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Turkus Nacijonalistus
, /

Graikai Praneša apie Pirmuo 
sius Laimėjimus

TRYS VIEŠPATIJOS P AKY-
LA PRIEŠ TURKUS.

I GRAIKAI PAGAVO 8,000
TURKŲ.

Pirmojon ugnin stoja graikai.

Paryžius, birž. 26. — Kiek 
žinoma patstarąjaine suvažia
vime talkininkų ministeriai 
pirmininkai nutarė pakelti ka
rę prieš turkus nacijonalistus, 
katrie, Mustapha Kernai pa
žo* vadovaujami, priešinasi 
suskaldyti Turkiją ir nepasi
duoda talkininkams.

Tai karei pienus lagamino 
maršalas Foch su Anglijos 
štabo viršininku generolu Wi- 
lson.

Sulig tų pienų, pirmojon *g- 
nin prieš turkus nacijonalistus 
turi būt pasiųsta Graikijos ar
mija. Bitai pagelbų duosian
čios Angliją ir Prapcuziją.

Graikam* pažadėta Turki
jos Trakija ir Smirnos terito
rijos plotai. Tad graikai pir
mutiniai ir siunčiami j spęs
tas. »

Tai pirmieji graikę žygiai 
prieš turinis.

BOLŠEVIKAI BRIAUJASI
1 ANT VILNIAUS.

GAILESTIS PARBLOŠKĖ 
MOTERIŠKĘ.

NAUJAS CHICAGOS DAR 
BININKŲ STREIKAS.

Prasidėjo karė.

Prasidėjo nauja karė. Grai
kų armija jau briaujasi Smir
nos šone. Ir skelbia apie savo 
laimėjimus.

Sulig pienų, graikai turi ui- 
imti kuone visų frontų prieš 
turkus. Gi prancūzai su ang
lai* gelbėsiu tik to fronto 
sparnuose.Anglaj veiksiu prieš 
turkus nacijonalistus iš Kons
tantinopolio ir Isrnido šono, 
gi prancūzai — rytuose nuo 
Aleppo.

T o kino budu norima iš tri
jų šonų turkus suspausti A- 
natolijoj ir priversti jpos pa
siduoti. r

Teorijoje gražiai skamba.

Tie pienai gražiai skamba 
teorijoje. Bet praktikoje yra 
kas kita.

Tik pažvelgtame, kų gal) nu
veikti anglai savo šone Už ko
kių 50 mylių nuo hunid prasi
deda miškai, tankus brūzgynai 
ir nepereinamos prikėš. Vasa
ros metu karės veikimas ten 
negalimas. Siaučia dideli karš- ’ 
čiai ir lualarija.

Toliau* šalies gilumoje pra
sideda kalnynai ir augštioįi 
kalnai.
Prancūzams iš rytų Šono vei

kimas gali būt kur-kas Mukes
nis. Nes teritorija kalnuota. 
Perėjimai tiip siauri, kad 
juos gali pai-ckirungm ginti 
neskaitlingi turkų būriai.

Graikam* yr» ienrviaa.

Fronto centre, ty. Smirnos 
ir Cilicijos šone, graikams 
pradžioje gali eektiea. Nes ten 
yra mažai kalnų, mažai miškų 
ir pelkių.

Londonas, birž. 26. — Vietos 
graikų pasiuntinybė gavo ofi- 
rijalių žinių, jog kuogeriausia 
vyksta graikams kampanija 
prie turkus nacijonalistus 
Smirnos apskrityje.

Alashere, už 83 mylių ry
tuose nuo Smirnos, graikai 
paėmė nelaisvėn 8.000 turkų 
kareivių podraug su visais jų 
ginklais ir karės medžiaga.

Graikai apvalė du apskričiu.

Smirna, Turkija, birž. 26.— 
Graikų armija birželio 21 die
nų šitam apekrityj pradėję o- 
fensyvą prieš tdrkus načljona- 
listu* ir pasekmingni varosi 
tiesiog ant šiaurių.

Iš graikų armijos stoyyk- 
los pranešta:

“18-oji divizija užpuolė Ra
ibi Ii ir ežero Mnnnora perė
jimų. Vienur ir kitur laimė
jo nmšius. Apvalė nu0 turkų 
abu apskričiu. Raitarijoa ko- 
liumna brianjari ant You- 
la.“

Turkai nepatvirtina sutarties.

Konstantinopolis, birž. 26.—' 
Turkų taikos atstovybė Pary
žiuje painformuota išKonstan 
tinopolio, kad Turkijos vy
riausybė jokiuo budu nesutin
kanti pasirašyti po taikos su
tartimi, jei sulig sutarties Tur
kija turėtų netekti Smirnos, 
Adrianojailio, ar rytinės Tra-

Varšuva, birž. 26. — Iš Vil
niaus čia parkeliavo vienas 
amerikoniškas oficieras. Jis 
sako, kad bolševikai jau iš- 
lengvo stumia lenkus atgul 
Polocko?Bębruisko fronte. Be- 
rezinos ruožte lenkai jau n<»- 
.1 T »•

Tas oficieras Vilniuje išhu-l 
vo keletu savaičių. Jam gryž-l 
tant traukiniu, pastarąjį ap
šaudė bolševikai.

Toj fronto daly j, tiesiog 
prieš Vilnių, bolševikai turi 
sutraukę 37 divizijas.

Lenkai tvirtina, kad tos 
bolševikų divizijos laimi skys
tos, taigi neskaitlingos karei
viais.

Per praėjusias dešimtį d*e- 
nę tam fronte sekė žiaurus 
mūšiai. Tankai ne visur atsi
laikė. Jei kur užsiliko savo 
pozicijose, turėjo jmnršti di
delius nuostoliui

PRANCŪZAI DŽIAUGIASI
GRAŽIAIS SANTIKIAIS.

Kuogeriausias talkininkę 
tikimas.

sn-

Paryžius, biri. 26. — Pran
cūzijos ministeris pirmininkas 
Millerand parlamente prane
šė, kad talfcininVę tarpe gy
vuoja kuoširdingiausi senti
kiui.

Klauriamn* jis pareiškė, jog 
tarpe Anglijos, Italijos ir Pra
ncūzijos dar nckuomet nebu
vę taip stiprių ryšių ir susi
klausymų, kaip kad šiandie.

Sako, visos šitos trys vie
špatijos darbuojasi bendrai, 
viena stoja už kitas, kitos už 
vienų.

INTERNACU0NALI8 TEI
SMAS BU8 HAAGOJ.

Taip nusprendė tautę sąjun
gos komisija.

CHOLERA JAPONIJOJE.

kijos.
Bet turkų vyriaueyh'* tuo

pačiu žygiu nieko nesako
prieš kitų turkų teritorijų
skaldymą.

Honolulu, birž. 26. — Iš 
Tokyo apturėta žinių, jog Ja
ponijoje apsireiškuri cholera. 
Esą daugiai) 200 susirgimų.

Bet tolinus prasideda nuga
li t ji kaluli, aplink kuriuos iš 
seniau turkai pasidirbdino 
stiprių pozicijų. Graikai jm- 
ritiki gera anglų ir prancūzų 
pagelba. Tik nežinia artie ir 
kiti ištesės au savo pažadėji
mais.

Nereikia abejoti, kad tur
kams nacijonalistams nebūtų 
pavojaus. Bet kas gali pasa
kyti, kad jie begalėtų gauti 
pagalbos nuo auaijos boiševi- 
kO-

Visgi yra faktas, kad vieto
je taikos prasidėjo nauja ka
rė. ftino kartu Turkijoje. To- 
> karėje Italija nedalyvauja.

- 1 **■

Haaga, Olandija, birž. 26.— 
Juristų komisija, katra dar
buojasi tautų sąjungos vardu, 
vakarykščioj sesijoj nuspren
dė, kad tarptautiniu) teismui 
(tribunolui) vieta turi būt 
šis miestas.

HARDING KONTERAVO 
ou ROuBEVELTU.

Washington, birž. 26. —Re
pu blikonę partijos nominuo
ta* kandidatas j šalies prezi
dentus, senatorius Harding, 
pasikvietė ėja pulk. Roope vel
tą, mirusio pulkininko tumę, 
ir vakar ilga" valanda* au juo 
konferavo kampanijos reika
lai*.

Kaip žinoma, jauna* pul. 
Roosevelt priguli prie progre- 
syvio sparno republikonų, par
tijoje.

BIRŽELIO 26, 1920.

Chicago ir priemiesčiai. — Gra
žu* ara* šiandie ir, turbut, rytoj; 
hmm atoiaiu* teta penui roję.

Vakar augščiauDoji temperatū
ra buvo 73 L, žemiausioji 63 l.

Saulė teka 5:16; leidžiasi 829.
Mėnulis leidžiasi 2 43 po pu, 

■iiranakčio

•-----------
Paakui & mirė ir jos vyras.

r ~3---------
Pirm poro> saviačię susirgo 

J a mes J. Carr, 53 metų, 565! 
Alicbigan avė., Moore & Carr 
Decorating Co. prezidentas, 

£310 Imliann avė Jis buvo 
puimtas Sv. Bernardo ligoni
nėn:'

Jo žinonu, Cnt beri ne, 38 
■ metų, aplankė savo vyrų li
goninėje. Ten jai buvo praneš
tu. jog vargiai pagysiąs jos 
vyras..

Mrs. Carr tę pranešima taip 
giliai įsidėjo širdin, kad aną 
dienų staiga susirgo. Ir jinai 
buv0 paimtu ligoninėn ir sale 
vyro kitan) kambaryj pagul
dyta.

Anų dienų jinai mirė. Apie 
tai nieko nebuvo sakoma ser
gančiam vyrui. Bet praėjus 
parųi mirė ir patsai Carr.

Likusieji paaugę vaikai tvi
rtina, kad motina nesenai bu- 
vu* sirgus inflnenza. Tatai tė
vo liga jų visai parbloškusi.

Aiandie įvyks abiejų laido
tuvės su gedulingomis pamal
domis Av. Onos bažnyčioje. 
Tėvus į kapus palydės trys 
sūnus ir viena duktė.

Ir vėl aėra kum išvežti atmatų
•

Chicagoje išnaujo .sustrei
kavo miestiniai darbininkai— 
atmatų išvežiotojai ir kiti.

Streikų paskelbė jmlinosuo- 
suotas iš kalėjimo tų darbi
ninkų unijos viršininkas Bov- 
lc. Rovle buvo nubaustas vic- 

1 nei lems metalus kalėjimu už. 
suokalbi avimus.

Bet jnm buvo lemto trum
pai būt kalėjime. Paliuosuo- 
tas tuojaus paskelbė streikų.

Atmatų išvežiotajam* mies
tas moka dienoje po $4.40. 
Arbitracijinė komisija jiems 
buv0 pasiųlusi po $4.85, Bet 
jie nesutinka. Nori $5.60 die
noje.

Be to, streikuoja dnugiau 
šimto dnrbininkų prie elektros 
įvairiose miesto darbavietėse.

LENKAI SU ČEKAIS 
KAUJASI.

Praga, Čekija, birž. 25. — 
Iš Karviu pranešta, kad ėmė 
kauties paruliežinės lenkų )r 
čekų sargybos.

Tas apylinkes, anot žinių, 
užima prancūzai. Italų ka
riuomenė pssiųsta j Tescben.

r

KAS BUS LIETUVOS 
■ PREZIDENTAS?

ITALIJA KONFISKUOS 
. KARĖS TURGUS.

Viennos ir Austrijos Likimas
Pranešama apie Susiliejimą su 

Vokietija

AUSTRIJA VERČIAMA 
vnvTV’T’TTns tmttto??

“Draugas“ turi žinių buk 
Lietuvos respublikos preziden 
tu išrinktas T. Naruševičius.

Žinia yra neoficijalė ir todėl 
apie tai reikia dar paabejoti 
Tomis dienomis gal gausime 
tikresnių žinių.

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBtS BONŲ.

GALI PAKILTI GELEŽIN 
KELIEČIŲ STREIKAS,

Raginama skubinties darbo 
taryba.

Washington, biri. 26. — 
Geležinkelių darbininkę orga
nizacijų viršininkai čia pas
kelbė, idant darbo tarylia 
kuoveikiaus paskelbtų galuti
ni; savo nuosprendį klausime 
užtnokesties padidinimo dar
bininkams.

Viršininkai pareiškia, kad 
darbininkai nerimauja. Darbo 
taryba kaiji šiandie arba ryloj 
būtinai turi paskelbti savo iš
vadas. Nes jei !<, nepadarys, 
au ateinančiu pirmadieniu ant 
visų geleži kelių staiga gali 
pakilti streiką*. Ir už tai vir
šininkai neini* atsakomybės. 
Nes darbininkai jnu ir taip 
perilgai lukerinoja 'palengvi
nimų.

Nesama spėkų.

Organizacijų viršininkai fki- 
reiškia, jog suvaldyti darbi
ninkus jie jau netekę reikia
mų spėkų. Nes jau be jų san
kcijas. kaip ir seniau, vienur- 
kitur darbininkai pameta dar
bus.

Ir pradėjus pirmadieniu ga
li sustoti visi geležinkeliai. 
Ne* jau seniau buvo laukiama, 
kad geležinkelių darbo tarv-

innstija žuvusi, ir kad 
rnTH.^v.jaM ,n 1

|j«-
Bet prisijungimui 

|priešinga l’rnncutija.
ra nuomonės, jog 
ir Im* Austrijos dar gana stip
ri ir pavojinga. Gi kuomet j»rlo 
jos prisijungtų Austrija su 6 
milijonais gyventojų, tuomet 
Imtų blogiau pačiai Pntncnzi- 
jai.

Prancūzijos sentimentas tuo 
žvilgsniu taip stiprus, kad 
vargini jų palenktų kiti talki
ninkai.

