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METAI-VOL V. No. 145 

Lenku Armijos Atsimeta 
iš Ukrainos 

—, i 
-

Jaunaturkiai Padare Santarvę 
.u Bolševikais 

TURKIJAI GRŪMOJA 
ANARCHIJA. 

IŠ TARNYBOS PRAŠALIN
TAS POLICMONAS. 

Nėra kam pasirašyti po su
tartimi. 

JAUNATURKIAI PADARĖ 
SUTARTĮ SU BOLŠE

VIKAIS. 

BOLŠEVIKAI VEJASI LEN 
KUS. 

Nieko nelaukiama nuo talki
ninkų. 

Matyt, lenkai negali pasit
varkyti. 

Maskva, biri 18. — Djemal 
paša, jannaturk iu partijos na
rys, kurs vieši Maskvoje, pa
darė sutart i su bolševiku vai-
džia. Sulig to sutarimo, abi 
pusi bendrai veikianti Rusijo-
įos ir Turkijos reikalais. 

Djemal paša tvir t ina, jog 
jis bolševikinėj Rusijoj nia-
tas vienatine galingą viešpa
tija, ka t ra gali duoti reikalin
gos pagelbos u i save mažės- j 
nėms viešpatijoms. 

Sako, tik viena Rusija te
galinti persekiojamas tautas 
apginti nuo vakarų kapitaliz
mo ir imperijalistų padūkimo. 

Tad todėl Turki ja ir susiė
jusi stiprion vienybėn su bol
ševikine Rusija. 

Nieko nelaukiama nuo talki
ninkų. 

Djemal pareiškia, jog Ar
mėnija ir Sir i ja anksčiau a r 
vėliau Įsitikins, jog talkinin
kai negali jiems nieko duoti 
arba ka gera atl ikti . 

" M e s pas i rengę ," sakė, jis, 
"duo t i Armėnijai kuogeriau-
sias koncesijas, inėmus Trebi-
zonda, Batumą, Bitlisą ir 

an. 
Djemal apie Turkijos liki

mą sako, jog jam nėra žino
ma, kas gali įvykti su ta vie
špatija. Nes šiandie turkai at
sidūrę tarpe gyvybės ir mir
ties. Bet jaunaturkių part i ja, 
stuko, nesipriešinsianti sovietų 
valdžiai Turkijoje. 

Londonas, b i r i 18. — Rusi
jos sovietų kariuomenė, pa
sak pranešimų iš Maskvos, 
varosi pirmyn ne tik Kijevo 
fronte, bet ir kitais fronto 
ruožtais. 

Pranešimuose sakoma: 
"Mūsų kariuomenė energin

guoju savo veikimu atėmė nuo 
priešininko keletą, sodžių šiau
riuose ir pietuose nuo mies
telio Berezina. Linkon Koros-
tevo, netoli Kijevo, mes veja-
mės priešininkę, truškindami 
jo už pa kalines sargybas. 

"Žmer inka apskri tyj mūsų 
kariuomenė pasekmingai gena 
priešininką ir jau užėmė lini
ją, einančio tiesiog per Brat-
zlava, Yapniarką ir Tomas-
pllol. , , 

LENKAI ATSIKERTĄ BOL 
ŠEVIKAMS. 

Naikiną jie bolševikų brigadas 

KINIJA PRIEŠ ANGLIJĄ 
IR JAPONIJĄ. 

Shanghai, Kinija, b i r i 18. 
— Kinijos vyriausybė forma
liai pranešė Anglijai i r Japo
nijai, kad jos nedarytų jokios 
santarvės su tikslu patvarky
ti Kinija. 

Kini ja reikalauja, kad į jos 
reikalus nesimaišytų pašalinės 
viešpatijos. 

BUBONINĖ LIGA TEXASE. 

Galveston, Tex., birž. 18.— 
Čia mirė 17 metų vaikinas. 
Gydytojai tvir t ina, kad jis 
miręs nuo buboninės epidemi-
jos. 

NAUJAS VARGAS PRAN 
CUZIJAI. 

Paryžius, birž. 19. — Itali
jos ministeriu pirmininku pa
liko Giolitti. Prancūzija jame 
mato didžiausią savo prieši
ninką ir Vokietijos šalininką. 
Prancūzų spauda daug rašo 
apie Giolitti. 

Paryžius, birž. 1S. — Ofici-
jaliam lenkų pranešime iš 
Yaršavos sakoma, jog lenkai 
atmušę skaitlingus bolševikų 
būrius ties upe Teterev, šiau
riuose nuo Kijevo. 

Toliaus j šiaurius, Bobruis-
ko ruožte, lenkai visai sunai
kinę penkioliktąją i r dvide
šimts šeštąją bolševikų l u g a -

Pagaliaus pareiškiama, jog 
išilgai upės Berezinos visi 
bolševikų puolimai atmušti po 
žiauraus susirėmimo durtu
vais. 

PATARIAMA ĮSIGYTI 
DAUGIAU KAVOS. 

Nes baigiasi jos išteklius. 

Kavos t rus tas gars ia i skel
bia, kad krautuvininkai ir su-
vartotojai įsigytų daugiau ka 
vos. Nes už kokio mėnesio- nei 
už pinigus nebusią galima gau
ti. Baigiasi pernykščio užde-
rėjimo kavos išteklius. 

Trus tas podraug su tuo pa
skelbimu pabrangina tuos 
nuodinguosius grūdus. 

PRASIDEDA PJŪTIS 
KVIEČIŲ. 

Wellington, Kas., birž. 18.— 
Kaušas valstijoje prasideda 
pjūtis kviečių. Dfdeli užderėji-
mai. Darbininkų užtektinai. 

2 U V 0 200 JAPONŲ AN-
GLEKASIŲ. 

Tokyo, birž. 18. — Yubari 
anglekasyklose ištiko baisi ek-
spliozija. Anot gautų čia ži
nių, žuvo 200 anglekasių. 

Konstantinopolis, birž. 18.— 
Kadangi turkai vis smarkiau 
ima priešinties talkininkams, 
padėtis Turkijoje kasdien ei
na aršvn. 

Svarbiausias daiktas tai 
tas, kad nėra kam iš tur
kų pasirašyti po taikos sutar
timi. Talkininkai iš turkų 
tarpo ieško t inkamo žmogaus 
kurs apsiimtų bu t premjeru 
ir pasirašytų po sutartinai. 
Teeiaus nesurandamas toks 
žmogus, kurs drįstų padėti sa
vo parašą po mirties ištarme 
Turkijai. 

Anglai, sekdami prancūzų 
pavyzdžiu, turbūt , mėgins su
sisiekti su turkų naci jonai is-
tų vadu Mustapba Kernai pa-
ša. 

Visa eilė talkininkų atsto
vų sugryžo čia iš Angora, nuo 
turkų nacijonalistų valdžios. 

Sugryžusieji praneša, jog 
Mustapba Kemat paša tik to
kiomis sąlygomis apsiima tar
ties su talkininkais: 

Smirna ir Trakija turt pa
likti Turkijai . Turi but tai
kos sutartyje atmainytos są
lygos, paliečiančios Dardane-
lius ir finansinį atlyginimą. 

Kitaip Kėniai nenori nei 
klausyti apie tarybas su tal
kininkais. 

šaukiasi nacijonalistų. 

Savo keliu, turkų nacijona
listų vadai darbuojasi padary
ti artimesnių ryšių tarpe A-
zijos ir Trakijos turkų naci
jonalistų ir bulgarų. Nes lig-
šiol tarpe tų ir kitų kaipir nė
ra reikalingo bendro veikimo. 

J u k patys vieni Trakijos 
turkai su bulgarais kartais 
gal ir neįstengs tenai smarkiai 
pasipriešinti graikams oku
pantams. Ten turkams i r bul
garams bus reikalinga Azijos 
turkų nacijonalistų pagelba. 

Sultano ministeriu kabineto 
ministeris pirmininkas (didy
sis veziras) Damad Ferid pa
ša iškeliavo Paryžiun. J i s ten 
pakviestas talkininkų pasira
šyti po taikos sutart imi. 

Iš Paryžiaus jis mušė te
legramą turkų nacijonalistų 
atstovybei, kad j i k e l i n t ų Pa
ryžiun. Prancūzijos ministe-
ris pirmininkas Millerand, sa
ko, sutikęs priimti tą atstovy
bę. 

Turkų nacijonalistų atstovy
bė yra Italijoje. Nežinia, ar 
ji. keliaus. 

Bet pats D a m a d Ferid pa
ša atsisako pasirašyti po tai
kos sutart imi. 

Damad Ferid negryšiąs. 

Čia nemanoma, kad atgal 
Turkijon sugryžtų iš Pary
žiaus ministeris pirmininkas 
Damad Ferid paša. J o drau
gai sako, jog jis savo pinigus 
jau perkėlęs Šveicarijon ir, 
regis, tenai apsigyvensiąs. 

Je i tas teisybė, tuome't ofi-
cijalė Turki ja pasiliktų be val
džios. Nes niekas nenorėtų ap
siimti but ministeriu pirmi
ninku. 

Pagaliaus pranešama, jog 

MENKAS DAIKTAS SU 
WRANGELIO PAKILIMU. 

Intariamas uipuolęs ir apip
lėšęs žmogų. 

Policmonas James Cunnin-
glmm, iš Nortli Halstod gal. 
policijos nuovados, prašalintas 
iš tarnvbos. 

1. Mark s, 3jf54 Glenview a ve., 
jame pažino užpuoliką, kurs 
ji važiuojant automobiliu už-

Prieš ji sutraukiama bolševi
kų kariuomenė. 

Konstantinopolis, biri 18.— 
Vietos žymesnieji ritSai nema
to didelės svarbos gen. \\'vv)-
gelio veikime prieš bolševikus 
pietinėj Rusijoj. 

Pranešta , kad gen. Wrai:ge-
lio kariuomenė išėjusi iš Kri-

puolė ir apiplėšė, pa imdamas ' m o įr bolševikai atsimetę į nau 
nuo jo $40. 

Prašal inta? policmonas sa
kosi visai nekaltas. Sakosi jis 

jas pozicijas. 
Bet kas iŠ to, jei gen. VViirn 

gel neturi atsargos, kat ra to-

l f t ? 

prirodysiąs, kad apiplėšimo Į kioj karėj būtinai reikalinga. 
metu jis buvęs savo namuose. Į Pareina žinių, kad bolševi

kai prieš gen. \Vrangelį š i m 
pa tsa i turki} s ui t anas žada 
abdikuoti. J i s kreipiasi į an
glu valdžią, kad pastaroji janr 
ir jo šeimynai duotų prieglau
dą, kuomet bus priverstas ap
leisti sostą. 

Rusai įstoja turkų armijom 

Nacijonalistai sau kareivius 
be didelių trukumų rekru
tuoja ir pačiam Konstantino-
polyj. J ie čia turi įkūrę slap
tą rekrutuoti kareivius rašti
ne. 

čia dalį savo kariuomenė 
Kaukazo. 

I r kuomet šiandie lenkai nu 
slopinti, bolševikams nebus 
perdaug sunku gen. AVrangelio 
kariuomenę suvaryti atgal 
Krimo pusiausalin. 

Azerbaidjane bolševikai re
krutuoja sau kareivius. 

Pr ieš bolševikus ton pakilo 
totoriai. Šitie išskerdė bolše
vikų garnizoną iš 2,000 karei
vių. 

Bolševikai už tai atkoršvda-

Pirmoji S. L R. K. A. 
SeimjrDiena 

Išklausyta Visa Eile Raportų 
Parinkta Delegacija Pasveikinti 

Mūsų Arkivyskupą 

Jų kariuomenėn įstoja dau-|«m išžudė apie 5,000 gyvento-
gelis rusų, katrie čia neturi 
jokio užsiėmimo. Bušus ka
riauti patraukia žadama aug-
šta nacijonalistų užmokestis. 

Pranešta, \ml čia nacijona
listai surekrutavę ir pasiuntę 
Anutolijon apie 2,000 karei
vių. 

Yra visokių pinigų. 

Turkijoj yra paskleista apy
varton visokios ruSies pinigų. 
Dabar atsirado dar viena jų 
rųšis. 

Turkai nacijonalistai Itali
joje pasidirbdino poperinių 
vertės 150 milijonų turkiškų 
svarų (normaliais laikais butų 
$750,000,000). i 

Šiandie tų naujų pinigų yra 
jau ir Konstantinopolyj. 

ju. 

DARBAS PRIEŠINGAS MI 
LITARINIAM LAVINIMUI. 

Montreal, birž. 19. — Am.' 
Darbo Federacijos suvažiavi
mas pasmerkė militarinį lavi
nimą augštesnėse S. V. moky
klose. 

IŠGELBĖJO KITĄ, BET 
PATS SUŽEISTAS. 

