.

Generali* šalip* prokurorą* 
A. Mitchrll Pahner.

Oliio valstijos guliernato- ( 
rius Cox.

Ncw Jersey valstijos 
liernatoriu.- l idivards.

Federalit* senatorius < 
iš (Įkinkoma valstijos.

.Janas W. Gerard.

Feiirrniii* Muiaiorius iiiich- 
e<K-k iš Nel>ranku valstijos.

Vrn dar ir keli kiti kniuli- 
datai, kuriems norėtųsi pa
tiekti j Baltuosius Ruiiius Wn- 
sliingtone.

Bet augšėitiu paminėti, 
kūnui, yra .-varlnuusieji.

Dublinas, birž. 12. — Ang
lija «ien*M duugimr karino-- 

i menės Airijon ir paskui aną 
pasiunčia H'ikalingos amuni
cijos.

Amunicija pasiunčiama gar
laiviais į Airijos uostus. Bet 
airiai darbininkui atsisako iš
krauti prisiųstų amunicijų.

Airių darlsi juirtija tuo 
{tikslu jiaskellM* manifestų, 
kurs atkreipiamas prieš Ang-I 
lijo* \yrinusyls*.

.Manifeste vienoj vietoj snj 

koma:
“Nei visa imperijos armija 

neprivers musų palikti 
šalies išdavikais."

savo

EDWARDS NORI REFE 
RENDUMO.

gu-

Anglija rcil.alinga susimy- 
lėjimo.

N:i k:>> nugali fiu-akyti l»lo- 
gn dnikto prieš Angliją, jei 
ji mėgina taikintie. su holš<«- 
Vpni

lik t«*ikiu nt-įminti Angli
jo- padėjimą.

Bolševiku? išpra.lžių buvo 
puoli*? i ls»lM<vikinti Eiinųių.
Ta.- žygis nepavyko, l'nd ji1.* 
kreijK-i j .M tžnįn Azija, kr., 
gyvena lahjnus jiriniilyriai 
žmonės. Tcsiv žmonės ImIš. 
vik.'im- tinkiyiutiusia- daiktas. 
N»*s ne-unkn juos js-rkiilBėti ir 
įsitraukti savo pusėn riaukia
mi- klastirigon i - metodomis.

h šiandie .Jaskvn jnu t..:i 
laimi daug artimų ryšių mi 
Knusazu, turkr.is narijotiali-> 
tais, su Turkostauu. Afganis
tanu. su Sirijos arabais.

Šiandie pradedu mėgsti ry
šiu- mi Persija, kuri skaitosi 
svarbiausioji buferinė valsti
ja turjie liolševikų ir Anglijus 
jMise*ijų.

Jei Anglija nuolat priešta
rautų bolševikams, šitie trum
pu laiku savo doktrinas pra
plėstu Nlesopotmnijoj ir prv 
rioj Indijoj.

Indijoje gyvena apie 300 mi
lijonų žmonių, gi Angliju ten 
turi nedaugiau knip 100 tūks
tančių baltosios kariuomenė*. 
Vieiiur-kitur pakilus gyvento
jams, Anglija neįstengtų pra
vesti tvarkos. .

Bolševikai gudrus

Bolševilcų valdžia pasiuntė 
l/ondtman Krassinų. gi savo 
stiprių knriiionienę nukreipė 
prieš Persiją Rodos, bolševi
kams šiandie reikėtų didžiau
sių domų atkreipti prieš len- 
tų frontą. Bet jie to mslnro.

Jie žino, kml kuomet jiems 
mvvks manehrai artimuose 
Rytuos** ir, kuomet pnvvks sn- 
sitaikinti su Anglija, tuomet 
jie jH*rtrauks veikimų Rytuose 
ir lenkus knip košę suvalgys.

Neauklupdo šiandie liolšcvi- 
kui lenkų todėl, kad lenkų 
frante neturi užtektinai ka
riuomenė*. Žymi ilulis knriuo- 
menė> inanebraoja artimuos** 
Kytn<*.M*.

Tų bolševikų gūdi tonų An
gliju labai gerai žino. Bet m*- 
turi priemonių juiripriešinti.

Prnncuzija jmlinkiisi duoti 
visokių r**ik:ilingai j»tig«-ll»ą 
Anglijai artimuos** Rytuos**, 
bi tik pustnroji ne*itartų su 
l*>|š*'viknis. Bet Anglija i*‘ 
siaako nuo tos sčhrvstė.**.

Paryžius, biiž. 12. -
iijojc aljum-mma 
vo bausmė.

Taip ėia tvirtina vienus au- 
gštas Anglija* valdininkas.

Nes Angliju, sako jis, ver
kiant yra priversta pripažinti 
Rusijos bolševikų valdžių ir 
su ana padaryti laikų.

Lomiom* vieši bolševikų at
stovą- Krassin. Anglijos inini- 
sterihi ir šiaip valdininkai daž 
nui mi juo konfertiojn. Viešai 
skelbia, jog konferencijose ne
paliečiamu jokia politika. Ap
tarimui tik prekylios atnnuji- 
nim<> klausimai.

Žinovai tvirtina, kml preky
bos klausimais tik j)risi<|.*n- 
giainn. Nes Angliju ištikrųjų 
mano padaryti taikų su Mas
kva.

Negali būt kalbos apie 
prekybą.

Prekybos klausime su Kusi- 
jn juk neguli būt perilgų kal
bų ir konferencijų. Ne- ttu- 
►ijn neturi daugelio jokių pn*- 
kių, kokias butų - galima iš 
ten išvežti.

Iš įvairių versmių apturi
ma patikrinančių žinių, jog 
Rusija turi išvežimui m*j**r- 
daugiausia linų ir sėmenų, 
knnnpių. platinos ir apvynių. 
Tai ir viskas. Kitko Rusijos 
bolševikai nvįstengin -nu pa- 
*i gaminti.

Skandinavijos ij- Vokietijos 
eksporteriai sako, j<»g Rusi
jai užims ilgus laikus st> did
žiausiu atsidėjimu -linkiui pa
dirbėti, kol galės 
tesnė* pn*kylms 
žiuis.

Pačiam Berlyne 
nemano jungties 
prekybos ntžvilgiu. -Jei nori
ma kokios sąjungos — tni 
karminis žvilgsniais.

Prancūzai baimėje.
Imant tuos faktus domon. 

prancūzai mi didžiausiu bai
me tėmijasi į lx>ndonų, kur 
su bolševikų atstovu Knissinu 
lui kuinus konferencijos.

l’rnncuzums gaila iš seno 
Rusijon sukimštų mivo mili
jardų. Nes jei Anglija su Ih»I- 
šėrikais jindarvlų taikų, tuo
met Prancūzijai nebūtų pagal
bos, kaip tik utsižadėti ir ph- 
rėmimo pačios Lenkijos, kad 
iš šitos padaryti gulimų vieš
patijų įvairių maž«-nių tanių 
lėšomis.

Prnncuzija dėl visako pa 
siunčia savo atstovus uis-lnon 
talkininkų su Krassinu konfe 
rcncijonJi tų <ian» verčiama 
Anglijo*. Bet tiems atstovams 
įsakyta konferencijoje nei ne
prisiminti apie |>olitikų.

Po<iraug Pracuzijn laimi ge
rai nusinumo, jog Anglija yra 
priversta taikinties, jei nori 
nuo liolševikų žygiavimo ap
drausti nrtimiausius Rytus ir i 
]Nicių Indiją.

imties pla
nu užrube-

niekas nei 
>u Kurija

Seagirt, N. J., birž. 11. — 
(l>lw:inls yrA New Jerscy val
stijos gubernatorių*. Jis vrn 
vienas iš kaudidntų į šalies 
prezidentus iš d'*niokrntų j»r- 
tijoc. Pagalinus jis vrn dide
lis priešininkas svaigalų pro- 
liibicijos.

Kuomet nugščinnsins šalies 
teismas prohilncijos mnend- 
meiitų pripažino teisotu, gu
bernatorius l*biwnrds reikalau
ja dalmr visoj šalyj pravesti 
referendumų u Inu* ir vyno 
klausime.

< )won j

Ml-

TURBUT, SUGRIUS TAUTŲ 
SĄJUNGA.

ParytiU3, birž. 12. — Čia 
daug reikšmės dedama į 
publikomj konvenciją (’mengo 

,j<*. Kadangi republikunų par
buvo tjja -yra priešinga tautų sa

ri eigiamąjam jungai taip, kaip ta yra įs-

Pasakojama, jog rinkinių* taip veik turės griūti, kaip 
metu seiuian bus suorganizuo- veik Suv. 
tas koalicijinis kabinėta*.

Valstijose rinki
muose laimės republikonai.

9 K,

tik

PREZIDENTAS. MATYT, 
PASILIKS WASHINGTONE.

Wazhington, birž. 12. — Čia 
kalimi n n, jog, turbut, prezi
dentas vadams nmtn neaplei
siu# \\’nshingtono. Nes Woods 
įlok*. Mastu, atrasta netin
kam:! viela ntoslogoins.

Berlynas, birž. 10. — 
paskelbta, jog vokiečių

Čia 
vy- 

FiMUryiA- piigalinus sumažinusi 
.savo armijų ligi 200,0(10 'yru, 
kaip to reikalaujanti padary
ta taikos sutartis.

PINIGŲ KURSAS.
Svetinių viešpatijų pinicij var

tė inAinnnt nemažiau $25,000 bir
želiu 11 <1. buvo tokia sulig Mrr- 
chant* L'inn A Trust Co :

A ūgli j<* alertingų svarui $3,95 
Lietuvos 100 auksinų *260
Vokietijos ton mn-kių 
Lenkijos 100 markių 
PranruzijiM už 1 dolierį 
Šveicarijos nž 1 dolierį 
Italijos už 1 dol.

13 fr. 
5 fr.
18 L
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E LIKTI’VTV KATAIIKŲ DIEK KASTIS 
k “DRAUGAS”
|

DRAUGAS *■ r šeštadienis. hlrfcli* 12 1920

KUi» kAMlictM fckyrnk ne<U>ilk-nlu*.

*M9(V>IKRJVruB KAIMAI 
GtllCAGUJ IK LASIEBrtMEt

klrtnnu ......................     fk.00
l’ttM-l Sk ili > • .*X« «Kml*

8 r V. VAI>T.
MIriMm* •••••«*• *8.00
l*u»cl Mėty ................................. 8.00

Prenumerata mukonl llkalno. 1-Al
ka., Bkaliosi nuo ulvlralytno dieno* 
ne nuo Nauju Motų. Norint perauk- 
nyti ndroHi el»ada reiki* prlalųrtt Ir 
•M** adrciaa. PlnlfiU coriauala nlų- 
•tl itperkant kroaoje nr rrprcao "No- 
ney Order" arba įdedant ptnlcua I 
reitotrui t^ lalik*.

• •

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

Telefoną."* McKinley 0114

I Vyskupijos Jubilie
jus,

ii'inBaiiFssnaanuHBsmiHįkimų (bene ]>er Av. Onos at
laidus), kur iU jųdviejų pa
geliu pradėjau organizuoti 
Mokytojų sąjungą (1905 m.) 
(Juodu šianirien, manding, 
daktarauja Bostono).

Taigi, ačiū vieno jų pagal
bai, sutaisiau apygardoj Žiu 
rių-Su<leHų (Suvalkijoj, neto!: 
Pilviškių) pirmąjį kovos būrį 
iš 5 vyrų pradžioj spaliu mėn.. 
1905 m. Pats jo priešakyj per 
dvi snvaiti lankiau miestelius 
ir batnytkiemiua varu darinė- 
dainas mokyklas. Greit (inkilo 
trukumas visoj Suvalkijoj. 
Varšuva ir Petrapilis tapo 
perspėti npie miateJą (sukili
mų), telegrafu tajx> įsakyta 
suimti inintežninkus. Marijam- 
polėa žandarų viršininkus To 
maševskis. pasiėmęs 12 ženi- 
sargių ir žandarų, apginkluo
tų, pasileido mus ieškoti.

(Daugiau bus.).

• nam privačiam asmeniui, kn- 
i ris prašo laiškų pagarsinti.

Laiške yra skaudžių ir ne
teisingų užsipuolimų ant Lie
tuvos Prezidento. Mus skaity
tojai ne maži vaikai: jie mo
kės kritiškai žiūrėti į tai.

Teisybės pirmutinis reikala
vimas j ra duuli pusiLeisiuli 
tani žmogui, kurį apkalthia- 
me. Mes griežtai ir aiškiai 
stojome prieš Gabrį, kuomet 
jis buvo liebandųs griauti lai
kinųjų Lietuvos valdžig. Mus 

Į skaitytojai, turėdami dabar p.
Gabrio !a:'J:ų ištisai, be ;na 
žiausiu praleidimo, galės aiš
kiai pastebėti, knd jisai neda
vė nei vieno fakto, pateisinan
čio savo apsėjimų pavasarije 
19-9 metų. Kuomet p. Gabry - 
sako, knd dabartinė Lietuvos 
valdžia vedanti Lietuvų į pra
pultį, tai j.sa: smarkiais Žo
džiais uždengia faktų truku
mų.
Šitame laiške skaitytojai jm- 

t'rbės dvi dūli. Pirmoje ap
rašyta, kaip naudingai ir dar
bščiai Gabrys jiasišventė Lie
tuvos tikslams nuo 1899 iki 
1916 metų. Ta laiško dalis y- 
ra puiki, pilna turinio ir tie
sos. Ji jin rodo sielą žmogau.* 
karštai mylinčio tėvynę. Toje 
daliję minėti faktai yra aiš-

P-no Gabrio Laiškas.
Ijimuinne 

Kovo 3 d. 1920 m.
Gerbiamas Tautieti
Mielus Prieteliau,

KAPITALAS 
$200,000.00

PERVIRŠIS
$25,000.00šventimo sielų. A’ troškau 

veikimo, plataus, aktyvu us 
veikimo.

