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Talkininkai pakyla prieš 
Turkus Nacijonalistus 

Graikai Pran^aTpie Pinnuo-

BŪLŠEVIKAIBRIAUJASI 
ANT VILNIAUS. 

Iš Vit-

GAILESTIS PARBLOŠKĖ 

MOTERIŠKĘ. 

Paskui & mirė ir Jos vyras. 

Pirm 
Varsa va, Imi. 26. -

niaus čia parkeliavo 
amerikoniškas ofieieras. 
sako, kad bolševikai jau 
lengvo stumia lenkus atgal j D e c o r a t b ^ 0 o 

saviacių susirgo vienas j • r u m P° r o 

J J S | James J. Carr, 53 metų, 5651 
Miehigan ave., Moore & Curr 

prezidentas, 
i s -

TBTS VIEŠPATIJOS PAK7 
LA PRIEŠ TURKUS. 

Pirmoijon ugnin stoja graikai. 

Parriius, birž. 26. — Kiek 
žinoma, patstarąjame suvažia
vime talkininkų ministeriai 
pirmininkai nutarė pakelti ka
re prieš turkus nacijonalistus, 
katrie, Mustapha Kernai pa
šo? vadovaujami, priešinasi 
suskaldyti Turkiją ir nepasi
duoda talkininkams. 

Tai karei pienus pagamino 
maršalas Foch su Anglijos 
štabo viršininku generolu "VTi-
lson. 

Sulig tų pienų, pirmojon -g-
nin prieš turkus nacijonalistus 
turi but pasiųsta Graikijos ar
mija. &tai pagelhą duosian-
čios Angliją ir Prancūziją. 

Graikams pažadėta Turki
jos Trakija ir Smirnos terito
rijos plotai. Tad graikai pir
mutiniai ir siunčiami į spąs
tus. 

Prasidėjo karė. 

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

Sulig pienų, graikai turi už
imti kuone visą fronte prieš 
turkus. Gi prancūzai su ang
lais gelbėsią tik to fronto 
sparnuose.Anglai veiksią prieš 
turkus nacijonalistus iš Kons
tantinopolio ir Ismido šono, 
gi prancūzai — rytuose nuo 
Aleppo. 

Tokįuo būdu norima iš tri
jų šonų turkus suspausti A-
natolijoj ir priversti juos pa
siduoti. r 

Teorijoje gražiai skamba. 

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

Tik pažvelgkime, ką gali nu
veikti anglai savo šone. Už ko
kių 50 mylių nuo Ismid prasi
deda miškai, tankus brūzgynai 
ir nepereinamos pelkės. Vasa
ros metu karės veikimas ten 
negalimas. Siaučia dideli karš
čiai ir malarija. 

GRAIKAI PAGAVO 8,000 
TURKŲ. 

Tai pirmieji graiku žygiai 
prieš turkus. 

Londonas, birž. 26. — Vietos 
graikų pasiuntinybė gavo ofi-
cijalių 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- j 
na šitam apskrityj pradėjo o-
fensyvą prieš turkus nacijona
listus ir pasekmingai varosi 
tiesiog ant šiaurių. 

Iš graikų armijos stovyk-
los pranešta: 

"18-oji divizija užpuolė Sa
linti ir ežero Marmora perė
jimą. Vienur ir kitur laimė
jo mūšius. Apvalė nn0 turkų 
abu apskričiu. Raitarijos ko-
liumna briaujasi ant You-
la." 

Turkai nepatvirtina sutarties. 

Konstantinopolis, birž. 26.— 
Turkų taikos atstovybė Pary
žiuje painformuota išKonstan 
tinopoiio, kad Turkijos vy
riausybė jokiuo būdu nesutin
kanti pasirašyti po taikos su
tartimi, jei sulig sutarties Tur
kija turėtų netekti Smirnos, 
Adrianopolio, ar rytinės Tra
kijos. 

Bet turkų vyriausybė tuo 
pačiu žygiu nieko nesako 
prieš kitų turkų teritorijų 
skaldymą. 

Poloeko-Bobruisko fronte..Be-
rezinos ruožte lenkai jau ne
tekę daugelio pozicijų. 

Tas oficieras Vilniuje išbu
vo keletą savaičių. Jam gryž-
tant traukiniu, pastarąjį ap
šaudė bolševikai. 

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

NAUJAS CHICAGOS DAR
BININKŲ STREIKAS. 

