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Lenkai Prisipažįsta
Prie Nepavykime

TURKIJAI GRŪMOJA 
ANARCHIJA.

f

s *

Nevyksta Jiems Užgrobti
Jg

/omAo

Gompers ir vėl Išrinktas A.D.F. 
Prezidentu

APSUPAMA LENKŲ 
ARMIJA.

GOMPERS SUJAUDINTAS
ATSTOVU NUOLANKUMU.

Nėra kam pasirašyti po 
tartimi.

su

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

Svarbiausias daiktas 
tas, kad nėra kam iš

IŠ TARNYBOS PRAŠALIN
TAS P0LICM0NAS.

Intariamas Užpuolęs ir apip
ilęs žmogų.

Pilsudskį pasisako apie savo 
vargus.

Federacija stovi už lengvąjį 
alų ir vyną.

MENKAS DAIKTAS SU 
WRANGELIO PAKILIMU.

Prieš j j sutraukiama bolševi
kų kariuomenė.

Berlynas, birž. 19. — Iš Der
giau depešėje į Taeglische 
ltundschau pranešama indo- 
mių žinių.
Sakoma, patsai Lenkijos aug 

ščiausias viršininkas Pilsudskį 
paskelbė- lenkų tautai praneši
mų apie tikrųjų padėtį karės - . •

\* fronte.
Pilsudskį, nieko neslėpln- 

inas, pareiškia, jog lenkų ar
mijai nepavyko ofensyvn prieš 
bolševtkus Ukrainoje ir kitur?

I^eukų armija atsimeta kuo
ne visu karės frontu. Jos žy
miai daliai grūmoja pavojus. 
Bolševikai jų apsupu.

LENKAI PAĖMĘ NELAIS 
VIŲ IR ARMOTŲ.

Nelaisvėn patekusi divizija 
raitarijos.

Varia va. birž. 19. — Vaka
rykščiam lenkų ofici jaliam 
pranešime pareiškiama, jog 
Radoinyslio apylinkėse, už 50 
mylių vakaruose nuo Kijevo, 
lenkai apsupę bolševikų raite
lių divizijų.

800 kareivių paimta nelais 
vėn. Lenkams tekę 8 anuotos 
ir 60 lauko Vežimų.

Montreal, birž. 19. — Ame
rikos Dariui Federacijos su
važiavime išrinkta centralė vy
kdomoji valdyta. Prezidentu 
i šiiau jo išrinktas Samu ei Gom- 
pers. Prieš balsavo tiktai vie
nas atstovas.

Sis Federacijos suvažiavi
mas yra 40-ts metinis. Gom- 
peraas prezidentu išrinktas 
39-tuoju kartu.

Užvakar prezidentui paaug- 
stinta metinė alga. Ligšinl 
buvo mokama $10,000. Po ši
to suvažiavimo bus $12,000.

Gompers buvo didžiai susi
jaudinęs, kuomet atstovai vien
balsiai išreiškė juo pasitikėji
mų.

Paskui Gninpors Federacijos 
vardu pranešė, jog darbinin
kų organizacija neatmaino sa
vo jiažiurų svaigalų klausi
me. Sakė, Federacija stovi již 
lengvąjį alų ir vynų.

Policmona? Jantcs Cunnin- 
ghnm, iš North Halsted gat. 
policijos nuovados prašalintas 
iš tarnybos.

I. Murks, 3454 Glonvievr nve„ 
jam* pažino užpuolikų, kurs 
jį važiuojant automobiliu 'už
puolė ir apiplėšė, paimdamas 
nuo jo $10.

Prašalintas poliemonas sa
kosi visai nekaltas. Sakosi jis 
prirūdysiąs. kad ap:plėKhno 
metu jis buvęs savo namuose.

I
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ALBANAI ŽUDO ITALUS 
NELAISVIUS.

LAUKIAMAS ANGLŲ SU 
TURKAIS MUŠIS.

Konstantinopolis, birž. 19.— 
Turkai nacijonalistai nuspren
dė užimti Ismid užlajos pn 
kraJėius ir patį miestą tuo 
vardu, tie? Marmoro jūrėmis, 
netoliem Konstantinopolio.

Pirmiau anglai iš ten buvo 
manę pasitraukti. Bet dabar 
nusprendė knulies su turkais. 
Tad laukiamns baisus susikir
timas. Nes turkai koncentruo
jami prieš anglų pozicijas.

Geneva, birž. 19. — Pasak 
žinių iš Belgrado įnirtę alta
nai mieste Tirana nužudė 
330 italų Belaisvių. Tai kerštas 
už nužudymų Paryžiuje Al- 

' tanijos provizijonaiio prezi
dento Essad pašos. Altanai 
sako, kad Esead žuvęs dėl ita
lų intrigų.

Altanai turi nelaisvėje apie 
2,000 italų daugiau. Jų likimas 
nežinoma s.

KARDINO NIEKO NETURI
SU “SAUSAISIAIS.”

Nenori atsakyti j jų klau
simus.

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

ORAS.
BIRŽELIO 19, 1920.

Chicago ir priemiesčiai. — šian
die ir ryt"! gražiu oras; vis <lar 
vĮglm.

Vakar augMiauaioji temperatū
ra buvo 61 1., žemiausioji — 531.

Saulė teka 5:14; leidfiaai 8 £8. 
Mėnulia ieidfiaai 10;S0. ’ .
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tai 
tur- 

kit nasirašvli po taikos sutar
tum. Tuikmiukui iš turkų 
tarpo ieško tinkamo žmogau* 
kurs apsiimtų būt premjeru 
ir pasirašytų po sutartimi. 
Teėiaus nesurandamas toks 
žmogus, kurs drįstų padėti sa
vo parašų po mirties ištarme 
Turkijai.

Anglai, sekdami prancūzų 
pavyzdžiu, turbūt, mėgins su
sisiekti su turkų naci jonai i.>- 
tų vadu Murtaplia Kernai pa
ša.

Visa eilė talkininkų atsto
vų sugrvžo čia iš- Angora. nuo 
turkų nncijonnlistų valdžios.

Sugryžusieji praneša, jog 
Mustapha Kernai paša tik to
kiomis sąlygomis apsiima 
ties su talkininkais:

Smirna ir Trakija turi 
likti Turkijai. Turi būt 
kos sutartyje atmainytos
lygos, paliečiančios Dardane- 
liw ir finansinį atlyginimą.

Kitaip Kemnl nenori nei 
klausyti apie tarybas su tal
kininkais.

Saukiasi nacijoualistų.

Savo keliu, turkų naeijonn- 
listų vadai darbuojasi padary
ti artimesnių ryšių tarpe A- 
zijos ir Trakijos turkų naci- 
jonalistų ir bulgarų. Nes lig- 
SioMarpe tų ir kitų kai pi r nė
ra reikalingo bendro veikimo.

Juk jiatys vieni Trakijos 
turkai su bulgnrais kartais 
gal ir neįstengs tenąi smarkiai 
pasipriešinti graikams oku
pantams. Ten turkams ir bul
garams bus reikalinga Azijos 
turkų nacijonalistą pagelta.

Sultono ministerių kabineto 
ministeris pirmininkas (didy
sis veziras) Damad Ferid pa
ša iškeliavo Paryžiun. Jis ten 
pakviestas talkininkų j>a*irn- 
syti jk> taikos sutartimi.

Iš Paryžiaus jis mušė te
legramą turkų nacijonnlistų 
atstovybei, knd ji keliautų Pa
ryžiun. Prancūzijos ministe- 
ris pirmininkas Millerand, sa
ko, nutikęp pnimti tą au:ovy 
be• •

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

Bet pats Damad Ferid |»a- 
ša atsisako pasirašyti po tai
kos sutartimi.

Damad Ferid negryšiųs.

Čia nemanoma, kad atgal 
Turkijon sugrvžtų iš Pary
žiaus minirteris pirmininkas 
Daniai! Ferid paša. Jo drau
gai sako, jog jis savo pinigus 
jau perkėlęs Šveicarijon ir, 
regis, tenai apsigyvensiąs.

Jei tas teisybė, tuomet ofi- 
cijalė Turkija pasiliktų be val- 
---

——------w«u> n*-auiviy oj»-
nister/u pinui-

Washington, birž. 19. — Re- 
publikonų partijos nominuo
tas kandidatas į šalies prezi
dentus, senatorius Harding, 
nepatenkina “.sausųjų.”
“Sausieji” muiė jam čia te

legramų pasiklauzdami, kaip 
kandidatas atsineša į svaiga
lų prohibicijų ir pati prohibi- 
cijos amendmentą.

Senatorius atsakė, jog jis 
nenorįs nieko n t šaky u j tokius 
klaus baus.

Tad “sausieji” tik trypia iš 
nepasitenkinimo. Suku, jie bū
tinai norį žinoti, kokioj po
zicijoj stovįs senatorius.

Kasgi bus, jei jie nesužūiosf
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ožius, tnuisttj- ui

siimti būt mi: 
ninku.

Pagalinus

patsai turkų sultnnas žndn 
abdiknoti. Jis kreipiasi į an
glų valdžią; knd pastaroji jam 
ir jo šeimynai duotų prieglau
dų, kuomet hns priverstas ap
leisti sostų.

Rusai įstoja turkų armijom

Nacijonalistai sau kareiviu* 
ta didelių trukumų rekru
tuoja ir pačinm Konstantino- 
polyj. Jie. čia turi įkūrę slaj>- 
tą rekrutuoti kareivius rašti
nę.

Jų kariuomenėn įstoja <iuu- 
gelis rusų, katrie via neturi 
jokio užsiėmimo. Rusus ka
riauti patraukia žadama aug- 
šta nacijonnlistų užmokestis.

Pranešta, knd čia nacijona- 
lisiai surekrutavę ir pasiuntę 
Anatolijon npie 2,(MM) karei
vių.

Yra visokių pinigu.

Turkijoj yrn paskleista apy
varton visokios rųšies pinigų. 
Datar atsirado dnr viena jų 
rūšis.

Turkai nacijonalistai Itali
joje pasidirbdino poperinių 
vertės 150 milijonų turkiškų 
avarų (normalinis laikais butų 
$750,0(X).0(M)).

Aiandie tų naujų pinigų yra 
jau ir Konstantinopolyj.

Konstantinopolis, birž. IS.— 
Į Vietos žymesnieji rusai neina- 
I to didelės svarbos gen.
gelio veikime prieš bolševikus 
pietinėj Rusijoj.

Pranešta, kad gen. \Vrni ge
lio kariuomenė išėjusi iš K ri
mo it bolševikai atsimetę • nau 
jus pozicijas.

Bet kas iš to, jei gen. \Vr:ut 
gel neturi atsargos, katra to
kioj karėj būtinai reikalinga.

Pareina žinių, kad bolševi
kai prieš gen. Wrangelį siun
čia dalį savo kariuomenės iš 
Kaukazo.

Ir kuomet šiandie lenkai nu 
slopinti, bolševikams nebus 
perdaug sunku gen. Wrnngelio 
kariuomenę suvaryti nigai 
K rimo pusiausalin.

Azerbaidjane talsevikai re- 
kratuojn miu kareivius.

Prieš bolševikus ten pakilo 
totoriai. Šitie išskerdė b-’še- 
vikų garnizonų iš 2,000 karei
vių.

Bolševikai už tai atkeršyda
mi išžudė apie 5,000 gyvento-

DARBAS PRIEŠINGAS MI 
LITĄ KINIAM LAVINIMUI.

Montreal. birž. 19. — Am. 
Darbo Federacijos suvažiavi
mas jMisinerkė militarinį lavi
nimą ailgštesnėse S. V. moky
klose.

IŠGELBĖJO KITĄ, BET 
PATS SUŽEISTAS.

Policmoiuis Tom ILyan ėjo 
skersai gatvės-su kitu žmogų. 
Staiga atūžė sunkus automo
bilius. Akimirkoj policmonas 
'tumė šalin tų žmogų ir pats 
papuolė ]n> automobiliu. Pa
vojingai sužeistas.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

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

padžiai: — Tikėkite man. savo gyvenime nesu turėjęs tęfclb 
tinkamų- deverykų. Koks tai smagumas dabar vaikščioti

JUST AFTEU
HAVIN6 MY SHOLS
MALF SOLLD AND
HEELtO AND btUEVt
HE TUtY Ft£L

ii comfortablf

Antroji S.L.R.jK.A. Seimo 
Diena

Lygini pusiau devynių šv. Jurgio bažnyčioje prasidėjo ge
dulingos Mišios nž mitašninkų narių dūšias. 9:3(1 rvie p. SuL 
kils atidarė po-ė<lį. Kun. Rriškni įnešiis sutarta Shiuo lai. ■ 
ku rytmetyje pradedant ir vakaro baigiant kasdieną knltati 
malda, šaukiant delegatų vardu- {uisirodė 71. ilgainiui pribu
vo <lnr vienas.