Vasarų 1905 m., bene liepos, 
ar rngpjučio mėnesyj, vienam 
posėdžių Centro Komiteto 
Dėnaikratų partijos, Vilniuje, 
aš jmdavian sumanymų iš
siuntinėti visiem Lietuvos 
mokytojams atsišaukimus, 
reikalaujant nuo mokytojų 
rusų Kauno ir VTln. guli, pra- 
sišalinimo ir užleidimo jų 
vietų lietuviams mokytojams, 
o nuo mokytojų lietuvių Suv. 
guli, buvo reikalaujama liau
tis mokinas rusišku i ir pra
dėti visor lietuviukai. Atsi
šaukimas liaigėsi grąsinimu 
varu išvaryti tuos rusus nm- 
kvtojus, kurie nepasitrauks 
geruoju (Kauno ir Vilu, guh) 
ir prievarta uždaryti tas mo- 
kvfclns (Suvalkijoj), kur mt»- 
I,y, < -r,r - : » 

dietuvinti jų vcdanins mekyk- 
■ Ihs. Terminas buvo jmskirtas 
spalių m. Visas Centro ko
mitetas L D. P. vienbalsiai 
priėmė mano sumanymų. At- 
sišnukiniai slapta nuliektogra- 
fuoti ir išsiuntinėti pavtm 
Terminui išėjus, nieks iš mo
kytojų nei krust. Tuomet aš 
sekančiam Centro Komiteto 
L. D. P. posėdy jo radiniui 
klausimų grųsinimo įvykeiy- 

' mo. t. y. mokytojų išvarymo 
prievarta-ginkluota jiego. čia 

'nuomonės pasidalino, ^’-sini- 
n*o vykdytuos perėjo laitai 
sunkiai, liet kųdn kįlo khittsi- 
mna, kas tų grųsinimų vyk
dys, t. y. kas su ginklu ran
koj vaikys mokytojus rusus ir 
darinės mokyklas Suva’kijcj, 
tai, žinoma, aš pacilikuu vie
nų vienns-
Bet vienas lauke ik* kareivis, 

tuomet, kreipdamasis į Sme
tonų ir Jonų ViMši. kviečiu 
bent juodu padėti imui utlikti 
šių svrkių ir pavojingų už
duotį. ’ Vienas ir kitas ėmė 
teisintis, tai girdi, pavojingu. 
Puti, vaikui, o pagali aus ji 
musų soeijalis padėjimas 
(viena banko valdininkėlis, 
kits jaunas advokatas) nelei

:
5

Didvi 
ir

Idant gorinu suprastumėt 
visų dalyką, kiek plačiau iš
guldysiu.

Nieks negali užginti mano 
nuopelnų, tėvynei mano pasi 
šventimo. Nuo pat mažens 
(nuo 13 metų amžinus), kuo
met tik pradėjo mano sąmo
nė bręsti, — vibos mano min
tys, visas mano veikimas bu
vo kreipiamas Lietuvos la
bui. Tai nėra tušti žodžiai: 
19 motų jaunikaitis būdamas 
tajiau išvarytas iš 8-tos kle- 
sos Marijampolės gimnazijos 
(1899 m.) su vilko bilietu, 
kaipo laimi pavojingas lietu
vystės platintojas, uždarytas 
6 mėnesiams Kalvarijos katė
jime, pasktii ištremtas 4r’me 
luetanis Rusijon, atėmus man 
visas civilės teises ir atida
vus mano policijos priežiū
rai. Nors ir ištremtas Odes- 
soj nesilioviau dirbęs: suda
riau lietuvių būrelį, kuris vi- 
mipirmu išrūpino lietuvį ku-j 
nigtĮT, suorganizavo lietuvių 
jiarapijų, įsteigė keletą d.-au-; 
gijų. Augščiausias manęs ne
apleido: atsiraito gerų žruo-1 
nių, k a. generolas Kareiva 
(sulenkėjęs lietuvis), kuris* 
nugštnis savo ryšiais pagelj 
liejo atgauti rusi] atimtas nuo i 
manęs teises ir padėjo man 
įstoti universitetan ant 
sos skyriaus.

šiai 1904 m. pradeda 
sijoj kilti suirutė; aš, 
riuiilaiuas, apleidžiu univer
sitetą Odessoj ir kviesdamas 
visus draugus- studentus, nes 
buvau ratelio jierdetinis, grįž
ti IJctuvon pildyti piliečio 
priedermes. Vykstu Vilniun 
ir pasiduodu į Demokratų par
tijų. Nemanykit, kad draugai 
mane sekė, jie visi pasiliko 
ramiai (Idessoj, nes Lietuvon 
aš juos kviečiau ne ant 
gų. Ten reikėjo kelti 
iiucijų, statyti gyvybę 
jun. Tarp* tų draugi), kurie

Dabar Yra Laikas Perkelti Savo 
Pinigus į Saugų ir Stiprų Banką 

UNIVERSUL STATĖ BANK 
(Under Statė Goveroment Supervision) 

DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA UET. FINANSINE 
IŠTAIGA VISOJE AMERIKOJE 

Po Valdžios Užžnira.

Banko Turtas Virš $2,448,000.00
1317, Kovo 3 (Dienoje Atidarymo).. .$16,754,95 ■
1918, Sausio 1.........................................427,188.81
1919, Sausio 1 .......................................... 941,689.40 ■
1920, Satuio 1 ......................................1,625,997.43 JJ
1920, Birželio 9,.............................. 2,062,039.15 S

KTMrVii'rffls HctrtvTe n’frrin^-c^ "lr”T‘fl?MVvn

ryšius .-u Aiuom Lunku,nes liaukos raudasi parankiau-- gjį 
šioj vietoj, vra atdaras vakarais du ?vk savaitėje. ■ 
ŽMONIŲ SUDĖTI PINIGAI YRA KUOPILNIAU- 
SIAI APSAUGOTI didžiu kapitalu ir sumaniu vedi
mu bankinių rcdknlų puti rusių valdininkų ir direkto- ■

šiame Banke pmlėtus pinign? gailinti atsiimti ant Jg 
kiekvieno pareikalavimo. Mokame 3-is nuošimčiai. • m

SIŲSKITE pinigus ir VAŽIUOKITE į Lietuvų 
jx*r šių l)idžidusių Amerikoje Lietuvių Agentūrų. ■»-

SIUNČIAME PINIGUS be sustojimo Vokietijoje S 
arba Uetaiiuk* tiesiai KAUNAN, iš kur pinigai pri- S 

'■ statomi į artimiausių paštų. ».
g} IŠMAINOME kitu saliu pinigus pagal dienos kursą. 

§ Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai.
BANKO VALDYBA: --------------- *—“ “

M J<xcj»h J. Ktla-. Pruaidcnt
*B| Wm. M. AnUMiioeu. Vlro-Prt-*
|M|' and Caahlcr'
m Jo-. J. Krn-<i«^kl. Vl«*-Pic«u. 
u| Btafgn* V. ValniK-hiuuLat. A*a*L 

č Citobtcr

■

5
RIHn«rrpnZ5^y^cvcTnM

Vyn? ir Moterų Rūbų Krp> 
mo ir Designing Mokykla.
Mutųc totvnm Ir mnty.no biMn ji*» 
trumpu laike tAmotans tIm* sn» 

ta
Mae turime cttSUiuualuu ir rertau- 

Muk kirpimu, daartrnlns tr Muvltnr 
■krriua. kur kloktteua* gauna 
praktiko* tMMimnkl»da«tm<

Vlfuoaa uurraa tkynuura mrttbn, 
ramino* ololctro* Jiem

KvMCIumr Ittalrvieaa ntrlV blle ko 
kluo laiku, d Irus tr ar rakaruia pa 
KUturi'U ir pariitaibeti <iei kųiycu-

Pattom* daromo* aullr inloroa, n 
■tikiu Miliau* Ir <lyd£lo Ui bet kur. u 
modų knrirn*.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL

J. F. Knjoilek*. Vedėja*
i»0 N. STATĖ smiCl-T, CHICAGO .

Kampa. I4k« Su ant 4-tv lubų

11
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šia -uvaite Chieaguji- sn>il>ė- 
go du labai nepaprastu daly
ku: Visatinė Rejuililikonų pre
zidentinė Konvencija irdnrne- 
paprastesnis scptynijfak*šimfs kųs. 
penkių metų knhilikiško.-io-.- 
vyskupijų? jubifiejus.

Antroji laiško dalis, tai Ga- 
vy-kupijo.- jiibitiejun. Apietntbrio nesutikimus su dabartinei 
jubiliejų netrukę parašysimi Lietuvos valdžia. Šitoje dalijo 
plačiau. Dabar tik neiškenčia 'pirmiausiai puola į akis nomo- 
uie ncpnsidžiattgę ir iie|iasigy-įkėjilmm suprasti savo priešų, 
rę, kad lietuvių dalis jubilie-;Nors tu dalis apima laikus 
joje jtasisekė damrintt ir irę- j (1917-1919 metai), kada rei- 

Ikėjo ir galima buvo Lietuvai 
vaikų procesijoje pasitarnauti nemažiau kaip 

i murštesniiijų 19(M ir 1905 metais, teeiaus 
skyrių mokiniai. Ir tų. sulig čionai ‘jau nėra taip sugrau- 
vieno dienraščio np-knitlinvi- jdinanėiai skaisčių pasišventi
mų. buvo 36 tnkstanėiai (Clii- 
eugo llentld and Kvaminer), 
sulig kito 50 tūkstančių (Clii- 

į cngo.Daily Trilnme). Ofioijn-
!ė njiyskaita darnvnpgnrsinta.

Tariu* mokinių važiavo pui
kiai paneigtos gyvų paveikslų 
grupės, kurias čionai

L

dauginu ir
riau negu tikėjomės.

Mokyklų
dalyvavo tiktai

vadina 
‘•floats’’. Visoje procesijoje 
tų jiaveikslinių vežimų buvo 
147. Lietuviai išjiriulžių keti
no sudaryti dauginu dešim
ties tokių grupių. Viena šv
Amtanu mokykla rengė tris.
Bet procesijos rengėjai lietu
viam- skyrė tik tris paveika
linius vežimus visu labo. |)ti
Gotu (gyni paveikslų
mų) surangė Kesvrų

veži-
Knzi-

inirriečių nokykln>. u 
S(*mtu Nazarctiečių.

Severų Kiizimivricčių 
tna>: “švento Kazimiero Dva
sia” Musyk puolė į akis len
kams. Jie bandė jį užgrobti 
kuip Vilnių, statydami savo 
Vaikus šalt* to v«*žimo. bet sv

Į fuo Ona-Marija priminė n*ika- 
-j lų laikytis tvarko- ir \ušro* 

Vartų mokykla stojo šule savo 
vežimo.

Ta- vežimas patiko m* vie- 
. “Chicago 

and Examiuer” ir 
“(’hieago Daily N<*w-“ neži
nojo kokiu- tautos tas veži
mas, lH*t |H"tnycios numeryje 
patalpom tik vieno vežimo fo
tografijų. pripažiiKlami, kad 
buvo gražinusias. Tai buvo lie. 
tuvių vežimo fotografija: “šv. 
Kazimiero Dvasiu.

Kitame num«ryje ir mes tal- 
[ pi linine tų fotografijų taip, 
]' kuip ji buvo atsalusia did- 
| žiuosc t«ngliši:uo.-e Chicagos 
i dienraščiuose.

vienų

tie-

Ru-
ne-

BAWKXX£8 VACAKlIOS: ■
]'a.ned< Halą, Se-redotuU. Kctver- Jj, 

Kutą ir P*we»r>«i« nuo 9 vul> *' 
tAryto Iki S vai, po piety. SS
V.AKARAU: VtaraiDkaia Ir Su- ■ 
btuomta nuo * vai. Ikryto iki jjg 
»:IO ral. vakar*. S-

j nienm tik lenkams, 
i lie rali i i.„ ‘ Z Z. 

vcži-

L‘-

| Dėl Gabrio Pasitei
| sinimp.

mo darbų, kaip kad butą se
niau p. Gabrio g)-v<*niine.

Tą antrąją p. Gabrio gyve- 
nimoį <inli teršia trys faktai: 
u) papiktinantieji ginčai su 
Vilkautu, b) griovimas laiki 
hosios valdžios Lietuvoje ir 
.-) jiasisiulynias patarimui! 
l’-.l.T vikmns. Kaip mes džiaug 
tunas, jai p. Gabrys išdėtų 
minus tokių faktų, kad pasiro
dytų. jog , šitie trys dalykai
buvo tiktai klaidos, o ne kers
taujančiu asmens ambicijos

velijo šiltą kampą ir

nusikaltimai Mus noras yra
nuoširdus, nes p. Gabrys turi

i

daug proto, daug prityrimo ir
daug veiklios energijos. To
kius žmones nenorėtume at
stumti mm tėvynės kurinio. 
■Inu ne pirmą kartą šitą min- 
b išreiškiame.