2310 Indiana ave Jis buvo 
paimtas 6v. Bernardo ligoni
nėn. 

Jo žmona. Catberine, 38 
metu, aplankė savo vyrą Ii-' 
goninėje. Ten jai buvo praneš
ta, jog vargiai pagysiąs jos 
vyras,. 

Mrs. Carr tą pranešimą taip 
giliai įsidėjo širdin, kad aną 

Lenkai tvirtina, kad tos dieną staiga susirgo. Ir jinai 
bolševikų divizijos labai skys
tos, taigi neskaitlingos karei 
viais. 

Per praėjusias dešimt j d;e-
nų tam fronte sekė žiaurus 
mūšiai. Lenkai ne visur atsi
laikė. Jei kur užsiliko savo 
pozicijose, turėjo panešti di
delius nuostoliu* 

PRANCŪZAI DŽIAUGUSI 
GRAŽIAIS SANTKIAIS. 

Kuogeriausias talkininkų su
tikimas. 

rmnj.vvk TionvrTATV 

Honolulu, birž. 26. — Iš 
Tokyo apturėta žinių, jog Ja
ponijoje apsireiškusi cbolera. 
Esą daugiau 200 susirgimų. 

Bet toliaus prasideda augš-
tkji kalnai, aplink kuriuos iš 

Toliaus šalies gilumoje pra-jseniau turkai pasidirbdino 
sideda kalnynai 
kalnai. 

ir augštieji stiprių pozicijų. Graikai pa
sitiki gera anglų ir prancūzų 

Paryžius, birž. 26. — Pran
cūzijos ministeris pirmininkas 
Millerand parlamente prane
šė, kad tfclkiuiiikTĮ tarpe gy
vuoja kuoširdingiausi santi-
kiąi. 

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

Sako, visos šitas trys vie
špatijos darbuojasi bendrai, 
viena stoja už kitas, kitos už 
vieną. 

rNTERNACUONALIS TEI
SMAS BUS HAAGOJ. 

Taip nusprendė tautu sąjun
gos komisija. 

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

buv0 paimta ligoninėn ir Sale 
vyro kitam kambaryj pagul
dyta. 

Aną dieną jinai mirė. Apie 
tai nieko nebuvo sakoma ser
gančiam vyrui. Bet praėjus 
parai mirė ir patsai Carr. 

Likusieji paaugę vaikai tvi
rtina, kad motina nesenai bu
vus sirgus influenza. Tatai tė
vo liga ją visai parbloškusi. 

Šiandie įvyks abiejų laido
tuvės su gedulingomis pamal
domis Šv. Onos bažnyčioje. 
Tėvus i kapus palydė: 
sunųs ir viena duktė. 

Ir vėl aėra kam išvežti atmatų 
• 

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

Streiką paskelbė paliuosuo-
suotas iš kalėjimo tų darbi
ninku unijos viršininkas Boy-
le. Boyle buvo nubaustas vie
neriems metams kalėjimu už 

t suokalbiavimus. 
Bet jam buvo lemta trum

pai but kalėjime. Paliuosuo-
tas tuo jaus paskelbė streiką. 

Atmatų išvežiotojams mies
tas moka dienoje po $4.40. 
Arbitraeijinė komisija jiems 
buv0 pasiųlusi po $4.85. Bet 
jie nesutinka. Nori $5.60 die
noje. 

Be to, streikuoja daugiau 
šimto darbininkų prie elektros 
įvairiose miesto darbavietėse. 

Viennos ir Austrijos Likimas 
Pranešama apie Susiliejimą su 

Vokietija 
AUSTRIJA VERČIAMA 
VOKIETIJOS UNIJON. 

Pramatoma, kad pragaiš Au
strijos nepriklausomybė. 

Vienna, Austrija, birž. 26.— 
Abelnai imant, visi Austrijos 
gyventojai nori, kad Austrija 
susilietų su Vokietija politiki-

nastija žuvusi, ir kad Italija 
mbežiuojasi su pačia Vokieti
ja. .. 

Bet prisijungimui baisiai 
priešinga Prancūzija, Šita y-
ra nuomonės, jog Vokietija 
ir be Austrijos dar gana stip
ri ir pavojinga. Gi kuomet prie 
jos prisijungtų Austrija su 6 
milijonais gyventojų, tuomet 

niais žvilgsniais. Ypač to n o r i t e W o g i a u p a ( M a i>rancnzi-

LENKAI SU ČEKAIS 
KAUJASI. 