Atsilankė p. Stankus, Teismų komisijos narys. Jis išdavė 
• vnm mnnrtn. kuri- hnw» priimtas.

įneštas ir priimtus sumanymas pm-yii, kad visį steeim 
išeitų iŠ svetainės. Teisė pasilikti -uteikta ‘'Draugo,” ‘'Vy
rio” ir “Moterų Dirvos“ atstovams.

Mandatų komisijų išdiiodnuui savo raportus įnešė į Sei
mo |M»M-dį keletu klnusiinų. paliei'-iunč-ių įvairiu- kmųias ir ju 
delegatus. Tų kuopų ir delegatų neminėsime, kadan-gi juo« 
paliis'-iančios rezoliucijos išneštos uždarytame posėdyje.

Iš pirmos dienos buvo atidėtas 171 kuopos (Detroit, Mieli.) 
klausima* ir Teismo komisijos ištarmė, paliečianti kai 
kuriuos tos kuopos asmenis. Seimą- papeikė kuopą, už ką ji 
organizacijų* vardu kišosi į parapijo- dalykus, asmeniniu* 
gi dalykus nuėmė nuo dienotvarkės.

Tuomi užsibaigė priešpietinis posišli- keliolika minučių 
dvylikai.

Popietinis |M>sėdis prasidėjo punktualiai lygiai 2:00 po 
pietų, kaip buvo sutarta. Peršaukti lajai delegatai. Beveik 
visi buvo susirinkę. Skundų komisija išduoiln raportą api»’ 
jenų A. šeimio vieno* kuopos raštininko sakoniu* neteisč-tus 
ajisiėjimus. Išklausęs Teismo komisijos raporto, kuopos už- 
reiškimų prieš jos ištarmę ir delegatų kuilių. Seimas visą 
dalyką ]X'r«iuoda busiančiai teismo komisijai. NvMisiprati- 
muose tarp kuopų Younu>town. O., ir Roseland. III., iš vienas 
pusės ir Centro Vaklytas iš kitos pasėtų jirijKižintn teii«ė Cen
tro Valdytai. Skundas ant vieno asmens iš Boston, Mase., pa
likto.* vietinei kuopai išrišti. Seimas atmetė iieno a«rnen» 
nusiskundimą ant Valdybos, knd neišmokėjo jinšalpM už 
pirmą savaitę ligos, nes Valdyba apsiėjo sulig konstituci
jos. Išreikštas nusiskundimas tuomi. knd Seimas sušauktas 
savaitės pa.l<aignje, idant viena rūšis narių negalėtų dalvran- 
ti. Išklausęs Valdylios Seimas pripažino, knd ji elgėsi ta 
blogos valios, bet išreiškė pageidavimą, ka<l ateityje Seimai 
laitų viduje, savaitės visiems nuriam* |iatogin laiku. Sutar
ta išmokėti p. Grieiifvienei ligos pašaljių, nors buvo abejo
nių nr jo* reikalavimas yra teisėtus. Kun. Krušo nusiskun
dimas “Garso” redaktorium nuodugniai svarstytus. Galu
tinai priimta rezoliucija apgailestaujanti incidentą ir tuomi 
dalykas užbaigta.-.

Apie Susivienijimo namo pardavimą ir pirkimų kito rn- 
jMirtnvo Valdylios narini, kalliėjo Brooklyno ir kitų artimų 
kuopų delegatai priešingi tam darbui. Po karštų npsvnrsty- 
mų prieita prie rezoliucijos, kad Centro Valdyba ta Seimo 
arba didumos kuopų įgaliojimo nepirktų ir neparduotų nuo- 
savybės išlupančios $10.000 arba dauginu, teėiaus Centro Vnl- 
dvbos ruimo jiirkima pripažino teisėtu.

Apsvartytas ir priimtas sumanymus įkurti Susivienijimo 
Skyrių Lietuvoje. Kultam, kad asmuo, kuriam tn- dnlykus 
Ims pavestas, taptų išrinktus kuomet bus jau išrinkta busian
čioji valdyta. Rezoliucijų komisijai jnvesta sustatyti galuti
nai ajsiirbtų rezoliucijos projektų pradžiai rytojaus j»osėdžio.

Posėdis 6:15 vakare uždarytas su malda. Po to visus de
legatus vienoje gruju»je nufotografavo p. Stnnkunas ties ftv. 
Jurgio mokykla.

Suimtos jiosėdm sutariu pradėti 8:0(1 ryte.
Atitaisymas. Vnkurykšciuiiie “Draugo" numeryje kores- 

pondenrijoje apie Seimų buvo parašyta, kad kun. Krušas 
ii p. Sutkus buvę labdarybės Komisijos nariai. Juodu nariais 
nebuvo, tik kalbėjo apie Komisijos reikalu*. Narys buv»» p. 
Kinučiunns ir jis raportą išflavė. P-nas šiitas buvo narys, tat 
į Šeinių neatvyko ir raporto neišdavė.

lašama, jog

ITALIJA NORI PARDUOTI 
KARĖS LAIVĄ

Rymas, birž. 19. — Kun-.* 
motu Itnlijn pradėjo dirbdin- 
ti milžinišką karės laivą. Pa
sibaigė karė. Vyriausybė at
randa, kad tas laivas Italijai 
y»«wo»lr >i1ivwrni

Tad nutarta jj pabaigti ir 
parduoti. Ieškomi pirkėjai.

PINIGŲ KURSAS.
Svetinių viešpatijų pinigų ver- 

I tė mainant nemaiiau $25.000 bir- 
; želiu <]. buvo tokia vilijr Mcr- 
rhanta lxwn & Truat Co.:

Angliji* Medingų svarui ąiOTĮĄ
' Lietuvos 100 auksinų 2 64
Vokietijos 100 markių 264
Lenkijos 100 markių 66

i Prancūzijos už 1 dotarį 12 Ir. «U 
į Šveicarijon už 1 dotarj 5 tr. 48 
1 Italijon už 1 dol. 16 1. 50



2 DRAUGAS Atstudlcnisų birželis 10 lAJfl

uarrav kataliku Duaauns

“DRAUGAS”
Ktaa kasdiena fakyru* nrdHdltnlu*.

filemcmehatcm kainai 
CU1CAGO4 IH tZSIEKYJE:

arimui* aa.oo
PuM*i Metu .»... «.*■?.. *. >« a.ao 

suv. valst.
Metanu ...........................  >5.00
Fuscl M. ių ................................ 4.00

Pronumorata mokosi lkkalno. Lai
kas skalioal nuo utalrakymo dlenoe 
■o nuo Naujų Motų. Norint partnal- 
nyti adresą visada reikia prialųatl tr 
aanaa adroaaa. Pinigai noriausia aių- 
au Uperkant terasoje ar oapreao **Mo- 
My Ordor” arba įdedant pinigu* I 
ragisirtiot^ taitka.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, III.

Telefonas McKInlcy 4114

Prie Socijalisty 
Platformos.

Jau rašėme apie keturis pir
muosius šiemetinės socijalis- 
tų platformos punktus. Penk
tasis sako, kad soeijalistii par
tija nori pasiekti savo t.kslus 
tvarkingomis ir konst?upinė
mis priemonėmis (Jt seeks to 
attain its end by orderly anų 
eonstitutional inethods) Tokiu 
budu socijalizmas liaujasi bu
vęs grynu revoliucijos partija. 
Tai taip-gi žymi jM-rnmiim jo 
dvasioje ir ]M-rimiina į gerų 
pusę. Revoliucijos teroru, žu
dymu ir ugnim visokia mažu
ma gali pagriebti valdž.L» į 
rankų. Taip ir buvo padarę 
Puri žirnis buržujai pabaigoje 
astuoniolikto šimtmečiu. Atsi
žadėjimas revoliucijos žiau
rių priemonių, yru geras žing
snis artyn prie demokratijos, 
kurioje viešjiatauja daugumos 
balsai.

Šeštasis šiemetinės surija 
lietų platformos punktas pri 
pažįsta visiškų atidalinim./ bn 
žnyčios ir viešpatijos, (lt re- 
cognizes tiie complrte sepant- 
tina of cburch and statė) 
Almi senai žinojome, kml pe
reito pavasario agitacija, bruz 
dėjusi tarp lietuvių Amerika 
je atidalinti bažnyčių 
patijų. yra kilusi iš 
šaltinio. Tas šaltinis 
menkos surijai is tų 
konvencija, buvusi
ke nuo 8 iki 14 gegužio. Bruz
dėjimas buvo anksčiau negu 
prasidėjo konvencijų, liet bruz 
dėjimo gamintojui ir konven
cijos vadui yra tie patys. Jnu 
senui žinia, kad socijaJizmui 
yra daug lengvinu atsižadėti 
kiekvieno darbininkų būvį pa
gerinančio dalyko, negu atsi
žadėti kovos su tikėjimu. At
eizmas yrn sodjalismo turi
nys, o darbininkų gerovė yra 
inkštas laimi parankus dauge
lio žmonių akims užmerkti.

Apie bažnyčios ir viešpati
jos Mtidalinimą jau daug kar
tų Šiemet rašėme ir nėra rei
kalo to atkartoti. Kni p suriju- 
Ilsiai supranta bažnyčios ir 
viešpatijos atidalinimų, tut pa 
sirodė socijnlistų valdomoje 
Rusijoje. Maskvoje Kremlių 
sartuose vadinamuose Iver bu
vo žmonių garbi namas dv. .Ma
rijos paveikslas. SiM’ijalistai 
ten pakabino milžiniškų pra- 
ną: “Dievo nėra; tikėjimas y- 
ra paikybė. ” Nei vienas de
mokratas nebūti) galėjęs taip 
šlykščiai įžeisti visuomenės 
jausmus, kaip tų padarė po
nai bolševikų komisarai.

Sodjalistai ir Tėvynės Medė.

Septintasis socijalistų plat
formos punktas >ako: “Soči-

ir vieš- 
svetimo 
yra A- 
partijoB

New Vor-

jnlistų partija atmeta apgau
lingų patrijotizmo mintį, ku
rių kelia aikštėn savininkų 
klasės, ir, to vietoje, duoda 
savo patarnavimą ir pagarbų 
darbininkų klasei Amerikos 
žmonių visuomenei.” (The so- 
cialist party rejects the frau- 
duletil notion of patriorisLi 
ndvancod by the oivning clas- 
ses, and, instead, gives its ser- 
vice and allegianee to the 
uorking cJnss, the mass of the 
American jieoplc). Laimi nty- 
džini reikia skaityti tą sakinį, 
kad supratus jo ro’kšmę. So- 
cijaiistai juomi pažymi savo 
skirtumą nuo “savininkų” 
tucmi, kad savininkai skelbia 
tėvynės meilę, o socijalistai 
tos meilės vietoje skelbia sa
vo Įiatamavimą ir ištikimybę 
darbininkų klesci.

Paminėję patrijotizmų, arba 
vvjnivs meilę, Mjrijaiisuu 

vadina “fraudulent notion” 
(apgaulingas proto padaras) 

šitą žinant lengva yrn su
prasti, delko lietuvių tėvų vai
kas socijalistas Kapsukas-Mic- 
kevyčiua vedė bolševikų gau
jas, kad pavergusios Lietuvą 
išvežtu iš jos valgomus daig
ius ir kitokių naudų. Todėl vi
si Amerikos socijalistai lietu
viai taip nuoširdžiai triudė 
ir trukdo Lietuvos Laisvės 
paskolų, todėl Brighton Par- 
ko socijalistai Chicagoje Vav- 
žinausko svetainėje užsipuolė 
nnt “Naujienų”, kam jos pri- 
ėmusios tos paskolos pagarsi
ni mų, todėl ir p. Bielskis (ne 
d-ras Julius) Kauno sorijalis- 
tas siūlė lietuviams lenkų so- 
cjjidistų globų. Vilnius jau 
yra socijalisto Pilsudskio glo 
boję. Dar reikia jų pratęsti ant 
Kauno ir kitur.

Po Ameriką vaikščioja neži
nia kinio leidžinmns gandas, 
buk Lietuvos valdžia jau ga
lutinai sutarusi įkurti Suvie
nytose Valstijose keturin kon
sulatus ir visi keturi konsu 
liai esą juu paskirti keturi so 
cijaiistai. Mes tuo paskalų ne
likime, nes matėme Lietuvos 
ministrų fotografijas. Jų gal
vos tetarą savose vietos^

Aštimtasis socijalistų plat
formos punktus sako, kad so- 
cijalistų judėjimas pusnulije 
esąs kova dėl žmonių civiliza
cijos. (The MKŪnlist niove- 
ment is in the world struggle 
in Ih'IiuI) of hunian civiiiza- 
tion). Nors soeij. dažninusiai 
į ulniko tas pnžiuras ir kryps
nius. kurie civilizacijų silpni
na. tečiaus ]iasigirti reikia 
kiekvienai purtijui. Todėl nes- 
tels'*tina. knd ir socijalistų jiar 
tiju pagiria save.