Girdėjome, kad p. Gabrys 
Miukia savo priešus trečiųjų 
L isinan. Slinku žinoti, ar ta*t 
teisinas įvyks ar ųe. P. Gab
rys abejoja api“ Lietuvos teis
ti ą lH“šfdiškiiiii<?. Tų abejonę 
suprantame. Kas ginčijasi su 
augščiausiais savu šalies val
dininkais, prezidentu ir minis
trais. tas gnli nepasitikėti tos 
šalies teismais. Bet yra vienas 
teisėjas, kurio liešaliskumii ti
ki visi Lietuviai, tai Tėvynė- 
Močiutė.

Ji p. Gabrį myli už ]>irmą- 
ją j” gyvenimo dalį, už paai* 
švt-iiluuų ir darbų, liet ji, L t:p 
ir ims jos vaikai, nesupranta, 
kokiu būdu p. Gabrys galėju 
1917-1919 metais padaryti tris 
Kugšėiau 
]> rimt amu s daigtus. Tų Tėvv- 
nė-MoČiutė mintija savo vai
kų protais ir kalba tų vaikų 
lupomis. Tegul p. Gabrys iš
aiškina lietuviams tris minė
tuosius dalykus, tegu jis iš
sklaido sunkų abejonės debesį 
iš lietuvių širdžių, tai uies jį 
mylėsime ir gerbsime^ kaip ki
tus uiųs atgimime jmsižymė- 
iusius veikėjus.

Jeigu t8s Tėvynės-Močiutes 
teisinas išrastų, kad Gabrys

J

minėtuosius nesu-

Aitnino nu ma riję spauadinn- 
Įiuv p. Gaurių iaiškų senui ra
šytų. bot tiktai dabar mums 
I prisiųstų. Jis rašytas nei 
.“Draugo” redakcijai, bet vie- nusikalto, kad daromieji jam

pyra- 
revo- 
pavo-

gardų
ragaišį Odessoj (nes Lietuvoj
tuomet dar nebuvo šiitų ini-
nisferių vietų) buvo ir
Šleževičius, kurį aš iš “lenkų
atverčiau į lietuvius.

P-
• v

Lietuvoj Demokratų parti
joj tarp kitų veikėjų aš siisi- 
duriau ir su p. A. Smetona, 
Jonu V’leišiu (kurs dabar A- 
merikoj) ir kitais veikėjais. 
M ūsų organu tuomet buvo 
"tarpas”, visirs musų vei
kimas buvo straipsnių ir 
p roki imitacijų rašymus ir jų 
platinimus. šis pastarasis 
darinis, kaipo jiavojingesnis, 
tankinusiai buvo mano a'lie
kamas padedant poniai Bort- 
kienei. Suprantama, kad šis 
veikimas negalėjo fiakakinti 
muiin Iroršbi, nilon imsi-• • a < a |

džia mums virsti terroristais.
pats sumanei. jiats ir vyk-

dyk”!
Šis atsitikimas man parode

tuomet tikrą 1. D. P. vailų
veidų: geri patrijotai • ere
tikai, bet netinkantieji griež
tam. atkakliam veikimui, kur 
tankiai reikalingas savęs už* 
įniršimas. Kų-gi šiame ninžjj 
laimėsi lie kovos, be griežiu 
veikimo! Tokiais jie buvo 
anuomet, tokiais jio pasiliko 
imi šiai dienai.

’>ip dalykams stovint, ma
tydamas, kad su 1*. D. P. aš 
nieko neišdiirysiių nutariau 
kreiptis prie brolių Jonikai 
rių, kurie anuomet mokytoja
vo Suvalkijoj: tuodu energin
gu vyru pažinau Marijampo
lei ter vi<*no «.l<>ntn «o>uirin-* t -■« — XJJ•w

priekaištai yra gryna tiesa. Marokas knygas. Taigi tuuinu
tai dnr ir tada jis galėtų grį- neaišku, iš kur p. Gab-ya gnu-
žti į Lietuvos vaikų būrį. Ne na pinigų savo .-panodiniams?
vienus angdilM ji augina. Pa Kadnngi.
sitaiko Įiaslysti bei pnrpulti ir
jos vaikams. Tiktai vieno da
lyko reikia, knd dabartinis tų
vaikų apsėjinins butų supran
tarnas ir aiškus.

rio nesuprantame, liet jei pri
imtume mintį, kaa jis susi- 
žino su turtingais, kuriems1 
rupi trukdyti Lietuvos val
džios susiurganiztvhnas. tai | 
vi-kųs butų aišku.

Mes p. Gabriu neįtariame, i 
tik parodome jam, kų jis turi 
ptaiaiipti, kad mes. kaip’’ 

netrūksta lėšų iflei- Lietuvos vaikai. gnlctU'ne iš-j 
laikraštį kovai su tiemi jam rankų Ik* įminus 
valdžia ir s)>ausduiti nuoširdžiai tarti: Brolau!

Gerai žinome, kad p. Gab-, 
rys nėra gimęs šalia auk-so a 
ruodo, kad jisai visų savo aiu- 
žį nedalyvavo pelningose tar-' 
tus nešančiose įstaigose, kad 
jisai daliar negauna lėšų nei į 
iš Lietuvos valdžios, nei iš vi
suomeninių lietuviškų organi
zacijų. • Teeiaus mes matome, 
kad jnm 
dinėti ir 
Lietuvos

jr

X TW,C«om rullnm* K»3

§ Dr. P. P, ZALLYS 
! Lietuvis Dantistas

Kinui So. Miebirnn. etine R

r ai Uksuos i * nu »

£ Universal Statė Bank |
S 3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL

Kampas 33-čios gatvės. H
« . -ST
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Dr. L E. MAKARAS
I I. U Ui* to Grilj1o)iu Ir Chirurgą* 
j m~.iaa.Je JMM Ha NlrliUm Arą 
| rantau. KU tr PaltotM HM
| t'hlcrųroj: 4SLS Ho. W»9d Htr.
j Tik Kmvmk* rakak, aaa KUM iki 
‘ THtoMM, Tattto TU.
»_______________________________________

I

JOSEPH C. W0L0N 
_!etirvis Advokatas 

SV SO. LA hAl.l.E franci 
3ta- Hault-’ilt 9" 

Vakmua T»ll W. (rrwi
rvi. s«m

CCUCAOU, LU-

Dr. M. T. STRŪCOLTS 
u>rrr\TH

' Ojdyltijiu, tr CHlrurc** 
Ott*a»: 1787 W. 4?Ui M., 

(47 Ir U'cMhI r»L) 
ValunOoa: '14 ryto iki 2 pa pietų.

Iki 1:19 vakare N ed U lomi* 
» iki 19 ryta!*

TH. llouU-tanl ten
H.-- 2914 M. 43rd Kirrrt. 

Trl. McKUUrj 243

tie spnusdiniai
kovoja su asmenim!*, ar šiaip
ar taip, gerui ar negerai, liet
vingi darančiais Iletuvog dar
Imj. tai mus užtrukę sunk u s ne!•*
ramumas. Daliar mes p. Gab

r-

-

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Oftoaa PldjniravJ:

Soutlr La Šalie Street
JUtnhart* 891

Tr> rv-ntral «lt»»

29

Vakarais, 812 W. 33 St.
TrU Vanta 4«*l -,,-y
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PINIGUS LIETUVON I
SIUSKITE PER ATSAKOMĄ JSTAIGĄ |

Mes pasiunčiame pinigus Lietuvon greitai ir tei- | 
singai. Atsakome už pasiuntimą. Turime geriausios = 
kompanijos gvaranlacija. =

Važiuojantiems j Lietuva svarbu žinoti, kad mes 
išmainome dolierius ant marldu-tu pinigu, kūne yra 
vartojami Lietuvoje.

Čionai seka laiška gvaranlacijos:
May 29, 1920.

Lilhuaujaii Ainerieau Jnfuriiuitiuii Burvau,
3114 S. Ilaktcd St., 
Chicngu, lllinob-

Gerbiamieji >— |
Atsukydanū aut Jūsų laiiko ii 25-um dienos šio mo- 

nėšio niurnu yn mokina pažymėti, kad uioncy orderiai 
niuurinmi Lietuvon per musu tarpuilukyirte yni puMim- 
čiinnl greit

Pušį cm ofiso nuiyti* ateina paa mus ir yni pasiun- 
činiiias tuiintrjimin laike keturitt nrbn poakiu Kuraičių po 
prancAinui. kad pinigai yra paoiuuiiti. Kasv-ti-* yra pasi
rašyto* priėmėjo.

Jeigu, kortais orderis neguli būti paniuktos per mus, 
lai tie pinigai bu* migr^iinti tuos dieni* knrwi.

.Musu patarnavimą* apims Kauno, Vilniaus ir Suval
kų Gubernijas, ir Jaipgi uunMus lbga ir Liepoja. Taipgi 
mes cMune geriame atovyjr išmokėti piuigus Latvijai ir 
Ertonijai, svarais arba Kti-riingaia.

Jie* darome labai dideli bizni su Lietuva, taipgi In-
Imi <lniT*e antttasa4frr»*w laURraa iRĮĮĘygi 11 it—tyąaai 
iriuga tiiUNU pnuinuivimM. 

Tikime, kad Jus husite užganėdinti unuti Htmokėjimu 
pinigu Liciuvoje. kuri in« tikriname J tunu, kad me« 
ant jusu siuntiniu pirma ir geriausia atyJa. pusilieluuiu-

Kas norite siųsti pinigus Lietuvon arba išmainy
ti dolierius ant markiu arba auksinu kreipkitės pas

Lithbanian-AmBricaR Informalian Bureaa
3114 So. Halsted Street Chicago, Illinois.
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8u tikru pagarbu.

C. U. ktehard d- Co.

I

Litfiuanian-Amsrican Infotmalion Btnaaa
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: ANT PARDAVIMO :
. 3 lubų mūrinis namas po 6 kambarius, vanos, aržiuolinio
medžio išdirbimas viduj, basementas ir fleitų slogas. 4 pa
gyvenimų namas ant lo paties Loto iš užpakalio. Raudos ne- 
|$a$ii5.VŪ j menes) Parsiduoda už $8,bU<r.U0 iš priežas
ties savininko važiavimo Lietuvon.

KONSTANTAS KA1RIS
2322 S. Oakley Avė.

r
Chicago, iilinou.

mnty.no


birždh 12 1920 DRAUGAS

Važiuokite į Lietuvą
4.

PER
= DEPOSITORS STATĖ BANKN ■X

4633-4637 South Ashland Avenue
Įžanga 25c.

rX

$6,000,000.oo Milijonų Dol. Banka
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ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogcriausiai. 

Mes kalbame įvairiomis kalbomis:
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- 

tian, Servian ir Jevish.

CHICAGO, ILL.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: nmlilko, ir H«*tuviM:<»

kalbu. artuneukoaų kn» r»edy*tėa. ■!•- 
noffrafijoa. typ*wrtUnr pirkly boa lai
mų. Suv. Velet. istorty aboinoa irto- 
rijo., KAOKTafUoa. po>.tikime vkono- 
niljoa, plllatyotėa,'4Ūllin.rxAy«tf*.

Mokinime valanda* ■ nuo » rrto iii 
i valanda* po piety; vakarais nuo » 
Iki 10 vaL

3106 So. H&lsted St., Chicago.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 melai 

Ofh»» 31 AK So. klorvan St. 
Kertė 32-ro SL, Chicago. III. 

8P10C1J AUSTAS 
MoterįAkŲ. VyrUUtų. taipgi chro

nišku Ūgy.
OFISO VALANDOS. Nuo 10 ryto 
Iki 1 po plot*, nuo t Ihl l valan
da vakaro.

Nodėllotni* nuo • Iki 2 po plok 
Telefonas Tari!r CIT

S? PJknlkt- ir rfacTanm dalyvauja a|>lt> IS draugijų. Ki-rl kaltiė- 
E tojai llvluvlul ir ubu tu «nrdo Aldt-rtnutiaL Kotnijakal ir nt-rbia- 

k mu Jaunų mergniAlV Kaulu, Chanui. Vadovauja M. M. Juodi*. 
'— Kmupattlja. Pančio Helena Sadauaknltč Ir didelė mualko.

Gerbiamieji lirtuvUJ tr llctB«*Kėa nuo*rdUal kvlnt'iniue aUlIan-H | *‘®soU,n.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė an»n aft-n įk> nnm.