Vokietija nori Austrijos. ■'

Pati Vokietija gana prie
lankiai atsineša į tų idėjų, k^l 
Austrija susilietų su jn. Vo
kietija to pageidauja.

Pasakojama. Jog pnn-genna- 
imi tam tikslui išleidžia dide
li** sumas pinigų. Varoinn pla
čiai prn|>aganda Austrijoje.

Tik nieko gnlutinn dar nc- 
nnsprendžinma. Nes šiandie 
V’okictija perdaug užimta ki- 
tais reikalai*. Ji užimta pro- 
fmganda Silezijoje, kur prave
damas plebiscitas. Jai daug 
rupi Apskričio Htthr likimas.

Gaila Austrijos. '

Austrijos vnblžin ir jmty* 
talkiniiikni dniig ilnriiavosi, 
kad Vokietija Austrijai duotų 
anglių, kurios labai reikalin
gos. Vokietija visas laikai 
buvo raginamu, knd ji pagėl- 
lw*tų gyventi Austrijai.

Bet Vokietijos vyriausybė 
užsikirto ir nieko nedaro iš 
Austrijos likimo. Sako, tegu 
Austrija žinosi. Bet Vokieti
ja kitaip atsineštų j Aus’rij^ 
jei ji turėtų užtikrinimų apie 
Austrijos prisijungimę. Tuo
met Vokietijai nebūtų reiknli*) 
ga jokių paraginimų.

(inila Austrijos, katra nr 
anksčiau nr vėliau ture* iš
nykti iš Europos žemlapio, 
kaipo savistovi valstybė.

Ypač gaila Vienuos, kurs 
guiMtin istorijoj**, iunpu iūukn- 
io, dailės, yjMič inuziko* lop
šys. Juk tni miestas Beetho* 
vrno, Havdno, Mozarto, Strau- 
sso ir kilų garsių inuzi|cę.

Vivnnn nėrn tikrai germa
niškus. bot kosmopolitini* mie
stas.

Tai didžiosios karės jinsek- 
mės.

Italija
\ llKl V 11*

Pramatoma, kad pragaiš Au
strijos nepriklausomybė.

Vienna, Austrija, birž. 2^į.— 
Aitrinai imant, visi Austrijos 

i gyventojai nori, kad Austrija 
susilii'tų su Vokietija politiki- 
niais žvilgsniai*. Ypač tn nori 
vietos neskaitlinga, Im*I veik
li, pan-gr-rmanų gru|s*.

Vietos socijalistai ir-gi nori 
Austrijos unijos su Vokietija, 

jftitic protauja taip: Vokieti
ja yra socijnlistinė viešpatija, 
įvykus unijai veikiau butų s<t- 
socijalistinta ir pati Austrija.

Krikščionys socijalistai ir 
konservatistai irgi yra nuomo
nės. jog Austrijai nėra kito
kios buities, kaip tik susiliet) 
su Vokietija. Jie sako, tuomet 
Austrija įgytų stipresniais pa
matais valdžių, gautų anglių 
ir visokios žaliosios medžia
gos.

Bet visgi vrn didis skaitlius 
žmonių, katrie priešginiauji) 
tokiai unijai. Gerai Imtų gy
venti su Vokietija. Bet Prūsi
ja jungi* pakelia pasibjaurėji
mų. Jie nenori nieko bėndra 
turėti su Prūsija. Kml tuo 
tarpu Prariju šiandie kaip bu
vus yra visa \’okH*tijos gal
va.

Nėra pagelbos nuo talkininku.

Knsgi Austrijos gyvento- 
jains veikti, jei nesurilieti su 
Vokietijai Talkininkai Aus
trijai nežada jokios imgrilms.

Pakelta Dunojaus valstybių 
konfederacijos idėja, kurios 
labui |H-i nini jau gerokai buvo 
pasidarbuota, šiandie Italijos 
užblokuota.

Italija bijosi to» konfede
racijos. Bijosi, kad čia val
džion nesugryžtų llalmburgų 
dinastija. Pagaliau* bijosi Pa- 
duiiojans valstybių įsigalėji
mo.

Todėl talkininkai neduoda 
Austrijai jokio tinkamo kredi
to ir nuo to aršėja šalies pa
dėliu; Ir jei Austrija tiesusi- 
lies su Vokietija, susiskaldęs 
į dalis.

Prancūzija priešinga.

Tnlkininkni taikos sutarty
je su Vokietija yra pažymėję, 
jog Vokietija negalinti pasisa
vinti Austrijos. Tas labjatisia 
ncjmtenkina Austriją. Bet tai 
kininkai, prireikus, gali tę sa
vo reikalavimų panaikinti tai
kos sutartyje.

Reikia Jtiiioti, kad Austrijai 
nieko gvra nepageidauja tokia

I

Rymas, birž. 25. — Premje
ras Giolitti paskelbė jmdu'*- 

j siųs parlamentui sumanymų 
konfiskuoti visus karė* tur- 

|tus, koku* padaryti karės na
tų

Buenos Aires. Argentina, 
birž. 25. — Keturi parlamen
to narini pranešė paduosiu 
sunmnvmą įvesti šalyj svaiga
lų proliibiciją.

■ ...

ha šią savaitę paskelbs savo 
nuosprendį.

Tad padėtis ant geležinkelių 
tolesnini priguli nuo tos tary
bos veikimo.

Turima vilties.

Baltųjų RuniŲ išreiškiu-- Iš
ma'viltis, jog j kelia* diena* 
darbo tarylia sugebės apsidir
bti ir viskas ineir nonnnlėn 
vagon.

Tuo tarpu keli darbininkų 
viršininkai iškeliauja Chlca- 
gon, kur turės • konferencijų 
su vidos geležinkelių unijų 
vadai*.

Įmintai
Aitą y- 

Vukietija

Geležinkolių darlm taryba 
Chicagoje iš visų pusių aptu
ri telegramų su paraginimais 
ir paklausimais, kaip veikiai 
ji apsidirbs.

Taryba nepasako, kiek dar 
laiku jai ims viakų aptarti. Tik 
pareiškiu, jog su kiekvienu 
dienn artinamas) prie gulo. 
Taryba kreipiasi j visuomenę 
turėti kantrybės. Nes tokie 
daiktai negali būt atlikti fu pati Icniinyr.ė Ūngarija, čeko**- 
rankos pamojimą. Turi būt lovakija arba Jugoslavija. Ai- 
patenkinti visi jos nusprendi- tos naujos vala. bevelija Au- 
mu. Taipgi nusprendimas tu
ri būt teisingas. Teisingumų 
surasti reikalingas laikas.

Taryba nuomoniavja, kad 
visuomenės opinija sulaikys 
darbininkus nuo streiko ko
kiam laikui.

t rijai priei jungti prie Vokie- 
Ujos.

Prieš prisijungimų nieko ne
turi Italija, Angliju ir Suv. 
Valstijos. Ypač Italija stovi už 
prisijungimų. Nes tuomet Im
tų tikra, knd Habshurgų di-

'• ii
'-r

PINIGŲ KURSAS.
Svrtimų vicSpatijų pinigų verM 

tė mainant nemažiau 125.000 
žriio 25 d. Imvo tokai sulig MhT- 
clianiB Lnan & Tra*t CAV į 

Anglijos sfcrlmgų wanii- $3.97 
Lietuvos 100 šokamų 2.75 ’
Vokietijon 100 markių' 2.75 
Lenkijos 100 markių .70
I’rancuzijoa už 1 dolicrj 12 Ir. 04 
Svriearija* o£ 1 ddicrj 5 fr. 45 
Italijos uŽ 1 dili. 18 r
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“DRAUGAS”
Etna kasdiena 11*3jom t>c(Mldlc<ilu*.

PRE3TVMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR DtSIEMYJK:

MnOiui • • «• ..,j 44.00
PwH MrRj • •‘Kl-

BVV. VAEST.
Metama ...................... .. .... 4&.00
Foael Mėty 8.00

Pranutnorata tnoKaal likai no. Lai
ka* akaitoal nuo ulalraJtymo dieno* 
no nuo Naujų Retų. Norint ptrmal- 
ttyU adrea* tlaada reikta prt*lu«tl Ir 
aanaa adreaaa. įmigai rerlau*!* alų- 
■U Mperkant kratoje ar cxpre»e "Mo- 
aey Order-' arba plodant pinifua I 
rtetetruoi* lalik*.

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

Australijos Arki
vyskupas Mannix. 

“* I
Chicagon atkeliauja Austrnli 

jos Arkivyskupas Mannix, gar
sus darbininkų užtarėjas, už 
kų jis ir pramintas darbininkų 
šampijonu.

Jam tas vardns duotas todėl, 
kad karos metu Australijoje jis 
pavykusiai kovojo darlio žmo
nių reikalais. Jis didžiai prie
šinosi priverstiimjiim kareiviu- 
vimuiIT-

Arkivyskupas Mnnnix čia 
bus pagerbtas. Jį pagerbti 
rengiamas susirinkimas, kurs 
įvyks Auditorium teatre atei
nantį trečiadienį vakare.

8uririnkiman rengiasi eiti 
daug darbi n i nkij. Ncatsili«>ka 
nei radikalų vadai. Ir šitie no
ri nugirsti Arkivj-skupo kailių 
apie žmogaus teises. Nes pri
verstinų kareiviavimų Arki- 
vyt>ku|>as vadina neteisėtu 
daiktą.

Susirinkime l»e svečio Arki- 
vysku[M> kalliės dar musų Ar
kivyskupas ir miesto majoras 
Tbompson.

Kuomet andni tas gerbia
mas Arkivyskupas atkeliavo 
į San Francioeo, keli “džin- 
goistaiV jį įskundė šalies vy- 
riausybvi. Jie sakė, jog kelio
nės metu ant garlaivio Arki- 

’ vyskupas nepakilęs, kuomet 
■ buvo grojamas Suv. Valstijų 

ininas. Reikalavo Arkivyskiųių 
sulaikyti ir grųžinti atgal 

f Australijon.
Pasekmėje pasirodė, jog 

4 jų akundns buvo nieku nepa- 
[ matuotas. Nes Arkityskujms 

dauginu turi išminties ir Jab- 
jaus gurbui kas yra gerbtina 
už tuos visus skundėjus ėmus 
krūvon.

: Vyriausvliė visgi ijciiujieikė
tų įskundėjų. Tik pankelim>, jog 

| negyvuoju toki įstatymai, kat- 
. Tais pasiremiant butų galima 
Sfaportiuti Arkivyskupų.
• Daugeliui rūpėjo neįleisti 
šion šalin žmogaus, duriai žmo- 

Enių užtarėjo ir teisybės tskel- 
įbėj...

F u

Lietuvos Ribos.
Kų tik išėjo iš *puudotf 

Boumlarie- of Litliun- 
Jonas Žilius, M Am be r 
Litliuanian Delegates 
Peace Cnnference at 
192t»,. ty. . Lietuvos 
Parašė Jonas Žilius, 
Lietuvos Delegacijos 

Konferencijos

[‘•The 

nia by 
\>f the 
jfo Lite 
Jftiris 
‘Ribos.
'nary- 
prie Taikos 

^Paryžiuje 1920.
Tn brošiūra yrn «kė*tai at*. 

spausta ant dešimties* plačių 
Jajių ir turi devvniolikų nc- 
įenklintų puslapių ant laitai 

rangios poperos. Prie brošiu- 
b yra pridėtu du žemlapiu.

Brošiūroje yra dvi nepažy
mėtos istoriška bei geogra
fiško dalys ir prakalba. Pra
kalba užimu vienų puslapi, is
toriškoji dalis užima 12 pusla
pių, geografiškoji užima šešis 
puslapius, šešiuose geografiš
kuose puslapiuose didesnė pu
sė taip gi pavesta istorijai ke
lių mus tėvynės dalių, būtent: 
Mažosios 
Palangos
JŲ-

Pačiam
nių Lietuvos ribų palikta tik
tai trys paskutiniai puslapiai. 
Juose parodyta, kur sulig au
toriaus nuomonės turėtų eiti 
Lietuvos ribos, bet nepadnota 
statistikos žinių, knd jos ten ir 
turėtų būti.

Aitais laikais istoriškos ži
nios, parodančios kaip buvo 
praeityje, mažai įveria. Pats 
autorius 'rašo: “The Litliua- 
n?nn dn nnf etnini thi« bi<to- 
rical LilhuanU“ (Lietuviai 
nereikalauju Lietuvos kaip ji 
buvo praeityje.) Todėl musų 
laikais rašant apie Lietuvos 
ribas reikėjo kuodaugiausiai 
surinkti statistikos žinių, pri
risiančių mus rvikaluvimų tei
singumų. Visi platus reikala
vimai nepasirėmusieji statisti
kos žiniomis, kenkia mus rei
kalams, nes mus priešai pai
ma tokius lietuvių raštus, pa
rodo diplomatijai jų reikala- 
vimų didumų, jų prirodymų 
mažumų ir padaro išvadų, kad 
lietuviai reikalauja ko jiems 
nepriklauso.

Autorius nuo baltgudžių at
rėžia Lietuvai labai .daug: 
Gardinu, Sokolkų, Biniystok, 
Rožany ir Slunim. siekdamas 
Baranovičių. Tuom tarpu vo- 
kii*čiams atiduodu Tilžę. Ra
gainę, Pilkam), Širvintų ir Kta 
liųs-nus, jiųi nekalbant apie 
Gumbinę. Mums išrodo, kud 
pfetinė Lietuvos riba turėtų 
apimti minėtuosius Prūsų Lie
tuvos miestus, pankui mų» Viš
tyčio eiti j Vygrių ežerų, iš 
ten upe Ančia iki Nemunui, 
paskui Nemunu iki upės Ber
žiniai. nuo Boržunos iki Neru- 
riiii ir toliau tai p kaip parody 
ta ant 
lu-veik 
kalbos 
lapio.