Merginų Reikalai.
Pasirodo. kad ‘Įauginu negu 

12 nuošimčių merginų, tarnau
jančių už algų įvairiose įstai
gose, gyvena ne savo šeimy
noje. 1916 m. Mnssnchussetts’o 
valstijoje tarp raslanramjų 
tnniničių tokių buvo 32%. Su
vienytose Val-tijose yra 271 
miestas, turįs dauginu dvide
šimt penkių tūkstančių gyven
tojų. Tuose miestuose yru H9 
namui uždarbiauja imuuium mer
ginoms ir tuose namuose turi 
prieglaudų 5,754 merginos. 
•m tų namų yra katalikių įkur
ti ir viliami. 1

New Yorko valstija šituo 
žvilgsniu yra ]uidariusi dau 
giausiu naudos. Ten yra 24 
namai, pri glaudžiau tieji 1301 
merginų. Mamuicliiuettn*u val
stijoje 9 i.ataai ir 479 vietų 
merginoms, l’cnsylvnmjoje ke
turi nuimti ir 434 vietos. De 
‘imtis minėtųjų namų yru Ka
talikių Moterų Tarybes gio- 
taje.

Merginai m-turi učiai gimi
nių, o priverstai uždarbiauti,

Republikonų Partijos Pažadai.
Platforma ir Programas.

Prie išrinksiant is savo tar
po kandidatą į Suvienytų Val
stijų preoidentus didžiosios 
partijos, rejiublikonai ir ‘le- 
mokrutni. imgarsinu. kų knt- 

,rn iiartijn žada Suvienytų Val
stijų žmonėms padaryti, jei 
jos kandidatas taps preziden
tu. Taippnt ir didėji Re publi
kom, pnrtijn, sutelkusi savo 
984 savo atstovus į milžiniš
ką Coliseum (’hieagoj ketver., 
10 birželio priėmė ir patvir
tino'savo pažadą sąrašą. Vie
ni jį vadina platforma, kiti 
vadinu programų. Vardas 
daug ko nereiškia. Platformų 
vadinasi tiltelis, iš kurio ke
leivis įlipa į vagoną prieš va- 

fnnt TVkj t9M; i? pri 
žadu sukalė republikonai sa
vo žmogui, kad jam nejierau- 
gštns butų prezidento vagono 
slenkstis. Programų vadinasi 
surašau daigtų. kuriuos viešas 
veikėjas apmintija ir apgarsi
na prieš išpildant. Platforma 
tampa programa, kadit parti
jos išrinktasis kandidatas vie
šai apsiima ją įvykinti. Jei 
kas nenorėtų savo partijos 
platformų padaryti busiančio 
savo veikiamo programų, tai 
tas neturėtų apsiimti, knd jį 
statytą kandidatu. Ir platfor
ma ir programas vienaip yra 
pažadų surašąs.

Įžanga ( .

Chienginėj Rėpi ibi i kūnų plat
formoje 1920 metais j'žuiiga y 
rn labai ilgn. Joje Republiko- 
uai girin save peikdami De
mokratus. Be to negali irp- 
sieiti nei vienos politikos par
tijos vie-Rsi* raštus, liet tas 
minus mažiausiai nipi,H Už 
visus dabartinius blogumus ė- 
sų kalti Demokratai, visa kas 
gera padarę Republikonai. 
Vienos sakinys toje įžangoje 
yra gnnn keistas. Jis sako, kn<] 
Amerika, įstojus šion 
butų gavusi skaudžiai 
jei taq> jos ir vokiečių 
tų buvę talkininkų. Mat 
rikn nebuvo prisirengus ka
rau. Ketvergi* Coliseuiue bu
vo daug rimtų vyrą, -upran- 
tunėių karas ir pnsnulio da
lykus. Tie vyrai turėjo laiky
tis nenu.-išypsoję šitą sakini 
skaitant. Jie žinojo, kad Ame
rika visai nebūtų stojusi į tų 
kūrę, jei Republikonų Įiartija 
nebūtų norėjusi karas, Jei-gu 
nebūtų stojusi Amerika į ką
ra. tai vokiečiai nebūtų inųs 
užkabinę, nes turėjo gano dar
bo su europiečiais savo prie
šininkais.

karėti 
pilti, 

nebu- 
Aiue-

Partijos Rašto Ypatybės.

Tokių sakinių nieko nerei
škiančių išmanantiems, o .‘ma
lkini skambančią dienraščių 
‘kaitytoji) ausyse yrn He pub
likom) partijos platformoje ir 
daugiau. Tarp kitko ten pa
sakyta, kad Respublikonų par
tija pa-irujiiiiu sudaryti į>tu-

visuomet būdavo sunko, ir dnr 
pasunkėjo užėjus brangenybei. 
Tankiai merginos turi Imti 
susikimšusios, po keturias, pen
kias į vienų kambarį; jie kartų 
jos gauna nakvoti geležinkelių 
stotyse. Nnjuų savininkai ir 
savininkės jas skriaudžia la
binu negu vyrus, nes jos ma
žiau gali gintis.

Tų reikalų nori aprūpinti 
Katalikių Moterų Taryta. Ji 

ketina kiekvienanic Mani be* 
niame mieste įkurti viešbutį 
su kambariais kl tūliams ir 
draugijoms, ’ su svetaine 44)0 
kėdžių, su rrMnurarija. gim
nastikos ir plaukiojimo ri<*ia, 
su riurimo ir namų ruožas mo-

Mos sunaudojame

i tymų pnJengvinaih iij popero* 
Į pirkėjui (Legfalntion for the 
įeiiei ui (KMMHMnera uf prin! 
papar).
daug tos spaustuvinės pope-
ros ir žinome, kaip munm pa
lengvėjo, kml vietoje 18 Šim
tų mokame dešimt j tūkstan
čių dolerių už vagonų.

Platformoje yru puminčtn 
daug sl&mbią .ir *n>ulkių da
lykų. Dėl dnuguuii>‘ rūpinta
si juos įvardyti luluii trumpai, 
todėl išėjo suprantama tiktai 
vieniems žinovams Taigi mip- 
rantoma, kad Demokratų die
nraštis sako, jog Republikonų 
platformą žmonės nelabai sku- 
bjsis skaityti.

Didumų praleisdami mes 
čionai paminėkime koletų Ma- 
mbesmų dalykų, galinčių lu- 
bjnusia rūpėti intnns lietu
viams.

Mokesčiai.

Rcpublikonm kritikuoja da
bartinę valdžią, kad mokes
čiai esą sutikus, <> įstatai apie 
juos painus: sunku žinoti kas 
ir kiek turi mokėti tų mokin
ei ų. Republikoniii sako reikv 
padaryti, kiųl moke.M'ių butų 
mažiau ir knd įstatai npie mo
kesčius butų lengva suprasti 
bei atsiminti. Minėtoji jmrtija 
girinei, kad jau sumažinusi 
valdžios išlaidas trimis mili
jardais tiolierių. Lengva pasi
girti, ne* karei pisiliovus iš
laidos sumažėjo savaime.

Atskyrus tą agit:ity.vj pasi
gyrimų nuo tikrojo partijos 
liažndėjimo, matylis geras da
lykas: sutvarkymas įstatų a- 
pie mokesčius. Tą sutvarkymą 
mokėti) padaryti ir demokra
tai. Jie piokestį įvedė. Naujus 
dalykas visuomet būva susi
painiojęs. Po ]»roR prityrimo 
metų jau gulima yra padaryti 
ir tvarkos. Ib'publlkonai ga
li drųsiai žadėti, ne* jie žino, 
kad tų išpildys nors išpildytų 
ir Demokratai. Jei Ropubliko- 
nai nebūtų šito reikalo pami
nėję. tai Demokratai, gal. bu
tų nesiskubinę padaryti savo 
darbą. Dabar jis jau vistiek 
Imis padurytns: nr vieni laimės 
prezidento rinkimus ar

Gyvenimo Reikme u u 
Brangumas.

Konvencijoje buvo žmonių 
gauti gerai ištyrusių šitų klau
simų. Tie mato, kad negalima 
tikėlis greito atpigimo. Jie j»a- 
niinejo kelias pabrangimu 
priežastis ir už jas visas pa
kaltino demokratus. 1Jko ne
minėtu tik viena brangumo 
priežastis, pagaminu, i viar.s 
l.ilas. Ta užtyic.i >;i priežastis 
yrn. kiMlWilsono pagelti i įlinkai 
1914—1919 im-rais j Suviony 
tas Valstijas uit raukė du tre
čdaliu viso auksą esančio pa
saulyje. Tos prtežastips llrpu- 
Idikonui neminto, nes jie visi 
už tokį dariu/ kolabjausin pa
girtų kirki ienų^jei lik ta* ne- 
butų PernokratĮui.

kykla. Tie viešbučiai suteiks 
|Midorioni> luviguitėius jirugus 
atsiginti nuo blogų jiagundij.

kili.

“DRAUGAS” IR “NAU
JIENOS.”

Lietuviui sako: “Sų durnu 
du turgu. mi plaukuotu ptš- 
ki>." Mes mj socijalistų orga
nu nenorime į«Wx, nes jir- y- 
rn plika>. Jani nuolat pritru
ks! n tiri ilčių apje kn rašyt L 
tni j’* griebia nių^žudžiti-, 
visaip juo- kraipo ir tampo 
ir kemša į savu skiltis. Tai gi 
yra du turgu ir įlaugiau nc»- 
gu du. K»ip lle-
tuvįų patarlė*! s .-

Republikonai neketinu Ik 
nudera tų sutrauktų  jį oukeų iš
mesti j yandmį, todėl jie ii 
sako: “Mes neapsiinuune pn- 
gaudinčti žmones tuščiais 
greitu puUiajmo pastumia 
(We derli ne to deceive |he 
p»*ople with vain promile of 
qnick remedies.) (Pab. bus).

TAUTOS FONDAS IR MOK 
K8LUS EINANČIOJI LIK 

TUVO8 JAUNUOMENE.

Kaip svarbu y m tautai tu
rėti šviesią ir išlavintu priau
gančią jauuuvmrnę, tni visi 
aiškiai suprantame. Bet ko
kiomis aplinkybėmis jai pri
sieina lankyti mokyklas, ar 
jie.(moksleiviai) pavalgę. apš 
si rengę. ar turi kuo užsinmkė- 
ti už moksl|)f Tie klau
simai Intai mažai katu į gal- 

in
niauju, kaip, kokiose M)1 y gim
tu ri mokintis mąs lietuvių da- 
baltinė jaunuomenė.

Praeitis liudija, kati ir pir
mų. kada Lietuvos ūkininkas 
buvo visko pilnas, sunku jam 
Imvo suteikti pinigišką pa&M- 
,»ą savo vaikams. Ką-gi be
kalbėti šiandie, kada karo au- 
droc sunaikintas ūkis patsai 
reikalauja pašei |x>s. C‘ia tai ir 
prisieina ieškoti būdų, kaip 
tų besimokinančių jaunuome
nę sušelpus, kad galėtų tęsti 
savo pradėtus mokslus ir to
liau.

Vienatinė jų viltis, — tni i 
Tautos Fondas, kuris savo au
komis nei vieno neaplenkė ir 
sulig savo* išgalės šelpia 
sus,

Aiumis dienomis ir vėl 
Fondas aplaikė prašymų
šcljios nuo Berlyno (Vokieti
joj) Ateitininkų Draugijos, 
fielpimo reikalas aiškus, bet 
Tautos Fondas neturi lėšų, 
kad jų sušelpus. .Taigų, ger
biamieji T. F. prieteliai, tu
rime įtempti visas savo jiegns. 
kad kaip nors -u rinkos vienų, 
kitų tuksiantį dolierių sušel- 
pimui musų tasiniokinunėios 
jaunuomenės. Tad. broliai, se
sutės. darhan! Aukokime T. 
Fondui, nes tas fondas yra 
vienatinė jų viltis.

K. J. Krušinskaa, T. F. sekr.
222 ftoutb 9th St

Brooklyn, N. V.

vi-

T. 
pa.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
UETCVU AKIU SPECIAUIT.M

PiUaaavtaa »lm a.ldy 
twiinta>« kaa yra 
prt«*M«lrnl >hou,14- 
Jimu
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rotatna .>«u4aa-"<u«
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CCllumla uita !• Iki I »al
1553 W. 47th St ir Ashland Av.
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AKUŠERKA

Turtą patyrimo 
muleruj Ūbom; ru- 
ptatiuBtU priiln- 
rlu llgcnp ir kadi- 
kj laiko l!«oa.
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CHTCAOO. IU.

Vyrų ir Moterą Bobų Kirpi
mu ir Detigninę nlokyida.
Mnatja lamina ir mokymo b vi u jtja 
trumu u laika Umokaito riao ama

to.
Mm turima dldUanatua tr rartao- 

wti» kirpimo, dMlrnlng Ir aturimo 
ncyrom. ėttr kmimruki <a.ana gitu 
praktiko* boklmoktBilamoo.