4729 S. Ashhuia Avenue
Kpc lalietau ilikivų, nioti-nj Ir vy
rų Hcų.

Voinndo* nuo 10 iki K tkryte; nuo 
2 Iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 
vakare. Nedėliotai* 10 iki L

Telefono.* Drn. l 2KR0

K------------------------------ —. —----------------—

Dr. 0. VAITUSH. 0. D.
MKTUVTS AKTU Bl’EEIALINTAS

Palme,lu« aki*
C, L—’e: r >n« kaa yra 

r - - —«-*•
-___ _  apuiftHii. . 4»* r-

audasiviua 
ir karHMu aktą fcrHvtM *diy<
kataraktų, r»«tntr*U; akto in>1r<ia.ru.
tyruma himb-Irm IHrtrn ntu-
tiBumaa klBJ4Mk Aklina! pirnnkmul trteitn- 
•ral. t«tl Ir fnfttMfilMru * 
iiare twrėji>i»e ir rinmiMui
krkinn. VklMida*1 nuą 12 tU a lakara N> 

Iltim i* tol* 19 iki 1 vai po pirty
1553 W. 47th St. ir Ashland Av.

1,1.runa* Ura. . r KO.

GRAŽUS IŠKILMINGAS

KHIKflS
SIJ SVARBIU PROGRAMŲ

B2 ------------  ltvnRla ————— jįj 
Ketvirto Wardo Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubas^ 

ir Draugystė Lietuvos Dukterų

Nedėlioj, Birželio-June 13, 1920 J 
Leafy Grove (Blinstrupo Darže) 

Wil!ow Springs, IU.
J Pradžia 9 vai. ryto.

------------------------ 1

Lietuviams, gyvenantiems 
svetur nedera užmiršti savo 
tėvynės Lietuvos. Jos reikalai 
turi laimi rūpėti kiekvienam 
tikram put riju t ui. Daugybė 
Amerikos lietuvių taip ir da
ro. Jie romia Lietuvę ir auko
mis ir paskolomis. Bet tuo pa
sitenkinti da negalima. Reika
linga Lietuvai no tiktai pini
ginė parama, bot ir moralė. 
Reikia, knd tėvynėje esantieji 
lietuviui jaustų, knd užpakaly
je jų stovi didelė armija jų 
brolių lietuvių, svetur gyve
nančią. Reikia, kad jie jaustų, 
jog vienodose mintys, vienodi 
troškimai juos riša. Todėl vi
siems mums reikia sekti visus 
nuotikius Lietuvoje ateit inkan- 
ėius. l’ž tat šiame skyriuje 
bus laikas nuo laiko apie tai

f M**kww**w*ww*wa
a—.—---- —;—;--------- :—-----------------------

METINIS

PIKNIKAS

•*

~t

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti.
KOMITETAS.

10,000 t«xtra FEDE 
RAL KUOPONAI 
duodami »u nauja 
FEDKRAL plaunama 
rnaMUA. Jie K«l| 1>ull 
pamainyti- ant 
lurnpoa ir kitų mlkalln 
BU dalykų.

-----------  RENGIA -----------

Draugystės Šv. Roko
NEDEUOJE BIRŽELIO (JUNE) 13 1920 ■ 

A. Zopclio Darže, Snmmit, III. 

Pradžia 9 vai. ryte įžanga 25c. Ypatai

FEDERAL

$5.00
IŠKALNO
DASTATYS 

JUMS 
ELECTRIC 
VVASHER 

| NAMlK
Joi«u cal koMumlvrla Moa kampanijos, Iktlanaų rali mo

kėti m/tioitinluia tnnkoaClala.
Ale maJ-v muk>-»Mal uutauptna Junta pūva kt) utmokėtu- 

mvt plovėjai. Tik patnnMrkile apie taupumu—pinlnrų. 
laiko dariai. rupeafli, ir drabužių.

DYKAI Demonstracija Jūsų Namuose
,blle diena. Tiktai paUlefonuoklto Randolpb 1210,—I»cnl 
134—Wael>r>r Dcpurtinynt ir <aualle vlauapaaUklnlinue. 
KiUJnukllo apie oaclllatlnr cyllnder — kurta randam 
FEbKItAU—J| Itpuunn drabužiu* kvarkui ir noriau noru 
kitu miltinu. '

EOOMMOXWE.VI.TH KUINO N ~
LECTRIC SHOPS

L, KaUlikų dirvos.

Av. Tėvas, kad aprūpintų 
katalikų įvairius reikalus ir 
palengvintų katalikams atlikti 
reikalus su Apaštališkuoju So
stu, laiko kiekvienoje vnlsty- 
iwje savo atstovų. Jei valsty
bės nedidelės, tni .skiria viena 
atstovų kelioms, greta esan
čiom.* valstybėms. Lietuva 
tuoni- tarpu da neturi Šv. Tė
vo atstovo. Lietuvos katalikų 
reikalus aprūpina dabar popie
žiaus atstovas, skirtas Lenki
jai ir gyvenantis VarSavoje. 
, Lietuviai katiflikai jaučia, 
kad tas atstovas negali tei
singai spręsti apie Lietuvos 
katalikų reikalus semdamas 
visas žinias iš lenkiškų infor- 
mncijų ir būdamas po lenkų 
intekmv. Re to lenkui yra to
kio pašėlusio budo, kad jie pri
dirbtų įvairiausių skandalų, 
jei popežians atstovas ardytų 
jų plonus.

J tai atsižvelgdami lietu
viai krikšcionys-deniok raini 
ima kelti’ balsą, kad Uetuva 
gautų snu atskirų popožiaus 
atstovą; o jei to dol kokių 
nors svarbių priežasčių nega
lima butų padaryti, tni kud Šv. 
Tėvas pavestą Katalikų Baž
nyčios Lietuvoje reikalus ko
kiam nors savo atstovui, gy
venančiam Šveicarijoje, nr 
Belgijoje, tik ne lx*nkijoje. 
Ix-nkų žoviiiūcinas nežiūri nie
ko. Jie pasirengę paminti ir 
švenčiausius žmonių jausmus, 
kad tik atsiektų savo tikslus. 
Kažin nr moka kns pasaulyje 
tiek nuduoti, sukti ir veidmai
niauti, kiek lenkiškieji diplo
matai. Visus savo melagingus 
žygius jie tnokn gerai dangs
tyti aristokratiškomis “mn 
nioromis.” V. K.

PRIE AIRIŲ KLBUSIMO.

Lietuvis Fotografistas

Galim išpildyti jums ap
likacijas dėl paspartų, 
gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE- 
pojų, arba per DANZ1G,

rasroRTV blankas 
PILOOMK

DYKAI.

lialtic <'onnilutkxi Ilarran. Ine. 
Ii bo. Dcarbora su Oikofu. 

Kuom 200

K

«■

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIF7TI VIS ADVOKATAS 
4MC A «'OOn •rrilKKT 

ree w. i«h stkkkt 
nu<*wi.

MrHInlr, UM

«

•M

S. D. LACHAWICZ
l.lvtu.y, Omberiu* talte-

<ut*M ko plrtMiMa. Italkala tnoMUlu at- 
•Uaukll. o mauo darbu baolt* ul«*aMtnt> 
2314 W. 23 PI Chicago, III.

TaL Oaaal HM.
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LIETUVOS PREZIDENTAS PASA
KĖ ATSTOVUI THE CHESNUL

SHOE MFG. COMPANY

ITUIEKAL ir pripajinta per finod llounckiM-pInB Inatltute

Pragarsėjo moterys, nėšio- 
jaučio* parašus nepatinkan
čiu* anglams, 
<•»««*! ve ««Al---» - J- zr- ~ 1

M. PAUKŠTIS
S|MM*ioli.«tas <1H i-rupų. vestu
vių ir faiiiiliju. Fotognifoja 
dienomis ir vakarai*. Darbas 
kiekvienam užtikrintas. Taipgi 
is senu paveikslų padaro di
delius — mali a volus.
Valandos: nuo 9 ryte iki 10 
vakaro, gi netlėlimniK, panedė- 
liais, se rėdomi- ir pėtnyčioniis 
9 ryte iki 7 vai. vakare.

2743 W. 47 St. Chicago. UL 
Telefonas: McKinley 5941

IIV|KllllinUI|- j ?»■ — —— - ■ - « r įf
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BENDROVES
KAD LIETUVOJE REIKIA KU0GREIČ1AUSIA1 STEIGTI FABRIKAS.

FABRIKOS LIETUVOJE TAI YRA JOS EKONOMINIS IŠGANYMAS

To trokšta Lietuvos valdžia ir visi žmonės, ypač miestuose, darbininkai.

Tūkstančiai Lietuvių Amcrike viską deda kad pagelbėti Lietuvai likti Ne
priklausoma. Kodėl nepasirūpinti pagdbėti jai išeiti iš ekonominio vargo?

Tam nercik aukų! Priešingai anl pinigų įdėtų tokiam reikalui galima tikėtis 
didelių nuošimčių. \

Tų viską galima atsiekti per The Chesnul Shoc Mfg. Co. (Čcverykų išdir-

buriniu įerzinančios anglui* A- 
lucrikoje už jų žiaurų apė
jimą su airiai* Airijoje. lai- 
kriukiai ta.* inoteria juivariiiui 
Airijos draugėmis.

S B
Tuomtnrpu Amerikoje yra 

didelė organizacija, vadinn- 
nia Friends of Irish Free 

jdom (Airijos Laiavės Drau
gai). Ta organizacija snko- 

iąi atstovaujant 20 milijonų1 
I žmonių, nors mums r<xtosi. 
Įkąri ta skaitlinė gnu greit 
' perdidelo.’

Airijos Laisvės Draugų or
ganizacija 3 birželio wų metų 
oficijaliai pagarsino, kad ji 
neturi nieko -liendra su minė- 
iutuis uivi'-tiitiin pikeiuujltll 
čiomis Wariiingtoiir, I). C. 
tirs Anglijos ainlmsaiin, ar
ba deginančiomis Anglijos.

i

Kalnu* kūrina prinak* kiekvie
nam kuteni ui. avarantnojame kad 
autauplnalme Jum* !0^ iki 40% 
ant klekrleno pirkinio; oekurle 
dalykai malinu n<ru vholcaale 
kalno*

Vyru ir jaunu raitnrau * įtari 
drubulial padirbti nnt ulMkjmo 
bet neatailatiktj Mutnl ir ororko- 
tat au dtrlellal* 
ir kitokio atyllau* 
Pamatykite mu»u 
•lutu Ir orerkutu 
»:o. i:: 6». ūš. 
siutai po (44 iki IC5 Molltma tnl- 
noe olutal po (15 iki *40. Valku 
•lu’-t Ir overkotal 14.>* Ir auc*- 
Alau. Vyru keliaee K Ir a vedinu 
Molino* puirrilniM k«-IlDM 15 Iki 
IIT.M. BpecIJult* numanu* ant 
kiekviena pirkiniu •iiml'.lamo J 
Europa.

Atdara kUkrienn dlana Iki * 
tai. vaaarc nuoatomi* >e vai, Ne-' 
dėllomla iki f vai vakare.

S. G0PD0N,

Ir !•«, for
SUiH iki *ce 
■pecljele eile 

po 114. ii 5». 
ir »>«. Juodi

gi bystės Bendrovė).

Todėl kad čcverykų fabriką Lietuvoje yra reikalingiausia.
Todėl kad jų yra lengviausiai įsteigti ir vesti.
lodei kad su mažiausiai kapitalo gilinta pradėti.
Todėl kad duos daugiausiai |xdningŲ darbų darbininkams.
Todėl kad atneš geriausj nuošimtį ant įdėtu pinigų šėrininkams-savininkams

Tai ko laukti? Reik pradėti Ino j aus! O pradėti lengva, nes reik prisidėti tik 
■ su dešimčia dolierių arba (langiaus prie šios bendrovės.

Musų atstovas rašo iš Lietuvos kad viskas yra priruošta darbui ptadėti.
Išklausyk balso Lietuvos ir paremk sau naudinga darbų. Prisidėk pirkda

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

THE CHESNUL SHOE MFG. COMPANY
BOSTON 27, MASS.

1415 So. Halsted Street

■ 39S W. BR0ADWAY, 
i 
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Si bendrovė nėra surišta nei su viena kita bendrove.
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TIESOS SPAUDOS BENDRIJA.
Organizacijos tikslas ir 

uždaviniai.

Bendrija, 
rodo, 
lietuvių

Tiesos Spaudos 
kaip puls jos vanln.- 
ncenlruos Amerikos 
pajėgas ir pinigus ne kokiam 
asmeniniam pelnui atsiekti, 
l»ct jinai darbuosis, panaudo
dama visus dorus ir k ui turi
niui budus. spaudos reikalui 
pagerinimui musų tėvynėje 
Lietuvoje. Beveik kiekvienas 
Amerikos lietuvis žino ir nu
jaučia Lietuvos sjiau.los apver
ktiną stovį, supranta taipgi, 
kad spauda yra labui svarbiu 
veiksniu kiekvienos tautos, <>- 
konotninio, kultūrinio ir poli
tinio darbo sjmrtesniam ir pa- 
sekmingesniam varymui, todėl 
ria nvajisiuioka plačiai aiškin
ti kiek naudos Tiesos Spaudos 
Bendrija gali atnešti Lietuvai, 
kurios kultūrinis ir politinis 
gyvenimas tik dabar smarkes
niu pulsu pradėjo plakti, tik 
visiems sustojus petys į petį, 
reikia Tiesos Spaudos Bendri 
jos pradėtą darbą karštai pa
remti ir varyti jį toliau su di
džiausia musų tėvynei nauda. 
Tiesos Spaudos Bendrijos su
manytojai ir rėmėjai j Ameri
kos lietuvių gyvenimo sūku
rius naujo ir naudingo darbo 
obalsius leisdittni, neieško sau 
nuopelnų ir garbės, tik trok
šta nuoširdžiai, knd tie obal- 
siai surastų Amerikos lietuvių 
tarpe gražios paramos ir vi 
sus prakilnių norų lietuvius 
pažadintų dirbti vienam iš 
svarbiausių musų tautos kul
tūrinių reiknlų-spaudni.