Brošiūros žembijiini labai 
gerai ats|uuisti. Neblogai at
spausta* ir tekstas, tik per- 
daug pakrikęs. Eilučių tarpai 
dažniausiu m^eestetiškai dideli.

Ant jos nepažymėta nei kur 
ji spausta, nei kokia jos ka1- 
na.

I

ra-

Lietuvos, Unkštos, 
ir Aknisto teritori-

nuvedimui dalia r t i-

zentlapio. Pats Žilius 
tnip parodo Lietuvių 

ribas ant pirmojo lem-

Nėra Pagelbos.

Atsimainė laikui. Seniau 
Praneuzija si ulė lenkams viso
kių pugelbų, šitiems pusiketi- 
nus paniukti visas už savo ma
žesnes kaimyningas tautas.

Lietuva ir Praneuzija
Nuo vieno asmens buvu

sio Paryžiuje Mo mėnesio 
pradžioje gavome asmeninį 
laiškų, kurio visas turinys 
yrn taip svarbus, kad neiš- 
kenciame nepatdpinę.

“Draugo” Redakcija.

Siunčiu Tamstai painfor
muoti laikraštį “Ohščee die- 
lo.“ Jis eina irgi Prancūzų kai 
ba. Tai organas rusų viaos po
litikos ir diplomatijos Prnn- 
ctfzijoje.

Šitame laikraštyje įdėta pro
tokolas posėdžiu, kuris įvyko 
pas rusus gegužio 20 d., kuo
met jau “Rusijos“ diploma
tai paėmė naujų - liberališ- 
kesnj kursų neg buvo pirma 
— atstovaujant rusus čia Sa- 
zonovui, o pačioj Rusijoj vei
kiant - DeniMnni

Šiandien — oficijaliai rusus 
atstovnuja — Rusijoj M’ran- 
gelitų Paryžiuje — Milukovas, 
kng. Lvovas ir kiti: vis žmo
nės “pažangesni” ir “naujo 
krypsnio.”

Savo tų rezoliucijų jie sura
šė, kuomet jau buvo gavę iš 
Londono rusų pareiškimų, kad 
rusams Paryžiuje reikia pri
pažinti Lietuvų de fakto ir.de- 
jure, kuomet ]>o Paryžių vi
sokio plauko diplomatai, y]iač 
unitus nepalankus, visur kal
iojo, kad prancūzai įteikė 
mums raštų apie pripažinimų 
įle facto su žadėjimu greito iš
rišimo pripažinimo de jure 
drauge su kitais aliantais.

Rusai tiek tikri atgavimo 
plačios Rusijos, josios senose 
ribose, kml kitaip ir nekaltu 
apie tautų apsisprendimų: 
skelbkite savo neprigulmybę
kaip tik norite, kml ir kunplp F 
einusiai reikalaudami tautybei 
teinių. liet ne kitaip knip išvien | 
su Rusija, fttni Lietuvai (ir j 
Pabnltfjai) misti programas!..' 
Tų jie verkia viešai, kartoja 
privačiai... Taip dalykams sto
vint musų čia diplomatija nuo I 
kurio laiko ėmė lemties po ru-, 
rų politikos atramai*... Sis tas 
įvyko Lietuvai naudinga....

Kaip kitur, tuip ir čia siū
lai politikos sueidavo j “Dali- 
los” (gražios moteriškės 
Red.) rankas. Ji teikdavo 
nurodymus, ir informavo vedė
jus mums ]iavojingo net 
žtai priešingo alianso. 
laukėme, kud Rusijos, 
los” orijentuotės žmonės 
pasišalint i, gi juos pakeistu 
veikėjais nevien mums priei
namais, Ind ir remenriais mu- 
*ų tautos aspiracija*, kiek- 
remti jiems galimu(!) šian
dien turime viltie*, kud 
►avo fronte su lenkui* ir

“fronte“ au rusais luimėmtne 
kas mums reikia, bile inuš*ų 
politikieriai ant vietos batų 
kantrų* ir neklausytų s gentį? 
stumiančių mus j kruvinų ko
vų su priešais ant frontų, ir 
bandančių ardyti nuisų šalies 
santikius su Praneuzija. Tnip 
duromn, idant Lietuva “drau
gaudama“ su viena šalimi, 
neturėtų sau dar ir kitos drau
gės, su kuriaja šiaip antaip 
skaitytis reikia pasaulinėje po
litikoje, knd ir tokiai Anglijai, 
nuo kurios jau baigia atskil
ti Airija. Egiptas, Indija* Ka
nada ir tt. ir tt. Anglija dėlto 
jau rūpinasi patylomis savo 
mokytojais liaudies mokyk
loms Lietuvoje.

Lietuvos diplomatija Pary
žiuje išeidama ir to. kad om- 
ne trinuni pcrfectum, jvcdn 
į Alijansų Lietuvos su Anglija 
dar Prancnzijų. 6į nevien at
kreipė savo domę j tai, liet 
pradeda dėti ir savo širdj.

Musų p. Lubic-Milošo “L’A- 
lliance dės Etai* Baltiųuea“ 
(Baltjūrės Valstybių Sųjunga) 
pradedama vyįcdinti. Visas 
tos jdėjns apmatas jo buvo su
statytas dar jam liedirbant 
Užsienio Reikalų Ministerijo
je - prancūzų valdžiai. Jo
jo mintys kokiam laikui bu
vo nuslopintos rusų — lenkų 
inijierijalistų, kurie buvo be
pradedi) {tikrinti prancūzus 
(’lemenceau ir kitu.-, kad Lie
tuvų geriausia pasidalinti ru- , 
Nitus su lenkais pusiau, o ki
tos j wibal t i jos visai neminėti, 
tarsi nei nebūtų buvę. < 

(Daugiau Bus.).
■■ , ■■■■■

ŽEMAIČIŲ. 
VYSKUPIJA.

DRAUGAS

DR. G. M. GlaSER
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SERGĖKITE SAVO AKISI

Motor Varoma — Ne

reikia ranka sukti.

Federal Electric Fonografas
SIU niaJttn* yrg ęrall it polluro*. Jo» tona* yra ęraiua 

malonu* tr nereikia Jo* ranka aukU^ ka* augaiUa* viaa <r» 
tunu tono.

Tiktai $5 lškalno
rrtauuy* Jum- itcna lt Utu nuUluu | lu-y namus 

JeiKn <*l koMnmUt-t* < muih<»»Tnllli !>ll«m Rompanl- 
lo*. UkuMu* cnHmu .Mokėti MtSnralnMa

VKUER.UJA! KLUONU DVI
KIKKVtKVC PinKTNIV.

dvraMka ptu/aoKrapli kurio kaina puaiuaiua kieki (pųąių 
Atvntųiolute') ornt Vieno •* n>U*t> Electric Krautuvių, a, 
lk*imite Jo* baisa. *, 1 f

COMA1ONWEA1.TH KDISON

Electric shopo

t ■X

• JJ

Šešta

-L:

p • T4L Dro*«e 34U

i Dr. C. Z. V eželis 
! IJKTlVtS 1IKNY4MTAN

**■>> » mo 'M • ♦»h 
4>.i»l« nuo 4 ty* > nuo 
40. AMJhANR AFBjrVK 

arti IT-to* Q*t*4*

OR. J. SHINGLMAN 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4830 W. 13 Bk 

Kanus 44 Oourt
W« 14M W. 44 Airtor 
T*l*r»M* Clapro 1414

» , oape Cte*ro <»
M AI II AM K tJETCVUKAl

------------------------------------ , --------------------------------------

«---------———

r

v.1‘.

grie- 
Suri- 
Dnli- 
gavo

Kauno Vyskupijos Ka|ritu- 
la susideda iš sekančių ypatų:

Pralotai: J. MaculeviriH,
Pr. Pacevičia, vysk. J. Skvi
reckas, A Dambrauskas. Pov. 
.lunuševičin ir K. Alšauskas.

Kanauninkai., K. Šaulys, 
K. Paltarokas ir A. Alekna.

Garbės kanauninkai: Pr. 
Landtliergas, Pr. Kriski jonas. 
Br. Lausas, Jonas Valnvičia, 
Br. Zongolas, St. Jakubauskus, 
P. Legeckas, A. Kryžanmis- 
kils. Jul. Macijauskas, ir Pr. 
Urlmnavičia.

Seminarijoje yra 6 kursai: 
keturi teologijos ir du f Uosti- 
f i jos. Klerikų pradžioje tų Pie
tų buvo išviso 88.

Dekanatai yra tie patys kaip 
seniau: Alsėdžių doc. kun. 
Korzonas, Batakių kun. Mo-, 
tūzo.*, Ežerėnų kun. Krvža- 
nauskas, Joniškčs knn. Jnsen- 
skns, Kauno kun. Prancketis,

Gal Is-nkijon ir butų pate
kę tie juodi puslaukiniai ka-

Praneuzija pageidavo didelės reiviai. Deja, Vokietijos gele- 
Ijcnkijos, kuoplačiausių jai ru- 
bežių.

Lunkai jMisitikėjo prancū
zai* Inbjaus kaip patys savi
mi. Tad ir pakėlė karę prieš 
Rusijos sovietus su tikslu pa
vergti Ukrainų.

J sprūdžių jiems gerai klo
josi. Bolševikai nebuvo pasi
gaminę. Kiek palaukus laimė 
užsisuko nuo lenkų. Atsisakė 
jiems tarnauti, kuomet bolšu- 
kai sutraukė prieš juos skait
lingų kariuomenę.

Lenkai ėmė šaukties pran
cūzų pagalbos. Pareikalavo ka
riuomenės. Bet prancūzai pa
tys nesiskubino eiti gelbėti sa
vo “»ų jungininkui.“

Tik nusprendė imt Vokieti
jų Lenkijon pasiųsti savo ko
lonijų juodų kareivių kelis le- 
gijonue.

I žinkelių darbininkai atsisakė 
tuos juodus kareivius vežti per 
savo teritorijas. .

'Juo tarpu bolševikai at
siėmė Kijevu ir kitus plotus. 
Lenkams darėsi via blogiau. 
Todėl jie suskato maldauti pu- 
gelbos tautų sųjungos.

Pati tautų nųjunga tečiaus 
neturi jokios nuosavos kariuo
menės, nei reikalingo kapitalo.

Sujungus tarybos nariai 
tuo reikalu kreipėsi j Angli
jos ministerj pinui ninku Lloyd 
George, ftis, iAklnusęs lenkų 
vargų, atsakė, knd Anglija ki- 
tuomet buvo perspėjusi lenkus 
nekelti karės prieš bolševikus. 
Bet lenkai nepaklausė ir todėl 
šiandien tegul žinosi.

Anglija, sakė jis, turi daug 
nuosavų vargų. 
lxmkįjon jokios

Negali triųsti 
kanuom*rnė*-

To negali padaryti nei Pran
cūzija.

Tik viena Amerika, sakė 
Lloyd George, galėtų pagelbė
ti lenkams. Bet ar ji panorės, 
tai jau jos reikalas.

Podraug Lloyd George pa
reiškė, kad tautų sųjunga sa
vo kontrolėn niekuomet ne
gaus kariuomenės. Gi be to 
sųjunga, kaipo tokia, yra tik 
vienas lavonas.

Taip ir nuėjo niekui* tio 
visi lenkų imperijalistų pasiti
kėjimai. v

Savo keliu Rusijos sovietų 
armijos varosi pirmyn. Jei 
lenkni neišreikš viešai esu ]- 
veikti, visai Umkijai galės bū
ti blogai.

' Ir kas gali inisakyli kad 
nuo tų nelemtų lenkų žygių 
neturės ottkeolėti ir pati Lic* 
vos rrspublikn. Nk karės vie
sulą gali iš naujo paliesti Lie
tuvę.

Krakių kun. Bitis, Obelių kun. 
M. A. Priulgauskas Panevė
žio kun. Grabys, Ritavo kun. 
Macijauskas, Skuodo kun. 2a- 
deikis, fiiaduvos kun. Sanųius, 
Aiillavos kiln. JuhČ(*uskas, l'k-‘ 
mergės kun. S'pakevičia. P. 
tonos kuh. Jarhštamiii'. Vnri jų 
kun. Dattiuševiiia, Vclionos 
kun. Dočkus, Viekšnių* kim. 
Novickaš, Kuršės kun. Pr. Lu
kša ir B. Didžgalvis.
Kaip Kaune, taip ir kitur ni- 

gal yra ntimtos nuo muskdlių 
visos buvusios Imžn. jr vifc* 
nuolijos ir yra pavestos glo
bai kunigų.

ljiike karės iš kitų vysku
pijų buvo suvažiavę 33 kuni
gai, kuriuos dabar jų vysku
pui atgal pareikaiavo pagrįž
ti. Parapijų su fili jomis, prie 
kurių yra kunigai, apie 4 šim
tai. Skaitlius kunigų be maž 
ko yra senobinis: apie 7 šim
tus, bet tikinčiųjų skaitlius 
kiek nupuolęs: apie 7 tuksian
čius mažiau, kaip buvo prlhll 
karę.

Kauno vyskupija labai grei
tu laiku pajus štokų kunigų 
po išvažiavimo yvetimų vys
kupijų kunigų ir jeigu tiek 
mažai bus klierikų įr toksai 
bus bauus įnirtinguma- 4>*a- 
«iškių tarjie.