Praga, Čekija, birž. 25. — 
Iš Karvvin pranešta, kad ėmo 
kauties parubežinės lenkų ir 
čekų sargybos. 

Tas apylinkes, anot žinių, 
trys į užima prancūzai. Italų ka

riuomenė pasiųsta į Teschen. 

••5 3 

KAS BUS LIETUVOS 
HEIOBfTAS? 

ITALIJA KONFISKUOS 
KARĖS TURTUS. 

Rymas, birž. 25. — Premje
ras Giolitti paskelbė padu^-

'Draugas" turi žinių buk sįąS parlamentui sumanymą 
Lietuvos respublikos preaden-: konfiskuoti visus karės tur
tu išrinktas T. Naruševičius. Įtus, koki* padaryti karės ne

žinia yra neoficijalė ir todėl tu. 
apie tai reikia dar paabejoti _, 
Tomis dienomis gal gausime Buenos Aires. Argentina. 
tikresnių žinių. į hirž. 25. — Keturi parlamen

to nariai pranešė paduosią 
snmanvmą įvesti šalyj svaiga
lų proliibiciją. 

-_-_ ; i 

vietos neskaitlinga, bet veik 
Ii, pan-germanų grupė. 

Vietos socijalistai ir-gi nori 
Austrijos unijos su Vokietija. 
Šitie protauja taip: Vokieti
ja yra socijalistinė viešpatija, 
įvykus unijai veikiau butų so-
socijalistinta ir pati Austrija. 

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

Bet visgi yra didis skaitlius 
žmonių, katrie priešginiauja 
tokiai unijai. Gerai bntų gy
venti su Vokietija. Bet Prūsi
ja juoae pakelia pasibjaurėji- j damas plebiscitas. Jai daug 
Ką. Jie nenori nieko bendra j rupi apskričio Kufcr likimas, 
turėti su Prūsija. Kad tuo 

Prancūzijos sentimentas tuo 
žvilgsniu taip stiprus, kad 
vargiai ją palenktų kiti talki
ninkai. 

Vokietija nori Austrijos. ' 

Pati Vokietija gana prie
lankiai atsineša į tą idėją, 
Austrija susilietų su ja, Vo
kietija to pageidauja. 

Pasakojama, jog pan-gernia-
naį tam tikslui išleidžia dide
les sumas pinigų. Varoma pla
čiai propaganda Austrijoje. 

Tik nieko galutina dar ne-
nusprendžiama. Nes šiandie 
Vokietija perdaug užimta ki
tais reikalais. Ji užimta pro
paganda Silezijoje, kur prave-

PIRKTTE LIETUVOS VAL 
STYBfcS BONŲ. 

GALI PAKILTI GELEŽIN
KELIEČIŲ STREIKAS. 

Raginama skubinties darbo 
taryba. 

ba šią savaitę paskelbs savo 
nuosprendį. 

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

Turima vilties. 

tarpu Prūsija šiandie kaip bu
vus yra visa Vokietijos gal
va. 

Nėra pagelbos nuo talkininkų. 

Kasgi Austrijos gyvento
jams veikti, jei nesusilieti su 
Vokietija f Talkininkai Aus
trijai nežada jokios pagelbos. 

Gaila Austrijos. ' 
-1? . • * 

Austrijos valdžia ir patys 
talkininkai daug darbavosi, 
kad Vokietija Austrijai duotų 
anglių, kurios labai reikalin
gos. Vokietija visas laikas 
buvo raginama, kad ji pagel
bėtų gyventi Austrijai. 

Bet Vokietijos, vyriausybė 

HARDING KONFERAVO 
SU ROOSEVELTU. 

Washington, birž. 26. — Re-
publikonų partijos nominuo
tas kandidatas į šalies prezi
dentus, senatorius Harding, 
pasikvietė čja pulk. Roosevel-
ta, mirusio pulkininko snnų, 
ir vakar ilgas valandas su juo 
konferavo kampanijos reika
lais. 

Kaip žinoma, jaunas pul. 
Rcosevelt priguli prie progre-
syvio sparno republikonų, par
tijoje. 

Iš Baltųjų Rūmų išreiškia-
Washington. birž. 26. — 

Geležinkelių darbininkų orga
nizacijų viršininkai čia pas- j ma'viltis, jog j kelias dienas 
kelbė, idant darbo taryba darbo taryba sugebės apsidir-
kuoveikiaus paskelbtų galuti- bti ir viskas ineis normalėn 

BIRŽELIO 26, 1920. 