Policmonas Tom Ryan , ė jo 
skersai gatvės su kitu žmogų. 
Staiga atūžė sunkus automo
bilius. Akimirkoj policmonas 
stūmė šalin tą žmogų ir pats 
papuolė po automobiliu. Pa
vojingai sužeistas. 

THINGS THAT NEVTR HAPPEN 
By GENE BYRNES 

Lv^iai devinta-^v^rhin<lą ryto šv. Jurg io bažnyčioje Chi-
pagoje prasidėjo iškilmingos Mišios. Mas laike kim. Krušas. 
Dijakomi assistavo kun. Serafinas, subdijakonu kun. Urba. 
eeremonijorium kun. Svirskas. Pamokslą vidurije Mišių pa
sakė kun. Bučvs. 

• 10:45 Susivienijimo' vice-pinnininkas p. A. Sutkus iŠ 
Waukegan at idarė posėdį. J i s taip-gi pakvietė pp. Bendorai-
tienę ir Madzelienę, kad prisegtų delegatams ženklelius. Pa . 
šaukta 253 kuopos; delegatų pasirodė 5-4 bet ilgalniu pribu
vo daugiau. Į vakarą jų pasidarė 69. 

Seimo vedėju išrinktas p. Sutkus , jo pagelbininku p. Kru-
šinskas iš Brooklyn, sekretorium p. Klimas, jo pagelbininku 
p. Virakas iš Bostono. J ie visi išrinkti slaptu balsavimu. Pas
kui atviru balsavimu išrinkti maršalgos pp. Petras Gritėnas 

• ir*Jonas Zubavičius. Mandatų ir skundų komisija: kun. Ke
mėšis, lum. Briško, ir p. Janavičius. Įnešimų ir rezoliucijų 
komisija pp. Ju r a s , Molis, Jakai t i s . Spaudos ir pasveikinimų 
komisija p. Tumasonis, kun. Serafinas ir kun. Bučys. Pasta
rasis buvo nedelegatas, tik svečias, be^ sutarta jam duoti 
balsą komisijos reikaluose. Knygų peržiūrėjimo komisija: p]). 
Petrėnas, A. Kižys ir &tep*mkevičnrs. 

J a u buvo 1:10 kada tapo pagarsinta per t rauka iki 2:30 
po pietų, Paskir tu laiku prasidėjo popietinis posėdis J ji 
pr ibuvo, ir Susivienijimo pirmininkas, kuris buvo susiveli-
nęs del netikėto atsit ikimo geležinkelyje. 

Spaudos komisija jau buvo parengus projektus pasvei-
kinimams Šv. Tėvui, prezidentui Wilsonui ir Lietuvos Kuria-? 
nąjam Seimui. Tie projektai tapo priimti. Vietinį Arkivys
kupą sutar ta pasveikinti delegacija. Išrinkti Mm.-A. Skrypko 
ir p. Vasiliauskas. 

Po to ėjo valdybos narių ir komisijų raportai šitoje ei
lėje: p. Vasiliausko, p. Sutkaus, p. Molio, p. Stulgaičio (iž
dininko). Tie visi raportai išduoti buvo raštu ir priimti. 
Iždo globėja išdavė raportą žodžiu, o p. Ja rųšas nepribuvo. 
Dvasiško vadovo kun. Petkaus raportas priimtas. Literat iš
kos komisijos pribuvo du nariu, kun. Kemėšis ir p. Aleksis. 
Raportus juodu išdavė žodžiu. Trečias narys p. Bielskis ne-
pribuvo. Iš Labdarybės komisijos pribuvo kun.-K. Skrypko, 
kun. Krušas ir A. Sutkus. J ie išdavė raportus žodžiu. Visi 
raportai pri imti . 

Bet iš raportų išskirti ir toliau atidėti šie k lausimai : 
a) namo pirkimas, b) nuošimčių smulkioji apyskaita ir 
c) teismo ištarmės užtvirtinimas. 

Posėdis užsibaigė 6:30 vakare sutaręs pėtnyčios rytą 
suseiti išklausvti Mišių už nabašninkus narius 8:30 rvtme-
tije ir svarstymus pradėti 9:15. 

GALUTINAS SKAITLIUS 
ŽUVUSIŲ PRANGUZŲ. 

PRANCŪZŲ. \ 
Karės mt tu žuvo 1,362.872 

vyru. 

ITALIJOS MINISTERIU 
KABINETO SĄSTATAS. 

Rymas, birž. 18. — Premje
ro Giolitti sutvertas ministe
riu kibinėtas — tai senosios 
kairėse* partijos atstovai — 

ir radi-

fetTERNATKNAL CAKTOON CO N. V. 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Įsiavęs į avalines, kurioms pamušta su vinimis stori pus

padžiai: — Tikėkite man, savo gyvenime nesu turėjęs tokių 
tinkamų čeverykų. Koks tai smagumas dabar vaikščioti. 

Paryžius, birž. 18. — Pran 
euzų karės ministerija paskel- j l i b e r a ] a į demokratai 
be galutinus oficijalins aps-I u i • 
kaitymus, kiek kareivių žuvo i 
karėje. 

Taigi išviso žuvo 1,362,872 
kareiviu. I š to skaitliaus 3f>l, 
854 kareivių likimas visai ne
žinomas. • 

K a r ė s ministeris Lefevre, be 
to, pareiškia, kad sumažini
mas karės tarnybos mažiau 
dviejų metų jokiuo būdu ne
galimas. 

Sulig ministerio, artimuose 
Rytuose Prancūzija palaikanti 
70,000 kareivių. Iš jų didžiu
ma — kolionijų kareiviai. 

PINIGU KURSAS, 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 17 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.98^ 
Lietuvos 100 auksinų 2.65 
Vokietijos 100 markių 2:65 
Lenkijos 100 markių .67 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 65 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 50 
Italijos už 1 /dol. 17 1. 00 

/ 

aw 



D R A U G A S Šeštadienis, birželis 19 1920 

mrruviŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasd ien* išskyrų* nedėldleala*. 

P R E N U M E R A T O S K A I N A : 
CUICAGOJ LR 1 ŽS1ENYJK: 

Metams „• $i«0§ 
Puse i Metų . . j , . . . .£&. .:•...«,» *•&<* 

•ITT. VALST. 
Metams . . . . . . . . . . . ; $5.Q0 
Puse i Metų &00 

Prenumerata mokasl tškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 

jalistų partija atmeta apgau
li ngą, patrijotizmo mintį, ku
rią kelia aikštėn savininkų 
Klasės, ir, to vietoje, duoda 
savo patarnavimą ir pagarbą 
darbininkų klasei Amerikos 
Amoniu visuomenei.' ' (The so-
cialist par ty rejects fhe frau-
ilnlenl notion of patriotism 
advaneed by the owning elas-
ses, and, instead, gives its ser-
viee and allegiance to the 

senas adresas. Pinigai geriausia s iu- W O r k i n g c l a S S , t h e m a S S o f t h e 
• t i i S p e r k a n t k r a s o j e a r e x p r e s o M o -
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

" D r a u g a s " Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, UI. 

Telefonas McKJnley 0114 
rsfiį^^jg"^' 

Prie Socijalistu 
Platformos. 

American people). Labai aty-
džiai reikia skaityti tą sakinį, 
kad supratus jo reikšmę. So
cial is tai juomi pažymi savo 
skirtumą nuo " savin inkų" 
tucmi, kad savininkai skelbia 
t<n>nės meilę, o socijalistai 
tos meilės vietoje skelbia sa
vo patarnavimą ir ištikimybę 
darbininkų klesei. 

Paminėję patrijotizjną, arba 

Republikonų Partijos Pažadai. 
Platforma ir Programas. 

Prie išrinksiant iš savo tar
po kandidatą j Suvienytų Val
stijų prezidentus didžiosios 
partijos, repnblikonai ir de
mokratai, pagarsina, ką kat
ra partija žada Suvienytų Val
stijų žmonėms padaryti, jei 
jos kandidatas taps preziden
tu. Taippat ir didėji Republi
konų partija, sutelkusi savo 
984 savo atstovus į milžiniš
ką Coliseum Chicagoj ketver., 
10 birželio jMėmė ir patvir
tino savo pažadų sąrašą. Vie
ni jį vadina platforma, kiti 
vadina programų. Vardas 

tymų palengvinančių poperos 
pirkėjus. (Legislation for the 
relief of eonsumers of print 
paper). Mes sunaudojame 
daug tos spaustuvinės pope
ros ir žinome, kaip mums pa
lengvėjo, kad vietoje 18 šim
tų mokame dešimtį tūkstan
čių dolierių už vagoną. 

Platformoje yra paminėta 
daug stambių ir smulkių da
lykų. Del daugumos rūpinta
si juos įvardyti labai trumpai, 
todėl išėjo suprantama tiktai 
vieniems žinovams. Taigi sup
rantama, kad Demokratų die
nraštis sako, jog Republikonų 

daug ko nereiškia. Platforma j Į J ^ į J į * ? " * ? ^ ^ ^ S k U ' 
vadinasi tiltelis, iš kurio ke
leivis įlipa į vagoną prieš va-

(apgaulingas proto padaras) 
Šitą žinant lengva yra su

prasti, delko lietuvių tėvų vai-
k 
i 

Didumą praleisdami męs 
čionai paminėsime keletą sta
mbesnių dalykų, galinčių la-
bjausia rūpėti mums lietu
viams. 

Mokesčiai. 

tėvynės meilę, socijalistai j a ! žiuosiant. Tokį tiltelį iš pri-
vadina "iraudulent notion-' žadu sukalė republikonai sa

vo žmogui, kad jam neper au
kštas batų prezidento vagono 
slenkstis. Programų vadinasi 

;as soeijalistas Kapsukas-Mic- sąrašas daigtų, kuriuos viešas R b l i k o n a i k r i t i k u o j a d a . 
k ryč ius vedė bolševiku gau-1 ve.kėjas apm.nt.ja ir apgars.- h y ^ ^ ^ 
jas, kad pavergusios Lietuva na pr.es . š r „ d a n t Platforma g s u n k 

.švežtu iš jos valgomus daig- tampa programų, kada part,- ^ ^ ^ 
;,w .r kitokią naudą. TorlM vi- los ,srmktas,s kandidatas v,e- ^ ^ J J j ffl m o k e s 

si Amerikos socijalistai lietu- sai apsnma ją įvykinti. J « „ r b l i k a n a i „Jį r e i k 
viai 'a ip nuoširdžiai iru,.dė kas nenore, u savo part .jos įan. t i i k a d m o k e s č i b u t ų 

Jau rašėme apie keturis pir
muosius šiemetinės socijalis
tu platformos punktus. Penk
tasis sako, kad socijalistu par- įr trukdo Lietuvos Laisvės ^atformą padaryti busiančio 

Republikonai neketina Dc 
mokratų sutrauktąjį auksą iš
mesti į vandenį, todėl jie Ir 
sako: "Mes neapsiimame pri
gaudinėti žmones tuščiais 
greito pataisymo pažadais". 
(We decline to deeeive the 
people with vain promise of 
ąuick remedies.) (Pab. bus). 

TAUTOS FONDAS IR MOK 
KSLUS EINANČIOJI LIE

TUVOS JAUNUOMENĖ. 

ėmusios tos paskolos pagarsi-
riiuą, todėl ir p. Bielskis (ne 
d-ras Julius) Kauno soeijalis
tas siūlė lietuviams lenkų so
cijalistu globą. Vilnius jau 
yra socijalisto Pilsudskio pįo 
boję. Dar reikia ją pratęsti ant 
Kauno ir kitur. • 

Po Ameriką vaikščioja neži
nia keno leidžiamas gandas, 
buk Lietuvos valdžia jau ga
lutinai sutarusi įkurti Suvie
nytose Valstijose keturis kon
sulatus ir visi keturi konsu 
liai esą jau paskirti keturi so
cijalistai. Mes tuo paskalų ne-
tiirime, nes matėme Lietuvos 
ministru fotografijas. Jų gal
vos tebėra savose vietose 

Aštuntasis socijalistu plat
formos punktas sako, kad so
cijalistu judėjimas pasaulije 
esąs kova de! žmonių civiliza
cijos. (The socialist move-
ment is in the world struggle 
in behali' of fuimaii eiviliza-
tion). Nors socij. dažniausiai 
lalaiko tas pažiūras ir kryps
nius, kurie civilizaciją silpni
na, tečiaus pasigirti reikia 
kiekvienai partijai. Todėl nes
tebėtina, kad ir socijalistu par 
tija pagiria save. 

būdu socijalizmas liaujasi bu
vęs gryna revoliucijos partija. 
Tai taip-gi žymi permaina jo 
dvasioje ir permaina Į gerą 
pusę. Revoliucijos teroru, žu 
dymu ir ugnim visokia mažu
ma gali pagriebti valdžią j 
ranką. Taip ir buvo padarę 
Parvžiaus buržujai pabaigoje 
aštuoniolikto simtmeeio. Atsi
žadėjimas revoliucijos žiau 
rių priemonių, yra geras žing
snis artyn prie demokratijos, 
kurioje viešpatauja daugumos 
balsai. 