VUuokk aluvtmo akyrluoM nuUluoa 
r artimo* elektrai jleva.

Knoi1 lame kiekviena ateiti bilo ko- 
kluo laiku, diena Ir or vkfcoratk. pa- 
•lilurAU Ir paalkalbAU dėl aalrSM-

PtttMOB daromoe milir mlaroa, ki
tokio atlhaus u- dydUn ta bat turto 
madų knjreoa.

MASTĖS DESIGNING 
SCHOOL.

A F. Koirtcta. VedFJas
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I KAPITALAS 
K |200,»00.»0

vak. MrtėUerta 1»—-19 d.

PERVIRŠIS 
f|25,m00

Dabar Yra Laikas Perkelti Savo 
Pinigus į Saugų ir Stiprų Banką 

! UNIVERSAL STATĖ BANK

I
a

s

(Under Stale Govermnent Supervi&ion) 

DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIET. FINANSINE' 
(STAIGA VISOJE AMERIKOJE 

Po Valdžios Ožžiura.

Banko Turtu Viii $2,448,000.00
1917, Kovo 3 (Dienoje Atidarymo).. .$16,754.95
1918, Sausio 1’..................................... 427,188.81
I919,Sawiol...........................................941,689.40
1920, Sausio I...................................... 1,625,997.43
1920, Birželio 9, ............................... 2,062,039.15

Kiekvienas lietuvi« privalu užmegzti ir palaikyti 
ryčius sirftiuom Banku, nes Banį; n s randasi parankiau
sioj vietoj, yra atdarus vakarais du syk savaitėje. 
ŽMONIŲ SUDĖTI PINIGAI YRA KUOPILNIAU- 
SIAI APSAUGOTI didinu kapitalu ir sumaniu vedi
mu bankinių reikalų patirurių valdininką ir direkto
rių.

Siame Banke padėtu* pinigas galima aUiiuiti ant 
kiekvieno pareikalavimo. Mokame 3-ia nuošimčiai.

BIŲBKITB pini n h ir VAŽIUOKITE į Lietuvą 
per šią Didžiausią Amerikoje Lietuvių Aganturą.

* SIUNČIAME PINIGUS tie sustojimo Vokietijoje 
arta Licjmjuje tiesiai KAUNAN, 14 knr pinigai pri
statomi į artimiausią paštą. ....

IŠMAINOME kitu šabu pinigus pagal dienos kursą. 
Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai 

IIAinCO VALOT1U: flAXKJX*a VAlu\MT>O«:

J. Rrrtdrai l*an«l«lMMų ■•radomm, Kmw-
U'm. M. .UuouWu, Vic«-I*r«a. c*l* Ir S vbL

BimJ Cohlkr um« Iki I «•*.
Jom. J. hnM*.M-U. VlrM-PNr.. VAKARAI*: Uuni«km Ir >♦♦>- 
SMM» V. VrturtVirtJM. AmČL tMUorwt» «n«> 9 Vkl HSVtn IM 1

I
■k 

•n

; ’’asMąr, v.k«« g

Universal Statė Bank I 
32S2 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL ■ 

Kampas SMios gatvės. ■
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Sunkus Steigiamojo
Lietuvoje Darbas.

Seimo

Nevienas sau mųMu kn<! 
kaip tiktai bus išrinkti atsto
vai į Steigiamąjį Lietuvos 
Seimų ir kaip tiktai jis misi* 
rinks, tai jau ir prasidės tik
roji gerovė. Oerai, kad visi 
žmonės butų vienodų suprati
mų ir nuomonių, kad jie butų 
dori, teisingi, tai Scinfas grei
tai viską sutvarkytų ir Lietu
va sparčiai žengtų laimės lin
kui. Bet dabar. Žmonės nuo 
Seimo reikalauja, ko jie nuo 
jo tikėjosi,' o Seinus randa ant 
kiekvienu žingsnio begales

■-------  . ,'k.e.. • -
! klinčių. Armijos intendantū
rose, jvairioee vnldiškose vie
tose, stovi svetimtaučiai. O 
jiems kaa galvo su Lietuva. 
Jiems rupi tik jų pačių kišc- 
nius. Uji tat nėra pagerbimo 
Vm&Xylna> nuosavybės. Toki 
ponai vagia ^uko, apgaudinė
ja, eikvoja viešus pinigus ant 
tuščio.

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

Ar lengva bus Seimui po
li uosuoti Lietuvos visuomenę 
nuo tokių parazitų, nuo tų 
dvokiančių vočių. Bus darbe 
ir vargo nemaža.

Daugelis valdininkų ne-
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LAIVAKORTES

Chicago, IIL
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Ldetovoa Ir Vokietija* Banko**. TI- 
Kanku Berlyne. Karaliaučiuj*. Uo-

ant Visli Liniją.

PIRMIAU

Š

krodito. Ofl«u nl* 

ryto Iki 4:10 vai.

KPECIAUS IŠPARDAVIMAS
•

Parsiduoda plrlal Ir ant pi
gių Ikmokčjltuų murini* name
li* (t>un<*Jow) c kambarių ir 
9 *otaL Šioj* *avalt<Je turi bu- 
tl parduota. Kaltui ISSOO.OO.

Taipgi turima ant pardavi- 
'O labai pigių lotų, grali o J vis
oj au pilnai* “Improvertientala“ 
olai pločio IT M. < 1>C Ilgio. 
Kam* IMV.UO tr augliau.

Kaa litų pagarsinimo dai
ne* nedėliojo blrlello Sotų 1»SO 
gaus ISO.40 
dora* 10 11 
vakare.

CO.
(12th Street)

Joe L. 2ukowski Asst. Mgr

WM. D. MURDOCK &
6810 W. Roosevelt Road. .t

Reikalaukite:

$ J $ $ $ $ $ t $ J t t i i

Taupykite Piningus:
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICT’OROLAS, SIU 
V AMAS MAŠINAS ir tt pas

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

arti A įmano a ve.
Cash ar ant Iimokeričiu.
IrfitMM Monro* SMO
Krautuvą atdara 8*r*dotula tr 

p.tnjMamU iki 4 »at vakar*. Kitau 
vakarai* Iki II vakaro.

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

KAINOS d*l 10c markių pa* mane yrn papraatal 30 Iki 7t cen
tų pigiau nrgu kur kitur.

PADEDU taupymui pinigu, 
duodu Šokiu* arba d raitu, ant 
pajuj*. Ryvoja ir kitur. U huto. Prakyboa Ir Pramonė* Banka. 
Llotuvojo ir Pilnai .teekau ui rlunėtamu* pinigu*.

Parduodu viaokUia marke*.

ADAM M. MACARUS
BVVCSlS HlAIEjrvfV VALST1JV VARDUOS RAITININKAS 

3357 S. Halsted St 
3256 S. Wallace St.

PRANEŠU
.vo kostumieriams ir visiems lietuviams, kad pas ** 

tt’ttabar eina '

y*.1 1 ■ — —— ,,

paprastai sauvaliauja, štai pa- ‘ 
vyžtiis, imtas iš Lietuvos 
“Ląisvės.”

Augštoji Freida (Kauno ap.). 
Vietos darbininkams Krašto 
Aps, Mlnist. "Butų skyrius ir 
žemės Ūkio Min. įgaliotinis 
buvo beatiniųs jų dirbamus že
mės sk’ypelius. Darbininkams 
užprotestavus ir padavus sku
ndą V. Prezidentui tie sklypo- 
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 dirbti-Atsakę, kad 
buvę pas Ministerį ir V. Pre
zidentų ir ten gavę leidimų. 
Dar labiau įpykęs Jagello at
rėžė (rusiškai) “Niknkogopm 
vitelstva nepriznaju; tut ja 
sain pravitelstvo ” — (Jokių 
nunisterių prezidentų nepripa- 
žįstu, aš pats čia valdžia), 

j paskui, atšokęs kelis linksnius 
atgal, atkišo revolverį, liepė 
pamesti darbus, grasindamas: 
“Ja vas vsiecb svoločei ubju 
na miestie” — “aš duosiu 
jums ant kapinių žemės." Štai 
valdininkų sauvalė kokį laip
snį pasiekė, o tokių, turbut, 
ne vien Kaune beėsama.

Taigi su tokiais išgamomis 
apsidirbti ar nebus vargo! O 
ar jis vienas tokis yra! Jų 
yra iki valiai. Kiti jų gal būt 
tyčia taip elgiasi, kad tik kė
lus žmonėse nepasitenkinimų 
ir valdžia ir Steigiamuoju 
Seimu, kad progai atsitikus 
sukėlus suirutes, arlia 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 krik! 
demukr. atstovų. |vairių ne
nuoramų. ieškančių tik savo 
egoistiškų užgaidų išpildymo, 
o ne Lietuvos labo, noras yni. 
kad butų suirimų, kad jie ga
lėtų kitų nugaromis iškilti į 
viršų ir engti visus.

šiuos gaivalus butvark.vri 
bus nelengva L5»std.

O žemės, o darbininkų Mau
simai! Taip-pat nelengva bus 
išrišti.

Suėmus tuos visus dnlvkus 
j daigtą, tai Steigiant jnni 
Seimui stovi priešais erškėti- 
nis kelias. Tų dalykų nereikin 
užmiršti, kad nereikalautume 
nuo Seimo perdaug ir kad ne- 
nuklotume savo širdyje lokių 
nors keršto jausmų prieš jį.

V. K.

t

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI.

Klausimas. Vienam žmogui 
prašant nurnrinu mišką j Lie
tu vą jo žmonai. Tų laišką žmo
geliu kratoje apdraudė. Po 
trijų mėnesių tas laiškas su
grįžo atgal — su tokiu pažv 
mėjiipu: “Sulig adresato 
mirties, laiškas grąžinamas at
gal.” Kų reikkia, nr tai jo 
žmona įnirusi, ar adresas ne
geras, nes tas žmogelis 
manęs rūstauja.

Meldžiu per “Draugą” 
aiškinti.

ant

pa-

Važiuokite į Lietuvą
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CHICAGO, ILL.

DEPOSITORS STATĖ BANK
4633-4637 South Ashland Avenue

=
§
=

sI=

Lietuvis Fotografistas

M. PAUKŠTIS
Specialistas dėl grupų, vestu 
viu ir familiju. Fotografojn 
dienomis ir vakarais. Bartas 
klvkVieUalH UAUKlUiUib. ĮlUpgl 
iš senu paveikslų padaro di
delius — maliavotus.
Valandos: nuo 9 ryte iki 10 
vakare, gi nedėliomis, panedė- 
liais, scrvdomis ir pėtnyčiomis 
9 ryte iki 7 vai. vakare.

2743 W. 47 SL Chicago. HL 
Telefonas: McKinley 5941

FARMU BARBENAI.£
Pamatyk ickanfias fantuiH pirm 

pirkimo, net tai yra musų didžiau
si bureenai. Sekančios formos ran
dasi VVisconsin Valstijoj, tikieta*' 
$4 00 nuo (’hiraitoi

Parsiduoda 165 akrų su budin- 
knis. mašinomis, irgyvuliais 17 
galvijų, 4 arkliai, 10 kiaulių. 130 
paukščių. 100 akru ariamo* *u 
uhs'tai* lonknis, prie ujnut gražio
se vietose.

ParAiduoda 1^0 akrų su naujais 
budintais, mafinotnis. 36 galvijai. 
6 arklini, 34 kiauK-n, taipgi 150 
paukščių, 120 ariamos likusioji 
ganykla ir miškas. *u užsėtais lau
kais įvairiais javais.

Parsiduoda 110 akrų su budin- 
kais. makinomic, gą-vuliaia. 60 ak
rų ariamos, 20 galvijų, 3 arkliai, 
12 kiaulių. 100 paukščių, šios far- 
mcA. parsiduoda pigiai, ar maino 
nm j t’liieacoK namus, žemė yni 
juodžemis au»ru visokie augalai. i

De! platesnių i'.inižkinimų kroi- 
pkit«« pas:

MILDA REAL ESTATE C0. 
751 W. 31«t Str. Yards 6296

$6,000,OOO.oo Milijonu Dol. Banka

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

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai.
Mes kalbame įvairiomis kalbomis:
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai. Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- 

tian, Servian ir Jevvish. 9
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ILIETUVOS PREZIDENTAS PAŠA

■

I

KE ATSTOVUI THE CHESNUL
SHOE MFG. COMPANY

BENDROVES
KAD LIETUVOJE REIKIA KU0GREIČIAUS1AI STEIGTI FABRIKAS.

FABR1K0S LIETUVOJE TAI YRA JOS EKONOMINIS IŠGANYMAS

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

I

I
f Sroalono* gerai prHntklfttl Hiatai 

bu* pfUangvialmu d*l Ju*u aklų. 
Kuomet tų kenti nuo gnl*i« akau. 
dėjimo, kuomet raidė* l>cjxd ) kr u 
r*. kuni.iol akai tai or *iuv< ar ta
tai. lai tuomet yra looklu. kad 
reikia Jum* akinių Mano lt metų 
oatyrlma. priduoo J-rtn* r«rlau*l» 
patarnavimų ui prieinamų kaina 
net taip lamai net Iki <1.00.