Prancūzams iš rytų šono vei-įpagelba. Tik nežinia artie ir 
kimas gali but kur-kas blogės-į kiti ištesės su savo pažadėji-
nis. Nes teritorija kalnuota.imsis. 
Perėjimai taip siauri. kadi Nereikia abejoti, kad lur-
juos gali pa«»km ingai ginti .kams narijonalistams nebūtų 
neskaitlingi turkų biriai. j pavojaus. Bet kas gali pasa-

m ., . . ikvti. kad iic necalėtų cauti uf&tkams yra lengviau. i " • - _, y. T X . 7 pagelbos nuo Busijos boisevi-
Fronto centre, ty. Smirno«'kų. \ 

ir Cilicijos šone, graikams j Visgi yra faktas, kad vieto-
pradžioje gali vsekties. Nes ten jie taikos prasidėjo nauja ka-
yra mažai kalnų, mažai miškų .ro. šiuo kartu Turkijoje. To-į Menulis l«idžia<«i 2:4" po pu. 

Chicago ir priemiesčiai. — Gra-
ž-jj Ara? šiandie ir. turbūt, rytoj: 
TZ67-H atr.ania t^Taperaturoje. 

Vakar aupčiaumoji temperatū
ra buvo 7^ i., žemiausioji 63 1. 

Saulr tpka 5:16; ]ridži".«; 9:29. 

ir peuun. jo karėje Italija nedalyvauja.IsiaunakPio. 

ną savo nuosprendi klausime 
užmokesties padidinimo dar
bininkams. 

Viršininkai pareiškia, kad 
darbininkai nerimauja. Darbo 
taryba kai]) šiandie arba rytoj 
būtinai turi paskelbti savo iš
vadas. Nes jei t0 nepadarys, 
su ateinančiu pirmadieniu ant 
visų geležikelių staiga gali 
pakilti streikas. Ir už tai vir
šininkai neims atsakomybės. 
Nes darbininkai jau ir taip 
perilgai lukerinoja palengvi
nimų. 

Nesama spėkų. 

Organizacijų viršininkai pa-
reiškia, jog suvaldyti darbi-
mokus jie jau netekę reikia
mų spėkų. Nes jau be jų san
kcijos, kaip ir seniau, vieuur-
kitur darbininkai pameta dar
bus. 

Ir pradėjus pirmadieniu ga
li sustoti visi geležinkeliai, 
Nes jau seniau buvo laukiama, 
kad geležinkelių darbo tary-

vagon. 
Tuo tarpu keli darbininkų 

viršininkai iškeliauja Cbica-
gon, kur turės konferencijų 
su vietos geležinkelių unijų 
vadais. 

Pakelta Dunojaus valstybių;užsikirto ir nieko nedaro iš 
konfederacijos idėja, kurios:Austrijos likimo. Sako, tegu 
laimi perniai jau gerokai buvo Į Austrija žinosi. Bet Vokieti-
pasidarbuota, šiandie Italijos ! j a kitaip atsineštų \ Austriją, 
užblokuota. 

Italija bijosi tos konfede
racijos. Bijosi, kad čia val
džion nesugryžtų Habsburgų 
dinastija. Pagaliaus bijosi Pa-
dunojaus valstybių įsigalėji
mo. 

Todėl talkininkai neduoda 
Austrijai jokio tinkamo kredi
to ir nuo to aršėja šalies pa-

jei ji turėtų užtikrinimų apie 
Austrijos prisijungimą. Tuo
met Vokietijai nebūtų reika<i:i 
ga jokių paraginimų. 
* * - » 

Gaila Austrijos, katra af 
anksčiau ar vėliau turės iš
nykti iš Europos žemlapio, 
kaipo savistovi valstybė. 

Ypač gaila Viennos, kurs 
garsus istorijoje, kaipo moks-

Geležinkelių darbo taryba 
Cbicagoje iš visų pusių aptu
ri telegramų su paraginimais 
ir paklausimais, kaip veikiai 
ji apsidirbs. 

'Taryba nepasako, kiek dar 

dėtis. Ir jei Austrija nešusi-1. 
, - " , . „ . . i , j _ ! i o , aaiies, vpae maziKos ivp-

lies su \okietija, susiskaldys 
į dalis. 