Šeštasis šiemetinės socija
listu platformos punktas pri 
pažįsta visišką atidalinama ba« 
žnyčios ir viešpatijos, (lt re-
(ognizes the complete separa-
tion of church and statė) 
Mes ser.ai žinojome, kad pe
reito pavasario agitacija, barui 
dėjusi tarp lietinių Ameriko
je atidalinti bažnyčią ir vieš
patiją, yra kilusi iš svetimo 
šaltinio. Tas Šaltinis yra A-
merikos socijalistu partijos 
konvencija, buvusi \ e \v Yor-
ke nuo 8 iki 14 gegužio. Bruz
dėjimas buvo anksčiau negu 
prasidėjo konvencija, bet bruz 
dėjimo gamintojai ir konven 
ei jos vadai yra tie patys. Jau 
senai žinia, kad socijalizmui 
yra daug lengviau atsižadėti 
kiekvieno darbininkų būvį pa
gerinančio dalyko, negu atsi
žadėti kovos su tikėjimu. At
eizmas yra socijalizmo turi
nys, o darbininkų gerovė yra 
lukštas labai parankus dauge
lio žmonių akims užmerkti. 

Apie bažnyčios ir viešpati
jos atidalinimą jau daug kar
tų šiemet rašėme ir nėra rei
kalo to atkartoti. Kaip socija
listai supranta bažnyčios ir 
viešpatijos atidalinimą tat P ^ r uierginos susikimšusios po keturias, pen-

R u S j r t s ^ e V 1 S : S R K S i S ^ J T O ^ s į vieną C b a r į ; nekart , 
l S ^ X s 5 ^ i t i ir vedami. £ S ? t 2 ? ! 2 5 F S 
v» žmonių garbinamas šv. Ma- New Yorko valstija šituo s t o t ^ ' N a m ^ savinurkai ir 

žvilgsniu yra padariusi dau savininkes jas skriaudžia la-
giausia naudos. Ten yra 24 |?. iau u e ? u 7**** mB j o s m a " 
namai, priglaudžiantieji 1301 Z l a u ^ l S l n t l s -
merginų. Massachusetts'o val
stijoje 9 namai ir 479 vietų 
merginoms, Pensylvanijoje ke-

Įžanga 

Chicaginėj Republikonų plat
formoje 1920 metais įžanga y-
ra labai ilga. Joje Republiko
nai giria save peikdami De
mokratus. Be to negali ap
sieiti nei vienos politikos par
tijos viešasis raštas, bet tas 
mums mažiausiai rupi. Už 
visus dabartinius blogumus ė-
są kalti Demokratai, visa leas 
gera padarę ' Republikonai. 
Vienas sakinys toje įžangoje 
yra gana keistas. Jis sako, kad 
Amerika, įstojus šion karėn 
butų gavusi skaudžiai pilti, 
jei tarp jos ir vokiečių nebū
tų buvę talkininkų. Mat Ame
rika nebuvo prisirengus ka
rėn. Ketverge Coliseume bu
vo daug rimtų vyrų, supran
tančių karės ir pasaulio da-
Ivkus. Tie vyrai turėjo laikv-
tis nenusišypsoję, šitą sakini 
skaitant. Jie žinojo, kad Ame
rika visai nebūtų stojusi į tą 
karę, jei Republikonų partija 
nebūtų norėjusi karės. Jei-gu 
nebūtų stojusi xVmerika į ka
rę, tai vokiečiai nebūtų mųs 
užkabinę, nes turėjo gana dar
bo su europiečiais savo prie
šininkais. 

Partijos Rašto Ypatybės. 

Tokių sakinių nieko nerei
škiančių išmanantiemg, o sma
rkiai skambančių^ dienraščių 
skaitytojų ausyse yra Repub
likonų partijos platformoje ir 
daugiau. Tarp kitko ten pa
sakyta, kad Republikonų par-

Merginų Reikalai. 
Pasirodo, kad daugiau negu 

12 nuošimčių merginų, tarnau
jančių už algą įvairiose įstai
gose, gyvena ne savo šeimy
noje. 1916 m. Massaehiissetts'o 
valstijoje tarp restauracijų 
tarnaičių tokių buvo ;>:!%. Su
vienytose Valstijose yra 271 
miestas, turis daugiau dvide-
šimipenkių tūkstančių gyven- " 
tojų. Tuose miestuose yra 89 visuomet būdavo sunku, ir dar kykla. Tie viešbučiai suteiks 
namai uždarbiaujančioms mer- pasunkėjo užėjus brangenybei.} padorioms mergaitėms progos 

inoms ir tuose namuose turi Tankiai merginos turi būti atsiginti nuo blogų pagundų. 

jardais dolierių. Lengva pasi 
girti, nes karei pasiliovus iš
laidos sumažėjo savaime. 

Atskyrus tą agitatyvį pasi
gyrimą nuo tikrojo partijos 
pažadėjimo, matytis geras da
lykas: sutvarkymas įstatų a-
pie mokesčius. Tą sutvarkymą 
mokėtų padaryti ir demokra
tai. Jie mokestį įvedė. Naujas 
dalykas visuomet būva susi
painiojęs. Po poros prityrimo 
metų jau galima yra padaryti 
ir tvarkos. Republikonai ga
li drąsiai žadėti, nes jie žino, 
kad tą išpildys nors išpildytų 
ir Demokratai. Jei Republiko
nai nebūtų šito reikalo pami
nėję, tai Demokratai, gal, bu
tų nesiskubinę padaryti savo 
darbą. Dabar jis jau vistiek 
bus padarytas: ar vieni laimės 
prezidento rinkimus, ar kiti. 

Gyvenimo Reikmenų 
Brangumas. 

' Konvencijoje buvo žmonių 
gana gerai ištyrusių šitą klau
simą. Tie mato, kad negalima 
tikėtis greito atpigimo. Jie pa
minėjo kelias pabrangimo 
priežastis Ji už jas visas pa
kaltino demokratus. Liko ne
minėta tik viena brangumo 
priežastis, pagaminusi visus 
kitas. Ta užtylėtai priežastis 
yra, kadAVilsono pagelbininkai 
1914—1919 metais į Suvieny 
tas Valstijas sutraukė du tre
čdaliu viso aukso esančio pa
saulyje. Tos priežasties Repu
blikonai neminėjo, nes jie visi 
už tokį darbą kolabjausia pa
girti] kiekvieną, jei tik tas ne-

Kaip svarbu yra tautai tu
rėti šviesią ir išlavintą, priau
gančią jaunuomenę, tai 'visi 
aiškiai suprantame. Bet ko
kiomis aplinkybėmis jai pri
sieina lankyti mokyklas, ar 
jie (moksleiviai) pavalgę, ap
sirengę, ar turi kuo užsimokė
ti už mokslą? Tie klau
simai labai mažai kam į gal
vą pareina. Mažai kas indo-
mauja, kaip, kokiose sąlygose 
turi mokintis mųs lietuvių da
bartinė jaunuomenė. 

Praeitis liudija, kad ir pir
mą, kada Lietuvos ūkininkas 
buvo visko pilnas, sunku jam 
buvo suteikti pinigišką pašel-
pą savo vaikams. Kargi be
kalbėti šiandie, kada Itaro au
dros sunaikintas ūkis patsai 
reikalauja pašelpos. Cia tai ir 
prisieina ieškoti būdų. Kaip 
tą besimokinančią jaunuome
nę sušelpus, kad galėtų tęsti 
savo pradėtus mokslus ir to
liau. 

Vienatinė jų viltis, — tai 
Tautos Fondas, kuris savo au
komis nei vieno neaplenkė ir 
sulig savo išgales šelpia vi
sus. 

Šiomis dienomis ir vėl T. 
Fondas aplai.kė prašymą pa
šelpos nuo Berlyno (Vokieti
joj) Ateitininkų Draugijos. 
Šelpimo reikalas aiškus, l>et 
Tautos Fondas neturi lėšų, 
kad ją sušelpus. Taigi, ger
biamieji T, F. prieteliai, tu
rime įtempti visas savo jiegas, 
ka<{ kaip nors surinkus vieną, 
kitą tūkstantį dolierių sušel-
piiuui mūsų besimokinančios 
jaunuomenės. Ta-d, broliai, se
sutės, darban! Aukokime T. 
Fondui, nes tas fondas yra 
vienatinė jų viltis. 

K. J. Krušinskas, T. F. sek r. 
222 South 9th St 

Brooklyn, N. Y. 

K M ^ C 

S. D. LACHAWICZ 
LIETU V Y S G R A S O M U S 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meMiiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užgonėdinti. 
2314 W. a t PI. Chicago, III. 

M . d u i a i l i t t . 

Y5TB1 

ev. 
DR. S. NAIKELIS 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

Ofisas Ir Gyveninio vtet» 
8252 So. Hateted Str. 

Ant Viršaus Universal State Bank 
V a l a n d o s n u o 10 iki 12 r y t e : n u o 
2 iki 4 po, piety: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 2. 
Tel«fosMM Y«rd* 8544 

zt 

3 -

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

M SO. LA SALLE S T R E E T 
Oyr«nimo Tel. Hura>oidt 97 

Vakarais 1011 V? M-nd »tra»» 
Tai. Rockirall •»»» 

cmcAao. KJL. —• 

u i — tm-m « 

Tel. DroTer 7»4J J 

Ur. C. Z. Vezelis 
LLETIVIS DEJTT1STA8 

valandos: tuo 9 ryto ikt 9 vak j 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. ASULAND A V K K l t 
arti 17-tos Gatvė** 

Mr f > M < n > w im *m WB-*W mum m m m im m * 

t 
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Vyru ir Moterų Rūbų Kirpir 
mo ir Designing Mokykla. 
Musys latema Ir m o k y m o būdu Jų* 
trumpu la iko Išmoksit* rtao ama

to. ' 
Mee turime didžiausius Ir geriau

sius kirpimo, des ign in* ir s iuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero» 
praktikos bes imokindamas . 

Visuose s iuvimo skyriuose mašinos 
varomos e lektros j iega. 

Kvieč iame kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais , pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sul ig mieros, v i -
šokio st i l iaus Ir dydžio Iš bet kurios 
n^adų k n y g o s . 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. P. Rasnloka, Vedėjas 
190 N. STATE BTRECT, CHICAGO. 

Kampas Lake St.. ant 4-ty lubų 

m < • • • - • • • * • • • K 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Uotelande: l«Mt S*. Mlehlcaa AT«. 

TsJefsius rnJlnaa SU ir Psilmaa HM 
Chicago): 4515 So. Wood Str. 

Tik KctTcrg* vakake nuo 8;30 iki t:#0 
T c M M M Y%r<tm 7«» 

ih. M. Stupnicki 

i 
K * 

3107 So. Morgb^ otreet 

felefouA* ¥ard* M<a. 
t a i a o d o s 8 Iki IX iš ryt-
h po piotu iki 'ė vak Ne^^iio 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare i 

1 

Dr. M. T. STRIKOLTS 
L I E T t V I S 

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

(47 ir Wood gat , ) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po piety, 
C . » A I U O . O A n „ t \ T - J i i : 2_ 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

Kamp. 49 Court 
ftes. 122S W. 4» A v e a s e 

Telefonas Ctcero S65i 
Ofiso Cicero 4> 

KAl iBAMF LIETtVIiJLAI 

Resid. 1130 Independeuce Blvd. 
Telefonas Van Buren 2*4 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
Spedja l l s tas Motcri iky. Vyrišku 
Vaikų ir v isų chronišku Ilgy 

Ofisas: S354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover M 9 S 

6:30 iki 8:30 vakare Nedėl iomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160 
Ros. 2»14 W. 43rd Strccft. 

Tel. McKinlcy 2«3 
mm . . - . . • • > . . « ^ . . . . . . - . , . g • •^•(•^•^Mt^u^a^^mu.m^'U^au'a'eya'a* 

VALAHDAS: 10—11 ryto 2 — S po 
pietq 7—» vak, MedėUomU 10—12 d. 

! 

IS 
m m m s 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

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

Palengvins visų akly 
tempimą k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svsiffu-
lio, aptemimo, ner-
votuma, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akiu kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi telsln-
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir valkus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 valiai o. Ne
dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 9060. 

Telephone: Tards 9492 

tija pasirūpino sudaryti įsta- butų Demokratas. 

MŠEBKA 
\. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
otertų l i fose; ru-

. .-stingal prižiu-
•įu l igonę ir kūdi
kį laike ligos. 