JOHN SMETANA 
t Akiu Sperijalistaa

1801 8. Ashland Av. Chicago 
Kgramina. eutrllrtania* dykai.

Kampa* 10-to. gatvėn. 
1-člo* fubo« vtri Platt’o apttakoe.

a*

Fr. Vėjukus,
Kenoaha, Wis.

^Atsakymas:. Aišku, kad to 
lietuvio žmona Lietuvoje yra 
mirusi, arba nors Lietuvos 
paštas taip mintija. Jeigu į 
adresas butų buvę* klaidin
gas, tai paštas nebūtų mi-Į 

nėjęs adresato mirties, Adre-I 
salų vadinasi tas, kam būva ZJLZŽn TAUPY-
rašyta* IsiMtan L* j»Ū ŽENKLELIUS (W3.S.).

I ■.*»»»««■,«* •«, •*, •«, •• 
Ttooyklie | mano parak*. 

Valanda*: nuo T vai lAryto Iki I 
1 vai vaitam fan.d. Italo, Berašo
mi* tr Petnyčlomla

------------- M--------, - ----------

jMD ŽENKLELIUS (WJUk).

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

Tam nereik aukų! Priešingai ant pinigų įdėtų tokiam reikalui galima tikėtis Br didelių nuošimčių. *
_ Tą viską galima atsiekti per The Chcsnul Shoe Mfg. Co. (Čeverykų išdir- 

bysiės Bendrovė).

Todėl kad čeverykų fabriką Lietuvoje yra reikalingiausia.
Todėl kad ją yra lengviausiai įsteigti ir vesti.
Todėl kad su mažiausiai kapitalo gilima pradėti.
Todėl kad duos daugiausiai pelningų darbų darbininkams.
lodei kad atneš genausį 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.

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

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

r
I

: THE CHESNUL SHOE MFG. COMPANY g
■ 395 W. BR0ADWAY, / BOSTON 27, MASS. ■f

ši bendrovė nėra surišta nei su viena kita bendrove.

DYKAI.

I

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistai 

10*01 SO. MiH.lgao. Avenue
MUFBOT! ♦ ♦ ntan



< 7 DRKU5IS
X58E

JUBILIEJINIS PIKNIKAS

rt*

NED., BERžELIO-JUNE 27, 1920

1

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

Paakolw Klotie* Stoties Pranešimas

A. PETRATIS

74)0,000 121,773.0<i00 014

-

visi privalo dėtis

Kolonijos la* Kločių.
knip Buffalo, N. Y. ii kitos .. ..$14.000

Bridgeportiečiams!

Lietuvos Laisves Paskola.

Kus nori 
piliečiu, 
Lietuvos 

gal kada

Dievo Apveizdos Parapijos
20 Matu Sukaktuves ir Išvažiavimas

Delei paskolos statistikos.

Žeminu mes paduodame 
skaitlines, kiek kiekviena sto
tis yra juu išpardavusi Ihjjių 
ir kiek dar kiekvienai reikia 
išparduoti, kad visa penkių 
milijonu nn«kol’ Bubi pilnai 
išpirktu. 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 
daugumus, reikia išpirkti. Nuo 
kai-kurių esame gavę nuro
dymų, liet daugumai sunkn 
buvo padaryti tokie susirin
kimai — jie apsieitų gana 
brangiai — ir todėl kvotos di
dumų prisiėjo nustatyti pačiai 
Lietuvos Misijai, pasiremiant 
žiniomis apie kolonijos didu
mų ir jos turtingumų. Nus
kirtoji paskolos suma turės 
būti surinkta ir kiekviena 
stotis privalo savo kvotų iš
pirkti. Prie to darbo privalo 
Šiandie dėtis visi, be skirtumo 
partijų.

Visom* stotims išsiunčia
mos yra atvirutės ir pataria
ma, kad tuos valstybinius pri
minimus išsiuntinėtų visiems,' 
kurie nėra iki šiol hunų pir- 

«kę, o gnli pirkti, 
skaityties Lietuvos 
kus tinka dėtis prie 
respublikos, o ypač 
grįžti Lietuvon, risi privalo 
pirkti sulig išgalės Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonų. Arka i_____
tulikas, ar tautietis, ar socija- 
lištas, nr kiti Lietuvos pilie-! 
šiai, lygiai 
prie tos paskolos. Kas iki šiol 
atsiliko, tai jų priedermė pri
sivyti, sutverti dar naujas sto
tis.

Apie nusisekiinų paskolos 
ar jos nenusisekiuių, šiandie 
dar nėra kalbos ir apskritai 
jos neturėtų būti, nes žinute, 
kati visa paskola turės būti iš
pirktu ir ji bus išpirkta. Juo 
kokia stotis išpirks greičiau, 
juo geriau.

Todėl risi skubėkime prie 
darbo ir dirbkime.

Bonų stovui Hunų stovis
vartliiN kvota pradž. m*g. 1 birt

Anutterdam, N. Y.................. .. ..(65,000 ♦19.450 ♦20,8001
Al banv, N. Y............................ .......... 10,000 165 205 Į
Brooklyn. N. Y....................... .........250.000 24.213 26.139.36
Binghamplvn. N. Y............... .......... 10,000 985 1,060
Bayonnc, N. <1........................ ...........20,000 2,796 4.0261

. ■*••«••••• .......... 10,000 3.77 ’i 5.145 (
Elizabcth. N. J. ... . 70 000 1 505 G 550
Hcrkimcr.N. Y........................ ............. 5,000 1.160 1.310 j
Hooaick, FalLs, N. Y............ ...........10.000 445 1,605)
J<wy City, N. J............... .......... 10,000 1,150 1.205
Kcaracy ir Harriaun, N. J. ........... 15,000 675 7.170
Loiir Idand, N. Y.............. _____ 10.000 2.220 2.602.50
Linden, N. J.......................... ............ 1,000 ■50
Maspith. N. Y........................ .......... 10,000 495 1.495
New York City, N. Y.......... .......... 20,000 045 1,730
Niagara Fall». N. Y.............. .......... 13,(KM) 1,430 • 1.605
PuMaiit*. N. J........................... ............. 3,000 550
Neuark, N. J.......................... ........... 75,000 19,400 23 650
PatenKMi, N. J 7 000 3 450
Rochcatcr, N. Y..................... ........... 45,000 6,765 7,625
Bchcncctjjdv, N. Y.............. .......... 12,000 1,505 1,870
Utica. N. Y.............................. .......... 10.000 560 1.440
VatervlieL N. Y................... ........... 5.000 290 290

= 
E 
f
=
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National Grove Riverside, lll

Tai nepaprastas, bet Jubiliejinis piknikas ir paminėjimas 20 metų sukaktuvių nuo įkū
rimo Dievo Apveizdos parapijos, Senesni ir jaunimas, visi šios parapijos žmonės per ilga laika 
ruošėsi prie jubiliejinio išvažiavimo, dėlto šioj pramogoj bus vjsko daubai ir gerinu, negu kad 
Mti paprastuose kermošėliuose. Parapijonės pasotins išalkusius skaniais užkantfe'ais. n troš
kusius pagirdys saldum midum ir gardžiais gėrimėliais. Žinoma, gros geri muzikantai. Bus 
žaidimų ir daug, daug negirdėtų-neregetų naujanybių ir smagumu. Tik atvažiuokite kermo
šium pamatysite, paragausite ir visuomet džiaugsitės, kad nepraleidot taip retai pasitaikančios 
progos. Chicagos ir apielinkės lietuvius ir lietuves, kviečia į jubiliejinepramoga^

A. OLSZEWSKIO
I’AHKEI-HIMAS 

•lauml ,lUnai. kad rt imtlniaklM >* Itamha* I
lrtaxflro •• juvrni 

<> teml.l vaattraukl*!*. uu >'i» »« tirt* M>>» tai kalttatl <*■* (Ik ll** noriu 
totoakili. ka.l *( dabar ali.larUu Sauja Ofiaa antroj gattta r«o»J. pri*4*l* 
baaka. __ _____

ra X*. 3151 n. IIAl.MTKD ►TMŪCT 
Ir ė.a -l«n*lu 

riMMi.tn Ui MrKOKTBk 
la 1-Lota,. Ir kita- Hali. -Meta 

raratdaa I***p*r1a> ir T*»* Nn^artua. Mn* iMU* >atartjall«k 
!«., Kauiraklu*. Insallajiatm iliorlamantlal artbla** ir utir lmr akla Ir Aa- 
Uit IJHh.aJr Ir Amrrilia>. 1‘ardaada a*a»a. rtMttūa riairuo. *»*UM ir 
IMillurao tlMM paprrn. plrkljor ir yairtlilia* Ma*a« Ir Ulini* Patiama “l»- 

nai Nuo,, lamlrh,. Mikli Ir i. U
i Valai iiuvmi k«ir?«n vl.u. arnuo kaaiumortva Ir >lraucM kuriom* a* pat tl 
iiuiua i-iaiii** tarnavau auoi.ntt rtninrg tr Mttkarėtg. atatlaakyti | mana 
Nauja itiloų i~ Nu. »IM K llnUiad M., a a* Ir dabar i<iaiu*al ir iktlkamal

ttalla, .Al.A.'-. ... . . - •Meilumi* ll IttMrė.ua •
>ak l’tarninkaio. Kriaoritnia n kulaalMua aitu * rrta Iki * takai*. N«1*ikmu* 
r>*u • rrtu >kl > i-> pi>ty Inaiumykltr mano nauja aaoaag:

A. 0LSZEW8KIB
sziit KO. HALSTF.il STREET CHICAGO. 1EL.

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

į.

k

i

■«

Pasilieka

Bos ton, Mass. Apskričio kvota : 
Atbol, Mos*.............................................3,000
Barton. Mas*. (2 atetva) ............140,000
BrockUm, Mum.................................... 45.000
Brighton. Maa*..........*.........................15,000
Balde įiuivillc. Mus*.............................. 4.000
Canibridgr, Man*............................... 45.000
Greenfield. Mass. >4............................3.000
Gardnrr, Mum ..................................15,000
Haverhill, Maw..................................... 3,000
Lewerencc, Mum. (2 atotya)............ 48 000
Lcviiton. Me...................................... 6,000
Lincuhi. N. H...................................... 12.000
Loveli. Mus......................................... 15,000
Mancherter, N. H...............................12.000
Nore ood, M hm. .................................25.000
Northamptuu, llaa*............................. 10,000
Kakliu*. N. H...................................... 17.000

(Daugiau Bus.).

išpirkti $390.939.29.

S560.000.
250

26.700
K773

700
550

86,43$
270

2.150
680

7.600
1.195
1.700
2,725
3.050
7.620
1.415
1.210
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LIETUVOS VYČIŲ
Paskolos ir Taupymo Bendrove
Atkrripiumn atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad priiiirašytu prie 
mujni Bendrovė* kur galenite gauti 10% ui taupinamus pinin
gus.

Pabaigoje šio meto muitų Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekviena* narys pasinaudoja. Susirinkimai Ktaibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9 00 vai. vakare, šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 PI. ir Auburn Avė.

Jurgis Žakas, Pirm. Antanas Overlingas, Rašt.
901 W. 33rd St. 3201 Auburn Avė.

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

Virt, kurio rauto pirkt 1-irtuvco lj»l»vė» l uokoloo Bonu* Ir 
rtmok+Jf pllnolo malonėkite ntrtlmtl Bonu, ir kuri, rauto ne utoi 
įuokejr pilimi malonėkite d»b.|*ti mokėti ir c* tirti* L. U, I*. Be 
tiua paa ototloo U.tllnmkų p. F. Katkauak. ICI B. Ht

Klotie* valdyba iainlau pualrailua maloniai prato vlaq mvo par-
dromltojų paaiatenrtl parduoti ko dauciaurta L. L. I*. lkmt| par 
M tavneal. no* Jau laika* bai*M Ir dau*iauala pardavę, raus do
vanu. dovanas aukot c Bridpeport. Btan tartai •ekuoeiat:

1. The lindgoport Clothing Co.
3246-46 S. Holated SL Siute už $45.00

2. Janas Kaaakluaka* 3255 S. Halsted St. Laikrodi*!) už 25.00
3. V. P. Picntynaki 3324 S. Halsted St. pora ėcveryk’J už. 10.00
4. W. J. Stankūnas 3315 S. Halated SL tuziną paveikslų už 10,00
5. F. M. Šatkauskas 3423 S. Halsted St. Albumą už 10.00 
C. 1*. K. Bruehaa 3321 S. Halsted SL Auksini* špilka už 10.00 
7. Justinas Kulia 3259 S. llalated St Renius partriladua ui P.00 
K J. F. Budrick 3343 S. Ilalsted St. Rašoma plunksna už 5.00 
9. A. K. Junievicz 3313 S. llalated SL Rašoma plunksna už 5.00

Jeigu kim U> btanierlų ką aukotų malonėkit, priduoti valdy
bai. K virė lame viau* prie kio prakilnaus darbo pardavinėtoju* dėti 
viau* pastanga*, kad ko daurlaurta parduoti . liauti dovana dideenę 
tr surinkti paskirta dali iuuay stočiai. O viau*. kurte dar naroato 
iitairaSę L. L. I*. Bosu, imalakubtnklta. kad n. paniuktumėte ne 
priMdėjo prie IMarlmo IJetuval Laiavėe .utelkdanil Jai paskolų pir
kdami L. L J*. Bonus.