Kuo pradžios lig šiam 
laikui išmijė toje vyskupijoje 
apie 150 kunigų:

Klebonai: K. J. Adamuvičin.
I. Augulis, 1*. Augutis, J. Iiul-r 
vaėas, .L Bnrncvičio, l’r. Bur- 
šys, J. Bogužas, P. Barauskas,
J. Budrys, S. Buln, A. Cese 
vičia S.’ Kaklauska.-*, K. Čap- 
ronis, M. Daleckis, J. Demen- 
tas Dnakevičia Kl, P, Barcv- 
vičia, J. Staniulis, M. Požėla, 
T. Sonda, Pr. Rmlžvila^, 5. 
Pavilionis, J Daunaravitio. J. 
Edintas, J. Einoras, J, Prauc- 
krvičia, S. tiabrilavičia, \J. 
(laudešis, J. Gmtda, M. Gul
binas, D. 1111 b ras, Mari. Jau 
kau.*kasr Pr. Jasinskis, A. 
Ji:<< vit in, i'. JursKis, J.-Kar- 
čiiiuskls, L, Kanlnkis, L. Kc- 
ravičis, K. Knzminskis . L 
Kviatkuskas J. Lipneviela.

Smiltino* tora! nriulkinti Akiniu 
ibiu *al«l»rflnlmu 4*1 aki*.
IKuomsl tl» kaat* tiau **l«oa *kau.

44)tmo. kaomat ralfti* Itcja*! t km

S*or^*t akaitai ar Nhxi ar iii- 
tai. ta! tuomet m lenktai, kafl- 
relkla Jutu* akinių Mapo 14 net* 
patyrimai priduoi Jutna gortaualž * 
putarnarttna ui prlctnazna kaina 
tirt taip temai not Iki 4844.

JOHN SMETANA . 
Aklų Specl jalistas . 

1801 S. Ashland Av. Ohitago 
J Fųnamhia* •ntrlktanui* djkal.

Karnpaa 14-km r»tT^x. 
?3-ėtoa lotio» tirt PlatCo aptleko*.

Kambarį* 14. 18, 14, 17 Ir 18
Tf-mjkHr | mano (mrato.

■ Valanda*; nuo T. »aL taryto Iki 4 
> raL vakare. l'aDsdSIlau. Karodo- 
i ml* Ir Prtayttutnl*.t • *....... -v

»
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Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
IJKTVV1S AJUV SPFCTALISTAS

<l.u akių

Jlm* r*l»<x *val*v» 
_ Mt *«r, 

~ ~ Vu-.un.. iua
ir «*«l4r**ala> kiurAfl* **l« kra4»«* ak**, 
kaiarakl*. aaml«<1*. artlkru akw (Mada*, 
lmr«ma rtfranuoaa luini |iar*4*^lM m*. 
Maaataa >1*14** AJdalal prttalkanil Iriai*. 
Itat t*H ir «IU ina:a*t>«ma y**l»*ia Ukrat- 
kltr m ra r**»Jiu.u Ir vark** auuMM* m*- 
kirkla*. 4>I**4m: nu* U Hd * vakaru. Na- 
a*hMt>to r.uu U iki i v»L po platų.
1558 W. 47th St ir Ashland Av.

r-Mm.. K>t«vrr *B.
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clytlylojn* ir Clitrurpm 
OHmm: 1747 4g. 47Ut M..
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TH. Rouhrrard 1W -- 
Re. 2414 W. 43rd Street.
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Dr* M. Stupnicki
8107 8o. Morgsii Street 

cHictoo, tmion 
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IŠ LIETUVOS,

EXTRA ŪKĖS.

Krikšč.-demokratai 
darbininkų klausimas.

EATILV HARGEVAS - 
parsiduoda • kambarių rak a adai 
parduodu piltai

«. o.
nu So. Emerald Are. tlitcago. IIL 

ant antrų lobų

PARKnirODA ”
* Groavm* ir Krodfhė iirtnvtų angy- 
Į veniojo virinio. prU fcv. Jurgio boi. 
f nyėio* nrt*4aatl* pardartam pntiralt 

aat vKtoa (
•t» W. M SL| j 1L_. _ ■ _»i._SS>

. . PARKU) LODĄ
į , pu»ė akro t*m<« au 5 kambarių at*. 
i j l»» platvnkartų poaėj llaluvtų apgy- 

[ 'vanta. »l*ktr«* ėvlv^n. ptv>kA 66
f 1 Prllmalu lot* arba automobilių. Al-

J atfkttkita:
- A. CHERNAFHKIH,

3U9S Auburn Ava. thfago. TU.
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Ant pardavimo arba mainy
mo j miesto namus. Su užsė
tais lankais su gyvuliais, nm- 
šfnomis ir visais padargais, 
160 — 80 — 60 akrų $14,000 
kaina, jmokėt reikia $5.000 
įjaiuua puslOlt ^vru uKiiuuKu 
iš pinuos dienos. Parsiduoda 
iš priežasties senatvės, atsi
šaukite tuojaus laišku arba 
atvažiuokite, nieko nelaukda
mi. Ūkė randasi geriausioj 
Slieboygan Countv apielin- 

j kėj. Nepraleiskite Šios progos 
mes suteiksime visa reikalin
ga pagelbą dėl užvedimi u- 
kės. Kreipkitės pas pirminin- 

, ką:

Lietuvių Ūkininkų Draugijos.

P. A. MAŽEIKA.

Campbellsport, Wis.
R. 4 Box 56

I

Lietuvis Fotografistas

M. PAUKŠTIS
Specialistas dėl gropų, vestu
vių ir familiju, Fotografojn 
dienomis ir vakarais. Darbas 
kiekvienam užtikrintas. Taipgi 
,4 oi nu padaro di
delius — maliavotus. z- 
Valandos: nuo 9 ryte iki 10 
vakare, gi nuiėlioniis, panedė- 
Iiais, seredomis ir pėtnyčiomis 
9 ryte iki 7 vai. vakare.
2743 W. 47 St. Chicago, HL 
Telefonas: McKinley 5941

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angįlik oa Ir liet u nik o* 

kalbų, aritmeUkon knyrr-d’.tio. ate- 
nografUoa typ*wrttmg. ptrklybo* tot
alų, Suv. Val*t i*tor:;<«u abalnoo lėto- 
rijo*. geograf'.Joa. polltlklnė* *kono- 
mijo*. pllletyvu*. .dalllaralyatta.

Mokinimo valandom nuo • ryto ikt 
4 vaiandoa po pietų: vakarai* nuo ( 
Iki 14 vaL ~ ,

3106 8o. Halsted St, Chicago.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 S. Halsted St., Chicago, IIL
Kurte šaunate paveiksiu* li Uetuvoa 

neatldeltodaml pridarykite daugiau* arba 
dideliu*. M*a perimama aonua padarome 
dideliu*. Sudedam anl vieno U kelių *kir- 

t u » rurtruJ' "•* *
Traukiame paveikalu* namuoee. prie = 

Hatayčlo*. rtMlguaa. vaaolljo**. grupn*. S 
pavieniu* Ir tt Darba atliekame kuo**- S 
rlauaia. Phone Drovar «J6» =

i
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KrikŠč.-demokr. pilni ener
gijom ir noro kodaugiausia pa 
si darbuoti visos Lietuvos ir vi
sų žmonių naudai , o ne vien 
savo partijai. Jie trokšta, kad 
Lietuvoje visi, kiek tik gnlima, 
bfltų laimingi ir tai stengsis 
vykinti gyvenime. Jų progra- 
me daug vietos paskirta darbi
ninkų reikalams. Jie nori prifc 
vesti ir įvykdinti, kad tarp 
darbininkų viešpatautų sutar
tis ir vienybė, kad pakiltų ap- 
švieta, kad butų apsaugotas jų 
dorinis gyvenimas ir užtikrin
ta materijalė gerovė.

Kas išklausė tų visų iš kr.- 
dem. pusės padarytų pažadėji
mų, lauks ir reikalaus, kad bu
tų jie įvykdinti. Ir, ištiktųjų, 
iiti turi buU vykdomi. lo rei
kalauja šventa teisybė. Bet 
šiuo žvilgsniu turi būti at
kreipta atyda abiejų pusių j 
pažadėjimus.

Pažadėjusieji turėtų steng
tis ir, be abejonės, stengsis, 
savo pažadėjimus išpildyti, 
bet negalės, nors to nori, iš
pildyti viską tuojau?. Ir ga
vusieji pažadėjimus turi at
minti, kad pažadėjimai neda
li būti įvykdinti staiga. Tam 
dalykui reikia ir gero ištek
liaus ir laiko ir kad nebūtų 
kitų kliūčių.

Kad kr.-demokr. partija ga- 
lėtų įvykdinti Lietuvoje savo 
pažadėjimus, darbo žmonėms 
padarytus, turi turėti nemaža 
pinigų. Jų, beabejo, tai trūks
ta, nes ji jauna ir susideda ne 
iš kapitalistų. Jei amerikie
čiai lietuviai jos neužmirš ir 
parems jų užuojauta ir pini
gais, tai jai bus daug leng
viau vykdinti gyveniman pa
žadėjimai. Ir tai ims nema
ža liko visi pienai pravesti.

Kitas dalykas, kr.-demokr.

partija turėjo, turi ir turės 
daug priešų. Jai- yra laisva
maniai ir visokios rųšies ir j- 
vairių šakų socijalistai.

Socialistai išsisvajoję, kad 
jie vieni tik gali Imti darbo 
žmonių “globėjais” ir kad 
jie tiktai teisingai gali aprū
pinti darbininkų reikalus, ne
pritars goriausiems sumany
mams, jei jie eis iš kr. demokr. 
pusės. Ką nepritars, tai butų 
nedaugiausia da vargo, liet 
jie agituos priešais, jie klai
dins ir trukdys. Jų fanatiz- 
ųjas neleidžia jiems kitaip el
gtis! Nes, k«R tai, mat, ma
tė, kad nesocijalistai galėtų 
darbininkams kų gera pada
ryti.

Socijalistai statys kliūtis ir 
dėl kitų priežaščių. Jie smar
kiai yra pikti, kad Lietuvos 
Styigiaiuųjįune Svirne nę jie 
turi didžiumų bjlsų, bet jie 
nori turėti. Todėl jie stengia
si kr-demokratams kenkti, 
kad tie komažiausia galėtų pa
daryti naudos ypač darbinin
kams. Jei tai socijalistams pa
sisektų, tuomet jie turėtų ar
gumentų prieš kr.-demokr. 
Sakytų, štai ■jie nieko gero ne
padarė, o mes tai padarysime. 
Tokiu bodu socijalistai, man 
rodos, norės prieiti prie lai
mėjimo kituose rinkimuose.

Aišku, kad reikia įvairiais 
budais remti kr.-demkr, par
tijų, idant ji ir darbo žmo
nėms ir, visiems Lietuvos pi
liečiams galėtų ppdaiyti ko- 
daugiausia gero, kad savo 
nuo veikliais užkirstų kelių vi
sokiems socijalistams ir ki
tiems jos priešams jų niekin
ti ir stumti j šalj ir kelti žmo
nėse visokius sumišimus, ne- j 
sutikimus ir ardyti jų vienybę. |

X ’ V.’ K. I
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DEPOSITORS STATĖ BANK
4633-4637 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILL.

$6,000,000.oo Milijonų 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, Slavisb, Kroa 

tian, Servian ir Jewish.
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LIETUVOS PREZIDENTAS PAŠA
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AA, ADOMAS A. KJLKAJLAVKEAM, SEKAS OLAI KAAAC.
A* labai įtrcau p»r < mala*. nu*)abn*j«a pllvali* buvo. Dl*p«p 

•U*, nevirtaimo* pilvelio, aualabn«Jimaa. Kraujo, lakatų. Nervu ir 
ateina* *p«kų nu*tojlma* viso kūno. Ir buvau nu*toj»e viltie*, tad 
becrveaalu. Vl»ur leMcoJau eau p***ibca, neeifalUJa* vlaoje Ameri
koj Ir ut rūbelių, bet niekur nec&rau tavo rrolkatal parai boa.

Bet kada pareikalavau Balmaro* valatų, Bltterto, Kraujo valyto
jo, Nervatou*. lakatų tr R*um*tl«mo ryduolA*. ta! po ruvartojimui 
minėto* gyduolė* pradėjo mano pilvą* aUdgaut, atlprėU. gerai dirbt. 
Srauja* UatvaJė. Nervai ml *tiprtal dirbti InkataJ atatgavo. Keu- 
matlitna* pranyko, diegliai nebebadė po krutina Vidurių rtllma* 
Iknyko po ulmullmul naų Ilgų. Bėglu S mėnaalų lAgardavau ka* «a- 
vaitė po J>ute)| Halutama. Blttaria, ir po I mėn. tavo pavalkai# pa
maliau tokj aktrtum# kaip tarp dieno* tr naktie*. Dabar Jaučluoe 
•magiai ir a*u llnkamaa ir 10*0 arklų dėkoju Halulara* myllMų gw- 
radėjui tr tinklu vtaatma aavo draugam* krelptiee prie flalutara*:

8ALVTARAB,
< HEMICAI. INSTITl’TK Haltrėna>. Prof.

1707 Ho. Ilalrt.vl St., Tclrptione Ganai 4417, - Chlrago, m.

Pirmutine Lietuvių Valstijine 
Banka Amerikoje

MFTROPni ITAN STATF RANk
wmi“| lllfc I 11 Wl 11

Z

1

n

2201 W. 22nd St., kamp. Leavitt
Tos Bankos saugumą gali spręsti iš to, kad Ji yra po kontrole 

ir priežiūra IHinoj&us 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 į visas pasaulio dalw trumpu laiku ir sau
giu budu. . /

Pirmas pasikallsjimas tele
fonu tarp Kauno ir Klaipėdos 
įvyko 3 gegužio. Kalbėjosi su- 
aisiekimo ministeris p. V. Čar
neckis su Mažosios Lietuvos 
Tarybos pirmininku p. Broku.