S 

3 2 5 6 bo. H u l s u t l St. C h i c a g o . n I 

i i 

rijos paveikslas. Socijalistai 
ten pakabino milžinišką pra
šą: *'Dievo nėra; tikėjimas y-
ra paikybė. " Nei vienas de
mokratas nebūtų galėjęs ta i į 
šlykščiai įžeisti visuomenės 
jausmus, kaip tą padarė po-
IMBL bolševikų komisarai. 

Socijalistai ir Tėvynės Meilė. 

Septintasis socijalistu plat
formos punktas sako: "Soei-

Tą reikalą nori aprūpinti 
Katalikių Moterų Taryba. J i 

ketina kiekviename stambes-
turi namai ir 454 vietos. Deln iame mieste įkurti viešbutį 
šimtis minėtųjų namų yra Ka
talikių Moterų Tarybos glo
boje. 

Merginai neturinčiai gimi-

su kambariais kliubams ir 
draugijoms, su svetaine 400 
kėdžių, su restauracija, gim
nastikos ir plaukiojimo vieta, 

uiij, '6 priverstai uždarbiauti, su siuvinio ir namų ruošos mo-| tuvių patarlė.! 

DRAUGAS" IR "NAU
JIENOS." 

Lietuviai sako: "&u durnu 
du turgų, su plaukiotu peš-
kis ." Mes su socijalistu orga
nu nenorime peštis, nes jis y-
ra plikas. Jam nuolat pritru-
k.>ta- minčių apie ką rašyti, 
tai jts griebia m^« žodžius, 
visaip juos kraipo ir tampo 
ir kemša į savo skiltis. Tai-gi 
yra du turgų ir daugiau ne
gu du. Kaip tai protingos lie-

Telefonas Boulevard 9100 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. H a l s t r d Str . 
C h i c a g o , IU. 

V A L A N D O S : 9 — 1 2 A. M. 
1 — 5 ; 7 — 8 P . M. 

' DR. CHARLES SEGAL * 
Perkėlė savo ofisą po nu m. 

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

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

Telefonas I>rcxel 2880 

Dabar Yra Laikas Perkelti Savo 
Pinigus į Saugų ir Stiprų Banką 

UNIVERSAL STATE BANK 
(Under State Government Supervision) 

DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIET. FINANSINE 
, {STAIGA VISOJE AMERIKOJE 

IK Po Valdžios Uižiura. 

9 Banko Tortas Virš $29448,OOO.O0 
• 1917, Kovo 3 (Dienoje Atidarymo)... $16,754.95 
g 1918, Sausio 1 427,188.81 
• 1919, Sausio 1 941,689.40 

g 1920, Sausio 1 1,625,997.43 
B. 1920, Birželio 9, 2,062,039.15 

Kiekvienas lietuvis privalo užmegzti ir palaikyti 
ryšius su šiuom Banku, nes Bankas randasi parankiau
sioj vietoj, v ra atdaras vakarais du syk savaitėje. 
ŽMONIŲ SUDĖTI PINIGAI YEA KUOPILNIAU-
SIAI APSAUGOTI didžiu kapitalu ir sumaniu vedi-
•mu bankinių reikalų patirusių valdininkų ir direkto
rių. 

Šiame Banke padėtus pinigus galima atsiimti ant 
kiekvieno pareikalavimo. Mokame 3-is nuošimčiai. 

SIŲSKITE pinigus ir VAŽIUOKITE į Lietuvą 
per ši$ Didžiausią Amerikoje Lietuvių Agentūrą. 

SIUNČIAME PINIGUS be sustojimo Vokietijoje 
arba Liepojuje tiesiai KAUNAN, iš. kur pinigai pri
statomi į artimiausią paštą. 
IŠMAINOME kitu saliu pinigus pagal dienos kursą. 
Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai. 

H.'.VKU VALDYBA: 
Joseph J. O l a s , President 
W B J . M. Aiitonteen, Vice-Prea. 

and Cashier 
Jos. J. KraiKnvski, Vice-Pres. . 
Stasys V. Valancl iauskas, Ass't. 

Caahier 

S m s 
• 

s 

s 
B A N K I N Ė S VALANDOS: 

I'anedėliais, Seredomis, K e t v er
gais ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. 
išryto iki 5 Yal. po pietų. 
VAKARAIS: (Jtarninkais ir Su
imtomis nuo 9 vai. tSryto iki 
8:30 vai. vakare. 

IŠ 
Si 

* 

«r 

Universal State Bank 
3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL 

Kampas 33-čios gatvės. 
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Iš LIETUVOS. klinčių. Armijos intendantū
rose, įvairiose valdiškose vie 
tose, stovi svetimtaučiai. O 
jiems kas galvo su Lietuva. 
Jiems rupi tik jų pačių kiše-
nius. Už tat nėra pagerbimo 

Nevienas saji mąstė, kad į Valstybės nuosavybės. Toki 
kaip tiktai bus išrinkti atsto
vai j Steigiamąjį Lietuvos 

Sunkus Steigiamojo Seimo 
Lietuvoje Darbas. 

s 

Seimą ir kaip tiktai jis susi
rinks, tai jau ir prasidės tik
roji gerovė. Gerai, kad visi 
žmonės butų vienodų suprati
mų ir nuomonių, kad jie butų 
dori, teisingi, tai Seimas grei
tai viską sutvarkytų ir Lietu
va sparčiai žengtų laimės lin-
kuL Bet dabar. Žmonės nuo 
Seimo reikalauja, ko jie'nuo 

ponai vagia ,suka, apgaudinė 
ja, aikvoja viešus pinigus ant 
tuščio. 

Net Lietuvos laikraščiuos* • 
pastebimi paieškojimai pra
puolusių karininkų, išaikvoju-
sių valstybės pinigus. 

Ar lengva bus Seimui pa-
liuosuoti Lietuvos visuomenę 
nuo tokių parazitų, nuo tų 
dvokiančiu vočių. Bus darb^ 

jo tikėjosi, o Seimas randa-ant » vargo nemaža. 
kiekvieno žingsnio begales | Daugelis valdininkų ne-

+ 

PIRMI A U J 

I 

Negu siųsi pinigus Lietuvon, ateikite pas mane pasik
lausti koks kursas yra 

KAINOS del 100 markių pas mane yra paprastai 20 iki 75 cen
tų pigiau negu kur kitur. 

• 
PADEDU taupymui pinigus Lietuvos Ir Vokietijos Bankose. Iš

duodu čekius arba draftus ant Bankų Berlyne, Karaliaučiuje, Lie
poj u;e. Rygoje ir kitur. Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką, 
Lietuvoje ir Pilnai atsakau už siunčiamus pinigus. 

Parduodu visokias markes. 

LAIVAKORTES 
_— i sss 

3 n t Visi) Linijn. 

ADAM M. MACARUS 
BIVUSIS SUVIENYTA VALSTIJŲ VALDŽIOS RAŠTININKAS 

3357 S. Hdsted St. 
3256 S. Wallace St. Chicago, II!, 

paprastai sauvaliauja. Štai pa-
vyzdis, imtas iš Lietuvos 
1' Laisvės.p' 

Augstoji Preida (Kauno ap.). 
Vietos darbininkams Krašto 
Aps. Minist. Butų skyrius ir 
Žemės Ūkio Min. •įgaliotinis 
buvo beatimąs jų dirbamus že
mės sklypelius. Darbininkams 
užprotestavus ir padavus sku
ndą V. Prezidentui tie sklype
liai buvo vėl jiems palikti. Ir 
pradėjo juos dirbti. Kr. Aps. 
Min. Butų skyriaus įgaliotinis 
valdininkas Jagello pamatęs 
tai prišoko prie dirbančių, lai 
kydamas revolverį, šaukė: kas 
leido jums dirbtLAtsakę, kad 
buvę $as Ministerį ir V. Pre
zidentą ir ten gavę leidimą. 
Dar labiau įpykęs Jagello at
rėžą (rusiškai) "NikakogopraJ Specialistas del grupų, vestu 
viteistva nepriznaju; tut ja ; v į u įr familiju, Fotografoja 
sam pravitelstvo" — (Jokių dienomis ir vakarais. Darbas 
ministerių prezidentų nepripa- kiekvienam užtikrintas. Taipgi 
žįstu, aš pats čia valdžia), jjg s e n u paveikslų padaro di-
paskui, atšokęs kelis žinksnius . delius — maliavotus. 

Lietuvis Folografistas 

M. PAUKŠTIS 

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

Važiuokite į Lietuvą 
I .PER 1 

| DEPOSITORS STATE BANK I 
] 4633-4637 South Ashland Avenue f 
f CHICAGO, ILL. I 

atgal, atkišo revolverį liepė 
pamesti darbus, grasindamas: 
" J a vas vsiech svoločei ubju 
na miestie" — "aš duosiu 9 ryte iki 7 vai. vakare, 
jums ant kapinių žemės.'' Štai 
valdininkų sauvalė kokį: laip
snį pasiekė, o tokių, turbūt, 
ne vien Kaune beėsama. 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ * * $ $ 

PRANEŠU 
savo kostumieriams ir visiems lietuviams, kad pas **" 

«*- mi3_ dabar eina v»-

SPECIAUS IŠPARDAVIMAS 

Parsiduoda pigiai ir ant pi-
prių išmokėjimų mūrinis name
lis (bungaloAv) 6 kambarių ir 
2 lotai, šioje savaitėje turi bū
ti parduota. Kaina $*800.00. 

Taipgi turime ant pardavi-
o labai pigių lotų, gražioj vie-

>j su pilnais "improvementais" 
tai pločio 27^4, 136 ilgio. 

.aina $500.00 ir augščiau. 

Kas šitą, pagarsinimą atsi
neš nedėlioję birželio 20tą 1920 
gaus $20.00 kredito. Ofisas at
daras 10 iš ryto iki 4:30 vai. 
vakare. 

vFr 

Mfv 

• & * 

"€/> 

J 

Y* M. D. MURD0CK & C0. 
6810 W. Roosevelt Road. (12th Street) 
Iv ikalaukite: 

$ $ $ $ $ $ 

Joe L. Žukowski Asst. Mgr 

$ $ $ t t t t t $ 

Taigi su tokiais išgamomis 
apsidirbti ar nebus vargo? O 
ar jis vienas tokis yra! Jų 
yra iki valiai. Kiti jų gal but 
tyčia taip elgiasi, kad tik kė
lus žmonėse nepasitenkinamą 
ir valdžia iu Steigiamuoju 
Seimu, kad progai atsitikus 
sukėlus suirutes, arba net re
voliuciją, kaip matyt iš neku
riu laiškų, tilpusių Amerikos 
lietuvių socijalistų laikraš
čiuose. Tie kliudymai Seimui 
bus daromi ir dėlto ypač, kad 
jame yra daugiausia krikš. 
demokr. atstovų. Įvairių ne
nuoramų, ieškančių tik savo 
egoistiškų užgaidų išpildymo, 
o ne Lietuvos labo, noras yra, 
kad butų suirimų, kad jie ga
lėtų kitų nugaromis iškilti į 
viršų ir engti visus. 

Šiuos gaivalus sutvarlą ti 
bus 4 nelengva našta. 

O žemės, o darbininkų k'au 
simai! Tai p-pat nelengva bus 
išrišti. 

Suėmus tuos visus dalykus 
į daigta, tai Steigiamajam 
Seimui stovi priešais erškėti-
nis kelias. Tų dalykų nereikia 
užmiršti, kad nereikalautume 
nuo Seimo perdaug ir kad ne-
auklėtume savo širdyje kokių 
nors keršto jausmų prieš jį. 

V. K. 

Valandos: nuo 9 ryte iki 10 
vakare, gi nedėliomis, panėdė-
liais, seredomis ir pėtnyčiomis 

2743 W. 47 St. Chicago, 111. 
Telefonas: McKinley 5941 

^ 1111111111111 f M f I • I f 11111! 111111111111111111111 i 1111Z1! 1111 f 1111111111111111111111 f 11111 i 11111111111111' 

Po 
LIETUVIS FOTOGRAFAS f 

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

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 5 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie S 
Kažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 5 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge- 55 
iausia. Phone Drover 6369 S 

iiiiiii.ii.i.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinM":iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii? 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

FARMU BARGENAI. 
Pamatyk sekančias farmas pirm 

pirkimo, nes tai yra mūsų didžiau
si barbenai. Sekančios farmos ran
dasi Wiseonsin Valstijoj, tikietas 
$4.00 nuo Chicagos. 

Parsiduoda 165 akrų su budin-
kais. mašinomis, irgyvuliais 17 
galvijų, 4 arkliai, 10 kiaulių, 130 
paukščių. 100 akrų ariamos su 
užsėtais laukais, prie upės gražio
se vietose. 