Bridifvpurto Klotie* Valdyba.

Pirmininkas J. A. Martiniais, 3324 fi. Halsted St. 
Raštininkas Iz. P apatiškas, 903 W. 33rd St. 
Iždininkas F. M. Šatkauskas, 3423 S. Hulsted St.

Kas Jūsų Fotografas?
Kurie norite turėt gerus ir gra

žiu* paveikslus pagal savo norą 
ir už prieinama kaina užeikite 
pas mane, o i^ rsitilcrinsitc.

Traukiami* pavaikslun vestu
vių, šeimynų, pagrebų pavienių 
ypatų ir tt. N«<«unČiaine jokių 
agentų augaudinet žmones. Mu
sų darbas yru musų agentų.

R. URBONAS
1721 W. 47 Street Ohicago, UI. 

Telefonas Drover 3473

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Šifkartes par

duodamos ant visų linijv* * 

Centrai Manufacturing District Bank 
1112 West 35th Street

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

AR JUS ŽINOTE?
Branguma naminiu rakaudu ir statymo nauju namui Jeigu jusu namas Šiandie- 

.^įdegtu kartų kų naminiais rakandais ir drabužiais, ar jnm pristatytu kas nore 
nuujus. ar turėtumėt išnaujo vėl viską pirkti. APSISAUGOKITE 16 LAIKO, NE
LAUKITE IKI BUS PERVELU. Jeigu Jus mokėjote (600.00 ui savo “fomičins” 
turėtumėt. apsaugoti jos nuo ugnies ant (1000.00, nes vertybe dabar dviguba. Nesi
gailėkite dvieju arlui trijų dolierių ant metų, kurie jum gali hut verti (500. arba 
(1000. Taigi jei neesate apsisaugoję arini norite padauginti savo “Insurance”. Pa
rašykite, pasaukite arba teikite pas

CHAS. KLIMOWICZ & SON 
10801 Michigan Avenue. Telephone Pullman 1372 m Egjj 108th Street

niTnr ait 
DUIVCiAU

rnnnnriu inmirui LUAvrcmv mitilailma
A. PETRATIS & CO., Vedėjai II

3249 South Halsted Street Chicago, lllinoi* D
Roulevard 611 II

YraPl učiai lietuviams žinoma įstaiga savo sųžiniškumu, rupestingumu ir mo- i 
kėpmu atlikti savo prideristės.

Parduoda drafttu (cbekitu) ir siunčia pinigus į Lietuva ir visas lutas svieto da
lis po dienos kursus ir gvarantuoja prislatima. Pinigus pristato Lietuvoje greitai ir 
išmoka grinais pinigais. ,

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

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

EUROPEAN AMER1CAN BUREAU yra pilnai atsakominga įstaiga ir atlieka 
viską gerai ir greitai.

muim musas cu». isutr s* g į iv im v Į xx.*-tvr| jęao ir OUK1

mis iki ’J vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

■ tIIIIii■

2,050
30.075.04

9.598.22
S00
530

9,284
420

2,150
720

7.670 i g
1.345 i
1.700 | 
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3,260
7,685
1.31&
1,360
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DRAUGAS

BALTIMORE. MD.

REIKALAUJA.

Svečiai ii Lietuvos.

s
I ■ ■ . - ■ —

|iiHHRUiiiHimii<iiiiiiiifiiniiiiH(ii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiimiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimHiiiiiiiiiniiiiv
RZnUl ITGl VVRAI

kelete torų — d«l yardoa Ir fabrt 
ko darbo. Pastovus
•vktte paa:

JOHN A. bTKEN
3703 Miuridu

:------

darbai AUi- g
1 e = = 
i 
= s

• ProgT&nm pradėtu Lietuvos 
himnu. Amerikos ir Lietuvor 
vėliavo* buvo {žadėto* Sale 
Lietuvos prasideuio puvuikulu. 
Po to programos vedėja* pa
sakė prokalbei? ifi prezidento 
Smetonos biografijos.

Paskui padainuota keletas 
dailių: “Sugrįžk,” “Pav. Jau
smai” ir ‘‘Lakfttingėlė.” Tas 
daineles išpildė vyrų choras.

Toliau vaidinta nedidelis 
veikalėlis “Dangus brangus.” 
Veikalėlis gražus. Perdėm ei
na gražus išsireiškiiųai.Tik pa
baiga jo kiek nevykusiai su
statyta. Teeinu lietuvių va
karuose ji« tinka vaidinti.

Visi vaidintojai savo roles 
atliko kaip’ tikri artistai, y- 
par p. M. Skiriu* vokiečio ro-

Taipgi ir1 A. Stanislovai tis j 
teplioriaus rolę ctliko gerai. 
Tuodu vyru turi daug artis 
tlŠkų gabumų. Garbė wauke- 
ganieėiains katalikams, Kad 
jie turi gabių vyrukų.

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 nnkcini. 
Publikos buvo daug, nes \Va- 
ukcgnno lietuviai katalikai 
remia dorus vakarus bei ]ja- 
silinkrisiniinus.

Augitolėlis.

Iki šiol įvairiais tautos rei-, 
kolai* Amerikoje lankėsi tilt 
inteligentai, paaižymėję Lie
tuvos darbuotojai. Dabar iš 
Lietuvos sulaukėme svečių, 
darbo žmonių. Jais yra pp. 
Julijonas Balsevičius ir Joną* 
fteškanskas. Jiedu atvyko A- 
nicrikon parinkti aukų Kūdi
kėlio Jėaaus draugijai, Kaune.

Nedėlioj, biri. 13 d. tuodu 
svečiu laikė prakalbas ftv. Al
fonso svetainėje. Nežiūrint vn- 
sarto karščių, žmonių snsiė- 
jo svetainėn apie 300. Kai- 
totojai, knijio daria) žmonės, 
kuriems nebuvo progos išsila 
vinti. kalbėjo be jokių pagra 

džiai ir atvirai, nu]riešdami 
kruvinų praeitį ir kokiu tik
slu juodu čia atvažiavo.

Pabaigę kalbėti prašė duo
ti klausimų. Žinoma, atsirado 
imamų, kuriems rupi ne ger
būvis, o priekabių ieškojimas. 
Vienus jiaklausė: .

Ar teisybė, knd Lietuvos 
valdžia sušaudžiusi kokį ten 
susipratusį (vardų pamiršau).

“Kol žmonės tikėjo į Die
vų, tol nebuvo žmonių šaudy
mo. Paliovus tikėti, tai ir 
šaudo, pavyzdžiui bolšerikai,” 
atsakė p. J. Seškauskns.

Buvo ir daugiau panašių 
klausimų, tol kalbėtojai taip 
sumaniai atsakė, kad “sTisj. 
pratusieji” net akių neturi*jo 

\kur dėti.
| Po prakalbų abu svečiu ap
ipilu žmonės su įvairiais klau
simais ir gerų valandų laikė 
apgulę.

Aukų 'Vaikelio Jibmucį!rau
gi jai duusuųa Balti niori-s žmo
nės sumetė 228 dol.

Girdėjau, jog L. R. Kryžiaus 
Rėmėjų 
3000 doJ.ir 
tuojau grjžš 
imties darbo 
mų įrengti 
čiaiiD-' namų.

Pirmadienio vakare, birž. 14 
d. buvo muzikali* vakaras, 
kurį įrengė p. či&auskas ir 
jo mokiniai. Programa su
sidėjo net iš 27 šmotelių. Dai
nos. dek lenine i jos ir skambini
mai ant pijant) neblogai iš
ėjo. Daintrvo ir 
su savo žmona, 
vėle žuvėjo 
žmones.

* •

KEWANEE, ILL.

VARNIKŲ IX*. 
Ary.

REIKALINGI 
pria malinu prltyrf darbininkai, taip 
pat Ir mrllln darbininkai, murkčiau- 
olos »lg6». darbas pastoviu. AtstUu- 
klto;

MAN MFG <X>. 
OlMt < Mn> Htr,

REIKALINGI
Vyrai dėl fabriko darbo. Ge

ros darbo Mpygo*. Pradžiai po 
47*į»c. iki 55c. j valanda sn pro
ga dirbti nuo šttikin už labai ge
ra kaina. A tai Jauki t c jEmploy- 
jnent Officc.

United Statės Rubber Co. 
RockweU St. & Grand Avė.

=

S

Draugija ĮMtrkyrv 
vi eime atstovas 
Lietuvon, kati 

ir dar prie# žto 
vaikaUif-naSlai-

p. Oitauskar 
kuriuodu ža- 
etisi rinkusiu*

Ašara.

WAUKEGAN. ILL.

NodMiuj, birželio 6 d. Av. 
Baltramiejau# ir ftv. Juozapo 
d raugi jo* įrengė vakarę, ku
ri r butu indmnu.- ir gražu*. 
Tiedvi draugi ji yra ėeniau-

Susitvėrė Lab. Sųj. kuopa.

Birželio K. gavau pakvies- 
tae ton kolapijon su prakalba 
lalMlarybėn reikalais. Nuvykę* 
patyriau, kad dideliai susipra
tę yra Kevvanes lietuviai. 
Nora vienas įžymu* as auo, 
atvykęs taipgi tų dienų šion 
kolonijon, liandė statyti kliū
tis, bet nieko nelaimėjo. Susi
pratę lyrai ir moterys suėjo 
svetainėn ir kada pasakiau 
su kokiu tikslu via atvažia
vau, visi vienu balsu mane pri
ėmė. Gaila tik, knd negalėjau 
ilgai kalbėti, nes turėjau sku
bintis stotin, kad nepa^ivėlin- 
čia ant traukinio.

Po prakaltos pasigirdo bal
sai: “Viii, kurie esame toje 
svetainėje, turime prisirašyti 
prie Labdarybės.” Tuojau ta
po sutverta kuopa, išriukta 
valdyba ir ėmė plaukti aukos.

Neapsiriksiu pasakęs, kad 
Ketvanes lietuvių kolonija yra 
pirvy7xižiu kitoms lietuvių ko
lonijoms. Jie suprato reikalą 
našlaičiams prieglaudos ir vii 
si stojo darban. Kadangi tu
rėjau sknbmtip*, tai negalėjau 
patirti to darbo vaisių.

Garbi* Kevanės lietuviams.

------------------- PARENGTAS -------------------

Lietuviškos Tautiškos Draugystes Vienybes”
Ned. Birželio [ June] 20 d. 1920

Geo. M. Cfvrnausko Didžiam Darže No. 1
Lyons, III.

Pradžia 9 vaL ryte

rim \Vuutogimr. Turi *»vo 
.svetainę. Šerno* užlaidu vai
zdinu Lietuvos reginiu*. Pa
žvelgus į tuo* reginius prisi
meni Lietuvos praeitį ir jo* 
gRlyl*;.

Vakarai buvo įrengto* pa
gerbimui įsigyto paveikslo pir- 
inojo Lietuvos prezidento A. 
Smetomo-. Pavoik-la* tapo po 
kabintus '•vt'tuinejr. kad kic- 
bvionuM gidėtų matyti; \

S. Jucevičius.
Lab. Sųj. agitatorių.“-.

CICERO, ILL.

Praarti mas.

GERA PROGA ĮGYTI
PUIKIA.

REZIDENCIJA.
Parsiduoda pigini Rezidencija 
arba uutžu larnm .Viorgau Pin
ke. Puiku* 6 kambarių nn- 
mas su maudynėmis ir elek
tra gnradžius ir kitokie hu- 
dinkai ir puikus sodas vaisin
gų medžių. Dd platesnių ži
nių kreipkitės j: •

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

Kampo.- HalMcd HL

NAMAS ANT PARDAVIMO 
metilais. I kambarių, labai pildai 
paraiduoda tiktai ut 1800.00. nra tu
riu ilvailuotl J* Chlcaroa.