Lietuvos |>oetas Jakštas, ra 
gindama.- lietuvius prie bend
ro darbu tėvynės naudai, sa
ko: “Vienas žodis ne šneka, 
vienas vyras ne talka, kai du 
stos, visados dauginu padarys, 
viens pradės, kits padės* ir 
draug toliau varys.” Tuos 
gražius ir daug reiškiančius 
žodžius Tiesos Spaudos Bend 
rijos organizatoriai norėtų pa
leisti kviesliais, {įrašydami A- 
menkus lietuvius prisidėti 
prie naujo durim, kurio tiks
lu bus:

L Suorganizuoti inilž.iniš- . 
ko darbo juadžiiii 
kapitalo ir kartu sutraukti i

Tiesos Spaudos Bendriją tuo 
lietuvius, kurie nori Lietuvos 
kultūrinio darbo statyme Imti 
milinis darbininkais.

- K-,..;„1i • 1

gutlusius spaudos darlte žmo
nes kaip galima greičiau per
kelti ftnapus vandenyno, kad 
jie galėtų tapti naudingais 
Lietuvai durįumdaiiiies T. S. 
Bendrijos užbrėžtam tikslui.

3. Iš sukeltų pinigų vieną 
dalį panaudoti inrenginiui mo
derniškų sjiaustuvių didua- 
niuose Lietuvos centruose, an
trą dalį sunaudoti leidimui 
laikraščių, knygų ir kitokių 
spaudos reikalų aprūpinimui 
ir trecių dalj paversti į neju
di namą Tiesos Spaudos Bend 
rijos nuosavybę, [H-rkiuit s]>au- 
sluvėms namus Lietuvoje.

4. Jei Ims užtektinai lėšų 
ir lietuvių risuonmm* tam pri
tars — inkurti Lietuvoje po- 
jH*ros dirbtuvę, kurini žalios 
medžiagos pilnai užteks (inčio- 
je Uetuvoje.

5. Kadangi tiks visas durims. 
reikalaus daug ka)>italo, pri
tyrimo, kūniškų iy protiškų 
pajėgi). Tiesos Spaudos Ben 1 
rija tuvi leisdama j pigios ry
šius spekuliacijas, visą, savo I 
darbą tvarkys ir ves, j>a-irem 
dama rinktomis ir doromis 
pramonės ir prekybos tai- Į 
syklėmis, teisingai atlyginda
ma Tiesos Spaudos Bendrijos 
įsteigtų laikraščių, spaustuvių 
ir dirbtuvė.- vedėjams ir dar
bininkams.

6. Indėly, j Tiesos Spaudos 
Bendrijos darbą knjiitalą kon
troliuos ir |mtj darbą pi įžiū
rės visi Bendrijos šėrininjkai, 
kurie savo smiirinkinytcKc iš 
pačių šėrininkų tarpo rinks | 
Tiesos Spaudos Bendrijos di-1 
rektorius ir veilėjm.

•

7. Vienu* žmogus Tiesos 
Spaudos Bendrijos Aėrų galės 
pirkti tik už vieną tūkstantį 
dolierių.

8. Vienas šėras duburiai.
9. Teisingais keliais ingytas* 

pelnaiĮ <lalininkams bus išmo
kamas iiusla.ly(uniis šėrininkų 
susirinkimuose taisyklėmis.

10. Tiesos Speūdos‘Bendrijos 
jos šėrininknis gali liuli tik 
lietuvių kilmės žmonėm, savo 
gyvenimo tik'lus remianti t<

vvnės meilės ir krikščioniškos 
doro.- pradais.

Tiesos Spaudos Bendri 
jos šėrnj jau parsiduoda. Per
kantiems šėrių? išduodama pa
liudijimai (certifikatai).

Tiesos Spaudos Bendrijos 
................ . • • . •

ūkų susirinkimo veda {liūčiai 
Amerikos lietuvių risuoin<*m*i 
žinomi diurbuulojai: Leonar
da, šimutis, "Garso’’ Redak
torius, Juozas B. šaliunns, žy
mus visuomenės darbuotoja*, 
Jonas Karosas, Federacijos 
Tarylios raštininką.-, kun. J. 
Petraitis, L. II. K. Rėmėjų 
Draugijos pirmininkas ir Pra
nas Šivir'ki- (*iu<7it‘o, tiniver- 
siteto studentai.

Tiesos Spaudus Bendrija 
bus inkor|N>iu>a ir legalizuo
ta. prisilaikurn Suv. Valstiją 
teisių reikalavimo.

Siunčiau, pinigu- už Šeru-1 
reikia ręstu: ir njmu.-y orde
rius išra.'.'i J. II. šąli mm var
du ir p.t- ęsti sekančiu adre
su:

Tiesos Šutu l<-? Bendrija, 
322 South 9th Str., 

Brooklyn, N. Y.
Kreipia .ties nurodymų, {gi

tarinių • iirformarijii, reikia 
rašyti tuo jiačiu ailrcsn.

GERA PROGA.
M<i(lni» Kamiu pairrvcnimu. Į

1>o C kiunbarlua, uiuudyn.-'*. auicAlite | 
■ otuvtillnu bumuiii-nla*. arti lietuviu 
li:tinyC-io» llrtKhtvn F'nrk. ui $7600. 
00.

r.ilhtiK Mediniu ntutieUg C kamba
rį. rlrktnkoK AvIi-mi, augftten baac- 
inrnUus t.rle lietuviu balnyčių* Itrl- 
ghton Purk, ui 13) 00.00.

Mūriniu Nniiiua 2-Jo paryvrnlniv. 
I><> l kambariui!, ijiuollnt* irltnna. 
ThJihtI uiurlnla tuuiit.hu U> ufpalui- 
liu aiMČmje irermlriUM ir viriui 4 
kandu riti |>n<yvi>tilmitti. luina 10 p^- 
<JU pločiu urti VVeotetn are. Ir 47tM 
karu linlj||. tiktai ui $0.100 00.

Nauja* Murinta nnniua 3-Ju luiry- 
veniniu lM> 4 katiilutrltia nnujnlul 
Ibilaytnal. uj $0.000.00.

Mediniu Namua »u rtinii'nltiuiu l»a- 
rrmcnlu nitui.ai rnadmi urtl 
uvo. karti tialjoa llrijęItiun 
tuiralduoita plpta-t.

Taipgi turime dauil kitu
knlp mūriniu frlpn Ir mediniu na
mu. kuria putal.lu.Mja temtunla kul- 
iiunila Ir lonirviinila IM/Kotnla. Talpvl 
nii.'AiiKojanit namiia Ir naminiu* ra- 
kandu* j geruiualita uiumucu* kulti- 
punijUa

KrelpkiUMl Jtea:

FRANK STASUUS & C0. 
4438 So. Fairfield Avė.

Phone McKinley 5948
F. Stasulis, P. Virbickas, 

J. V olandui

W < aUrn
i ..i i. j

JUintviiy

SERGĖKITE SAVO AKIS.
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KERMOŠIUS
Kermošius bus tiktai 13, 15, 17, 19 ir 20 d. 

Birželio Mėnesio 1920 m.

E
E
E

%

i =

Sis KERMOŠIUS skiriasi nuo kitų kermošių tuonii. knd visokis išjmrdnvtmas bu« varde. Dienomis svies innlo- 
= nų- smilės spindulini, naktimis mėnulis, žvaigždės ir elektros lempos. Kiekvienas turės progą išlmndyti savo jė- 
E gus, nes yni įtaisytas ra m lon n s "straikoris” su dviem kujiais. Vesteaidietės pagamino skanių gėrimų, su ku- 
= riais negali lygintis joki senoviški skyst linijini. Bus kendžių grojus “lygu-ndygu,” dešimštaris, menkės ir ll. 
E Graži muzika gražiai gros; įvairius chorai dainuos; visoki spykeriai bus pakviesti kalbėti. Nepraleiskite pasilinks- 
= minimo itei vieną dienų.

Kermošius prasidėsrNedėlioje Birž. 13 d. 1 vai po pietų, ūtarninke ir Ketverge 6 vai vakare. Subatojc 3 vaL 
E po pietų. NEDALIOJE 20 d. nuo 1 vai iki vidurnakčiui. Kermošiaus adresas 2329 W. 23 PI. Įžanga 5 centai r

HiiiiHJiuHmKimumiiiiiimimfnmmiiiuiuiiiHmuuimiiiiiiHuiiiiuuimHiiimuiiuuHiimH  iiuiiiiiuiuHuiiiiiiiuimiiiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiiiiiimimiiiiiimiumttfiir
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TclepUonc: “

Ttfrtu patyrimą 

moterių llgoeo: ru- 
paatlnsui pridu
riu Haonc tr kūdi
ki laike ligaa.

AKUŠERIU 
ASHUSHO

Dabar >ra |<nW*Ui>tc* tr varto- 
Jonio* daugumo. UcCurių. kuria cr*- 
J|J« koacarting ir augi'.ai rak.on.ea- 
duojama kaipo aaraaaia koooortin* 
padaryta b'uvieitytoaa Valatljoa* A- 
niariko, rsluata !*• naru pinti
aagfito arta lemu tono

liatkalaukita k-taiogo. kuri t**i*a 
CUuna dykai.

PRANEŠIMAS
ROSELANDIECIAMS!

■
Pranešu Gcrbanuetns, Rosclando ir apidinkes Lie

tuviams kad aš nupirkau nuo J. Butkaus šiaučtaus 
šapa, ant 10835 Micliigan Avc. taisau visuokios rų- 
šies čcverykus ir mano datbas yra užtikrintas varto
ju viso geriausias skuras su prieinamą kainą esu tik
ras kad mano darbas užganėdins visus nes turiu gc-

B
1
S

a■
Į 10835 So. Michigan Avė.

t Smaiouv* retai priteikiau akiniai 
1 ■ bu* palcnrrtnlmu dol Jūsų aklu. 
|| Kuomet tu kenti nuo raivo* «Kau- 

d-'Jlmo, UuGttiot raldla 1K,^4| | kru 
, Ki.oi.iot skaitei ar «lirs> ar K- 

|J kol. tai luomai yra įanklaa. kad 
» reikia Jums akinių. Mano 11 matu 

tMityrimas priduos Juliui gu-ianal* 
. ratemnvltni) ui printiram* kaina 

Ii U*1

«OA1 O

taip tomai o«t iki $>.$•.

JOHN SMETANA 
Akių Specijaliitas

Stanislovas Vjrkutis
Roseland, III.

I■
a;

I

E 
E
S

Dr.M.Stupnicki
3107 So. Morgas street 

CIUCdGt^ JUJJHila 
Teurr.ua. Tante WM 

Vaiakdoa; — | tkl U ii ryto; 
* pC plotu UI * rak Hadėllo- 
nla nuo t Iki Z tat t- —..... ............ .

S3HS So, nalMcd St, Chlcagn, III

iintiiimmnmimminnnimmimiimiii!

PEARl QUEEN 
KONCERTINOS

•a

f

nonos. M u- ■
ngentip £

I■————J®

Kurie norite turėt gorus ir gra
žius paveikslui*, pagal savo uofa 
ir už prieinama kaina užeikite 
pas mane, o persitikrinsite.

Traukiame paveiludus vestu
vių. šeimynų, pagrabų jiavienių 
ypatų ir tt Nedųnčiame jokių 
agentų angabdinot žmones. Mu
sų darbas yra muitų i 

R. URBONAS 
1721 W. 47 Street Chicago, III 

Telefonas Drover 3473

x--------------- -----------———
Tvirtinta* houltl ant *m 

uit. C. KASFiniš 
DBNTISTAE 

X33l S. ItaMpl S$r.
ChiįvKO, IU.

VAUAKDO8: »—IT A. M. 
i—*: t—-a lt M.

ŠIENDIENA - apsaugok 
savo taupumus šiame sti 
priame Valstijos Banke.

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Šifkartes par

duodamos ant visų linijų.

lll2 West 35th Street
Perviršius suvirs $6,000,000.00

Atdara: Paneddiau. Sercdoruū ir Sukatos vakarais.

XX

Kas Jūsų Fotografas? S
■
a

tuuiit.hu
Teurr.ua
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- DRAUGAS 5Mtodienis, bM.’Hs 15 IMd

V

RACINE, WI3. I Guvų Imnus visiems i>arašysi- 
—. ------ I mo atvirntes. kad ateitu ntši-

L. L. P. stotu*, ridama prie 
užbaigos, energingai darbuo
jasi. Taigi, ši-tų svarbesnį iš 
šiow darbuotės noriu 5a p&iy- 
mėti.

Gegužė* 22 d. buvo suruoš
ta šauni šeiminiu? vakarienė 
su tiks!n, kad išdalinti pirkti- 
sietus L. U I*. bonus. Bet ne
gavus iš Misijos bonų, Lštlali- 
nimus atidėtas aut tolinus.