Parsiduoda 180 akrų su naujais 
budinkais, mašinomis, 36 galvijai, 
6 arkliai, 34 kiaulės, taipgi 150 
paukščių, 120 ariamos likusioji 
ganykla ir miškas, sn užsėtais lau
kais j vairiais javais. 

Parsiduoda 110 akrų su budin
kais, mašinomis, gyvuliais, 60 ak
rų ariamos, 20 galvijų, 3 arkliai. 
12 kiaulių. 100 paukščių, šios f ar 
mos. parsiduoda pigiai, ar maino 
ma \ Chieagos namus, žemė yra 
juodžemis auga visokie augalai. 

Del platesnių paaiškinimų krei
pkitės pas: 

MILDA REAL ESTATE C0. 
751 W. 31st Str. Yards 6296 

DR. G. M, GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisu.* 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., ChJcago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi chro

nišku ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 Iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 Iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

I $6,000,000.00 Milijonų DoL Banką f 
I 
j Galim išpildyti jums ap- J 
| likacijas del paspartų, f 
| ' gauti jums paspartus par- » į 
| duoti šipkartes per LIE- § 
I P°)H> arba per DANZIG, Į 
= = 

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. 
t Mes kalbame įvairiomis kalbomis: 

Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa-
| tian, Servian ir Jewish. | 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiffffiiF 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo KAKAN-

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

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

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomis ir 

Pėtnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitai* 
vakarais iki 10 vakare. 

Klausimas. Vienam žmogui 
prašant surašiau laišką į Lie
tuvą jo žmonai. Tą laišką žmo
gelis krasoje apdraudė. Po 
trijų mėnesių tas laiškas su
grįžo atgal — su tokiu pažy
mėjimu: " Sulig adresato 
mirties, laiškas grąžinamas at
g a l / ' Ką reiškia, ar tai jo 
žmona mirusi, ar adresas ne
geras, nes tas žmogelis ant 
manęs rūstauja. 

Meldžiu per "Draugą" pa
aiškinti. 

Fr. Venskus, 
Kenosha, Wis. 

Atsakymas:. Aišku, kad to 
lietuvio žmona Lietuvoje yra 
mirusi, arba nors Lietuvos 
paštas taip mintija. Jei-gu 
adresas butų buvęs klaidin
gas, tai paštas nebūtų mi
nėjęs adresato mirties. Adre
satu vadinasi tas, kam būva 
rašytas laiškas. 

Jm^tmm»#<w^<Wi • » * » » » ^ » * w » » » w • $J 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

' ! 

LIETUVOS PREZIDENTAS PASA
KĖ ATSTOVDI THE CHESNUL 

SHOE MFG. COMPANY 
BENDROVES 

KAD LIETUVOJE REIKIA KUOGREIČIAUSIAI STEIGTI* FABRIKAS. 

FABRIKOS LIETUVOJE TAI YRA JOS EKONOMINIS IŠGANYMAS 

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

8 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del. Jusn akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J kru 
?%, kiioi.iet skaitai ar sluvt ar l*> 
šal, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
oatyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virs Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite | / mano parašą. 

Valandos: nuo 1 vai. išryto iki 9 
) vai. vakare. Panedėlials, Seredo-
<Į mis ir Pėtnyčiomis. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
| M O Ž E N K L E L I U S (W.S.S. ) . 

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

Tam nereik aukų! Priešingai ant pinigų įdėtų tokiam reikalui galima tikėtis 
didelių nuošimčių. 

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

Todėl kad čeverykų fabriką Lietuvoje yra reikalingiausia. 
Todėl kad ją yra lengviausiai įsteigti ir vesti. 
Todėl kad su mažiausiai kapitalo gdima pradėti. 
Todėl kad duos daugiausiai pelningų darbų darbininkams. 
Todėl kad atneš geriausį nuošimtį ant įdėtų pinigų šėrininkams-savininkams 

Tai ko laukti? Reik pradėti tuojaus! 0 pradėti lengva, nes reik prisidėti tik 
su dešimčia dolierių arba daugiaus prie šios bendrovės. 

Mūsų atstovas rašo iš Lietuvos kad viskas yra priruošta darbui pradėti. 
Išklausyk balso Lietuvos ir paremk sau naudingą darbą. Prisidėk pirkda

mas bend rovės serų! I 

s 

: 

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

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

t 

Ši bendrovė nėra surišta nei su viena kita bendrove. 

PASPORTTJ BLANKAS 
, PILDOME 

DYKAI. 

Baltic Consnltation Bureau,x4nc. 
SS So. Dearborn St. Chicago. 

Room 206 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4M« 8. WOOD STRRKT 

tU W. 18th STREET CHICAGO. 
H c K i n l e y 4 3 * 0 

T«ief«WM 

Dr. P. P. ZALLYS. 
Lietuvis Dentistai 

10801 So. Michlgan, Avenue 
VALANDOSl • Ud • I 
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JUBILIEJINIS PIKNIKAS 
Dievo Apveizdos Parapijos 
20 Metu Sukaktuves ir Išvažiavimas 

NED., BIRžELIO-JUNE 27, 1920 

National Grove Riverside, III. 

rimo 

S 

Tai nepaprastas, bet Jubiliejinis piknikas ir paminėjimas 20 metų sukaktuviŲ nuo įku-
.j Dievo Apveizdos parapijos. Senesni ir jaunimas, visi šios parapijos žmonės per* ilga laiką 

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

KLEBONAS IR PARAPUONAI. 

B£ ~ — - ^ •E3E 3cr 38 

Lietuvos Laisves Paskola. 
Dėlei paskolos statistikos. ? 

• 

Žemiau mes paduodame 
skaitlines, kiek kiekviena sto
tis yra jau išpardavusi bonų 
ir kiek dar kiekvienai reiki* 
išparduoti, kad visa penkių 
milijonu paskoLi butų pilnai 
išpirkta. Lietuvos Misija buvo 
kvietusi apskričių stočių pir
mininkus suvadinėti savo ap
skrities stočių atstovų susirin
kimus ir nutarti kiek kiekvie
nai stočiai, sulig jos gyventojų 
daugumos, reikia išpirkti. Nuo 
kai-kurių esame gavę nuro
dymų, bet daugumai sunku 
buvo padaryti tokie susirin
kimai — jie apsieitų gana 
brangiai — ir todėl kvotos di
dumą prisiėjo nustatyti pačiai 
Lie tuvos Misi ja i , p a s i r e m i a n t 
žiniomis apie kolonijos didu
ma ir jos turtingumą. Nus
kirtoji paskolos suma turės 
būti surinkta i r kiekviena 
stotis privalo savo kvotą iš
pirkti. Prie to darbo privalo 
šiandie dėtis visi, be skirtumo 
partijų. 

Visoms stotims išsiunčia
mos yra atvirutės ir pataria
ma, kad tuos valstybinius pri
minimus išsiuntinėtų visiems, 
kurie nėra iki šiol bonų pir
kę, o gali pirkti. Kas nori 
skaityties Lietuvos piliečiu, 
kas tinka dėtis prie Lietuvos 
respublikos, o*ypač gal kada 
grįžti Lietuvon, visi privalo 
pirkti sulig išgalės Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų. Ar ka
talikas, ar tautietis, ar socija-
listas, ar kiti Lietuvos pilie
čiai, lygiai visi privalo dėtis 
prie tos paskolos. Kas iki šiol 
atsiliko, taijų priedermė pri
sivyti; sutverti dar naujas sto
tis. 

Apie nusisekimą paskolos 
ar jos nenusisekimą, šiandie 
dar nėra kalbos ir apskritai 
jos neturėtų būti, nes žinote, 
kad visa paskola turės būti iš
pirkta ir J i bus išpirkta. Juo 
kokia stotis išpirks greičiau, 
juo geriau. 

Todėl visi skubėkime prie 
darbo ir dirbkime. 

I 

A. 0 L S Z E W S K I 0 
P A S K E L B I M A S 

^iuomi praneša visiem*, km! itš pasitraukiau H Banko* taUn ir daugiau nieko 
bendro su juomi neturiu 

O kodėl pasitraukiau, tai čia ne vieta apie tai kalbėti, čia tik tiek noriu 
pasakyti, kad a i dabar atidariau Nauja Ofisą antroj gatvės pusėj, priešais 
banką, 

Po Ne. 3231 S. BALSTKD STRBKT 
Ir ėia siunčiu 

PININGI S IR UPKOKTB8 
In I l r t e v * ir kitne dalis m irto 

Parūpinu Pasportas ir Taxa Raportu*. Padarau visokia* NotarijulKkus Raš
tus, Kontraktu!*, Ingaltojinm* (Dovicnm*>tiw) pirktai? ir pardavime akio ir da
lia Lietuvoje ir Amerikoje. Parduodu namus, skolinu Pinigus, padarau ir 
prsslurau visas popenis pirkime ir pardavime Namu Ir Bloniu. Padarau "lu-
•oraarar* ant Namų, Fornieiu, Stiklų ir t. t. 

Taigi siuomi kviečiu visus senus koatumerius ir draugus, kuriems a i per 28 
metus teisingai tarnavau siuntime Piningų ir dlpkorčlų, atsilankyti i mano 
Naują Ofisą po No. 3251 S. lltilfcted St., o a i ir dabar teisingai Ir ištikamal 
pata:nausiu vLiUOoC Jūsų reikaluose^ 

OFISO VALANDOJ: Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyėioms nuo 9 ryto iki 6 
vak. t'tarntnkais, Ketvergais ir Subatoms auo 8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms 
nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Insltėmykite mano naują adresą; 

A. OLSZEWSKIS 
32M SO. HALSTED S T R E E T CHICAGO, HiL. 

ls 

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

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

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

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

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

New York'o New Jersey's Apskričio kvota $700,000. 

Paskolos stoties 
vardas 

Amsterdam, N. V 
Albany, N. Y. . . . 
Brooklyn, N. Y. , 

»"»« » ^ o t i e n , Bonų stovis Bonų stovis s 
kvota 

.$65,000 

. . 10,000 
.250,000 

Binghampton, N. Y 10,000 
Bayonne, N. J 20.000 
Bronx, N. Y 10.000 
Elizabeth, N. J 
Herkimer,N. Y 
Hoosiek, Falls, N. Y 
Jersey City, N. J 
Kearney ar Harrison, N. J . 
Long Island, N. Y 
Linden, N. J . 

70,000 
..5,000 
.10,000 
10.000 
15,000 
10,000 
.1,000 

New York City, N. Y 
Niagara Falls. N. Y 
rassdiv, i\. o. . . . . . . . . . . . . . 
Newark, N. J 
Paterson, N. J 
Rochcster, X. Y 
Sehenectady, N. Y 
Utica, N. Y 
Watervliet, N. Y 
Kolonijos be stočių, 
kaip Buffalo, N. Y. ir kitos . . 

• 

. . . .20,000 
. 13,000 

3,000 
. . . .75,000 

7,000 
.. . .45,000 
.. . .12,000 

10,000 
0?UUU 

..$14,000 

pradž. geg. 
$19,450 

165 
24,213 

985 
2.796 

• 3,775 
1,505 
1,180 

445 
v 1,150 

675 
r 2.220 

495 

945 
1,480 

19,400 

; 6,765 
1,505 

580 
290 

1 birž. 
$20,800 

205 
26,139.56 

1,060 
4,026 
5,145 
6,550 
1,310 
1,805 
1,205 
7,170 

2,602.50 
50 

1,495 
1,730 
1,605 

550 
23,650 

3,450 
7,625 
1,870 
1.440 

290 

700,000 90,014 121,773,00 

Pasilieka išpirkti $390,939.29. 
Boston, Mass. Apskričio kvota $560,000. 

Athol, Mass , 7 . . .3 ,000 
Boston. Mass. (2 stotys) 140,000 
Broekton, Mass 45,000 
Brighton, Mass 15,000 
Baldwinsville, Mass. 

Cambridge, Mass. . . . 
Greenf ield, Mass. y, 
Gardner, Mass 
Haverhill, Mass 
Lawerence, Mass. (2 stotys) 
Leuiiton, Me 
Lincoln, N. H 
Lowell, Mass 
Manchester. X. H. ( . . 
Norwood, Mass 

. . . . . . 

• • -w 

. . .4,000 

..45,000 
. .3,000 

. . 15,000 
3,000 

48,000 
b,000 

12,000 
15,000 
12,000 

. . . . . . 

• ™i),uuo 
Northanipton. Mass. 10,000 
Naahua, X. H 17,000 

'(Daugiau Bus.). 