4030 Artraisti Avc.

ANT PARDAVIMO.
4 akerinl geros dartlnfo temdą, su 
nauju 4 kambarių namu. Bultnla Ir 
vtutnrns snrdas. randasi ant Chicago 
—Jollet Electric Unijos tarpe Areo 
Ir Wlllow Rprlngv Kaina 14.000.00. 
Uknlno 1800.00 balandi unt lengvų 
tlmokesčlų. Ixwb Hotnmri Rcallj Co. 
Savininkai. 343 Marųucnc' HMc. 
Trlefonna Ranili>l|>li 3737

PAIIMOCODA
ir “Kamšė" dd 4 uiaMnų.Namu 

pagyvenimas. : Morai tr 3 lotai kam
pas 24 (latvės Ir Ceultce StrM so 
“Orocery“ )tunlu Uotu vi ų upgyvcn- 

viola 2 blokai nuo batnyčum gc- 
proga uk dėl lietuvio blnUcrtsu*.

JlNTPf M.V KEVVICH.
33-13 S. Imiitt Str.

ta
ra

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam Ir mulnotu nmuua. lo

tus. farmas ir visokius bluilua Pas 
mus galima šauti visokių pasirinki
mų. •

Alalkauklts pas:
A. GUIGAS A CO.

3414 a Halslod ak, Chlragu. IIL

PAKHIDCODA
puaC akro tamto bu I> kambarių Mu
ilu plotvakarių puarj UMuvių opbt- 
vMita. aloktroa IvIm, preke 11.400.00 
PrUmslg l#U» urbu. automobilių. Al- 
riSaulctte:

A. CHKKNAtlMrN.
3233 Aubiirn Avė. (1ik»in>, III.

ANT PARDAVIMO 
didelį forma ui 17 300 puao Imokčt 
budlnka.l gsfvtjel. riimfcioe ristino* 
100 skėrių apAtriitoe iemra ik rodo 
kaip palvarkėtia.

P. Hi.At r.ts
3310 1*omvII Avė.

Tel Hulnboldt 4377

ANT PARDAVIMO 
BtiČrnič. <ir«wrtič, 
narna*, du lotnt fvtnra. arra aptriln- 
k<- kalbantioma 
lanlrtkaL

-raicfotiueklte 
ar ia iHaikauKy

IHbo W. 4*lh Mtr.

tn>»c» uliunaa

llrtuvrtksl Ir truputi

McKInloy 4421
1 “Draugų“ i.ificų,

■

r

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti anl šio musų Iškilmingo Piknlnko. Muzyka užganėdins visus, šokiai 
uždyka, galėsite šokti kiek tik norėsite.

Visus kviečia KOMITETAS.
.....rnnurmnmnmnnmnrnmmmrtmmmnimmmmmnmnmnnn......... n........  n'tninmnnnmintni

I
IEŠKAU DARBO 

Grosernėj 

turiu liiskutį pniyriino tame S 
«larto. jeigu bučiau kam roi- ■ 
kalingas, malonėkite atsišauk- JJ 

ti. tieistinii, kad pasitaikytų M 
mažame mieste.

K. VILKAS,
2329 W. 22 PI. Chicago, m. D

AR TU ZINAI
Kuri Banka Stock Yardų Distrikte Chicagoj 

turi DAUGIAUSIA Lietuviškų Depozitų

EXTRA ŪKĖS.
Ant pardavimo arto mainy

mo į miestu namus. Su užsė
tais laukais sti gyvulinis, nia- 
šiuomis ir visais padargais, 
UJU _ so — 60 nkių $I4,IM»O 
kaina, įmokėt reikia $5,000 
gnliimi fiastoT "erti ūkininku 

iš pirmus dienos. Parsiduoda 
iš priežasties senatvės, atsi
šaukiu- tuojau* laišku arto 
atvažiuokiL. nieko ncluukda- 
mi. Ūkė randasi geriausioj 
Stotoygaų t’ounty upielin- 
kėj. Nepraleiskite šios progos 
mes suteiksime visa reikalin
ga pagelto <icl užvedimu ti
kės. Kreipkitės pas pirminin
ką:

Lietuvių Ūkininkų Draugijos.

P. A. MAŽEIKA.

Campbellsport, Wis.
4 Box 56

a

R.

LABAI SVARBU.

Peoples Stock Yards Statė Bank
kamp. 47 gatve ir Ashland Avė.

KODĖL?I

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 BANKA?
BANKAS

ant kampo
47tos ir Ashland Avė.

Chicago
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AMATN1NKAI
kurie apdirbinėjat naugę 
metalą tuoj atsiliepkite.

Lietuvoje yra steigiama ke
li dideli fabrikui, ib-iidtovės 

i "Nemunu*’’ fabriku* tuoj 
prudra dirbti. Jį įsteigė *u- 

' ridėję: Lietuvų* Valdžia. 
' LieĘuYoa Amtatyniu Bendro- 

vė ir faiHttuą burvlia. Darbui 
reikalingu <luug prityrurių 
žtiiunių, nea fabrikas bus plė
tojamas. rubrikas aamiiui 
žemdirbyste) pudargus ir j- 
vairius inaAinaa. Bus įsteigta 
automobilių ir kiti skyriai. 
Aniatnifekai norintieji keliau
ti į Lwtuvq tuoj atsišaukite 
j Lietuvon Atatutymo Ben
drovę.

J Lietuti} kdiatili be tiks
lo, to pinigą iieapsunokn. A- 
nmtiiinkam.s geriausia keliau
ti su žinia, kad kij nors ten 
ras, tot ne akių plotu. O 
darbo Lietuvoje yra. bet tik 
tiems, kn> moka ir kas lutės 
nkotiH-tnliicijua iš Lietuvos 
Atstatymo Bendroves.

Apdirbitirtujoi raugės, mn- 
širtistai ir kitu* njsics dar- 
biiuiikui, nidj uUuaaukitc 
šiqo «dre»ą:

Liet. A ti ta tymo Bend-vė 

(Lithuanlan Development 
Oarporation)

294 8tii Av., New York

I

- JU

Pirmutine Lietuvių Vaistijine 
Banka Amerikoje

METROPOLITAN STATĖ BANK
— — — —• — — — -«• -------  - w • • ■ MM IMT ■ B ■ ■ » «

2201 W. 22nd St., kamp. Leavitt
Tos Bankos saugumą gali spręsti iš 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^Miliįonų
Visi jie yra pasekmingi vertėjystėje, kurie stovi užpakalyj šios 

Bankos.
Chic3gos miestas ir Cook Pavietas turi savo pinigus padėję 

šiame Banke.

Keliaujantiems j Lietuvą {įasportus parujimamc per savaitę lai
ko. Siunčiame pinigus i visas pasaulio dalis trumpu laiku ir sau
giu budu.

I’al«kkaii Antano TanuriovlčiauB Jam 
yra 1«IM<aa nūn tCvų tr Atekaandrn 
Grinevrokln. jam UIMta* nuo pa
čio* ialtkal yra mrarbųa meliltlu 
jų pačių arba kne m»Io Juua Kante 
Atal&anklte kino adresu:

*21 W. 31th m. Ciih-asn. III.

.Lietuvos Jjiisvėa PR^kolo* 
tonai bu* dalinami nedėlioję. 
I valandų po pietų, ftv. Anta
no parapijos mokykloje, ant 
antrų lubų. Bu* tonui dėl par
davinėjimo, tai pamnaudoki
te progų, ne* tik kelio* savai
tė* beliko. Nr vienos lietuvi* 

nepalikit to bono!
Kurie dar nruisi mokėję, 

meldžiu pasiskubinti.
J Mockus

PIRKITE KARAS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.B.B).

'PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS , 

BONUS

Stoties dtd.

FRVNEMMV. GASP.ADINeMb 
•Kai na u j n knyga 4«4 KatnmUno val
sui ir kėpiam viooktu palanku kny
ga didelio formule drūtai apduoto 
turi prrkf tik 11.00

Riijsklte orderi ant *♦« adr»»o: 
<i. yer vski iri t s.

Boi UR
1 JmrrreiOT. Ma»«.

11
BANKOS VALANDOS:

ranedriia» .Se rėdomi*. Ketvergiu* ir l'etnyi'ioiuis nuo vuL ryto 
iki 4 vai. ĮK> piety. Itarninkniu ir Suimtomis nuo 9 vai. ryto iki 8:30 
vakare.

r J
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Yra Rengiamas

Liet. Darbininku Sąjungos Chicagos Apskričio
Visi žmonės darbininkai ir ju prieleliai. esate nuoširdžiai kviečiami atsilankyti j ši 

pikniką. Pasigerėti gamtos grože, atnaijinsite savo dvasią luomi sustiprindami savo 
spėkas dėl darbuotės už mus tėvynę ir visą žmoniją. Tiktai nepamirškite dienos, atva
žiuokite; o po piknikui visi pasigirti įspūdžiais pasidalinti.

Kviečia Bet. Darbininku Są-gos Chicagos Apskritis.

i
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CHICAGOJE.
PAVOGTA $150.000 VERTĖS 

DEGTINĖS.

t

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS
• 1 

šeštadienis, birž. 19 d., 
šv. Julijona Falkonietė. 

Sekmadienis, birž. 20 d., 
Sv. bilvenjus 

Pirmadienis, birž. 21 d., 
šv. Aloizas

................. --X 
NAUJA GAUJŲ PIKTA

DARYBĖ.

Nužudytas Patrick Ryan.

EKONOMIJA PALIEČIA 
PROHIBICIJOS ĮSTATYMĄ.

Nėra pinigu užlaikyti ad 
vokatus.

Clticagos ‘‘Slapioji’’ krikš- 
taujn.

šalies genernlis prokuroras 
pranešė fedcrnlini apskričio 
prokurorui Plyne, kad šis tuo
jaus ]taliuosuotų iš tarnybos 
visus savo specijalius nsiston- 
tus, katrie teismuose kaltina 
prasižengusius prieš svaiga
lų prohi-bicijos įstatymą.

Genernlis prokurorai teleg 
rainoje jNtraiškin, kad kongre
sas nepaskyręs $.300,000 ap
mokėti specijųlins asistentus.

Bet prohil>icijiniuiK agentai 
Chicagoje vi.-v‘u-n veik- -nvo 
darbą. Suareštuotus prasižen
gėliu* pristatys prokuroro raš- 
tinėn. Pastarasis skųs prasi
žengėlius. Tik jų bylus bus to- 
le-niui atidėliojamo.-, nes ne
bus kam juos kaltinti, nebus 
Fpecijrtlių prose!;utorių.

A bei na i imant, prohibiciji- 
niai agentai prokuroro rašti
niai kas mėnuo pristato 
500 skundų. Taip btts ir 
liaus.

Tuo apsireiškimu ne tiek 
sintpinę patys stambiausieji 
‘‘sausieji," kiek prohibiciji- 
niui agentai. Ne- ir šitie kar
tais gali netekti užsiėmimų, 
kuomet pritruks reikalingo 
fondo.

Agentų viršininkas tuo ne
patenkintas. Jis sako, kad 
kongresas pradeda įstatymus, 
liepia juos įgyvendinti, gi tnm 
tikslui neduoda reikalingų 
priemonių. Pasirodo, jog pat
imi kongresas atsisako |uin*in- 
ti ir jmlaikyti savo pravestą 
istatymą.

Nėra juokų su prihiliicijos 
įstatymo įgyvendinimu. Tam

Ant kuiiijtu 14 gat. it lllue 
lslund avė, atrastas mirtinai 
pašautas Patrick Ryan. Nu
vežtas ligoninėn už kelių va
landų mira.

Pirm mirsiant jis susikal
bėjo. l’<-t atsisakė pasakyti, 
kas jį užpuolė ir pažeidė, ’l'ą 
paslaptį nusinešė j kapus.

Ryan buvo saliunininkas, 
susųtužinę* .-u įvairiomis ]m>- 
žcniinėniis gaujomis,

Pernini jo saliunų, 1403 So. 
Hal.-t<*<l gat., gnlvažudis Vo
gei nužudė d<atektivą Jame* 
Uošna.

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

Ko (’liicagoje nėra ir kas 
čia neišdnroina.

Vagys buvę surišę panaktini.
Vagys plėšikai užvakar nn- 

ktį įsi laužė O.-caro Gohlinaii 
svaigalų sandeliu, 2362 Mil- 
vvnukee avė.

Piktadariai surišo panakti
ni Kate ll.iffmnn Ir t 
rųsin. Paskui iškraustė 
galų vertės $150,000.

Panaktinis tik ]n> pusiau
nakčio pasiliuosavo ir tuojnus 
pranešė policijai.

K VIII-

KAIP BRANGUS BUS VA 
ŽINĖJIMAS GATVE- 

KARIAIS.

po 
to-

su

PENKTU KARTU PAMES 
TA BOMBA.

Apgriautas namu priešokis.

Statė Public 
veikimo 

jog už. važinėjimą 
rinis bus nustatyta kaina 7 nr- 
ha S centai.

Septyni centai bus tuomet, 
jei miestas atsisakys* nors 
nuo dalies pelno, kiek jam pri 
guli nūn gat ve karių kompani
jos.

Bet bus paskirta astuoni 
centai, jei miestus stovės už. 
prigulintį jam pelną.

Iš
..komisijos

Vtilities 
paniški, 

gatveka-

APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ.