Lietuvos Valdžia susitari fu 
Klaipėdos Krašto Direktorija, 
kad j Klaipėdą bus vežami 
Lietuvos javai, o iš ten į Lie- 
<livų gajvijai ir arkliai. Javus 
Lietuvoj supirkinės Klaipėdos 
krašto atstovai, o galvijus ir 
arklius Klaipėdos krašto su- 
pirkinės 'Lietuvos atstovai. Į- 
veŽinias pakaitom įvardintų 
prekių per Lietuvus-Klaipedo* 
krašto sieną bus laisvas nuo 
muito mokesčio.

Kairėje Nemuno pusėje TX- 
žės ir Ragainės apskričiai su
darė naują seimą. J jį tapo 
išrinkta “Vokiečių-Lietuvių 
Buntos” (turbut Sąjungos) 15 
narių, Socinl-deniokratų 13, ir 
du lietuviu tautininku Pinti
nių vaisiai 6 gegužio būvi dnr 
nebenžnaigti. Tikėtasi trečio 
lietuvio tautininko.

Visos šitos žinios yia imtos | 
iš “Vienybės,” išeinančios I 
Kaune N. 19. Gegne 12 dien.

I

AR ŽINAI?

Jog reikia išmazgoti pieno 
bonkas pirm negu grąžinti da
lytojui. ’

Jog džiova išgydoma, jeigu I 
į laiką augau ta.

Jog tavo priedermė, kaipo 
pilietis, pranešti apie peržen
gimus sveikatos įstatymų.

Jog pirštai ir rankos did
žiausi nešiotojai ligų.

▼ •• ••• . t >*•*uug virpijniia* urpi liauju 
mupę.

KE ATSTOVUI THE CHES1VUL
SHOE MFG. COMPANY 

BENDROVES
KAD LIETUVOJE REIKIA KUOGREIČIAUSIAI STEIGTI FABRIKAS.

FABR1K0S LIETUVOJE TAI YRA JOS EKONOMINIS IŠGANYMAS

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

Tūkstančiai Lietuvių Amerike viską deda kad pagelbėti Lietuvai likti Ne- 
M 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 Th-" Chesnul Shoe Mfg. Co. (Čeverykų išdir- 
n byslės Bendrovė).
" ......... ■ 

Todėl kad čcvcrykų fabriką Lietuvoje yra reikalingiausia.
TodcTkad ją yra lengviausiai įsteigti ir vesti.
Todėl kad su mažiausiai kapitalo gilima pradėti.
Todėl kad duos daugiausiai pelningų darbų darbininkams.
Todėl kad atfičš genaus) iiuusunų nni jūrių pinigų šrrininkams-savininkanis
..... B

Tai ko laukti? Reik pradėti tuojaus! 0 pradėti lengva, nes reik pasidėti tik ■ 
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 šėrų!
Kiekvienas šėras turi balsą.
Galima pirkti ir vieną šėra tik už $ 10 dolierių arba daugiau.
Siunčiant pinigus arba norint informacijų adresuok:

&

su

THE CHESNUL SHOE MFG. COMPANY S
395 W. BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS. S

Ši bendrovė nėra surišta nei su viena kita bendrove.

I

k.

MO ŽENKLELI U 8 WBK) 
STYBtS BONŲ.

Panedėliais .Sėreaomis, Ketvergais ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. Utarninkaia ir Sukatomis nuo 9 vai. ryto iki 8:30

BANKOS VALANDOS:"

Cblragn. III.

Parsiduoda •’Dry Goode" Krautuvė 
areliu laiku. Blalil* HUrbtaa X metai 
kaip rr»eau ant virto* Prinlaatia 
pardavimo pirkėja* patiri ant na- 
toa.

AtaUauklta: 
saas fk HalMrd str.

A.VT PARDAT TMO
4 kambariu mr-dlnla natnvha. gra
liui virtoj J*ar*i4uuda pigiai. Al- 
■lAaukltr ncdMInJ 16 ryte Iki T vaka
re

4MO Ardirr Arc.
prtr Oaalonl (40) Are.

, -

M#
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* I 
-
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1

)(clkallnr<» rieto* malirnia vaiko. 
Mama. geruoae namuoa* Paliudiji, 
mal rtrlkallbrt AtmAauMte J <IUM- 
rm'» H»m<- Cit y Ifatl.
H’atarbory, Conn. tarpe > 1 :6* ir 
1:06. arba ra*) lute |>rUtva>laml l»a- 
IloAlJltnaa
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S. L FABIAN,A. PETRAT1S

Roulevard 611

tora
gražų bąlsą. Kaina 
00. 1.41 Imi paranki j 
tuvą pantivcžti.

Kitu modeliai gramafoną kaina nuo $15.00 iki $400. 
Kitur ui prisiuntiiną n erų o kuo jame.

Krautuvė atdara Nedėliomis visą dieną.
Nauji gražiausi lietuviški rekordai.

tai dabar laikas pernešti savo accountą 
į šią stiprią Valstybinę Banką.

Nuošimtis nuo

K KI KALIKUI ;L_
IiurA«r« J‘tMC*Jl4alnk*l.

Mirtk* Aoil VlL.k ttjL..

E4&35 Jaunavedžio PaaMskundinma ir Tarditoja. Diaiogaa. 
E4536
E 4537

Ned. Birželio [June] 27 d. 1920
BAŽNYTINIAM DARŽE

Grafonola <*. kuip ant 
paveikslo su geram du- 
lieltavaia springsata. mo- 

išduoda skambą ir 
♦50. 
Lie-

LIETUVOS VYČIŲ
Paskolos ir Taupymo Bendrovė
Atkreipiama otyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningus ir nuudotis pelnu Bendroves, kiid pririrašytu prie 
mimu Bendrovės kur galėsite gauti 10% ui tuupinamtm pinin
gu*.

Pabaigoje šio meto musų Bendrovė ušdirli* 10% kuriom i 
kiekvienas narvu pasinaudoju. Soririukimni a tribūna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9:0o vai. vakare, Šv. Jurgio 
l’arap. Svetainė prie 32 PI. ir Auburn Avė.

Jurgis Žakas, Pirm. Antanas Oreriingas, Rast
901 W. 33rd St. 3201 Auburn Avė.

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

Centrai Planutactunng Vistrict Bank
1112 West 35th Street

( Perviršius suvirs $6,000,000 00
Atdara: Panedėliais, Seredomis ir Subatos vakarais.

i ra plačiai lietuviams žinoma {staiga savo sąžintškumu, rupestingumu ir mo* 
kėjimu atlikti savo prideristės.

Parduoda draftus (cheklus) 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 popieras ir PASPORTUS ir ima už savo patarnavimo 
$5.00. Per šita ofisą'yra šimtai žmonių išvažiavia.

Parduoda laivokortcs j Lietuva ir visas kitas svieto dalis ant geriausiu laivų 
kompanijų per LIEPO JU, Danziga, Franci ja ir visus kilus portus.

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

Biuras atdaras: nūn 9 ryto iki 6 vai rakate. Utaruinkaii>, Ketvertais ir Suimto
mis* iki U vai. vakare. Nedėliotum Mo 9 ryto iki 8 po pietų. /

rjvi:t£> ku*ce«t:na ra

NEMOKĖSI PINIGUS BF.REIKALO
Musu krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodam* oi fem taurią kainą. kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laiškuos drukuoti ir ofiso darbams yra naujau- 
rios mados. Užlaikau visokius laikrodžius, žiedus. Klubi
nius ir deimantinius; granmfonua lietu vilkais rekordnis ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iWir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mtuntaldkua instrumentus abakanėiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas: DROVER 7309

Gerinusių iMirbysčių gva rantuoti ant 10 metų, 
parsiduoda uz numažintą kainą, prie kožiu> gramafo- 
nb pridedamu 5 rekordu* dykni.

Pavasario Dainai ir Pakol Jaunas Tai ir Linksma* 
Piemenėlis ir pavasaryje, F. Petmuriuis 
Jonus Snukis ir Muušo Kelionė, Dialogas. 
Girtuoklis, Mėtavonė ir Pasakos Stebuklu. 
Spragilų Iliuim ir Slraxdciis. j.'uUaUssa.v 
Mieloširdystė ir Vai Verfia Laužo. Petruuakas. 
Mylimoji Polka ir Vestuvių Vairas.
Kas Suimtas Vakarų ir Jau Saulutė Leidžias. 
1‘fldi-sjiunuM ir Mazurka.
Ličiui u Tėvynė Musų ir Tykei Nemunėlis Teka. 
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė..
Darbiniilkų Mnnrlctė ir sukeikime Kovą. 
Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo. 
Alvito Ežero Bangoti ir PilvjBdą Valomi.

Knuliugų poriunfiaine koiutuu dykai.
Didrittiuiia Krautuvė (i rauta fonų, Knytjų, Auksinių daiktų

JUOZAPAS F. BUDR1K,

3313 So. Halsted St., Chicago,IIL

Visas pelnas paskirtas parapijos naudai.

Taigi gerbiamieji nepraleiskite progos, nes paskui sailėsilės. Jauni, seni, dideli ir maži visi širdingai kvie
čiami. nes bus puiki muzika p. J. Vamagio. Pradžia 4 vai. po pietų. -.K.
-.. (6t. . . ura, ura: visi ura, ant pikniko. t.v .. .
L'. .; t~ž ’ K nečia Dailės Ratdk. .‘t

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Šifkartes par* 

duodamos ant visų linijų.

Taupykite Piningus:
Perkant vistu savo RAKAN- 

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
R PIanus- VTCTOROLAS, SIU

P VAMAS MASINAS ir Lt pas 

į. JL*JL - P. IVORKA & SONS

NUO ĮSTEIGIMO IKI .šiam LAIKU, T. Y. NUO BALANDŽIO 
13 D., 1WLM iki BALAND2I0,13 D , 1U20 M.
Surmyta paminijiinui mrtų tukaktavių.

Kuomet Watcrbury’o lietuvių katalikų jaunimu* buvo dar 
■iorgnniuvęs, tada lietuvių tnutra ir tikylua j>ri* šai yocijaliaSai ir kili 
dauginus iKMiivkiiidamt kataliku*, ju Atardžimkuui ju<M jvaiii&ui vur> i 
tiįpte.

Tada kai-kurie gabesnieji čionai linini lietuviai katalikai, nejmnny-' 
darni kitokio budo npMginti nuo nedorų gaivalų, numanė puigli tauti- 
nžai-katalikiškų jau nuomoms dailė* <lningijų. kurios tiknln-i butų ru- 
pinties lietuvių dailėa reikalai*, vaidinti M-en'ūkus veikalus, rengti do i 
rus. blaivus pasilinksminimus ir kitaip prisidėti prie katalikifikai-tauti-1 
nio veikimo.

Tuo tilodn. balandžio 13 dienoje. l!*07 metuose, jauni WaUrburio^ 
lietuviai katalikai suėjo Inircliii ir jstrigė drajnati-kų draugijų vardu ( 
“Aidas" įgaliodami Vladų Lvšvin-l^ pranešti grrl». klebonui 1’. Šnaru-i 
šalčiui “Aido" draugijas įsteigimą lxaėinska* tuojnus tą išpildė ir 
•Ugrjžęs praneSė. knd klelumn* velijp'- lainiingos ateities “ Aido" drau-į 
gįjai ir pavelijąs jai gyvnoti po “Maldoa Apnitnly^tės’’ draugijosl 
“karteriu" ir taip-gi naudotiem parapijos svetaine, tik šit tn išlyga, kad Į 
kiekvienas "Aido" narys bei narė bntų dori lictuvini-kr.talikiii. |ntci-j 
gėjai šios draugijos buvo: V. Leščinskas. M. Braraunluis, J. Eringis, A.' 
Valiinticjus. I’. Jonaitis. A. Pctrukuniuiė ir A. K; . in.iusknitė. Binnu-

' tl’nčn valdvlsm Li.'du kii- usm ii ■ tilt ooiiiiil, 4 K .HBvii »*••«!. 1#» a , i' i • IU llHJiJ-1 .4, 41IAU MtėUl* t k ii<* |l
tmmkė—A. Pclrakouiulė, iždiiiiiikiis J. Ėringas.

Pirmas vaidinimus buvo *'Zt nt.-s dri jutood r," ladaudžio nn-nesy. 
jo. 1907 m. Nors mažai j»elnė. nes apsimokėjus išlaido*, liko v <s tik1 
dešimts centų, vienok vaidinimas nusisekė neblogai ir nariai nenusimi
nė tuo uuotikiu, bet įgavo dauginu « orgijos.

Pinno Kusirinkiniu, nuo įsteigimo, buvusiu gegužio .j <1., 1907 m., 
kai kurie nutarimai:

• 1) Kml “Aido” drangijoK narini bei narė* kallstų grynai lietu
viškai draugijos Kumrinkiniuos*.* ir stengtųsi gi ;l»ti įs i nesigėdyti savo 
kalbos kituose vitėuoM* susirinkiniuo^e. • į]

2j Paėmė “ Užburtos Kunigaikštis" vaidinti.
3) Nutari' parašyti laikrakčiuoitna utaišatikitną j lietuvius katuli- I 

kus, idant rvmtų “Aido' draugijas veikimą. Parašyti apsii inė A. Pct- I 
rukoniutė ir V. LeščinskaM.