Prancūzija priešinga. 

Talkininkai taikos sutarty-

šys. Juk tai miestas Beetbo-
veno, Haydno, Mozarto. Stran-
sso ir kitų garsių muzikų. 

Vienna nėra tikrai germa-
je su Vokietija yra pažymėję,! niškas. bet kosmopolitinis mie-
jog Vokietija negalinti pasisa
vinti Austrijos. Tas labjausia 
nepatenkina Austriją. Bet tal-

laiko jai ims viską aptarti. Tik; kininkai, prireikus, gali tą sa-
pareiškia. jog su kiekviena ; vo reikalavimą panaikinti tai-
diena artinamasi prie galo. j kos sutartyje. 
Taryba kreipiasi į visuomenę j Reikia žinoti, kad Austrijai 
turėti kantrybės. Nes tokie ' nieko gera nepageidauja tokia 
daiktai negali but atlikti su i pati kaimynė Ungari ja, Čekos-
rankos pamojimu. Turi but lovakija arba Jugoslavija, ši-
patenkinti visi jos nusprendi- tos naujos vals. bevelija AU
RIU. Taipgi nusprendimas tu- trijai prisijungti prie Vokie
ti but teisingas. Teisingumą tijos. 
surasti reikalingas laikas. 

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

Prieš prisijungimą nieko ne
turi Italija, Anglija ir Su v. 
Valstijos. Ypač Italija stovi už 
prisijungimą. Nes tuomet bu

stas. 
Tai didžiosios karės pasek

mės. 
_ _ _ _ _ ^ _ 

PINIGU KURŠAS' 
Svetimų viešpatijų pinigų ver 

te mainant nemažiau $25.000 bi 
želio 25 d. Imvo tokšrf sulig Mar-
chants Loan A Trnafc-GVi.V-' ( 

Anglijo* «tori'TifQ ^ a r « i t : $3.1*7 
Lietuvos 100 auksinų 2.75 
Vokietijos 100 markių' 2.7JĮS 
LenMJos 100 markių .70 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 04 
Š\-eicarijos nž 1 dolierį 5 fr. 45 

tų likra, kad Habsburgij di-1 Italijos už 1 dol. 16 1. o;, 
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D R A U G A S S t̂-sla<- l::_: 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

(•r\r>A i in, A c>> 

kasdiena Išskyros aedėldlenlna. 
PRENUMERATOS KABIA: 

CH1CAGOJ IR UŽSISNYJK: 
Į i r t i n n . . . . . . $€.00 
* uS€i a&Cw| ..._. * . • > » » iyį> . S«o0 

BCT. VALST. 
Al.Ct&X&S • • * • • • •/•/• • •"•'• • • • fu«U0 
Pusei Metų . . . . . . . . ~ 8.00 

Prenumerata mckaai i&kalno. Lai
k u skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba j dedant pinigus ) 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, DL 

Australijos Arki
vyskupas Mannix. 

Chicagon atkeliauja Aust rali 
jos Arkivyskupas Mannix, gar
sus darbininku užtarėjas, už 
ką jis ir pramintas darbininkų 
šampijonu. 

Jam tas vardas duotas todėl, 
kad karės metu Australijoje jis 
pavykusiai kovojo darbo žino
mų reikalais. Jis didžiai" prie
šinosi priverstinajam kareivia
vimui 

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

Susirinkiman rengiasi eiti 
daug darbininkų. Neatsilieka 
nei radikalų vadai. I r šitie no
ri nugirsti Arkivyskupo kalbi) 
apie žmogaus teises. Nes pri
verstiną kareiviavimą Arki-

; vyskupas vadina neteisėtu 
daiktą. 

Susirinkime be svečio Arki-
F vyskupo kalbės dar mūsų Ar-
; kivyskupas ir miesto majoras 

Thompson. 
Kuomet andai tas gerbia-

mas Arkivyskupas atkeliavo 
į San Francisco, keli "džin-

' goistail' jj įskundė šalies vy
riausybei. Jie sakė, jog kelio
nės metu ant garlaivio Arki-

\ vyskupas nepakilęs, kuomet 
I buvo grojamas Suv. Valstijų 
I imnas. Reikalavo Arkivyskupą 

sulaikyti ir grąžinti atgal 
Australijon. 