250 
26,700 

8,773 
700 
550 

88,438 
270 

2.150 
680 

7,600 
1,195 
1,700 
2,725 
3,050 
7,620 
1,415 
1,210 

2,050 
30,075.04 

9,598.22 

800 
550 

9,284 
\ 420 

2,150 
720 

7,670 
1,345 
1,700 

5,996.50 
3,260 
7,685 
1,515 
1,360 
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Pranešimas I 
Bridgeportiečiams! f 

s § 
Visi, kurie esate pirkę Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus ir už- £ 

simokėję pilnai, malonėkite atsiimti Bonus ir kurie esate ne užsi
mokėję pilnai malonėkite dabalgti mokėti ir gausite L. L. P. Bo
nus pas stoties iždininką, p. F. Šatkauską 3423 S. Halsted St. 

S E 
Stoties valdyba žemiau pasirašius maloniai prašo visų savo par- S 

davinėtojų pasistengti parduoti ko daugiausia L. L. P. Bonų per 
šį menes), nes jau laikas baigės ir daugiausia pardavęs gaus do-

; varių, dovanas aukoje Bridgeporto Biznieriai sekančiai: 
5 1. The Bridgeport Clothing C6. 

3246-48 S. Halsted St. Siutą už $45.00 = 
2. Jonas Kazakauskas 3255 S. Halsted St. Laikrodėlį už 25.00 
3. V. P. Piėrzynski 3324 S. Halsted St. pora čeverykų už 10.00 
4. W. J . Stankūnas 3315 S. Halsted St. tuziną paveikslų už 10.00 
5. F . M. Šatkauskas 3423 S. Halsted St. Albumą už 10.00 
6. P . K. Bruehas 3321 S. Halsted St. Auksinis špilka už 10.00 
7. Justinas Kūlis 3259 S. Halsted St. Rėmus paveikslus už 8.00 
8. J . F . Budrick 3343 S. Halsted St. Rašoma, plunksna už 5.00 j 
9. A. K. Junieviez 3313 S* Halsted St. Rašoma plunksna už 5.00 

Jeigu kas iš biznierių ką aukotų malonėkite priduoti valdy
bai. Kviečiame visus prie šio prakilnaus darbo pardavinėtojus dėti _ 
visas pastangas, kad ko daugiausia parduoti , gauti dovana didesnę : 

S5 ir surinkti paskirtą dal] mūsų stočiai. O visus, kurie dar neesate 
•S užsirašę L. L. P. Boną, pasiskubinkite, kad ne pasiliktumėte ne 

prisidėjo prie išgavimo Lietuvai Laisvės suteikdami jai paskolą pir- S 
E kdami L. L. P. Bonus. 

Bridgeporto Stoties Valdyba. * 
a E 

Pirmininkas J. A, Martinkus, 3324 S. Halsted St. 
Raštininkas Iz. Pupauskas, 903 W. 33rd St. 
Iždininkas F. M. Šatkauskas, 3423 S. Halsted St. 

i i 
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Kas Jūsų Fotografas? • 
0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Kurie norite turėt gerus ir gra- I 
J E H H H | | ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^UkS P a v e ikslus, pagal savo norą J 

8 ^ ^ H p P M l P Į | j ^ ^ H H ir už prieinama kaina užeikite 

^^K' J p ^ B B ^ ^ m a n e > ° Pasitikrinsite. * 
^ • B * p i Traukiame paveikslus vestu- » 

l JL j J j j ^ H vių, šeimynų, pagrabų pavienių 1 

B .m. ^ K ^ ^ s l l H ypatų ir tt. Nesiunčiame jokių J 

^ • ^ B M agentų augaudinet žmones. Mu- g 
8 K r JL Sl* ^ a r ^ a s y r a m u 8 U agentų. K 
S Mmtt-^L-M R- URBONAS 1 H M ^ H 1721 W. 47 Street Chicago. III. I 
! •^•^•• i•••••^•^•* , Telefonas Drover S478 I 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
Biznieriai garsinkites 'Drauge." 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n 

Buk savistovis! Ir apsaugok 
savo taupumus šioje stiprio
je Valstijos Banke. 

/ 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
. dalis pasaulio. Sifkartes par-

' - ' duodamos ant visų linijų. 

Central Nanuiacturing District Bank 
1112 West35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 
Atdara: Panedėliais, Seredomis ir Subatos vakarais. 

n;ji 

II 

AR JUS ŽINOTE? 
Branguma naminiu rakandų ir statymo nauju namu? Jeigu jusu namas šiandie

na sudegtu kartų sų naminiais rakandais ir drabužiais, ar jum pristatytu kas nors 
naujus, ar turėtumėt išnaujo vel viską pirkti. APSISAUGOKITE IŠ LAIKO, NE
LAUKITE I K I BUS PER VĖLU. Jeigu jus mokėjote $500.00 už savo ' J f orinčius ' ' 
turėtumėt apsaugoti jos nuo ugnies ant $1000.00, nes vertybe dabar dviguba. Nesi
gailėkite dviejų arba trijų dolieriu ant metų, kurie jum gali but verti $500. arba 
$1000. Taigi jei neesate apsisaugoję arba norite padauginti savo " Insurance" . Pa
rašykite, pašaukite arba teikite pas 

CHAS. KLIM0WICZ & S0N 
10801 Michigan Avenue. Telephonę Pullman 1372 111 East 108th Street 
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A. PETRATIS S. LFABIAN 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai 

3249 South Halsted Street Chicago, Illinois 
Boulevard 611 

Yra plačiai lietuviams žinoma jstaiga savo sažiniškumu, rūpestingumu ir mo
kėjimu atlikti savo prideristės. 

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

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

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

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

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

i «• 
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Šeštadienis, birželis 19 1920 D R A U G A S 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
BALTIMORE. MD. 

Svečiai iš Lietuvos. 
Iki šiol įvairiais tautos rei

kalais Amerikoje lankėsi tik 
inteligentai, pasižymėję Lie
tuvos darbuotojai. Dabar H 
Lietuvos sulaukėme svečiu, 
darbo žmonių. Jais yra pp. 
Julijonas Balsevičius ir Jonas 
Šeškauskas. Jiedu atvyko A-
merikon parinkti aukų Kūdi
kėlio Jėzaus draugijai, Katone. 

Nedėlioį, birž. 13 d. tuodu 
svečiu laikė prakalbas Šv. Al
fonso svetainėje. Nežiūrint va
saros karščių, žmonių susiė
jo svetainėn apie :}()0. Kal
bėtojai, kaipo darbo žmonės, 
kuriems nebuvo progos išsila 
vinti, kalbėjo be jokių pagra
žinimų, bet sveikai nuošir
džiai ir atvirai, nupiešdami 
kruvinų praeitį ir kokiu tik
slu juodu čia atvažiavo. 

Pabaigę kalbėti prašė duo
ti klausimų. Žinoma, atsirado 
žmonių, kuriems rupi ne ger
būvis, o priekabių ieškojimas. 
Y ienas paklausė: 

Ar teisybė, kad Lietuvos 
valdžia sušaudžiusi kokį ten 
>usipratusį (vardą pamiršau). 

"Kol žmonės tikėjo į Die
vų, tol nebuvo įmonių šaudy
mo. Paliovus tikėti, tai ir 
šaudo, pavyzdžiui bolševikai,'* 
atsakė p. J . Šeškauskas. 

Buvo ir daugiau panašių 
klausimų, bet kalbėtojai taip 
sumaniai atsakė, kad *'susi-
pratusieji** net akių neturėjo 
kur dėti. 

Po prakalbų abu svečiu ap
spito žmonės su įvairiais klau
simais ir gerą valandą laikė 
apgulę. 

Aukų Vaikelio Jėzaus drau
gijai duosniis Baltimorės žmo
nės sumetė 228 dol. 

(iirdėjau, jog L. Ii. Kryžiaus 
Uėmėju Draugija paskyrė 
'i<K)0 -dol.ir vienas atstovą-
tuojau grižs Lietuvon, kad 
imties darbo ir dar prieš žie
ma irengti vaikams-našlai-

Programa pradėta Lietuvos 
himnu. Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos buvo padėtos šalę 
Lietuvos prezidento paveikslo: 
Po to programos vedėjas pa
sakė prakalbėlę iš prezidento 

| Smetonos biografijos. 
Paskui padainuota keletas 

dainų: "Sugrįžk,'* " P a v . Jau
smai** ir "Lakštingėlė.** Tas 
daineles išpildė vyrų choras. 

Toliau vaidinta nedidelis 
veikalėlis "Dangus brangaus." 
Veikalėlis gražus. Perdėm ei
na gražus išsireiškimai.Tik pa
baiga jo kiek nevykusiai su
statyta. Tečiau lietuvių va
karuose jis tinka vaidinti. 

Visi vaidintojai savo roles 
atliko kaip tikri artistai, y-
pae p, M. Skirius vokiečio ro
lėje labai gerai pasirodė. 
Taipgi ir A. Htanislovaitis 
teplioriaus rolę atliko gerai. 
Tuodu vyru turi daug artis 
tiškų gabumų. Garbė wauke-
ganiečiams katalikams, kad 
jie turi gabių vyriukų. 

Po vaidinimo buvo mono
logas "Kuom yra žmogus.' 
Jį atliko A. Alekna, medici
nos studentas. Juokų buvo į-
valiai. Publika prisijuokė kiek 
tik norėjo. 

Po programos susirinkusieji 
linksminosi iki vėlai nakčiai. 
Publikos buvo daug, nes \Va-
ukegano lietuviai katalikai 
remia dorus vakarus bei pa
silinksminimus. 

Augštolėlis. 

REIKALAUJA. 
REIKALINGI VYRAI 

keletą gerų — del yardos ir fabri
ko darbo. Pastovus darbae. Atsi
sukite pas: 

JOHN A. STEEN VARNISH CO. 
3759 Shields Avc. 
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REIKALINGI 
prie maSinų prityrę darbininkai, taip 
pat ir medžio darbininkai, augščiau-
sios algos, darbas pastovus. Atsišau
kite: 

MAY MFG CO. 
61st & May Str. 

REIKALINGI 
Vyrai del fabriko darbo. Ge

ros darbo sąlygos. Pradžiai po 
47Vfcc. iki 55e. j valanda su pro
ga dirbti nuo štukio už labai ge
ra kaina, Atsišaukite įEmploy-
ment Office. 

United States Rubber Co. 
Rockwell St. & Grand Ave. 

11 
i 
I 
IŠKILMINGAS PIKNIKAS 

PARENGTAS 

GEBA PROGA ĮGYTI 
PUIKIĄ. 

REZIDENCIJA. 
Parsiduoda pigiai Rezidencija 
arba maža farma Morgan Par
ke. Puikus 6 kambarių na
mas su maudynėmis ir elek
tra garadžius ir kitokie bu-
dinkai ir puikus sodas vaisin
gu medžiu. Del platesni u ži
nių kreipkitės į: 

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31st Str. Yards 6296 

Kampas Halstctt St. 

NAMAS ANT PARDAVIMO 
medinis, 5 kambarių, labai pigiai 
parsiduoda tiktai už 1800.00, nes tu
riu išvažiuoti iš CJhicagos. 

4056 ArUvsiun Ave. 

Lietuviškos Tautiškos Draugystes "Vienybes" 
Ned. Birželio [ June] 2 0 d. 1 9 2 0 

Geo. M.Chernausko Didžiam Darže No. 1 
Lyons, I1L 

Pradžia 9 vai. ryte 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio mušu Iškilmingo Pikninko. Muzyka užganėdins visus, šokiai 
uždyka, galėsite šokti kiek tik norėsite. 

Visus kviečia KOMITETAS. 

IEŠKAU DARBO 
Grosernėj 

turiu Kiškutį patyrimo tame 
darbe, Jeigu bučiau kam rei
kalingas, malonėkite atsišauk
ti. Geistina, kad pasitaikytu 
mažame mieste. 

t 

K. VILKAS, 
2329 W. 22 PI. Chicago, III. 

EXTRA ŪKĖS. 

KEWANEE, ILL. 

riams namą. 
Pirmadienio vakare, birz. 14 

d. buvo muzikalis vakaras, 
kurį įrengė p. Čižauskas ir 
jo mokiniai. Programa su
aidėjo net iš 27 šmotelių. Dai
nos, deklemaci.įos ir skambini
mai ant pija no neblogai iš
ėjo. Dainavo ir p. Čižauskas 
su savo žmona, kuriuodu ža-
včte žavėjo susirinkusius 
/įmones. 

Ašara. 

WAUKEGA!T ILL. 

N'edėlioj, birželio b* d. Xv. 
Baltramiejaus ir Šv. Juozapo 
draugijos Įrengė vakarą, ku
ris buvo indomus ir gražus. 
Tiedvi d r augi ji yra seniau
sios A\ aukegane. Turi savo 
-vetainp. Scenos užlaida vai
zdiną Lietuvos reginius. Pa
žvelgus į tuos reginius prisi
meni Lietuvos praeitį ir jos 
galybę. 