Atnišaukimus, relžkiantia priežastį įsteigimo "Aido” draugijos ir I 
joa tikslą, buvo sekantis:

“klės niotntnr minui, knd nuuų tnulUv'mi Lietuvoj, nclurALimi 
dar-gi laisvės, durliuojusi dd lietuvių apšvietimo, o uu-s-gi amcrikic* 
&ai, turėdami pilną liuoiybę, M-dinit* auti raukas sudėję, arlm pr.dei- 
diiiim liuesų laiką kur karčianu>jo I Vienok, kaip inuaų gnlmsnieji vei
kėjai Lietuvoj turi priešų, valdžių ir lenku*, taij* ir mtm čionai kntali- 
kai turime savo priešų, musų aucijoliatns, kurio neva akelbia vienybę, j 
bet visokiais budais stengiasi išardyti kiekvieną musų gurų užmanymą. 
Jiems rodos, kud viri katalikui yra tamsunai, nlzaganuviui, knd imlu- 
likninn visai norapi tautiniai reikalai. Tuo vardu jii vadina aoejjaii- 
Mų partijos reikalus. Kiekvienų katalikų parengtų teatrą u»ba šiaip 
kokį pasilinksminimą tie pr.išai išranda, buk yra negeras, nvprakilnus 1 
ir U. Nora išrietų nmsų veikimas kur-Ins geresnis prakilnichk ir 
šviesesnis negu jų. Ar-gi įneš, katalikui, gulime lankyti tokius socijn. 
listų vakarus, kur jie spjaudo nnt iij dalykij, kuriuos mes lcb.ausiai 
godojome? Ar-gi jnu ištiesi) csunic toki, kokiai* mux stato mus prie. 
*ai' Nonslami patarnauti visuoim m i ir parodyti, kati n< teisingos yra 
paskalos leidžiamo* prieš katalikus, mvs keli draugai uatarėuio įsteigti 
lietuvių katalikų teatralę draugiją “Aidas." kurios užduotimi btta vai- 
dinti . rengti pasilinkmnininini ir teatrai, žinoinia, mca vaidvsiinc tik 
tokius, kuriuose nėra nieko prie* tikybą bei dorų.”

Tolimesnis draugijos veikimas 1!W7 inclotmc. Buvusiame mitrume 
nudrinkime, gegužio 12 d., nuturi- lavintieji išknllx»je, nr tai eiles su- , 
kant, ar prakalbos arba garsiai skaitant draugi jus mmrinkinutuM*.

Veikalus “Tarp dilgelių roh's" buvo paimt nu niokintlcs vaidinė* 
mui. vienok tuo neužriganėiiinii. Vėliaus, rudeniop, t. y. sj>alio 6 d. , 
paėmė “Dėdė aivižiuvo" ir “THs mylimo*."

1'JtfS Malu \'< tl.iina.i.
Valdyti* mainė*! nekenčia!: pirmininkė—toji pati—A Kariiiau- ' 

skinte, raštininkas—M. Bnucanri.at nuo spalio G <L pastojo į vidų p les 
A. Petrukonintčs, iždininkas—J V. Komis j virtą J. Eringit* uuo rug
pjūčio. •

Šiuose meluose “Aido" draugija pasižymėjo didesniu veiklumu. 
Pradžioje sausio atvaidino “Tarp dilgelių rori*" ir vasario 22 d. "Dė* 
dė atvažiavo," o paruptos naudai atkartoja balandžio 2* d. Gegužio 
mėnesyj vaidino “Trys Mylimo#." Birželio 4 d. atkartojo “Tarp dib 
gelių i-užės" varde hv. Juozapo brolijos. Peluos pusiau pasidalintas.

(Daugiau bus). I
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Į f LIETUVIAI AMERIKOJE
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TUVIAI, 8UKRU8KITE.
I

DRAUGAS 5

1

Pasirodo, kad dar ne visi y 
ra pirkę bonų. kurie norėjo 
tai padaryti, Btai, vakar ga
vome ii vieno nedidelio mies
telio laišką, su paklausimu, ar 
da galima gauti Bonų ir kur 
juos gauti.

Taigi iiuomi pranešame, kad 
nors nedaug laiko beliko, bei, 
dar visi gali gauti bonų kai 
tik nori. Tų vietų lietuviai, 
kur nėra Paskolos Bonų Ko 
miteto, tegul kreipiasi į ‘Drau 
gų” (1800 W. 4Gth St. Chi
cago, DL) Atsiųskite money 
orderį, išrašytą vardu “Drau 
gas" PubL Co. ir i antrą ar 
trečių dienų gausite boną.

. Autu out js visų vietų lie
tuviai gali pirkti tanų tiesiog 
ii Misijos. Jos adresas toks: 
Lithuanian Mission, 257 W.
71 Str. New York, N. Y.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Birželio 21 d. buvo šv. Ka
zimiero mokyklos vaikų pikni
kas. Skaitlingus burya vaikų 
trekais bei automobiliais i h ke
liavo j netolimus miškus. Gra
žiai pažaidė, gardžiai .pasiso
tino. bet getrnkai ir sušlapo. 
Mat. iŠ ryto oras buvo gražus, 
lš»t po pietų pradėjo lyti ir 
Sugadino visų vaikų džinugs- 

ynų.
Nedėlioj- birželio 27 cLkaip 

girdėjau, vietiniai vyčiai ren
gia šaltos košės pasisvečiavi
mą parapijom kiemo. Tikimasi, 
kad žmonės, užuot eiti pas sve
timtaučius, ateis pas savuo
sius, nes dar ir užkandžio 
gtnts gardaus pyrago.-

Taigi. paremkime savo jau
nimų atsilankydami į tų jų 
puotų.

Dėdė.
r
*

ROCKFORD, ILL.

\ Liūdna ir griamlu yra nuima, 
Rockfordo lietuviams katuli 
kam*, kad “Draugo” skilty
se beveik jokių žinučių apie 
mušt] veikimų nesimato. O 
limlninusin tas. kad jeigu upie 
kartų į mėnesį ir surasi 
“Draugi’” paminėta Rockfor- 
das, tai anaiptol ne apie mu
sų kokį nors nundingų pasi
darbavimų tai šiaip jau pra
kilnų bruzdėjimų, tat rasi vien 
ginčus, disputų su protestais, 
bjaurius viens ant kito »žsi- 
pnldinėjimus ir tarnis. Priėjo 

I jau prie to, kad šiandien beša
lišku* “Draugo” skaitytojas 
aetvckfordictis turėjo nusis- 
Intyti apie Bockfurda opinijų.

| kad įues niekad ni«4ko nevei- 
1 kiame, nejudami’, nei nesidar- 

■ tmrriniiu> lw»t niukintai
ynės ir j»ešamė«.

Ar gi ištikrųjų jau taip blo
ga au mumis ir pas mus yru! 
Ar-gi uu‘8 vien tik šmeižtus 
ir protestus į laikraščius ra- 
šinėt, o. namie vien tik bar- 
ties ir kolivties mokame f Ar
gi me* jau taip aptingę, už- 
šaudę ir apši!0dę **sumr, kori

I virai nieko Bažnyčios, tėvynės. 
I nė mus pučių labui nesldar 
I buojnmeT Kad nieko praki!
I uiaus įtės&UH* nuveikę!!

«

• rr-nati* * rAHixS*«a

A. PETRAT1S & CO.
Mortgage Bank

European American Bureau
S t u* to

■ Twty4t"MtTT.yt--srATi— --------
3)H <4 Hmtrt ii»w* CtaI*I«mr

Itt-truORt. <4&----

ko nors gero, tat 
panaudoti suardy 
•o.1 kas ne jų tapo 

ne jų įvykdinta.

Liet. R. K. Aiuar. Labd.
Sąjungos Centro, po 6v. Anta
no globa, priešpnsmet. susirin
kimas bus nedėlioj. b’rž. 27 d., 
1920., 2:30 vai. po pietų, Die
vo Apveiados parap. svetai
nėje. prie Union ir 18tos gat 
rių, Chicagoje.

Kuopų atstovai kviečiami 
kuosk&itlingiausia atsilankyti.

Valdyba.

Ne,— anaiptol — tas netw 
Į sa, nš visų darbščių rockfor 
dievių vardu užreiškiu.

Tiesa, yra ]mu mus koletas 
peštukų — prefesijomdų. ku- 
rii-jng turiu pripažinti gabi, 
mų ir energijos. Bet visa m- 
laimė, kad tuos savo galinu u-* 
išeikvoja ne statymui ar suli- 
prlynimui 
st ’ngin.si 
ūmi viso
numanyta,
Kiekvienas iŠ tų gabiųjų aki
plėšų savo “veikimo” (Nuim
tų remia, matyt, sekunčiu iš
vadžiojimu:

Kadangi jus norite įvykinti 
dalykų ne mano sugalvotų, lo
dei tas suinannnns jau yrn 
nelikęs, nenaudimras ir todėl 
ju pjnuumuų buiuuu 
siu ' ir jam griežtai 
siuosi.

Kadangi, nepaisant 
atskiro protesto, jus padaro 
te ir pasielgėt ne tnip. kaip 
oš nenns norėjau, todėl jus 
visi esate blogi ir visuomenei 
kenksniiiigi žmonės, ir to
dėl ai spaudoje visuomenei 
ap;e tų pranešiu ir visieni« 
atkeršysiu.

Bet, ačiū Dievui, panašios 
rųšies kurstytojų pas nius Ro- 
ikfurde nedaug yra ir vienos 
rankos pirštų užtektų, kad jų 
visų vunius iš^kaitliuoti. Ačiū 
taipgi Dievui, kniTTie yisi pe
štukai nuo savitarpinių barnių 
jutr taip apilso ir nuo užgau
liojimų taip jų liežuviai at
buko, kad jnu suviršum mė
nuo laiko praslinko nuo j»as 
kutinių ginčų. Aprimo. Dievo, 
suteik jiems ištvermę, kud 
daugiau nė |>aty* savęs, nė 
kitų po laikraši-ins neterštų, 
kad praregėtų, jog labai nedo
rais kgliois iki šiol ėjo.

Kad plačiosios .Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenės nu
sistačiusių upie llockfordų 
nuomonę atitaisyti, kud paro
dyti, jog Ištikrųjų įneš esame 
neapsileidėliui ir tokiu budu 
ir kitos kolonijos gnlėtų kai- 
kuriuose dalykuose mumis pa
sigerėti ir net sekti musų dar
bus, nš. jauna amerikietė lietu 
vaite, nors ir neužtektinui mo
kanti gimtųjų savu kuilių ir 
josios rašliavų, nors niekad į 
laikrušrius nentfinėjusi siūlau 
tapti mylimojo manu “Drau
go’’ reporteriu ir nuo.šios die
nos nors kartų j savaitę šį tų 
apie musų kolonijos, o ypuė 
ĮMNipijos, veikimų parašyti.

Jausiuosi lubai Inimingu. jei 
gcrbiuitiuji “Draugo” redak
cija. neatims mano gerų norų, 
kuriais neieškau savo usnie- 
ninės garbės nė kokio pelno, 
tat trokštu vien tik patarnau
ti savu viengenčiams.

PariilHu, hod msdžUeūi 
man r.e;:r:t.-uk.;, as* tuekfv1** 
dilbiui psstaraisini* laikais lu
tai subruzdo darbuotis ir ti
kimasi. kad ateityje dar dau
giau dirbs. Todėl į savaitinę 
Rockfordo kronikų bus visuo
met 
ti.

CHICAGOS IR APIELIN 
KĖS LIET. LAISVĖS PAS

KOLOS BĖGIS

> b..i

Uukdy- 
priešin-

mano

ka* noi* naodngo padnn-

Rockforuc Mariutė.

REK08TRUKCU08 DARBO 
8UTRAUK0B.

Imigracijos Biuras. Ncw 
York Times iš gegužės 23 d. 
ouku, kad riek daug ateivių 
keliauna Amerikon jog Kili* 
Islande, Ne* Yorke, reikės 
'uii Ašifirlnzrz• iTll t ~ I I 1   ,s — » ■ » ■ » »» • iisum*,* »♦ *•••» VIUIUA^I

Permtų Mvoitę pribuvo apie

BIZNIERIAI GARSINKITE
‘•DRAUGE.”

Jau baigiasi paskutinis mė- 
i nuo Lietuvos Laisvės Pasko- 
i los. Chicagos ir anielinkė* kn.

Ivmjmun Laukuvos Minija pas 
kyrė $l,(XM».00(l.00 quotų. Tų 
sumų Chicagos ir api-d'nkės 
kolonijos turi išpirkti iki lino* 
dienos liepos (July) mėnesio. 
Nors jau paskolos laikas tai- 
giasi, tat dar toli iki milijono.

Porų mėnesių atgal L. L.]'. 
Chicagos apskritis išdirbo 
<1 uotas visoms Chicagos ir a- 
pielinkės kolonijoms sulig 
nuožiūros, kiek kuri gnli išpirk 
ti. Gal kuriai kolonijai truputj 
ir perdidelę quotų poskyri-. 
Bet Juomi kolonijos veikėjai. 
Imnų pardavinėtojai tegul no* 
nusimena. Juo kuri kolonijn 
išparduos daugiau, tuo dides
nės garbės susiluuks nuo Lie
tuvos Altajus ir padėkų* nuo 
tėvynės-Lietuvos.

Neužilgo apskritis paskelbs 
visų Chicagos ir apielinkes 
kolonijų tanų stovį, kiek iš- 
partlavė ir kiek dar turi išpar-, 
duoti. Sykiu kažkurioms kulo-j 
nijuuu ų uolus lū-1
toms, gal, kiek padidink

Mes prašome Chicagos ir 
apielinkės stačių viršininkų' 
nenttaniinti. kad katrai kolo
nijai išroito jierdidelė ųuerta. 
Visados darhas taip išrodo iš- 
pradžių, tat kaip iš širdies 

(Tųsa ant 6 pusi, ).

'DutargėrUipkia^ laika* pa- 
i aiži urėti kada javui matytis 
' pa* mu> galima pnninfyt put- 
j kių kviečių, rugių, kernų, do

bilų. ulfnlfos, gražių ūkių <u 
puikiais budinfcui*. pievomis, 
geroms ganyklom- gerai atva- 

' žitmt ant 4 Lirpi's, kada Lie
tuvių Uloninkų bus Fiknikas. 
Musų Draugui* Komitetas 
lauk* svečių ant depot šului- 
toj, Nedėlioj irPanodėlyj o pa*- j 
ūkininkus bus dietos pabūt 
kad ir ilgui. M u-u piknike da
lijaus keletas Chicagiecių, 
kaip Aldonui Grušaitė, M. Du
ndulienė su kompanija A. 
Dvylis.