Apart šokių ir draugiškų 
pasikalbėjimų, buvo graži pro
grama. Ji ėjo tokioje tvarkoje. 

Susėdus svečiams prie va
karienės, p. P. Juška pasakė 
įžanginę prakalbėlę. Jis sakė, 
kaip gamtos surėdyme nuntžiai 

................... ’ ' • «.;r: 

skirtingus vardus, taip ir nrea, 
lietuvių senn tauta, esaiuc 
skirtingi nuo lenkų, rusų ir 
vokiečių. Tnd-gi ir privalome 
remti Lietuvos valstybės reb 
kalus paskola, aukomis ir dar
bu. Po jo 
dainų ir 
Pankui dialogų 
oaitė” ir “Sapnas apie tėvy- 
»u»” pagirtinai atliko P. Ka- 
mliunns ir p. A. Zimicnskaitė. 
Po dialogų M. Kasjiaraitis 

^.deklemavo eiles “Kaip seio-
*ėj hutą Lietiivojt*.” Po to|p. 

rf*. Karaliūnas <i<4demnvo ei 
ltj#< “Nemune, tu upių tėve.’ 
M. Kasparaitis skaitė paskui 
tų “Lietuvio išeivio rauda.” 
A. Ziziainsknitė dekleinnvt> 
‘"Liaudies Balsas”, po jos 
Marytė Vllkinlt* maloniu bal
seliu jautriai padainnvo. “In 
tolimos šalelės.” Dainuodnnm 
šių dainelę sykiu puti skambi
no ir pijanų. Antru kartu iš- 
šmikta turėjo tų dainų utknrtu- 
i.jPnigrrnua užbaigta magi.1 
kals juokingais rodymais, ku
riuos parodė p. Tadas Vara 
navirittn. Paskui valandėlę pa
silinksminus gražiai išsigkirs- 
tyla. Pelno stočiai iikb apie 
$15.00. ’

Padėkos žodis prilduuso 
rengėjams: T. Varanavičiui ir 
A. Valsiukui. Visiems atsilan- 
kusiems L. L, P. stotis taria 
neiti.

Gegužiks 25 d., sulig, reko- 
niendnvjino Chicagos L. L. P. 
Apskričio, buvo surengtos Dr. 
J. Bielskiui prakalbos. Pasek
mės buvo geros. Dr. ,J. Biels
kis rimtų prakalbų pasakė 
apie Lietuvos vargu*, nuvei
ktus ir veikiamus darbus. Bo
nų parduota už $500.00. Visi 
pirkėjai gavo ir bonus. Ziurė- 
ilanii sakė: “o, koRs gražus 
hunas, gavęs pėdę dar pirk
siu už dauginu”/ Po to sto
ties vardu buvo renkamo* au
kos. Aukojo:

Po 1 dol.: M. Bardu imki*, 
PA J. P.
Kubilius, J. Kairia, J. Glieha. 
G. Untulis, J. Kreiksmontas. S. 
šepikas. J. Kieman. P. Ruikis, 
Pr. Stankus, S. Dailidėna*. A. 
Klaputauskas, P. Atkuriiums, 
J. ^Bagdonas, P. Varnnnvičie- 
nė, Siin. Skolinainr,* A. Vni- 
noti*. K.'šapalas. A.’Gndžiu. 
na. Viso, su suiulkioniis, su
rinkta $3a35e.

Dabar stotis ir viri pirmiau 
pirkusieji lamu*' Initkia <lie- 
po*. kada Mi-ija atsiųs bouus. |

*

kalbos buvo 
» 

dėklėm ari j u.
“Ana BoL

imti. -Mes laikomės tokios 
tvarkęs, kad kiekvienas priė
męs lionų būtinai privalo pa
sirašyti į finansų knygų.

Randu reikalingu priminti 
žodį tiems lietuviams, kurie 
dar nėra prisi<l<-jx? prie L. L 
Paskolos. Broliai ir seserys! 
Žinokite, kad birželio mėnuo 
yra paskutinis pardavinėjimui 
L L. bonų. 1-aikas trumpas, 
skubėkite pirkti. Vėliaus ne
galėsite. šitas paraginimas lai 
būva paskutinis. Stoties dar
bininkams atsibotio prašyli ir 
klabinti, kad pirktumėt. Visi 
suprantate reikalų — nereikia

I nė aiškinti.

T- ‘V....... ;
17 d., stotis darė sekantį nus
prendimų: kiekvienas vietos 
lietuvis privalo pirkti Pasko
los bonų. Atsilakusio nno pir
kimo lietuvio bus užrašytas 
rantas ir adresas, ir pirdnotas 
kur reikės

Snhskripcijų rinkėjai dar 
sykį, ’r paskutinį, brolau, se
suo. atlnnkys tavo namelį. 
Daimr atsilankęs bonų parda
vėjas bus • sykiu ir teisėjas. 
Nori būti lietuviu, nori grįžti 
j tų šalį, kur žalios lankos, 
k ve|»iantis oras, paukštelių 
giesmininkai ir tavo giminė
lės gyvena — pirk lionų, nes 
“Kas nedirba mielas vaike, 
tam nė duonos duot nereikia. ”

M. Kasparaitis.
• L. L. P. stoties rašt.

• Pabaigoj birželio visi prie 
stoties priklausantieji draugi
jų atstovai nusiims paveiks
lus. Užbaigdami tų prakilnų 
darbų praneš darbo vaisius. 
Sykiu su paveikslu, aprašymu, 
visos stoties knygos 
mvntaj bus priduoti 
Valstybės Misijai.

Ibus atlikti suvėlintas darbas, 
nes išrinktieji žmono.- yra ga
na darbštus. Kad n Dr. J. J. 
Bielskis išsiėmė plųmdų bo
nų, tai čia jrnt ož keletu šim
tų taj>o parduota. Batų par 
d liula, ui daugiau, bet žmuuės 
netucėjo susavim pasiėmę pi
nigų, nes nežinojo kokiu tik
slu bus prakalbos, nei* kas 
kailis, nes toluti trumpu lai
ku sužinota, kad Dr. Bielskis 
čin atvažiuoja. Susitvėrusi 
stotis susirinkimas laikys kas 
savaitę. Bonų pardavinėtojai 
lankys 'lietuvių namus. Tat 
lietuviai, pasistongkitc įsigy
ti bonų. Ne lietuvis Utis tas, 
kas liks be bono.

AKRON, OHIO.

V
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A. PETRATIS & CO,
Mortgage Bank
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Gegužės 28 d. buvo įrengtos 
prakalbos. Kalbėjo gerb. sve- 
-• •• Twd,.*« Iru. 1 !•CMU* ib 1j1CLU\Oc KUIL UVK, Ali- 
tonas. Po prakalbų buvo ren
kamos aukos kultūros reika
lams. Surinkta suvirs 50 dol.

Gegužės 30 d, kun. Mironas 
laikė šv. mišias ir po pamaldų 
išvažiavo j Homestcad. Pa. 
Kun. Mironas paliko gerų įs
pūdi lnrP vietinių lietuvių.

Birželio 13 d. šv. Stanislovo 
dr-ja rengia piknikų ant ben
drovės lotų. Putuos skiriamas 
nupirkimui sėdynių į busiančių 
Šv. Petro lietuvių bažnyčių.

Gegužės 30 d. buvo piknikas 
pa r a ji. naudai, o 31 d. buvo 
piknikas L. Vyčių, kurio pelnų 
darė nupirkimui naujų vargo 
nų. Maudis.

REIKALAUJA.

MERGAITĖS
Mes jums riulotnv pastovų dar
bų vynioti ir dirbti kalendo
riams stovy tat,
l’i ityrimaa uorei kalingai. 

Geru alga pradžiai.
Goes Lithographic Co.

42 W. 81 st Street

REIKALINGI LEIBERIAI.
Dėl fouudrės darbo Pastovus 
darbas.

Link Beit Co.
39th & Stevvar:

A*

REIKALINGI LEIBERIAI 
Gera mokestis ir bonus. 

Atsišaukite,

WESTERN FELT W0RKS 
2115 Ogden Avė. 

22nd Cmseford Avė.

ir doku* 
Lietuvon

M. K.

ST. LOUIS, MO.

Gcg. 30 <1. L. L. Puskulos 
reikalais čia lankėsi Dr. J. .J. 
Bielskis, kuris pasakė gražių 
irakalitų apie Lietuvos nepri- 

guliningns valstybė* tvėriiuųri, 
taip su dideliu pasiryžimu 
musų broliui kovoja, pergalė
dami didžiausias sunkenybes, 
ir žiauriausius priešus vydami 
iš Lietuvos, kad tik laisva bu
tų tėvynė. Žmonės klausėsi ir 
stebėjom. Kitiems net ašaros 
per veidas riedėjo.

Tolinus pažymėjo, kud lais
voje tėvynėje nevien lietu
viai!*.. ten gyvenusiems, bus 
gera gyventi, bet ir amerik., 
kuomet jie sugryž. Todėl ra
gino nncvlliėti tėvynei irzlu* ii*, 
ti neprigulmybfa darbų, per
kant L. L. Paskolos bomls.

Prakalba laivo hidoiui ir tu
rininga. Ilgui pasiliks ji musų 
n tini utyje.

Tik tiek nesmagu, knd iki 
šiol čia nebuvo L. Jo. Paskolos 
stotie!*. Tr knlbėtnjns stebėjo 
si, kodėl iki šiol čia nieko ne
veikta. Tat patarė kogreiėian- 
sia sutverti stotį ir pradėti 
darbų. Vadovaujant A. Živai- 
ėiui, visi atsistojimu išreiškė 
sntikimų. Stotis sutverta ir

— valdvlmn išrinkta sekantieji 
omenys; pirmininku J. Sutw- 
imvjria, raštininką J. Kantau- 
!os, iždininku K. Vuosaitis. 
ržr»»tinėtnb«i Į r rinkėj." •: A. 
žrvaitis, $*. Linuuiiutė, Alf. 

Irbonua. 0. Bartininkaitė.
Nors trumpas laikas panto-j
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Ant Pardavimo

m

♦

i —

— Kaliau, i. l.limVTAKAI 
|r*t Ua »Mt*lir laifvj

)tfityvtni«a iirertkuMttvnA p n»<»b!
rml« 4«Mi iHinia |* mūrų prltyrtt 

Mitu n4«x»Mtarfte», hi>m.A.nn« butų
ttUfi »<*•» UI 1(0 | U i'TBtHfaa
AlMMuhtt* Mr rala UUtMMtMT.
JA\AI(AB 1\M* ftUbOiViaeta
tootu »</:. )V k. t Ji Jtol'i Mr.

RE1KA1ANGI I.EIItEKIAI 
tuokcati* rnouldina t 1 c | valanda 
Ir plnnrvrork Po kVl.-to* dienu dar
bo v}rnl (rali padaryti *12 J d>vnq

J *A«t ’livUv* i Butui*
tę, Devyni** valandų'. J diena- Mo
kau! kaa aaralū.
AMEIllCAN HR \KE SIIOEA IURT. 

du W. Harrt-on Str.

t
FINIKUI les

|>r1« tlKMllio prllvnV'-<'i>i» • aultSCiau- 
*‘oc aižo* rnokiuno*. pastovu* .Inrba, 
AlallUukltc:

MAV MI G CO.
0l«i M*> sirert. I

didelis bargenas Piet-vaka
rinis kampas 45-ios ir 
Paulina gatves, 50x125 pč-

t

Dviejų 
namai,
niui.

2 augščių mediniai 
labai gera vieta biz-

J. C. VLASAK
Pardavinėjantis Agentas

Peoples Stock Yards Statė Bank
s

S 47ta gatve ir Ashland Avė. ■ ■
B • ' 2
■■■EiHBiMaBaaBnxMiiaa»i»BBBBaaaaHiaai»amil

Amerikos krutamieji povei- 
Ilsiai vm beveik vieninteli- 
Prancūzijos išnaikintų tiulių 
gyventojų imsi linksmini mas. 
Po sunkaus darbo Inukuoso 
ar atstatyme savo naujų na
mų. belaisviai susirenka dvi 
vienihtėlio pasi linksmini n ta. 
Bazmncourt’as, netoli Klieiins, 
geras pavvzdis apylinkė*
miesteliams. Senu armijos ba
rakas, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus dovana, kaipo dirb- 
tuvė moterim.- ir merginoms, 
vartojama rakantis kaipo kru
tamu jų paveikslų teatras. A- 
inerikos Raudonasis Kryžių* 
pristatė visus reikalingu* dai
ktus kaimiečiams.

uiiiiiiiiiiitiiiimiimiiiiiiiiiiimniiiMiiiii 
EKTRA PROGA.

BIZNIERIAMS,
Pnrslduodu “Draugo” murini* 

namas. Stovi geroje vietojo ant 
kampo So. Wood Si. ir 46-th Str. 
arti lietuvių šv. Kryžiam bažny
čiai, Prie gnlo namu yra 2 gara
ge, kuriuose gali tilpti 3 automo 
riliai.

Norėdami guuti informacijų, 
rreipkite* šiuo atimtu;

“DRAUGAS” PUBL. C0. 
1800 W. 40th Str.