Vakaras buvo įrengtas pa
gerbimui įsigyto paveikslo pir
mojo Lietuvos prezidento A. 
Smetonos. Paveikslas tapo pa 
kabintas svetainėje, kad kie
kvienas galėtų matyti. 

<\ PETRATIS S F A B I J O N A S 

Susitvėrė Lab. Sąj. kuopa. 

Birželio 1'.'., ;)uvau pakvies
tas ton kolornjon su prakalba 
labdarybės reikalais. Nuvykęs 
patyriau, kad dideliai susipra
tę yra Kewanes lietuviai. 
Nors vienas įžymus asnuo, 
atvykęs taipgi tą dieną šion 
kolonijon, bandė statyti kliū
tis, bet nieko nelaimėjo, susi
pratę vyrai ir moterys suėjo 
svetainėn ir kada pasakiau 
su kokiu tikslu čia atvažia
vau, visi vienu balsu mane pri
ėmė. Gaila tik, kad negalėjau 
ilgai kalbėti, nes turėjau sku
bintis stotin, kad nepasivėlin-
ėia ant traukinio. 

Po prakalbos pasigirdo bal
sai: ' ' Visi, kurie esame toje 
svetainėje, turime prisirašyti 
prie Labdarybės.** Tuojau ta
po sutverta kuopa, išrinkta 
valdyba ir ėmė plaukti aukos. 

Neapsiriksiu pasakęs, kad 
Kewanes lietuvių kolonija y«a 
pavyzdžiu kitoms lietuvių ko
lonijoms. Jie suprato reikalą 
našlaičiams prieglaudos ir vi
si stojo darban. Kadangi tu
rėjau skubinties, tai negalėjau 
patirti to darbo vaisių. 

•Garbė Ke\vanės lietuviams. 
S. Jucevičius. 

Lab. Sąj. agitatorius. 

ANT PARDAVIMO. 
4 akeriai geros daržinės žemės, su 
nauju 4 kambarių namu. Sulinis ir 
vištoms grardas, randasi ant Chleago 
—Joliet Electric Linijęs tarpe Argo 
ir Wiilow Springs- Kaina $4,000.00. 
Iškalno $800.00 "balanca ant lengvi] 
išmokesčių. l o e b Homnirl Rcalty Co. 
Savininkai, S4S Marąuette Bldg. 
I ili'l'oiui.s Ramiolph 5757 

PARSIDUODA 
Namas ir "garago" del 4 ma.šin'.i. 
pagyvenimas, 2 storai ir 3 lotai karn-
pas- 24 Gatves ir Coultęr Str., su 
"Grocery" pizniu lietuvių apgyven
ta vieta. 2 blokai auo bažnyčios ge
ra proga tik del lietuvio biznieriaus. 

J I S T I N MACKEWICH, 
2312 S. Leavitt Str. 

CICERO, ILL. 

Pranešimas. 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E I N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunca Pinigus Parduoda Laivohortas 

3241 So. Kalsted Street. Chicago. Illinois 
T E L E P H D N E B O U L E V A R D 611 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonai bus dalinami nedėlioję, 
1 valandų po pietų', &v. Anta
no parapijos mokykloje, ant 
antrų lubų. !->ns bonai del par
davinėjimo, tai pasinaudoki
te proga, nes tik kelios savai 
ės beliko. Xe vienas lietuvis 
lepatikit be bono! 

Kurie dar neuž>imokėje. 
meldžiu pasiskubinti. 

J. Mockus, 
Stoties ižd. 

• ' - ' -

PIGIAI IK G E R U . 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, fa rmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokiu pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas : 
A. GRIGAS A CO. 

3114 S. Ilalsted st., Chicago. III. 

PARS1DIODA 
pusė a k r o i e m ė a su 5 kumbui f u s tu -
ba pietvakarių pusėj lietuviu' apgy
venta, elektros šviesa, prekė $3,500.00 
Priimsiu lotą a rba automobilių. At
sišaukite: 

A. ( H E R B A I SKIS, 
8235 Attburu Avc. CliU-ago. 111. 

ANT PARDAVIMO 
didelė farma už $7 300 pusę j mokėt 
budinka.i galvijai, visokios mašinos 
100 akerių apdirbtos žemės iš rodo 
kaip palvarkėlis. 

P. SLAIŽIS 
2»«5 Pmvtll Avc. 

Tcl. Humboldt 6277 

ANT PARDAVIMO 
Bučernė, Groscrnė, buvęs saliunas, 
namas, du lotai žemės, gera apielin-
kė kalbantiems lietuviškai ir truput} 
lenkiškai. 

Telefonuokite McKinley 4421 
arba atsišavute į "Draugą" Ofisą, 

T800 W. 16th Str. 

Ant pardavimo arba mainy-
mo į miesto namus. Su užsė-' 
tais laukais su gyvuliais, ma-Į 
šinomis i? visais •padargais , 
KiO — 80 — 60 akrų $14,000 
kaina, i mokėt teikia $5,000 
gabiau pastot, geru ūkininku 
iš pirmos dienos. Parsiduoda 

| iš priežasties senatvės, atsi
šaukite tuojaus laišku arba 
atvažiuokite', u$ko mlaukda 
n ii. l'kė randasi geriausioj 
Shebov^an CVnmty apielin-
kėj. Nepraleiskite šios progOfl 
mes >uleiksime visa reikalin
ga pagalbą del užvedimo u-
kės. Kreipkitės [>as pirminin
k e | 
Lietuvių Ūkininkų Draugijos. 

P. A. MAŽEIKA, 

Campbellsport, Wis. 
R. 4 Rox 56 

S 
S 

AR TU ŽINAI 
Kuri Banką Stock Yardų Distrikte Chicagoj 

turi DAUGIAUSIA Lietuviškų Depozitų 

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

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

Valstijos priežiūra. 
Užtat kad ant kiekvieno pareikalavimo gauni savo 

pinigus iš Bankos. 

AR GALI BŪTI GERESNE BANKĄ? 

• 
s 

3 

s 

I'aieškau Antano Tamaševičiaus jam 
yra' laiškas nuo tėvų ir Aleksandro 
Grineveckio, jam laiškas nuo p;i-
čioii. Laiškai yra tsvarbua, moldjtiu 
jų pačių arba kaH apie juos žinote 
Atsišaukite šiuo adreau: 

: 

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

821 W. 34th ti. Chicago, III. 

PRANEŠIMAS UASPADINfcHS. 
štai nauja knyga del gaminimo vai
sių ir kepimo visokių pečiankų kny
ga didelio formato dHuai apdaryta 
turi prekę tik $1.50. 

Siųskite ord-fcrį ant š io /adreso : 
J. Y E R l S E V l C i r S , 

Box «8 
ijuvercnci', Mas*. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

FOKUS 

LABAI SVARBU. 

AMATN1NKAI 
kurie apdirbuaėjat naugę 
metalą tuoj atsiliepkite. 

I/u'tuvejo yra steigiama ke
li dideli fabrikai. Bendrovės 
* * Nemunus'' fabrikas tuoj 
pradės dirbti. Jį įsteigė su
sidėję: Lietuvos Valdžia, 
Lietuvos Atstatymo Bendro
vė ir žmonių būrelis. Darbui 
reikalinga daug prityrusių 
žmonių, nes fabrikas bus plė
tojamas. Fabrikas gamins 
žemdirbystei padargus ir į-
vairias mašinas. Bus įsteigta 
automobilių ir kiti skyriai. 
Amatninkai norintieji keliau
ti į Lietuvą tuoj atsišaukite 
į Lietuvos Atstatymo Ben
drove. 

Į Lietuvą keliauti be tiks
lo, be pinigų neapsimoka. A-
matninkams geriausia keliau
ti su žinia, kad ką nors ten 
ras, bet ne akių plotu. O 
darbo Lietuvoje yra, bet tik 
tiems, kas moka k kas turės 
rekomendacijas iš Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės. 

Apdirbinėtojai naugės. ma
šinistai ir kitos rūšies dar
bininkai, tuoj atsišaukite 
šiuo adresų: 

Uęt. Atstatymo Bęnd-vė 
(Lithuanian Development 

Carporation) 
2*94 8th Av.? New York 

BANKAS 
ant kampo 

47tos ir Ashland Ave. 
Chicago • 

: 

Pirmutine Lietuvių Valstijine 
* 

Banką Amerikoje 

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

/ Tos Bankos saugumą gali spręsti i | to, kad Ji yra po kontrole 
ir priežiūra Illinojaus 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 Lietuvą pasportus parūpiname per savaitę lai
ko. Siunčiame pinigus j visas pasaulio dalis trumpu laiku ir sau
giu būdu. 

BAN KOS VA LA* DOS: 
Panedėliais ,Seredomis, Ketvergais ir Pėtnyčiomia nuo J) vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. Utarninkaįs ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 8:30 
vakare^ *. W*. &*&;, 



D R R U G A S Šeštadienis, birželis 19 192 
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1 *• Yra Rengiamas — 
• . .. 

( Liet. Darbininku Sąjungos Chicagos Apskričio 
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Ned. Birž.-June 
Bergmans Grove 

,1920 | 
J H 

Riverside, 111. | 
Visi žmonės darbininkai ir jų prieteliai, esate nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į ų S 

pikniką. Pasigerėti gamtos grože, atnaujinsite savo dvasią tuomi sustiprindami savo 
spėkas del darbuotės už mys tėvynę ir visą žmoniją. Tiktai nepamirškite dienos, atva
žiuokite; o po piknikui visi pasigirti įspūdžiais pasidalinti. 

Kviečia Liet. Darbininkų Są-gos Chicagos Apskritis. 
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i || CHICAGOJE. 
f: PAVOGTA $150,000 VERTĖS' 

DEGTINĖS. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

Šeštadienis, birž. 19 d., 
Šv. Julijona Falkonietė. 

Sekmadienis, birž. 20 d., 
Šv. Silverijus 

Pirmadienis, birž. 21 d., 
Šv. Aloizas 

NAUJA GAUJŲ PIKTA 
DARYBĖ. 

Nužudytas Patrick Ryan. 

EKONOMIJA PALIEČIA 
PROHIBICIJOS ĮSTATYMĄ. 

Nėra pinigu užlaikyti ad
vokatus. 

Chieago.s " s l a p i e j i " krikš
tai! ja. 

šalies "vneralis prokuroras 
pranešė federaliui apskričio 
prokurorui Clyne, kad šis tuo-
jaus paliuosuotu iš tarnybos 
visus savo specijalius asisten
tus, katrie teismuose kaltina 
prasižengusius prieš svaiga
lu proliibicijos įstatymą. 

General i s prokuroras teleg
ramoje pareiškia, kad kongre
sas nepaskyręs $300,000 ap
mokėti specijalius asistentus. 

Bet proliibieijiniai agentai 
Cliieagoje visvien veiks savo 
darbą. Suareštuotus praaižeiu 
gėli n s pristatys prokuroro raš-
tinėu. Pastarasis skųs prasi
žengėlius. Tik ju bylos bus to-
lesniai atidėliojamos, nes ne
bus kam juos kaltinti , nebus 
specijrJiu prosekutorių. 

Abelnai imant, prohibiciji-
niai agentai prokuroro rasti-
nėn kas mėnuo pris tato po 
500 skundu. Taip bus ir to
lia US. 

Tuo apsireiškimu ne tiek su
sirūpinę patys 

. . . . . . A Vagys buvę surišę panaktinį. 
Vagys plėšikai užvakar na

ktį įsilaužė Oscaro Goldman 
svaigalų sandelin, 2362 Mil-
\vaukee aro; 

Piktadariai s-urišo panakti
nį Xate 11 of f man ir uždarė 
rusin. Paskui iškraustė svai
galu vertės $150,000. 

Panakt inis tik po pusiau-
nakėio pa s i ll našavo ir tuojaus 
pranešė policijai. 

Ant kampo 14 gat. ir I>Iue 
Island ave, a t ras tas mirtinai 
pašautas Patrick Ryan. Nu
vežtas ligoninėn už keliu va-
landų mirė. 

Pirm mirsiant jis susikal-* 
bėjo. Bet atsisakė pasakyti , 
kas jį užpuolė ii- pažeidė. Tą 
paslaptį nusinešė į kapus. 

Ryan buvo saliunininkas, 
susipažinęs su įvairiomis po
žeminėmis gaujomis. 

Perniai jo saliūne, 1403 So. 
1 laistė*! gat., galvažudis Vo
gei nužudė detektivą James 
Hosna. , 

Matyt, Ryan buvo kuo pra
sižengęs nenaudėliams, su ku
riais sėbrąvosi. Tad ir padary
ta jam galas. 

Ko Cbicagoje nėra ir kas 
čia neišdaroma 

KAIP BRANGUS BUS VA 
ŽINOJIMAS GATVE-

KARIAIS. 