Aš busiu Clticagoj subatoj. 
ir nedėlioj 26 ir 27 birželio 
(•Tune) pas -I. Grušų, 3147 So. 
HaLlvd St. Norėdami jiu.-ikai 
b*M i atsilankykite. Taipgi at
vešiu daug tikro medaus nuo 
musų formų.

M. WALENčIUS,

Box 96 Hari, Mich.

s

AR TU ZINAI
Kuri Banka Stock Vardų Distrikte Chicagoj 

turi DAUGIAUSIA Lietuviškų Depozitų

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

KODE L?
s

VASARNAMIAI ANT 
RANDOS.

g

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 g 

pinigus iš Bankos.

AR SALI BŪTI GERESNE BANKA? I

BANKAS 3

PARSIDUODA.
2 lotai, namas, 1 karvė, kele
tas kiaulių, paukščių fr tL 
Kampas arti Marquette Par
ko. tik 2500.00.
Telefonas Prospect 107

Atsišaukite:
.T. P. EVALDAS.

2434 W. 69 St.
Telefonas Prospekt 107

Reikalingi 
stocko ir iAsiunimėji*Vyrai,

litu kambaryj, klerkai k raut u - 
vėjo. Darta* pastovus.

NOVAK,
1654 Blue Island Avė.

a

iMiuinmnuiiimuiti>mmiunimu:mtti

Daug žniunių kreipėsi j “Drau
go“ knygynų, norwlami gauti j- 
rairių “Gaapadianj-Virėjų” arba 
niaiuatia sakant knyirų. kaip g»- 
nunli valgjua. Taigi pranešame, 
kad jau tokių knygų turime. Ji 
vadinai!:
* “VALGIU GAMINIMAS“

Jua kaiua be apdarų .... $105 
m apdarau: .........................

Taippat turimo kitų U luti gra
žių didžiai naudingų knygų:

*'MEIL^8 GALYBE” 
Kaina au apdarau ............
tCstim Kr- . - - —. w *

Kurio rungėte* ant ilgesnio 
įniko praleisti pasilsio (raka* į 
ci,ių) dienn*, o” liJįjnush šėi- 
mynos lai galite gauti pui
kių vn*arnnmių (Cottnge*) 
nrl’i pavienių kambarių ant 

[jau senui Lietuviams žinomus 
Į (Li-mont’s Ib’sort Karmos, .Su
dus, Mich.)

Vasarnamini ir p. .-ieni kn> 
intariai pasrirandaos su lovų 
mis, 
pasigaminti. Visokie valgiai 
— mėsa ir fcr<l‘’*mė — vrn 
pristatomi ant violos kožnn 
diena, |>er hučurių iš B“nton 
llarlair.

Norite pluti‘*niy žinių, 
dtiu rašyti pas

A. J. LEMONT, 
Lement’s Resort Farm.

Sodui, Micliigau.

mimmiitimiiimuuniiiiiiiimiimiimii

NEPAPRASTAS BAR
BENĄS.

niri

Parsiduoda hi

tai picini ant 3 j 

lubų murini* Į 

namus frontas • 

žilo akmens. 

idektru,1 vanos, šilto 
šilimui. Rando* ne- 

Kainn 
Britlge*

mu ri uis

THE STREETS CO.

Proga

knrų taisytojams, kuru taisy
tojų pagdbininkamb t niekų 
taisytojam* ir malioriams dir
bti nuo štukij ir uždirbti di
deliu- pinigu* prie taisymo 
freigbt karų. Geros dnrho sų- 
lygos ir pastovu* darta*.

• • • • « • • •A.MMAUUKIt'"

-į. —
Wett 48Ut St ir So. Morgan st.

REIKALINGI LEIBERIAI 

dėl fabriko durta. Pastovus 
dar Imu*.

LINK BELT CO

39th ir Stcvvart Avė.

1600 W. 46 Str.
IIIH3HIIIIIUIUI

Užsakymus Lipkite šhiu adreso 

“ Draugas’* PubL Co. 
Chicago, Ui.
IIUUUIttIIHUMI

••

Gazos, 
vandens 
*p $125JX) į mėnesį. 
$1I.2(NHN> randas ant 
(nirto

Parsiduoda gružus
numos S metų M*numo, 2 fin
tui ’>—6 kambariui guzas, ele
ktrų ir vnnos ceinentinis l»a-1 
reniuntus ant Franriseo Avė.

i tarpe W. 3.'itli gat ir W. .36 
gilt. Randus neša ant meno-1 
šio $65.00. Kaina $6,750.00.

Parriduoiin pigini, gera* 
mūrinis narna*, ant Bridgc- 
(>orto. 4 fintai po 4 kamhnriu* 
augšta* akmeninis basementas 
manas yrn nesenas ir gerai iijk 1 
lalAtlas. Rando* ant niėm^in I 
neša $54.00, Kaina $5.650,00.

Netikėtai parriditoda na
mu* murini.- ant 2 lubų 6—7 
kambariui, stogas labai trems I 
ištaisytos dėl drabužių džiovi-1 
niino. Bundu* nešu ant metų 
$45.00. Kaina $4.4uO.ų(l u„ 
Bridgejiorto prie Av. Jurgio 
bažnyčios.

Dėl (mltesnių infoniuicijų Į; 
kreipkitės j ofisų:

GEORGE PETKUS.
Real Estate, Loans & Fire ; 
Insurance, Foreigu Ezchangc : 

and Steam Ship Tiekėte.
3402 8. Halsted St. Chicago. i 

TeL Yards 5379
iimmimiiuimimmmmmmiiiiiiimm j

Lcjbūriai

THE 8TRZETS CO

Gura mokestis ir darbo sų- 
bgos. ir pastovus darbas.

Atsišaukite
- A** m . i ■ f »

Wesl 4Sth ir So. Morgan St.

ant kampo 
47tos ir Ashland Avė 

Chicago

Kas Jūsų Fotografas?
• Kurie norite turėt gurus ir gra

žiu* paveikslus, pagal savo nora 
ir už prieinama kaina užeikite 
pas mane, o persitikrinsį|c.

Trankiame paveikslus vestu
vių, šeimynų, pagrabų pavienių 
ypatų ir tt. Nesiųnčiamc jokių 
agentų augnudinet žmones. Mu
sų dalbas yra musų agentų.

R. URBONAS 
1721 W. 47 Street Chicago. DL 

Telefonas Drover 3473
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PASKUTINE SAVAITE!!
s
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INSIGYTI PASPOKTUS

Kurie norite važiuoti Lietuvon šįmet.

-.::rpi«i

Birželio 30, 1920. Nes vėliaus pasportai nepiliečiams ne

bus išduodami.

Norint gauti gera ir teisingą patarnavimų kreipki 

tės pas

i
S

3
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=I ITHIIANIAN.AMFDirAN INCODMATIAM PUOTAI!

3114 So. HnIsted St. Chicago, 111. |
c
E. = — 
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PIGIAI IH GKIIAI.
l-ivtjuodam Ir tuatlMun natri ua. lo- 

tlMk ramia* tr tlaoklua Uinloa. Pu* 
mn* cnhtna maH vtehitj naztrtnkl-

Atcttauklto t***:
A. GRIGAS A CO.

31 i t K. lUKml -t IU.

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

fjnimi!mimfmii!!iimim:iminimniiiimiiiii!!iiiiimimiii!iiiiiiiitiiiiiii!iiiiimu||

Extra Pranešimas!
t *

šiuuim pranešu savo ku-tmuieriums, kini aš sugry- 
žau iš ligonhuėio ir vėl pradedu m<vo durk) Oevcrykų 
taisymo. Mano kainos 25c. |>ige.-nė> negu kitur mokė
si, jei netiki persitikrink. Darbų atlieku gerui, greitai 
ir pigini, už <kirbų savu garantuoju.

Tui|>-|Mit turiu moiom mados ėeverykų, |*nr<iiiodu po 
$2-5(>, $3.00 ir $.3.5(1. Reikale kreijtkites pa-niuine, o hu
site užganėdinti

JUOZAS BŪDVYTIS.
.3239 Auburn Avė.
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Biznieriai garainkites “Drauge
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SežUdleniš. birželis 2$ 193)
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National Grove Riverside, III.
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I Dievo Apveizdos Parapijos

20 Metu Sukaktuves ir Išvažiavimas
’7 -

=

=

=
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NED., BIRžELEO-JUNE 27, 1920■J
A 7*7— ± 3E 3E

— *■* » , .. y ~r -s w ■ ■■■ —

Tai nepaprastas, bet Jubiliejinis piknikas ir paminėjimas 20 melų sukaktuvių nuo jku- 
Dievo Apveizdos parapijos. Senesni ir jaunimas, viai šios parapijos žmonės per ilga laika 

iįko oįūiau ir gcriaui negu 
utis skanjais užkandžiais,' iStfoš- •

rimo
ruošėsi prie jubiliejinio išvažiavimo, dėlto šioj pramogoj bus vįat 
esti paprastuose Kehnošeliuose. Parapijonės pasotins išalkusius 
kusius pagirdys saldum midum ir gardžiais gtais gėrimėliais. Žinoma, gros geri muzikantai. Bus i 
žaidimų ir daug, daug negirdėtų-nei^egetų naujanybių ir smagumų. Tik atvažiuokite- kermo
šiui), pamatysite, paragausite ir visuomet džiaugsitės, kad nepraleidot taip retai pasitaikančios 
progos. Chicagos ir apielinkės lietuvius ir lietuves kviečia i jubiliejinę pramogai it- n - 

J . • KLEBONAS IR PARAPLJONAL
• > •»

j CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, j

I

I
t

•:: IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

Šeštadienis, birt. 2G d., 
šv. Jonas ir Povilas knr.k,

Rekmndien's h»ri 27 d , 
Šv. Vladislovas, kar.

Pirmadienis, birž 28 d., 
Šv. Leonas.

VIF ŠUTINIŲ GELE2INKE 
LIŲ KOMPANIJOS REI 

KALAVIMAI.

.............  ■■--X

••husiness,” Steck gmžiuulėlę 
priėmė ka^ierimiti. Apie algą 
nutarta pa^iknįimti paskiau.

Pndirbnsi porą valandų Yn- 
Innds pranešė norinti pn«ivai- 
k.'.'ioti, tyru oru (įkvėpuoti. 
Išėjo ir nosugryžo.

N1e<k dirstelėjo j rvgislerj 
ir m-nidfi .”.0 ilolierių. Pinigai 
išnyko su jauna kasiem.

ridės. Tnoml jMileng\in.site 
raštininkui darbą.

,T. A. Mickebunas.
L. L. P. Ch. ir Ap. Apkkr. 

Raštininkas 
4410 R Richmond St.

Telefoną į: iMtlTink-y IbR-'J 
McKinley 2797.

< * f *

'piknikas.

Vietoje 8 reikalauja 10 bentų.
I’.i'uiiau« ir viršutinių gc- 

Ivžinkvlių koinj'.'inija Chicago- 
je padnvė Statė I’nblic 1’Uli- 
lie.- koiiii-ijai n-i kala \imą 
imti nihi žnmniii už važinė
jimą 10 <-**ntu vietoje S--.

Šiandie kompanija ima S 
centus arba parduoda du ti- 
k irt u už 15c. Ir sako, kad pi-r 
vasarį, kovą ir lialnndj turė
jusi apie 12o tuksiančių dol. 
nuostolių.

Prieš tai. kaip ir |«i|>ra<tai. 
pakyla miesto advokatas. Ai
tas tvirtina, knd kompanijos 
reikalavimas neteisėta* ii’ 
kompanija turinti giiižiius pel
no iš sureukaiDŲ astuonių <*<*ii 
tų.

Miesto advokato- žada pri-j 
rodyti, kad jis tiesą kalbąs.1 
Tuo tkslu ateinanti pirmndie ! 
liį br.s išklausinėtu-^ to-- kom- 
)<inijos prezidentas Ihidd.

MOKSLO METŲ PABAIGA 
ŠV. KAZIMIERO AKADE

MIJOJE.

Augštesniąją mokyklą baigė
3 mergelės.

GAZO KOMPANIJA TURIN 
TI VARGO.

(Tąsa nuo 5 pusi.)

pradedi dirbi i, ne nepasijunti 
kaip tą darbų atlieki.

Tad-gi turim da daugiau 
pasišvęsti, smarkiau sukrusti, 
kaip riočin riršminkni, taip, 
ir hunų pardaviiH-tojai. Eikime 
js-r lietuvių namus ir nei vie
no nepalikimo be Lietuvos lai
svės liono.

Jau pusė savaitės liko iki prie National Grove, Riversi- 
paskolos nžluiigiinui. Tuo tni- do, III. 
nipu laiku kvieėiann* kiekvie
ną Chicagos ir apielinkės ko- apžiūrimas, visokioms žais- 
loniją surengti prakalba*, ar-jmėms įtaisytos mašinon, taip 
lia mass-mitingus, ir pasikvie- 

Į tus kalbėtoją išliaigti parduo
ti likusią dalį savo quotox.

L. L. I*. Chicagos ir apielin
kės apskričio valdyba kreipia
si j Gerbiamus Kun. Kh-l*onus 
ir pagalbininkus, kad jie taip
gi. kiek gali, pagelbėlų stočių 
viršininkams bei bonų parda
vinėtojams padarj-ti kuodidž- 
intisią agitaciją iiž Lietuvos 
laisvės Paskolą.

Gerbiami Klebonai lengvai 
guli |H*rlikrinti als-jojan- 
čius, kad jų pinigai, pnskolinti 
Lietuvos vnldžiui, niekados ne
žus, kad reguleriškai gaus 
nuošimčius ir visą sumą, ka
da nusirps tos paskolos laikas.