Pasekmėje pasirodė, jog 
skundas buvo nieku nepa

matuotas. Nes Arkivyskupas 
daugiau turi išminties ir lab-
jaus gerbia kas yra gerbtina 
nž tuos visus skundėjus ėmus 
krūvon. 

Vyriausybė visgi nenupeikė 
tų įskundėjų. Tik paskelbt', jog 
•tegyvuoją toki įstatymai, kat
rais pasiremiant butų galima 

portuoti Arkivyskupą. 
Daugeliui rūpėjo neįleisti 

šion šalin žmogaus, darbo žmo-
ų užtarėjo ir teisybės skel-
jo. 

Brošiūroje yra dvi nepažy
mėtos, istoriška bei geogra
fiška dalys ir prakalba. Pra
kalba užima vieną puslapį, is
toriškoji dalis užima 12 pusla
pių, geografiškoji užima šešis 
puslapius. Šešiuose geografiš
kuose puslapiuose didesnė pu
sė taip-gi pavesta istorijai ke
lių mųs tėvynės dalių, būtent: 
Mažosios Lietuvos, Ilukštos, 
Palangos ir Aknistos teritori
jų. 

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

Šitais laikais istoriškos ži
nios, parodančios kaip buvo 
praeityje, mažai sveria. Pats 
autorius 'rašo: "The Lithua-
nians do not claim this histo-
rieal Lithuanifi" (Lietuviai 
nereikalauja Lietuvos kaip ji 
buvo praeityje.) Todėl mūsų 
laikais rašant apie Lietuvos 
ribas reikėjo įkuodaugiausiai 
surinkti statistikos žinių, pri-
rodančių mųs reikalavimų tei
singumą. Visi platus reikala
vimai nepasirėmusieji statisti
kos žiniomis, kenkia mųs rei
kalams, nes mųs priešai pai
nia tokius lietuvių raštus, pa
rodo diplomatijai jų reikala
vimų didumą, jų prirodymų 
mažumą ir padaro išvadą, kad 
lietuviai reikalauja ko jiems 
nepriklauso. 

Autorius nuo baltgudžių at
rėžia Lietuvai labai daug: 
Gardiną, Sokolką, Bialystok, 
Kožany ir Slonim, siekdamas 
Baranovičių. Tuom tarpu vo
kiečiams atiduoda Tilžę, Ra
gainę. Pilkainį, Širvintą ir Sta 
lnpėnus, jau nekalbant apie 
,G limbine. Mums išrodo, kad 

Lietuva ir Prancūzija 
Nuo vieno asmens būvu-1 "fronte" *u rusais laimėsime 

sio Paryžiuje šio mėnesio kas mums reikia, bile mūsų 
pradžioje gavome asmeninį politikieriai ant vietos batų 
laišką, kurio visas turinys į kantrus ir neklausytų agentų 
yra taip svarbus, kad neiŠ-
kenčiame nepatalpinc. 

•Draugo" Redakcija. 

Siunčiu Tamstai painfor
muoti laikraštį "Obščeedie-
lo. ' ' Jis eina ir gi Prancūzų kai 
ba. Tai organas rusų visos po
litikos ir diplomatijos Pran
cūzijoje. 

Šitame laikraštyje įdėta pro-
lOaOi&s posėdžio, kims jvyko 
pas rusus gegužio 20 d., kuo
met jau "Rusijos" diploma
tai paėmė naują - liberališ-
kesnį kursą neg buvo pirma 
— atstovaujant rusus čia Sa-
zonovui, o pačioj Rusijoj vei
kiant— Denikinui. 

Šiandien — oficijaliai rusus 
atstovauja — Rusijoj Wran-
gelis, Paryžiuje — Milukovas, 
kng. Lvovas ir kiti: vis žmo
nės "pažangesni" ir "naujo 
krypsnio." 

Savo tą rezoliuciją jie sura
šė, kuomet jau buvo gavę iš 
Londono rusų pareiškimą, kad 
rusams Paryžiuje reikia pri
pažinti Lietuvą de fakto ir,de-
jure, kuomet po Paryžių vi
sokio plauko diplomatai, ypač 
mums nepalankus, visur kal
bėjo, kad prancūzai įteikė 
mums raštą apie pripažinimą 
•defacto su žadėjimu greito iš
rišimo pripažinimo de juro 
drauge su kitais aliantais. 