HmiiiintmiHinnHimmummmmnmi

ANT PARDAVIMO.
Negirdėta proga gnutj gražų 

dviem pajovininiau niūrioj baitu) 
ir taippat gerai išdirbti) biznį. Pir 
ino* kteaoK knygyno* ir Cigarų 
krautuvė. NiuniKur lurajausi Jtai- 
urmui kaip va: virame name ga
na, geriama elektrų* įvedimai, 
maudyne* abejuoac pagj vinimui* 
ar. bftatimentfe*. akmeni* pamatau 2 
pėdų ir 18 oulių atorav. Grindį* 
bancoieute ecuontinės. Garu addo- 
ma* viaaa narna*. Sūru* naujausio 
įtaisymo 1-maa pagyvinimu—pir
mo* kicMK knygyn<* >f rigtrų 
krautuve kumpo* 47-to* ir Wood 
gatvė* Grindį* muro, durį* ir lan
gai ąžuoliniai. 2-mo pagyvenime 

(*• laviraut tu iravira* u <♦* :
Panriduoaiu namą ir birių vidu

tine kaina dėlto kad išiažiuoja į 
j Europą Ataišaukitr tuojau* j

rinėjiinui kinų, bet manoma,, P. MAKARE WICZ, 
kad pasikabinus pilnai gailiui 11757 W. 47 gatvė. Chicago, III.

■■■■■■■■
n*a

ANT PARDAVIMO NAMAS 
per aovįninku "TOS Kmcrald Avė. 
V k/unbarių murini* ntriuu 5 ir 4 
naujai Utairyuią. Kale.. I2.H0 i*0 Ca*b 
l.'.OOeo llalunn t kaip mudu

m. j. m m ik, 
'Oi S Carpeu r str. 

Tclrfnnn* Vlnrtnnra DSS'

KAKSIDl ODA
gu*> uk.ro ramra au Kambariu atu. 
ba pimvajurlų Il<4uvtq nery-
Vvnta. elektra* *vl*.-M. prek<- U.tAO.OO 
Priimmii l<*tq ariu. nirtomoblliŲ At- 
■IMukttc:

A. t llFU.VAEKK1S.
322Ū Auburn Are. Ctlkaco III.

ANT rARDAVTMO

Gruncruv Ir Du'crnA miroj 
Aloitaūkite kuo udremi:

IX2*> Jm>. UliM4M*4cr Ate,

vi,toj.

ANT PARDAVIMU.
Murinta Narna* *u 3 randami, Ir 
krautuvė ui prtein.-. m* kaino, ceroj 
biantr.vęj aplHinkvj. AtaHtauklte:

4533 K. 1 u, rita Wr.

rjUlMIM ODA
Murinta Np«n<»». I rMrgvimimu 2 Ir 
4 kntuboriŲ. puikiai .Kslartn* vunoa Ir 
toli etai, imntlduoda labai plriul per

uvtulaka WM. \ UJ3FTAS. 
3219 lz.ur- Ate.

6 NAMAI, LABAI PIGIAI.
4550 S. Westcni Avė. 3 florai 

pu 4, ruimu*, pirmos flora* 
tu. ant prišnkio lutu galima 
lyti bizniu narna, už $5.800.

4515 S. Ilcrmitagc Avė. 2 
rai. užpnkniij murinę gnrage
3 karu, mūrine, viršuj 4 ruimu 
pagyvcniiu&a už $6,700.

5706 S. Miirgmi at. 2 florai tuo 
diiii.< stonui ir 4 juigyvcniniai 2 

*!po 4 ruimus ir 2 po 5 ruimu* už 
$5,700.

4346 
rinis 6 
randas 
$8,200.

1405 
šioraM ir 3 pagyvenimai ir didele 
hune už $3,600.

4X05 S. itacinc Avė. 3 fintai 
inuriubc, 3 pig.*.*cmn>ai pa 4 tni 
mn» 4 metų acnnx vertas $8,000 
parducuuu už $6,000.

Turime ir daugybe* kitų iiiuuu, 
noriatieję pirkti narna kreipkite* 
pua

S. Wood Si. 2 florai mu- 
pugyvcnimai po 4 ruimu* 
neša i nicncsj $83 preke

47ih St 2 florai medinis.

Taupykite
pii.

SlMPLDl UMVEBSAL

Piningus:
Perkant, visus savo RAKAN

DUS, PEČTUS, KARPETUS, 
PIANUS, VTCTOROLAS, SIU 
V AMAS MAŠINAS ir Lt pas

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

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Išinokesščiu.

Tclrfcmc* Monroc 2500
Krautuvą atdara Berodomia tr 

I'ctuyfiotnla Iki C v«L vakar*. Kilai* 
vakuruia Iki 10 vakar*.

•M

ruimu Cottaaa au 2 
1.4*0 ilol. 14 tit-irlanUca 

tilto- Ati aukite. aut>ato- 
|k> virtų iki • vai.

T'V 10 ryta Iki

ESTlCl lllltOENAS.
Par«l<lu<xlA ■! 
ladnlii ui 
auvlnirkn 
Jc nūn 2 
Nedl-lloja.
rak. po nuui

lOMi Atvlirr Avė. 
Katspaa Craurfortl < <*> Avr.

F. CilKDV M TIK.

v* k 
tmI.

PIGIAI IK GRR.11. 
tr m=-nass suk 

tu*, fartit** Ir virai >« bictilu*. I*** 
mu* pūlini* (nuli ' <»kln padrinki- 
tuy.

AUMauklt* pas:
a. uiiiGv. a co.

3111 S. UalHlt<<! -t.. CMra^. !IL

&
Nai.-ina
t>n*yvrnlrnar. ; tiarai ir 3 lotai kam- 
tau) 24 Gatvė* ir Couttcr Str.. ati 
•*(3ra<-«ry“ hlrn,u mtun* uptyvrn- 
la T! d n • IJ Anl r<>< haJtnvlIoo so
ra

tnaAlny.

prpKa tik d.i lirų, v t* bianlartauv 
jrkris m ich kwi(*h.

tai: tt. ix»vitt »r.

m r.un>AVt»fo:
3 l4Ain(>lpįa 4. I Ir 19 Mv ki*kvU>- 
n»K laipte viena* 1 kambariu roo- 
dniniKkua aamaa »n * lutai*. Ule 
įkalt mala f«rinluk<,< bri m krata; 
Mvlautkal turaau*.- i> irtai it ttrįeriaa- 
Ur* vatuvtino Bin-open DNt*vig ar- 
i*unkA arti AtaMavkM^.
••42 So- .Vi+nr Avr. artui

ZOLP & BARČUS !
4547 B. Hermitage Av. Chicago 

Tel. Yards 145

iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiifiiimiiiiiiiiuiiun1
NAUJAS BUSINESS IR TEI : 

SINGAS PATARNAVIMAS
Su šiuomi pra

nešu savo visiem* 
pažį»ta!nrtfnii kud 
tU užsidėjau ofisą 
naniu pardavinė
jimo ir Formu.l 
Taipgi skolinu pi į 
uiugu* nnt namui 
ir fnrmu pž maža' 
nuošimti ir apima i 
gojų namu* ra-1

knndas ir natumobiliiu nuo Ugnie* 
geriuturiose k<»mpanijo*c. Ai turiu 
ant pardavimo <lnug nntuu naujų 
ir senu brangia ir pygių mūriniu ' 
ir medinio. Taipgi turiu ir gražiu j 
larmu ant pardavimo ir ant rando* ! 
*u gyvuliai* ir su visai* įtaimuuu* ! 
ka* tik yra reikalinga prie gyvr- J 
nūuo. Tik fanui* yra VaUtijosc | 
Wi*c«niBin ir Miohigan. Todd ne- | 

| prtdeūikilr to* gero* progos kad | 
i viliaa iH*iiriulėtum<'t*», l»<-t ateiki-Į | 

!<• i <>fiw> ir gnh šit- raut, Ji- “
Į lirancs informacija* apie namu* ir 
fannoa.

GEORGE PETKUS.
Reni Ei ta te, Loans & Fire 
Insurancc, Foreign Eschangc 

and Steam Bhip Tickcts.
3402 S. H&lsted St. Chicago. 

Tel. Yards 5379 
iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiiHti

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 S, Halstcd St., Chicago, III.
Kurio caunnto parelkalua I* IJetuicn Į 

noatl4eilodaml pasidarykite <i*ugl*ua arUa Į 
dldnllua. 3lci ptrlmumc ranu* padarome ! 
dideliua. Hudedutti ant vieno Ii kelių *kir- ; 
Uncu-

Trauk inin* pavelJ:«lua numito**, prie l 
Bažn>'Mt«. .urlfiu-. veaelljoM. rrupe*, ; 
pavieniu* tr tt Darba atliekame kuoro- | 
riaunla. Phone Drovcr Cit* j

■iiiHiiiiiiiiiiifiiniiii.'iiiiiiiiiiiiiinniiinniii'nP'——MranitmtmomtffttMnmmi^

LIETUVOS VYČIŲ 
Paskolos ir Taupymo Bendrove
Atkreipiama nlyda lietuvių ii*tiumrnt< kad norinti sutaupy

ti piuingu* ir naudotis |wlnu Benilnivt% L-ui priairušytu pri< 
inusu Bendrovė* kur galėsite gauti 10% už taupimnutia pinin- 
gun.

l'abnigtijc kio melo mu><i>i B.-nilrovt- uždirba 10$« kūrintai 
kiekviena* nary* pmėruuidoju. Siw:rinkirn:ii nlaitiiinn ka* Pir
madieni uuo 7>30 vai. vakare iki 9HK) vai. vakare, Šv. Jurgio 
Para p. Svetainė prie 32 PI. ir Auburn Avė.

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

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

—gMpmsrnrrT-------t lama s Timrwmr"—

Specialis Išpardavimas
Parsiduoda pigioi ir nur pigiu išniokoM’ią mnrim« 

namelis (btingalov) (i kamlNirių ir 2 lotai. Šioje sa
vaitėje turi Imti parduota. Kaina 82800.00.

Taipgi turime ant pardavimo Inkai pigių lotų, grę
žtoj vietoj .-u pilimis “iiujHovi-.ui'Uluia” lului {dūrio 
27Vį, 136 ilgio. Kaina $500.00 ir iiugšeiau..

Kas šitų {Higarsinimų atsineš noitoUaje birželio 13. 
1920 LTOK š'.’Hllll Irnalifo <>ri«nw nn<twr»»*r III ,2 rv4*>

1313 W. »» Merai

g iki 4:3d vai. v v kare.

J WM. D. MURDOCK & C0.
B Reikalaukite: . Jog M. Žukauski.

Asst. Mgr
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Ned., Birželio June 13,1920
NATIONAL DARŽE, Riverside, UI.

Bus: Šokiai, Dainos, Žaidimai, Loterijos, (vairios lenktynės, ^Virvių traukimas ir tt. Gros 

d i džiausta Chicagos orkestrą. (ŽANGA 35c.

PASARGA: Pikniko dienoje perkant tikietų prie kasos langelio, reikės mokėti 50 CENTŲ 

Tat iš anksto įsigyk tikuty.s £
■■■MW8SOlB3M3n31ESB’BMBS3»31BBSSSa32ll««aB«BMB»ia«BMM««MSSE^-\:L:J3S3^S^ZBa:5,"33'5£3S3Ej-3g5BSSS=aH£BaBBa5'

CHICAGOJE. į
DcmmHKflMii pmnne

«•-------------------——
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

šeštadienis, birž. 12 d.. 
šv. Jonas Fakur.dictis.

Sck;nndicnis, biri. i3 t. 
šv. Antanas Padvictis.

Pirmadienis birž. 14 d., 
šv. Bazilijus Didysis.

J «*

Chicagos majoras patvirti
no miesto tarybos pravestą 
dienos šviesos parėdymą. Tad
-------- -------- --------------so rytdiena Chicagoje lai kr o

* ■

| Iš CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ

£

SVARBUS PRANEŠIMAS.

WStihg S. L. K. A. Chicagos 
•* 1 mo Aps. nuterrro, nedėlioj,

l biržd’o 13 d„ š. ni„ šv. Jurgio 
repiililikoną i parapijos svctninčjo turi įvyk 

platforma jm |wis-;ti Chicagos Aps. seimo dek 
gatu prkšsciininis pasikalbi 
jimas, G vai. vak. Taigi, vid, 
kurie esate išrinkti seimo dek 
gatais, būtinai pribukite.

Aps. Valdyba..

Visą laukiama
Į partijos
kelbtn. lomus <lokuim*u-
iax. \'i«*ni nultarimai ir |ui- 

I žeminimai demokratą pnrti- 
!jos. Bidosnėji platformos 
(dalis — tai atkartojimas se
nų, visiem.* žinomą, ropubli- 

ikoną |sirtijos frazių. Tai tie
siog pnrtizmitinis raštas.

Labai trumpai prisiminta 
apie pragyvenimo brangenv- 
l»ę ir api<» žmižio laisvę ir, a- 
lwlnni, apie darbininką padč- 

Ijinm pagerinimą.

LIET. LAISVĖS PASKOLOS 
CHICAGOS APSKRIČIO SU 

SIRINKIMAS.