Taipgi Chicagos Irapielinkės 
apskričio valdyba prašo Gerb. 
Kh-honų, kad birželio 27 d. 
bažnyčiose per pamokslų para- 

i gintų savo kolonijos parapijo
ms pirkti L. L. bonų. Arlio 
jeigu kame stoties valdyba

ar

Dvidešimts antriems gatvo- 
kariams sustojus. Im -Grange 
karus paėmus ir atvažiuoji

Daržan gražus, didelis, gerai

Gazo kompanijos preziden
tą? In.-ull paskelbė. knd jei 
kompanija greitu laiku negau
sianti iš niekur nors 25 miji- 
joų dolierių, kompanijai pri
sieisią uždaryti visas savo įs
taigas.

In-ul| sako, kad be 25 mili
joną dolierių, kompanijai pri- 
du negalinti vesti savo reika
lų jx'r kelis sekančius metus.

ĖMOGŽŪDIS GAVO 25 ME 
TUS KALĖJIMO.

T<i*ėjn Bnrrett teisme pri- 
?ioku-ieji teisėjui apkaltint) 
linijos agentą Tlmm:t< .l»»ku- 

-l»» t-*, y.; . —.—.t .,., ą.. *>»
metams knlėjimati.

Jokubow-ki šių metą prn. 
tižioje nužudė vieną darbinin
ką. kurs at.MKtkė jam parody
ti unijos ženklą.

.lokulHHvsk'i teisinosi tą pa
darę- gindama.' savr. Bet koks 
nelabasis liepiu unijos agen
tams nešioties revulverin-!

Nuhan-to žmnn’žtidžm ad
vokatas, sakoma, |bir:*iknlnn 
*iąs ntnnu tinti bylą.

PER DVr 7AT.• mDT U2DIK 
BO S3*J.

jo I’U* jj jauna, «’.niliai Apšilai-' 
siusi mergina. Pasi akė esan
ti Yolanda Jok nson.

Kadangi restorane ėjo geras!

Birželio 23, vuknri* fiv. Ka
zimiero Seserų vienuolijoj j- 

I vyk(, vakarėlis, surištas su 
i mok.'lo metų |>ubaiga Seserų 
akademijoje ir pradinėje (grn- 
nunar) mokykloje.

Buvo labai gražus progra- 
mėlis. Salėje Imvo susirinkę 
daug žmonių, didžiuma sve
timtaučių. Nes tn mokyklą 
lanko ir svetimtaučių vaikai.

Didžiai gėrėtųsi rūpestin
guoju toje mokykloje vaikų 
lavinimu ir auklėjimu.

Baigusioms, akademiją (hi- 
gb 'i-liool) ir privatinę mo
kyklą mergelėms padalinta 
liudijimai (diplomai).

Akademijų baigė p-lės: H.
E. rrhiutė'll. C. Pentoney ir
M. M. CiHim-y.

Pradinę mokyklą: V M.
Dockter, L. P. Adomairiidė, 
L. M. \ nleniute ir .M. A. kviestų pakalbėti, knd Geri). 
Small.

kad kiekvienos laimingas pa
sukimas kokio nors ratelio lai- 
mykj atneša. Prie to dar 
daug’kitų žaismių: žlega (A- 
mnris) eiga ra m f- mušt, “ni- 
ger lieibe.v* -šaudyti, tiesumą 
rankos išmėgūiti, na, ir daųgy- 
be liev 
gumų, būdų.
mų nusivešiu daug negirdėtų 
naujų '.i «adin ių. kOrii’ d»l 
žingeidurti • on ih-la*minėsin.

Imtvrnb'. traukivnys jr lenk- 
tpiės tlip-gi bit u jircgraimij. 
Visi stiprieji 
šit laiuuiuu _j-Įx 
nedėlioję Natjtfna! darže.

« 9

ių žaismėms palo
to. dnr t* ne

ir greitosios hn- 
l.'iuLinnms

X.

T
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CHICAGOJE RUOŠIAMOS 
TRYS LĖKTUVAMS 

STOTYS.

“Aviulion (’ltib of Chicago” 
prigamina čia tris lėktuvams 
-tolis, kuriose lakūnai pakils 
ir nusileis.

Tos stotys — tai erdvi že
mės plotai. Tie plotai jau pa
rinkti, tik dar nepripažinti.

Parinkti yrn:
Stotis No. I. — 95 ir Statė 

gat.. 110 a’ "ų.
No. 2. — 48 gat. ir Arclier 

avė., SO akrą.
No. 3.

vnard gat
— Nortli avė. ir Mn- 

55 h k rni.

SVARBU VISIEMS BRIGH 
T0NPARKIECIAM8.

imlią, kreipkitės j*

Va
žias

A. Jovaišas, 
•S.». Ci.liforma Avė.

Norintieji nusipirkti R 
skolos 
vietas: 
Ižd. B.

4M9
Pirm. .I A. Mickeliunaa,

441U So. Richniond St. 
Rnšt. J. K. Encheria, 
. 44(13 So. Mozart St. 
A. Saldukas,

4414 So. Cnlifornia
(Real estą te offinc).

F. Staniulis.
4438 So. FetrfieM 
(Real estate office). 

F. Pieta,
4436 So.
i krautuvė).

Fairfidd

Avė.

Ale

Avė.

■ Klebonai neatsisakytų.
Podraug Chicagos Apskričio 

valdyba kreipiami ir j daktarus 
advokatus, bei kitus visuome
nės darbuotojus, kad neatsi- 

1 sakytų nuo jaikvietinio Įiakal- 
I ls-ti Lietuvos Laisvės Paskolos 

reikale.
Turime Chicagoje daug lie

tuvių profesijonalų, bet nevisi 
iki šiol iš širdies rėmė L. Ix | 
Paskola. Taigi, gerbia
mieji inteligentai, visi sukrus- 
kte agituoti ir parduoti bonuf. 
Chicaga ir apielinkė turi savo 
qtiofą išlyginti — Išpirkti už 
visą milijoną dolierų.

Iki šiol visuose visuomenės 
darbuose Clncaga užimdavo 
pirmą vietą. 'Todėl ir dabar 
neduokime tai garbei žūti! 
Tegul Chicaga ir apielinkė už
imu pirmą vietą Lietuvos I*ai- 
svės Paskolos daria*. J r jei tik 
visi išvien dirbsime, tą mili
joną su kaupu ifiparduosime.

V. M. Stulpinas,
L. L. Paskolos Ch. inAp. Ap. 

Pirmininkas. > I
Pastęba: Kolonijų stočių val

dybos' .mgtanios pratcalhas, 
gali kviesti tok j kalbėtoją, ko-1 
kis joms patinka. Bet jeigu 
kurios kolonijos neturi, arba 
negali pačios kalbėtojo gnąti, 
tegul kreipiasi j Chicagos ir 
spjelinkė® ap’kriėjn raštinin
ką. Reikalaudami kalbėtojo 
teikitės pranešti kelių kalbėto
jų reikalaujate, kada, kur ir 
kokią Valandą prakalbos pra-

•VI

I4

Škaitv himi viršuj * pnmiui- 
tnsbnsianėio pikniko margmrry 
nua, m* .įsiminkit nmny.inmi. 
knd atvnž .»\į n<-gausit rainy- 
bes: reikės bėgti, šokinėt, tam 
pylios, n;, ir visą dieną išsi
daužius ant rytojaus nė į dar- 
l»ą nebopnjiegsit nueiti. Reikia 
žinoti, kad po vnlamlėlės Žais- 
niią bv- p’-r’-'y, •-
siisėt žalių OKsižių paūksmėje 
ir pasistiprinti: užkąsti, išsi
gert ir au kaimynais, pažįsta
mais pasišnekuriuot.

Iki šiol kalbėjau apie pik
niko ypatybes, l»et neminėjau, 
kas tą pikniką rengia. JĮ ren- 
gin Dievo Apveizdos parapija. 
Žinoma, parapija tai panpija. 
Visos parapijos parapijoms 
vadinasi, ls*t ve kame svnrlm 
—tai parapijonai. ()t, Apveiz
dos ]>arapijos jiarapijumu ir 
yra tais tipiškais lietuviais, 
vnišhigaia, geros Širdies žmo
nėmis. Taigi ir piknikas ne
galės būti kitokia kaip vai ši i.- 
gas ir linksmas. • 
"l'žtai. ir nej»atingėkj.t atva
žiuoti į šį pikniką.

Kvieslys.

nu, 230 valandą po pietų. N. E-. 
širenčiausioR F. Ai. parapijom .svt- 
toinėj. (Brighton Park).

Prašome al.<^oyą akaitfinni nh 
silBukyti. | ’ < '

Valdyba.

. Iš T0WN OF LAKE.
' - - • 

Susi rinki num Lab. Sąj. pirmo*. 
kuop<.4 bus iKil'huje, birželio 27 
dieną, 5-tą valandą vakare, švento 
Kryžiaus parapijinėje svetainėje. 

Nariai prašomi laiku suairinkti.
* Valdyba. 

Iš BRIGHTOlf PARKO.

* 111.« i i,

' n AMT PĄRBAVIMft
f— »

j Mūrinėj aafriaf I Ir t kambariu. 
v»ndeil|u f apillĄomaa. I.oua 30x.l4S 
pMy namaa niauja*, re ra m • pad**’ 
Įima Ir traiioj vietoj HVl? 80. H<-;

Meilinu Bumu ertrlepaa muro 't' 
'pemrvnlmo Ir, < kambario vanoa 
eleklroa JhivM »u v4kau> reta* u*-, 
itiaa ir (oram podijlme. JLotoa Maltt 
lUmpae vieta 7»0J W. »llh 8k 
Bnclitoa Park parsiduoda tik n*

Sus, Liet. Rymo Kat. Ameriko
je 16U ktmpos mėneraoU imsirin-k r. 

kūnas bos rytoj, birželio. t~ d. 
parapija* mokyklų* kambaryj, 
tuojaus po pamaldų (1 vnl.) ši
tame kum rinkime deligatas j Mi
rtą išdilo* riipot$a.įj ' įn * 

Todėl vi|i uanai* oofižinldto.

PRANEŠIMAS.

L. D. S. ChicsROfi Apskričio mu-
RirinkininM jvyl« 27 <1.. s. m., 1920

♦ * - . _ - •» . • i

U;
r '

Medini* narna*. J pagyvenimu T 'tr 
7 kambariu vanos ir put IvImoČ' 
Bučio viela narna* geram atovyja. 

.Boti* S0xlK vieta H13 r'8a. Kart-, 
tad 8t. arti Bulvaro parsiduoda la
bai plytai tik ui 18)00.0«.

Murp*
1 S paayranlma .T 

, (aru apiOdotnaa elvk- 
( .... O*ra<+" dvi dviają «v-

lamobillv narna* labai gera* Ir (T*- 
lloj vietoj aru Halated St. and G(r« 
fleld Bot varo,urą** tiktai

pa) vTat) vir*Snm6t\i’n«n*iJ kreipki- 
tėa prie: 
:P

'iri* Oria*

WESTPULLMANIECIAI|
Atkreipiame Jasų atydft, 

kad pas Jus dienražtį “Draų- ęirfft 
gų2’ atstovauja p. M^Kiupe- , rz 
lis 1211b So. Halsted St į 3 4

Pas jj galite gauti kasdien ; . ' 
nusipirkti “Draugų”j taip- J ■ 
pogi galite užaiprenameruoti 
ir apgnrsiuimų paduoti j 
dicnraMj.

Izidorių Pupauską, 
3402 Š. Halsted St

TeL Yards 5379
-—i---- - • l «

{

I

E

nUXJM£ ' ; •
p -7 •

; • 
----- -----S U

__ ?•__ __

r 1

• -•

' >

<*
. r

•* • ’l*’’ ♦t'<1 g

$2500.00 ičdabdavIMAC*2500-00Dovanoms I*-1 Dovanoms
a. 1
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Per 3 Dienas Turės Būti Išparduota 300 Loty
Už tokią prekę kokia pirkėjas pasiųlis. Lotai randasi

Al i •

, •

. gražioj dalyj miesto
*

Morgan Park Garden Subdivizln

' i 1

M ♦’
ate. y*
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? *
Ant lie tos gatves ir Ashland Avė. Važiuojant Halsted 111 karais <

* e ' •
Išpardavimas prasidės Birželio 25, 26, ir 27 dieną.

• <b

I

Petnyčioj, Subatoj Ir Nedelioj ;
2 vai. po pietų, antras vak. kožnų dieną, tik minėtas 3 (L ant 113-tos r Asilam Are, 

.r.is bus išdalinta visiems tiems, kurie atsilankys ant to išpardavimo, nepaisant, kurie
* • •

progos, nes kita tokia nebus, lotai bus parduoti už tiek, kiek kas įvarys ant licitadjos 
>ale) taipgi bus duodama ant lengvų išmokėjimų.
Liberty Bondsai ‘ ■ 1• - • ’ -
ite i Ofisą 3301

2 kartus dienoje, vienas 2 vaL po
$2500.00 Dovanomis ‘__ 2______

pirks lotų >r ne, o dovanų galės gauti.
Nepraleiskite šios i 

(Auction Sale) Tai
tondaai ir Liberty Land & Invest. Co. Šerai bus pramani už pilių yęrte.j'0 
ą 3301 So. Halsted St.. bus daug Automobilių, kurie Jus nuvež už dyka tiesi i,. i • .. 

tiesiai pne IhAteikite HHHH
citacijos lotų ir dovanų.

Dovanos bus parodomos nuo Ketverto, 24, Ezerskio Salėje, 4600 So. Pauihta St •
Patįs visi atvažiuokite ir atsivežkite savo draugus, jeigu kurie lotų nepirlcsite, tai nors dovanų išlaimėsite.

3301 S. Halsted St. Phone Boulevard 6775

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO
.............................................................................i i
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