PENKTU KARTU PAMES 
TA BOMBA. 

Apgriautas namų priešakis. 

Po mini. ,")<)22 South Park 
ave. gyvena juodas žmogus 
Jesse Binga. bankininkas ir 
nejudomos nuosavybės agen
tas. J i s tenai baltiesiems kai
mynams negeistinas žmogus. 

Iš State Public Utilities 
komisijos veikimo paaiški, 
jog už važinėjimą gatveka-
riais bus nustatyta kaina 7 ar-
bn S centai. 

Septyni centai bus tuomet, 
jei miestas atsisakys nors 
nuo dalies pelno, kiek jam pri 
guli nuo gatvekarin kompani
jos. 

Bet bus paskir ta aštuoni 
centai, jei miestas stovės už 
prigulintį jam pelmi. 

Vakaro programa susidėjo, 
iš dviejų scenos vaizdelių. 
P i rmame vaizdelyje dalyvavo 
t rys bernaičiai ir. keturios 
mergaitės, o an t rame vien tik 
mergaitės. Vaidinime dalyva
vo penkios, o dainavime sep
tynios. Joms dainuojant pija
mi pr i tarė p. B. Janušauskas 
— vargonininkas. 

Programoj rodos dalyvavo 
šios: H. Jasiuniutė , J . A. Švar 
linkės, Landanskiutė, V. J a b -
lonskaitė, C. Urbiutė, St. J a 
blonskis, M. Švarlis, i r K. Ja -
siunas. 

Per t raukoje t a r p vično ir 
an t ro vaizdelio St. Jablonskis 
sudainavo solo net iš dviejų 
atžvilgių; po to su A. Zamba-
ceviėium sudainavo duetų. J ie
mdviem akompanavo pijami 
p-lė B. Prbiutė . 

IŠ TOVVN OF LAKĘ. 

Visiems žinotina. 

š i t a . proga pasitaiko tiktai 
vienų sykį į metus, t. y. už-
bnigimtss mokslo m**>\. š v . K r v 
žiaus par. mokyklos mokiniai 
šįmet rengia dideli ir indomų 
vakarų su programa, kurjs bus 
nedėlioj, birželio 20 d., Scbool 
11 ail svet., 48tb ir Nonoie 
gatvės. Pradžia 7:00 vai. vak. 
Įžangos ženkleliai nebrangus 

Tai-gi nepraleiskite progos. 
Skaitlingai atsilankykite, nes 
žinote, kad mūsų gerbiamos 
>eserys (mokytojos) nazaretie-
tės visados surengia indomius 
vakarus. 

Daug nerašysiu ir vietos 
neužimsiu nes žinau, kad town-

drovhj atstovų ir pirklybos žino
vų konferencija 19 d. birželio U-
]>o atidėta ant 3 d. liepos. Tad, 
bendrovės išrinktas atstovas Į mi-
notą konferenciją tuo tarpa ne
važiuoja. Valdyba. 

ifron YOim STOK £KP<3 

APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ. 

Du plėšiku su revolveriais 
inėjo Piggly \Viggly k raut u-
vėn, 2635 West Nortli ave., 
du pardavėju pr is ta tė prie 
sienos, paėmė $340 iš registe-
rio ir pabėgo. 

ofleikiečiai y ra duosnus ir už-
v t. 

Kaip vaizdiniai, ta ip ir dai- jaučianti žmonės. Savo skait-
nos žmonėms patiko. Tą liudi
jo deiuj plojimai. i*ik ga h , 
kad žmonių neperdangiausia 
buvo susirinkę. Turbūt šilu
mos pabug(#ir a r tik j lauką 
nebuvo pabege. * 

Jauniej i alinimai, daugiau 
surengkite tokių vakarėlių! 

Mažukas. 

lingu atsilankymu parodys 
prielankumą ir parems vaike
lius. 

Nepamirškite. 
Alumnė. 

Švento Kazimiero Akademijom 
Rėmėjų draugijos 1-mo skyrio su-
sirinkianas įvyks utarninke, birže 
lio 22 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Kryžiaus bažnytinėje svetainėje. 
Šis susirinkimas bus vienas is 
svarbiausių. Atstovės išduos ra
portą iš buvusio Seimo. Išgirsi
me svarbių dalykų. 

Nepamirškite atsivesti ir naujų 
nariu. M. Mikšaitė, rast. 

Po vaisiui neužmiršk, kad fariaa-
alas raiataa tavo ukilvlul yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmaguraua 
suvirškinimo, o taa reiškia, kad rei
kia pamėginu viena. Parduodama 
pat. viena aptlekorina. 

K- m m m m m m m m • » • • . » » • » » » • * ! * 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Iš NORTH SIDE. 

(io#. 30 d. čia susituokė Ant. 
Sutkus su Marijona Bacevi
čiūte. Abu prikimbu* priv vie
tinės Vyčiu kuopos. Jannavo-
(lė«4au<!r pasidarbavus vietinės 
.Moterų Sąjungos kuopai. 

Laimingo sugyvenimo. 

DOMEI LIET. TEATR. 
KLIUBO "LIETUVA." 

Šventos Pranciškos Rymietės 
draugijos mėnesinis susirinkimas 
bus nedėlioję, birželio 20 d., 2-irą 
valandą po pietų Šv. Kryžiaus 
bažnytinėje svetainėje. Visos nare; 
širdingai kviečiamos atsilankyti. 

Taipgi pranešu toms visoms 
narėms, kurios esate užsilikusios su 
mėnesinėmis mokestimis. Malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti, nes 
toliau busite nuspenduotos. 

M. Mikšaitė, rast 

Kainos kurios pritinka kiekvie-
Gvarantuo 
jums 10% Iki 50% 

pirkinio; nekuria 
mažiau negru wholesale 

Kadangi juoduką iš ten iš
kelti nėra legalių teisių, tad 
nežinomi pikti žmonės prieš 

" s aus i e j i , " kiek 

jo namus pavartoja bombas. 
Per praeitus 6 mėnesius ana 

stambiausieji i n a k t į penktu kartu buvo pa-
probibiciji- įnešta bomba, š iuo kartu ap-

niai agentai. Nes ir šitie kar
tais gali netekti užsiėmimą, 
kuomet pr i t ruks reikalingo 
fondo. 

Agentu, viršininkas tuo ne
patenkintas. J i s sako, kad 
kongresas pradeda Įstatymus, 
liepia juos Įgyvendinti,.gi tam 
tikslui neduoda reikalingų 
priemonių. Pasirodo, jog pat
sai kongresas atsisako parem
ti ir palaikyti savo pravestą 
įstatymą. 

Nėra juokų su pribibieijos 
Įstatymo įgyvendinimu. Tam 

griautas namų priešakis. Nuo 
baisaus t renksm 0 visoj apylin
kėj namuose išbirėjo langų 
stiklai 

Bet Binga nemanus pasit
raukti J i s jau apsipratęs su 
bombomis. 

tikslui reikalingos milžiniškos 
išhu'dos — apie 100 milijonų 
dolierių į metus. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ BRIDGEPORTO. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E . " 

Birželio G d. vakare šv . 
Ju rg io mokyklos alunmai tu
rėjo surengė vakarėlį, kuria
me teko ir man būti. Dar lig 
šiol, turbūt, niekas nieko ne
parašė apie minėtų vakarėlį, 
todėl " D r a u g a s " patalpins 
šiuos kelis mano žodžius. 

Alumnų draugija y ra jau
na, bet kaip galima spėti iš 
jos vakaro programos, y ra 
gyva ir darbšti s, i r dėlto, 
galima tikėtis, kad su laiku 
suaugs į stiprių ir galingų dr-
jų i r įneš jaunimo t a rpan 
daug gyvumo. 

—f* 
Pereitas Vyėių otos kuopos 

susirinkimas yra vertas pami
nėjimo, nes buvo vienas iš 
skaitlingiausių per visų ši pus
metį. 

T a r p kitų dalykų, nutar ta 
birželio 27 d. įrengti šeimini-
nį išvažiavimų Brumell Par
ke. ' 

Taipgi nu ta r t a nupirkti Lie
tuvos Laisvės P. bonų iš be
veik tuščios kasos už $1(K). 

Štai pavyzdis kitoms tur
tingoms draugijoms. 

Kliubo šeiminiškas išvažia
vimas, bus nedėlioj, birželio 
20 d. Visi nariai , gyvenantie
ji Town of Lake malonėkit 
nesivėiuoti, nes t rokas pribus 
8:45 prie Šv. Kryžiaus par. 
svet. 9 valandų išvažhYosime. 

Brigbton Parko kolonijoj 
gyvenantieji malonėkite susi
rinkti į Stasiulio ofisų, 4438 
So. Fairfield Ave., nes trokas 
pribus iš Tovvn of Lake 9:15 v . | (Apgr.) 

Mik. Klimašauskas, 
Komitetas 

ŠIPKARTES IR PINIGUS 
LIETUVON 

Geriausia Siunčia 
A. OLSZEVVSKIS. 
3251 So. Halsted St. 

fsitėmykite mano nauja adre
sų, nes aš jau iš Banko pasi
t raukiau šalin ir su juom nie
ko bendro neturiu. O kodėl 
pasitraukiau, tai ėia ne vieta 
kalbėti. 

Mano naujas ad resas : 
3251 So. Halsted St., 

Priešais Banką. 

nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime 
ant kiekvieno 
dalykai 
kainos 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt'ng 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite, mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.50, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $46 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augS-
čiau. Vyru kelines $4. ir augše-iau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo i 
Europa. / 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne
dėliotais iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 1415 SC 

•.•rn.-m-mmmm.mmi — B 

Birželio 22 d. parapijos mo
kyklos mokiniai rengia vaka
rą užbaigimui mokslo metų. 
Lai kiekvienas atsilanko ir 
pamato, ką mūsų jaunieji 
tautos žiedai *• išmoko. Bus 

PRANEŠIMAI, 
Liet. Darb. Sąjungos 25 kuopos 

Įvyks susir inkimas, šiandie, 19 d. 
birželio, 7:30 vai. vakare, Dievo 
Apvciz.* parap. mokyklos kamba
ryje, i 

Kviečiame v isus narius būtinai 
susirinkti , nes turime d a u g svar
biu dalykų, y p a č apie busimąjį 
L. D. S. Ch. Apskrič io pikniką. 
Ateiki t visi paskirtu laiku. 

Valdyba. 

Lietuviškos-Amerikoniškos Rūbų 
Išdirbinio Bendrovės pirmininkas 

juokų, " d r i l i ų , " pantominų. jA . Karsoka* gavo nuo Lietuvos 
monologų, dainų ir t. t. Atstovybės iš Washingtono pra-

Jaunutis. nešimą, kad proponuojama ben-
1— 

e* i • • • i i • i • i i i i 

V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS • 
Ofisaa DidmiestyJ: p 

29 South La Saile Street fc 
Kambarį* 824 $ 

TeL Central 0800 C t 
Vakarais, 812 W. 33 St. S 

TeL Yarda 4081 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

O K Y K L A 
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedygtėa, ste
nografijos, typewritingr, pirklybos tei
sių, Suv. ValsL istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystes, driliarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų; Vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 
3106 So..Halsted St., Chicago. 
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NAUJAS BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS 

Su šiuomi pra
nešu savo visiems 
pažįstamėms kad 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė-

, jimo ir Farmu. 
Taipgi skolinu pi 
ningus ant namu 
ir farmu už maža 
nuošimti ir apsau 
gojų namus ra-' 

kandus ir automobilius nuo ugnies 
geriausiose kompanijose. Aš turiu 
ant pardavimo daug namu naujų 
ir senu brangiu ir pygių mūriniu 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu 
farmu ant pardavimo ir ant randos 
su gyvuliais ir su visais įtaisimais 
kas tik yra reikalinga prie gyve
nimo. Tos farmos yra Valstijose 
Wisconsin ir Michigan. Todėl ne
praleiskite tos geros progos kad 
vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki
te j mano ofiso ir galėsite gauti di
desnes informacijos apie namus ir 
farmas. 

GEORGE PETKUS. 
Real Estate, Loans & Fire 
Insurance, Foreign Exchange 

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

Tel. Yards 5379 
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Milžiniškas Žmon ių Susigrūdimas 
Daugybe S. L. R. K. A. Seimo Atstovų ir Svečių 

Vyčių bus 

1-me ir Didžiausiame L. Vyčių 13 ir 36 kp. 

PIKNIKE 

v» 

Nedėlioj, Birž. 20, 1 9 2 0 
National Grove, Riverside, Iii. 

Prasidės 10 vai. ryto 

Bus Šokiai, Žaidimai, Lioterijos, šalti ir šilti Užkandžiai, t.t. Tamista esi kviečiamas atsi
lankyti ir pamatyti ko dar nesi matęs. 
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