1 Burtą nnt pijano skambino 
Irena <?nklfns> ir Irena SJnva- 
nzvnski.

Po to solo dainavo Mikalina 
Xork:iifr. T53nu!:t-i keletą knr- 

’ * . 4* . t

Durtų dainavo panelė* O. 
Rudnuskailė ir E. Maka raitė. 
Pi ima karta ^eko girdėti. p |ę 
E. Alniui rnitę daiuunjant. 
Turi gražų hnl>ą.

Solo dainavo baritonas p. 
K. Snrpalius. Jam pijumi pri
tarė brolis. .lo padainuota 
dninn: “Kur tas šaltinėlis ”. 
netik lietuviams, ls*t ir avė-* 
tindaneinio* -potilsn Tarno! 
koniM*rlv pus4'*tinai buvo sve-' 
timtaueių.

Duetų dainavo J. J. Zolpis 
T. Jaeohs. Jų balsai nėra •ga
na išlavinti. Todėl ir norėti iš

Boulevard 611

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO., Vedėjai

3249 South Halsled Street Chicago, Illinois

diip.i nustatomi viena valanda! I*<,p»,'likoiią partija prijMj- 
pirmian. ’ ''•i*’1“ darbininkams orgnnizn-

Nepamirškite nustatyti lai 
krodžių, kad ateinanti pirma 
dienį nepasivėlinti darban!

VĖLIAVOS DIENA.
Birželio If dieną visoj 

lyj bus pnniinėtn narijotinlė 
šventė — Vėliavos diena.

Tą dieną visi savo namus 
turėtą juipuosti amerikoniško 
mis vėliavomis.

ša-

PASIVĖLINĘS LAKŪNAS.

Aną vakarą temstant Ahte- 
įpiette parko apylinkėse teko 
matyti palengva skrindnulį iš 
piet-rytų šono lėktuvą.

Tni paštus lėktuvas. Jis 
buvo susivėlinęs iš Cievelan- 
<J«>. Skrido aut M:iywood, kur 
yrn lėktuvą stotis. Stotyje 
juu laivo alsuojama apie lėk
tuvo atskridimą.

Bet lėktuvas su savimi turė
jo la-vielio telegrafo prietai
są. Jis pranešė, jog susiveli 
nes, darosi tamsu ir 
kur nusiboti.

i'nniešiiną pagavo 
ls>vielio l 

o]M*ratorius.
praari'

nežinos

itinio 
nfitatorini.*
•«<i-ja.,;* j.—n*,;*.'-? IrlJnvų rto 
tiiL Tenai sužiebta reikalingi 
žiliurini. Surivėliuęs lėktuvas 
surado vietą ir laimingai im- 
sileido.

ATIDĖTAS NUGALABINI 
MAS ŽMOGŽUDŽIO.

tivį veikimą ir streikus 
vatinėse įstaigose. Bot 
drang fnvoriztmja prieš 
1m» žmones ntkroiptoms 
vest igaci joms pakilus : 
likimams darbininką su dar 
Is Javinis.

Ib'iškin. kad stovima
lietvnrkę tokią, kokia šiandie 
gyvuoja.

Smarkiai paliečia aleivystę 
ir ėia gyvenančius svetimša-. 
lius. Stovi už stiprų ateivy;-.- 
lės suvaržymą ir už svetini 
šr.lią kasmetini i+gitdravimą, 
kas nepritinka šiai laisvai 
šaliai.

Stovi už žodžio ir Mpnudos 
laisvę. Taip daroma visuomet 
Bet praktikoje kitaip veikia 
si.

Stovi už moterą lygiateisę, 
kokią demokratą partija Imi- 
gin pravesti. Bet neprisime- 
nninn npie Ihhiukus karės ve
teranams. *

Pagalinus nepajieiktama net 
Kulisas valstijos reakcijoninis 
įstatymas, draudžiantis dar- 
biniiikanis streikuoti.

Hepiihlikoną partijos pint 
forma, kaipir |«iti partija yra 
tiiikama piniguočiams, Im*I m* 
tlarlsi žmonėms. V’M-, idmjonė

pri- 
|TO- 

dar- 
in- 

nesu-

I1A

I

Kaip vakar Chicagojo tu- 
ri*jo but nugalabintas žinog I 
indis HavriM*!, kurj teismas* 
pHsitierkęs miriop iiž unžudy-1 
mą savo moters praeitą ru j 
denį.

Susiinylėjimo tarylia, pra
jauti pasus rklnjo tėviune, uit- 
ptkibinimrj atidėjo ligi |i«-|M>x 
lfi <1.

jevni luse trumpu laiku 
pristatysią prirodymą, jog ją 
minus ne virai kalia* už tn 
Žiuogžudyrję.

■

NACIJONALĖ APŠVIETOS 
KONVENCIJA .

|vyks Chcagoje liepos
2. 3 ir 4 d.

Lietuvos Laisvės Paskolos'
(’liicngos Apskričio (<ii<le]iai ją daug negalima, 
svarbus susirinkimas įvyks 
ne<|ėlioj. hirž<*li<> 13 <1.. 2 vai. 
po pietą, 
jos svetainėje (Auburn ir 
33-rd St.)

Visą Chicagos ir npielin-' 
kės koloniją stočių vnldvlms 
liei lx»ną pardavinėtojus 
kviečiame būtinai atvykti siu 
susirinkininu. Yrn laimi daug 
svarbią, neatidėtiną, svarsty
mui

Av. .Jurgio pampi-'niliko p-lė

klausimą.
A. Stulpinas,— pirm. 
J. Mickcliunas. rast.

IS BRIDGEPORTO.

Šiomis dienomis Sv. Jurgio 
parapijos vargonininkus. p. 

>. .Janušauskas rezignavo nuo 
u imamos vietos. Jis yrn vie
na iš seninusią Chicagos var
gonininką. Av. zJurgio Jtttra- 
pijoj išbuvo 15 metą. Savo 
uoliu dnrbštunni jis vra daug 
jmsidarbavęs Bažnyčiai ir tau
tai.

Taip-pat ir jo žmona. kuri 
įgijo didelę pagarbą tarpo vi
suomenės kai|M> vieną iš rim
čiausią ir įžymiausią daininin
kių.

Kiek teko girdėti, p. B. Ja
nušauskas tolinus užsiiniinė' 
ve.rti'lgystc, parilnvinės auto
mobiliu*. Jo krautuvė ir 
“garuge” yrn (»445 So. (Ve*, 
toru Avė. Nėra nei mažinusios 

ės. kiul turės pasiseki-
j mų. nes jeigu visuomenė my
lėjo juos, kni|xi gerus muzi
kus, tui neinnžimi mylės ir pn- 

j rem.- juos kaipo gerus ••biz
nierius.”

Gerinusios kloties jiems ją 
naujume užsiėmime.

X nei junti lė apšvietimo kon
vencija įvyks Auditorium 

liepos1

A Z.

KONCERTAS.

tos rų- 
rengin 

(Ko-

Praeitą nedėlią ScliOol Hali 
<vet. hnvn p-lėa K. Mnknniitė« 
mokinių koncertas.

Pinnuiusia solo ant pijano 
skambinu po du tialykii sep- 

_ i (niukinės), 
silpniau

viešluityj. Chicagoje,
2, 3 ir 4 dienomis.

Tni bus pirmukart 
šios konvencija. Ją 
Knights Gniutulius
lumlui Vyčių, organizacija. 

I Kmgiits ui Culumbus <»rga- j tymos mergaitės 
•lizacija turi įsteigusi .ir Kitos mergaitės 

,valdu visą eilę vakarinių n><>* skambino.
I-- «-•«.. — *«e • | a • 1 •

llll* ’ 1

Svarbiausias 
tikslas bus dar Julijaus 
plėsti mokyklas.

j (Milo tuinui^ uiuuatv

konvencijos j»-Iv* O. Rndnu.-kailv. Iššaukta 
pra ir ketvirtų kartą KUtaikta gė-

| lių liukivt ■K.

k

Ant užbaigos sunkų muzikos 
dalyką solo ant pijano gabiai 

• E. Maknraitė.
, Programa puikiai isėjo. A- 
teitvje panelė Makaraitė rcn- 

I gdaum mokinių koncertus. 
| programų turėtų sudary- 
iti ii pačių mokinių, o nekvite 
I «t» pasalinių’ c-meną ir knd 
programoj butų daugiau lirtu- 

į višku dainą. Mus žmonės (lie
tuviai) labinti mėgsta koncer
tus, knr tikisi Išgirsti lietu
viškų dainą. Koncertas skel
bta lietuvių sĮinudoj, <> prog
rama buvo sustatyta augią 
kalba. Kaikurių lietuvaičių, 
taipgi ir vyrą, pavardės buvo 
iškreiptos.

žmonių konwlc buvo daug 
ir ramiai užsilaikė.

Al—aė.

IŠVAŽIAVIMAS .
» ____ __

Vasaros metu Chicagos lie
tuviai Kusil:>ukę šventadienio 

!burinis traukite iš miesto j 
įvairius išvažiavimas, kur 
sveikas, tyras oras. Tokią vie- 
‘p turi paėmę Lietuvos Vyčių 
13-toji jr 36-toji kuopos, kur 
birželi** 20 d. rengia šaunų iš
važiavimą-pi k nikų, t. y. Natio? 
nai (Jrovė, Kiversidi*, III. Clfi- 
engus lietuviai, ypač prakil
nusis musą jauniinns, kvierin- 
muR tą dieną atvažiuoti j Tau
tiškų daržą, ipuužių bus liek 
ir tiek.

Kas norės, galės prisišokti, 
reginiais

tos dic- 
ryto.

Yra plačiai lietuviams žinoma įstaiga savo sąžiniškumu, rupestingumu ir mo
kėjimu atlikti savo prideristės.

Siunčia pinigus į Lietuva ir visas kitas svieto dalis po dienos kursu ir gvaran- 
tuoja prislatima. Pinigus pristato Lietuvoic greitai ir išmoka grinais pinigais.

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

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

EUROPEAN AMERICAN BUREAv /ra pikiai atsakominga įstaiga ir atlieka 
viską gerai ir greitai

Biuras ntdnras: nuo 9 ryto iki 6 vai vakare. Ularninkaia, Ketvertais ir Subato- 
mis iki 9 ra!, vakare. NMčliomu nuo 9 ryto iki 3 pietų. - *.

parap. kamb. Skyriaus nariai 
inalotiėaitc akaitlingai misi rinkti, 
nes svarstymui yra daug svarbių 
dalyką.

1‘asibniguH Tautos Fondo švara- 
fytnui, bus auairiukinuui L. R. 
Kryžiau^ remėjų.Taipgi yra daug 
Kvarbių reikalą. Kviečiami ateiti 
ir įsirašyti j eiles Lietuvos šel
pėjų. Aštoniniikieriai. nepamiršt 
viiiminėto laiko.

liaus parapijos rvetainėj.
Vtai draugai esate kviečiam-; ku- 

ūrinkti, nes mrarrtymni yra labai 
daug reikalų, u ypatingai kas link 
10 metų Kukalctuvių apvaikščioji- 
nio.

P. D. Virbickas, prot. rast.

imti draugij** ženklelį ir baltas 
pirštinca.

Su pagarba
Am/oniu Dauftant, Pirm.,
P. Galdiku, rali., 

4547 So. Talman Av.

Valdyba.

Draugija fiv. Petro ir Povilo 
laikys priešpuionctinj susirinki
mą, birž. 13 d. 1920 m., ftv. Kry-

Av. Antano ii Padvoi dr-jos,. 
ant To vrn of laike, yra užprnšy- , 
t<w fcv. in išjos. kurkia bus alini- 
kyką nedėlioj. biri, 13-d. Tad! 
viai nariai kviečiami auairinkti 
7:30 ryte j bažnyt’nę metain*-. | 
IA ten m corpotv ciriinc božny- ' 
čion. Viri nariai taipgi turi pairi- į

I
prisižaisti, įvairiais 
pasigerėti.

Tat, neapleiskite 
uos. Pradžia 10 vai.

Korespodenta3. *

PRANEŠIMAI.
praeiti, kuii. kp. nutarimo, 
Vyriu 13 kuup<** nariai 
KUMiUikti lytoj, birželio

Sulig 
viri L. 
prašomi 
13 <1.. 1! vai. ryte, tie* Ar. Kry
žiau* pampijt« mokykla Buriu 
važiuoKŪne j L. Vyčių ('hicngaa 
Apskričio pikniką.

Korespondentas.

Pirmutine Lietuvių Valstijine 
Banka Amerikoje

METROPOLITAN STATĖ BANK
2201 W. 22nd St., kam p. Leavitt

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

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

Bankos..
Chicagos miestas ir Cook Pavietas turi savo pinigus padėję 

šiame Banke.

Keliaujantiems j Lietuva pasportus parūpiname per savaitę lai* 
ko. Siunčiame pinigus į visas pasaulio dalis trumpu laiku ir sau
giu budu.

BAČKOS VALANlfOS:
l*nne<lėlinis .Korėjomis. Ketvorvara ir Pėtnyčiomia nuo 9 vai. rvtn 
iki 4 vai. }»o pietą. l-tarninkais ir Suliatonufi nuo 9 vai. ryto iki 9:30 
vakare.

Tautos Fondo 31 sk. laikys mė- j 
nėrinį kuki rinkim* 13 <1 biri., 1 
r d. po pietų Dievo ApvcurkMi
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