Pu num. 5922 Smilh Purk 
avė. gyvena juodas žmogus 
Jokšų Bingn. bankininkus ir 
nejudamos tinosnvylnit agen
tą--. Jis tenai luti tiesiems kal
iny nants negeistina- žmogus.

Kadangi juoduką iš ten iš ' 
kelti nėra legalių teisių, tad! 
nežinomi pikti žmonės prieš' 
jo nnnr • jmvartoja bombas.

Per praeitus (i mėnesius aną 
naktį ]>enktu kartu buvo pn- 
mesta bomba. Kilto kartu ap
griauta- namų priešakio. Nno 
baisaus trenksmo visoj apylin
kėj namuose išhirėjo langų 
stiklai

Bet Ringą nemanąs pnsit- 
rnukti Jis jau apsipratęs su 
homhmnis.

liu plėšiku ku revolveriais 
inėjo Piggly TViggly krautu
vėm 2635 West North avė., 
<lii pardavėju pristatė prie 
sienos, paėmė $340 iš registe- 
rio ir pabėgo.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIjy

IŠ BRIDGEPORTO.

tikslui reikalingos milžiniškos 
išlardos — apie 100 milijonų 
dolierių į metus. •

BIZNIERIAI GARSINKITE5 
“DRAUGE.”

Birželio 6 d. vakare šv. 
.Jurgio mokyklos alumnai tu
rėjo surengę vakarėlį, kuriti
me te|to ir man būti. Dar lig 
šiol, turbut, niekas nieko ne
parašė apie minėtą vakarėlį, 
todėl ‘‘Draugas’’ patalpins 
šiuos kelis mano žodžius.

Alumnų draugija yrn jau
na, Is't kaip galima spėti iš 
jos vakaro programos, yra 
gyva, ir darbšti*, ir dėlto, 
galima tikėtis, kad su laiku 
suaugs į stiprių ir galingų dr- 
jų ir įneš jaunimo tarpini 
daug gyvutno.

Vakaro programa susidėjo 
is dviejų scenos vaizdelių. 
Pirmame vaizdelyje dalyvavo 
trys bernaičiai ir keturios 
mergaitės, o antrame vien tik 
mergaitės. Vaidinime dalyva
vo penkios, o dainavimo sep
tynios. Jotus dainuojant pija
mi pritarė p. B. Janušauskas 
— vnreonininlrn-

Programoj rudos dalyvavo 
šios: R. Jnsiuniutė, J. A. Švar 
linkės, 1-andanskiiitū, V. Jah- 
lonskaitė, C. Urhiutė, SU Ja
blonskis, M. švarlis, ir K. Ja- 
siunas.

Pertraukoje tarp vieno ir 
antro vaizdelio St. Jablonskis 
sudainavo solo’ net iš dviejų 
atžvilgių: po to su A. Zamlrn- 
cevičium sudainavo duetą. Jie
mdviem akompanavo pijami 
p-lė B. Urhiutė.

Kaip vaizdiniai, tai]) ir dni- 
nos žmonėms patiko. Tą liudi
jo delnų plojimai, /ik gn Ia, 
kad žmonių nepordaugiausia 
buvo susirinkę. Turbut šilu
mos pabūgo ir ar tik Į lauką 
nebuvo pahėgę.

.laimieji alumnai, danginu 
surengkite tokių vakarėlių!

Mažukas.

IŠ NORTH SIDE.

Geg. 30 d. čia tusi t nokė Ant. 
.Sutkus s» Marijona Bucuvi
rinte. Abu prikjjrasė prie vie
tinės Vyčių kuopos. Jaunave
dė daug pasidarbavus vietinės 
Moterų Sąjungos, kuopai.

Ijaimingo sugyvenimo.

Pereitas Vyčių Stos kuopos 
susirinkimas yra vertas putni- 
n ėjimo, nes buvo^ vienas iš 
skaitlingiausių per visą šį pus 
mėtį.

Tarp kitų dalykų, nutarta 
birželio 27 <1. įrengti šeimini- 
nj išvažiavimų Bnunell Par
ke.

Taipgi nutarta nupirkti Lie
tuvos laisvės P. lamą iš be
veik tuščios kasos už $100.

fitai pavyzdis kitoms 
tingoms draugijoms.

tur-

IĖ TOWN OF LAKE.

Visiems žinotina.

Šita proga pasitaiko tiktai 
vieną sykį j metus, t. y. už
baigimas mokslu me»,?. šv.Kry 
žiaus jair. mokyklos mokiniai 
šįmet rengia didelį ir indomų 
vakarą su programa, knrjs lpts 

’m ilčHoj, Tilrž-lio 29 ■]..> Jio’ol 
Hali svet., 48th ir llonore 
gatvės. Pradžia 7:00 vai. vak. 
Įžangos ženkleliai nebrangus

Tai-gi nepraleiskite progos. 
Skaitlingai atsilankykite, nes 
tinote, kad musų gerbiamos 
seserys (mokytojos) nazarattė
tės visados surengia indomius 
vakarus.

Daug nerašysiu ir vietos 
neužimsiu nes žinau, kad town- 
ofleikiečiai yrn duosnųs ir už
jaučianti žmonės. Savo skait
lingu’ atsilankymu parodys 
prielankumą ir parems vaike
lius.

Nepamirškite.
Alumnė.

drovių atstovą ir pirkhbra žino
vų konferencija 19 d. birželiu ta
po atidėta ant 3 d. liepai. Tad, 
bendrovei išrinkta* atstovas j mi
nėtu konferenciją tuo tarpu ne
važiuoja. Valdyba.

Švento Kazimlcfo Akademijai 
Rėmėjų draugija* 1-mo skyrio sn- 
drinkimns įvyk* ntnrntnke, birže 
Ha ?• d v-d '
Kryžiau* bažnytinėje 
Šis susirinkimas bus 
svarbiausių. Atstovės
portą iš buvusio Seimo. Išginti 
me svarbių dalykų.

Nepamirškite atsivesti ir naujų 
narių. M. Mikšaitė. rast.

eVnve. <S 
svetainėje, 
vienas rš 
išduos ra

!

DOMEI LIET. TEATR. 
KLIUBO "LIETUVA.”

Kiiubo šeiminiškns išvažia
vimas. bus netlėlioj, birželio 
20 d. Visi narini, gyvenantie
ji Town of Lake malonėkit 
ncsivėluoti, nes trokas pribus 
8:45 prie.ftv. Kryžiaus par. 
svet. 9 valandą išvažiuosime.

Brighton Parko kolonijoj 
gyvenantieji malonėkite susi
rinkti į Staniulio ofisą, 4438 
So. Fairfield Avė., nes t rokas 
pribus iš Tnwn of Lnke 9:15 v.

Mik. Klimašauskas,
Komitetas.

* PRANEŠIMAI.
Dorb. Sąjungos 25 kuopos

x •TF’ė'UTAftO RRiiutym’ iUauiuuo UiAtuMUiu 
KAINOS.

Šventos PranetskM Rymietė* 
draugijos mėnesinis susirinkimu 
bus nedėliojo, birželio 20 d., 2-irų 
vulaudų po pietų Šv. Kryžiaus 
bažnytinėje svetainėje. Viso* narė? 
širdingai kviečiamos atsilankyti.

Taipgi pranešu tom* visoms 
narėms, kurio* esate užsilikusio* su 
menes1 nėmis mokcsjjiniiu Malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti, nes 
tolian busite suspenduoto*.

M. Mikšajtė, rašt

ŠIPKARTES IR PINIGUS
LIETUVON

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

Įr-ilėiuvkite inam^ nauja mlre- 
są. nes aš jau ii Banko pasi
traukiau šalin ir’su jnom nie
ko bendro neturiu, O kodėl 
pasitraukiau, tni čia ne vieta 
kalbėti.

Mnno naujas adresas: 
3251 So. Halsted St., 

(Apgr.) Priešais Banką.

S'
■
■

Kalno* kurto* pritinka klekvla- 
nim klionluL Grarantuojam* kad 
autauplnaima tuma 10% UU 50% 
ant kiekvieno pirkinio: nekuria 
dalykai malinu noru wkole«al* 
kalno*.

• •
Vyru Ir Jaunu valkynu gatavi 

drabutlal padirbu ant u lankymo 
bet neatallaukU siutai Ir overro- 
tal su dtrteUota tr b*. for mt'ng 
ir kitokio atyllaua 
Pamatykite muiu 
alutu ir ovorkotu 
»**. *11.80. «». _ _____ _______
8lutal po (48 Iki (•(. Molinu, rai
no* siutai po *15 Iki *40. Valku 
siutai Ir ovorkotai *4.50 Ir augft- 
Clau. Vyru kaline* *4. ir auftčiau. 
Molino* pusvllnoa ketino* *5.5* iki 
(17.(0. Spocljalla nuotlmtla 5% ant 
kiekviena pirkinio aluaClamo ] 
Europa.

Atdara kiekviena diena Iki S 
vaL vakaro SubatotnU 10 vai. Ne- 
d vilomis Iki C ra!, vakaro.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

«U.»0 IM tt* 
■pocljdl* *11* 

pa I1S. 17.50, 
tr *10. Juodi

iiiiiiiiiuiiuiiiiiuiuiihiiiiutuiiuiiiiiiuu 
NAUJAS BUSINE88 IR TEI
SINGAS

Birželio 22 <1. parapijos mo
kyklos mokiniai rengia vaka
rų užbaigimui mokslo metų. 
Lai kiekvienas atsilanko ir 
pamato, ką įtinau jaunieji 
tautos žiedai išmoko. Bus 
juokų, “drilių;M pantominų 
monologų, dainų ir 1.1.

jaunutis.

Liet.
j vyk* Kimi rink i ma* šiandie, 19 d. 
birželio, 7:3O vai. vnkyv. Dievo 
Apveiz. parap. mokyklų* kamba
ryje.

Kviečiame visu* nariui būtinai 
Kumrinkti, nes turime daug tvar
kių dalykų, 'ypač apie busimi)jj 
L. D. S. Ch. Apskričio piknikų. 
Ateikit vilti paskirta laika.

Valdyba,

Liet u viskas-Amerikon tikra Rūbų 
liUlirbimo Bendrovė pirmininko* 
A. Karsoko* gavo nuo Lietuvo* 
Atstovybė* iš Woxhing1ono pra
nešimą, knd proponuojam* ben-

■E 3E=

■
■
I 
I
■ 
■
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V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

■ Ofl*at DklmiMtyj:
29 South La Šalie Street

KombarU 3J4
TH Centrai *390

Vakarais, 812 W. 33 St
TtL Yartb 4*81

r
B

■

I
AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKL A
MoMnama: an*li*ko* tr ItetuvUko* 

kalby, arnmrtlkoa. knyrredystėa. M*- 
norra/ijoa, typaarriun*. ptrkljrbc* t«l- ■1ų. Hnv. Val«t_ iatorUo*. abelno* l»to- 
rtjo*. Koocranjoa, politfktnta ekooo- 
tnljo*. plll*ty*tAa. OrUlaraZyat**.

Mokinimo valanda*: nuo • ryto IM 
t valandos po pietį;; vakarais nuo * 
IM 1* vai.
3106 Bo. Halsted Bi., ūnic&go.

PATARNAVIMAS
Su žiuumi pra

nešu savo visiem* 
pažįKtnmčms kad 
a* užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Farmu. 
Taipgi skolinu pi 
ningu* ant namu 
ir farmu ui maut 
nuošimti ir apaau 
gojų namus ra

kandu* ir automobiliu* nuo ugnie* 
geriaumose kompanijom!. A* tariu 
ant pardavimo daug namu naujų 
ir senu brangiu ir pygių mūriniu 
ir medinio. Taipgi turiu ir gražiu 
farmu ant pardavimo ir ant rondo* 
su gj vųliuii ir su visai* įtaisimaia 
ka* tik yra reikalingo prie ęrve- 
uimo. Tos fermos yra Valstijom 
Wiseoiudn ir Miehigan. Todėl ne
praleiskite to* gero* progos kad 

, vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki
te į mano ofiso ir galėsite gauti di
desnes informacijos apie namu* ir 
forma*.

GEORGE PETKUS.
Rcal Estate, Lo&ns & Pire 
Insurance, Foreign Erchange 

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

Tek Varis 5379
iiiiiiiiiHimiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiniu
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Prasidės 10 vai. rytolPTkr 1MIITI7 V

X > Bus Šokiai, Žaidimai, Loterijos, salti ir šilti Užkandžiai, tt. Tamisla esi kviečiamas atsi
lankyti ir pamatyti ko dar nesi matęs.

Milžiniškas Žmonių Susigrūdimas
Daugybė S. L. R. K. A. Seimo Atstovų ir Svečių 

Vyčių bus
4

1-me ir Didžiausiame L. Vyčių 13 ir 36 kp
Nedelioj, Birž. 20, 1920

National Grove, Riverside, lll.
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