Rusai tiek tikri atgavimo j 
plačios Rusijos, josios senose 
ribose, kad kitaip ir nekalbai 
apie tautų apsisprendimą: 
skelbkite savo neprigulmybę 
kaip tik norite, kad ir kuopla-

ptetinė Lietuvos riba turėtų mansiai reikalaudami t a u t a i 
apimti minėtuosius Prūsų Lie
tuvos miestus, paskui nup Vįš-

stunuanČių mus j kruviną ko
vą su priešais ant frontų, ir 
bandančių ardyti mūsų šalies 
santikius su Prancūzija. Taip 
daroma, idant Lietuva "drau
gaudama" su viena Šalimi, 
neturėtų sau dar ir kitos drau
gės, su kuriaja šiaip ar\taip 
skaitytis reikia pasaulinėje po
litikoje, kad ir tokiai Anglijai, 
nuo kurios jau baigia atskil
ti Airija. Egiptas, Indija, Ka-į 
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—perfectum, įveda 
į Alijansą Lietuvos su Anglija 
dar Prancūziją, Šį nevien at
kreipė savo domę į tai, bet 
pradeda dėti ir savo širdį. 

Mūsų p. Lubič-Milošo "L 'A-
lliance des Etats Baltiąues" 
(Baltjurės Valstybių Sąjunga) 
pradedama vykdinti. Visas 
tos įdėjns apmatas jo buvo su
statytas dar jam bedirbant 
Užsienio Reikalų Ministerijo
je — prancūzų valdžiai. Jo
jo mintys kokiam laikui bu
vo nuslopintos rusų — lenkų 
imperijalistų, kurie buvo be
pradedą įtikrinti prancūzus 
Clemenceau ir kitus, kad Lie-j 
tuvą geriausia pasidalinti ru- j 
>anis su lenkais pusiau, 0 ki
tos pabaltijos visai neminėti, 
tarsi nei nebūtų buvę. 

(Daugiau Bus.). 

« * . . 
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Varoma — Ne

rėkia ranka sukti 

a-

as Federal Electric Fonograf 
malonus ir nereikia jos ranka sukti, kas sugadina visa gra 
ž u s a tono. 

Tiktai $5 lškalno 
Pristatys ,!««:- •...::~ iš -;;:; n.;,;;«Ų į JU.SU namus 

jeipu esi tv«>,mnini-is Oflumoancaltli Edison Kompani-
K». Likusius galima .Mokėti Mėnesiniais Mokesčiais. 

. FEDER.UJAI KUPONAI DYK A l / S I 
KIEKVIENI PIRKIMV. 

šie maži livenesiniai mokesčiai pristatys jums Šita '.mo
derniška phonograph kurio kaina prieinama kiekvienam. 
Atvažiuokite j bent vieną fš myaų Electric Krautuvių, o, 
išgirsite jos baisa. > f 

OR. J. SHINGLMAN 
Gydv i.ojas ir Chirnrjjas 
Ofisas 4930 W. 13 8t, 

Kxmp. 49 Coart 
ftvs. 1 « « W. 4» ATenoe 

Telefoną* e.cero S<5« 
OTiac. CtcBro tt 

KAIBAME UEITVISKAI 

W** COMAIONVVEALTH EDISON f | 

ELECTRIC S H O P O 4340 

DR. G, M. 6USER I 
I 

Praktikuoja 2$ metai t 
Ofisas SUS So. Morgan St \ 

Kertė S2-ro St. Cbicago, I1L » 
SPECIJALISTAS { 

Moteriškų, Vyrižkų, taipgi chro- į 
niSkų ligų. ' 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto! 
iki 8 po pietų, nuo 6 iki S valan- j 

t d a vakare. { 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet j 

Telefonas Tardą €87 ! 

Dr. L £ MAKARAS 

DR, CHARLES SEGU , 
Perkėlė savo ofisą po nmn. 

4729 S. Ashland' Avenue 
Specialistas džiovų, motery ir vy
ru Ugn-

Valandos nuo 10 Iki 12 išryto: nuo 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:50 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drosel 2880 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 
!

BoMla3d«: lt90t Ak MicMr»!i Arz. { 
Tt'rttmMA Pnllzusa 343 ir >*»llm— 81*** 

k, * man W Į » O J . w . v o v . « w ^ M « . i 

t t ik Ketrmr* «mkak* ttc* 5d« 1U T.«Į 

i T « M « T » P * » 788. 

į Rcsfd. US9 Indepcndenoe Blvd. 
Telefonas Van Buron 2^4 

ŽEMAIČIU. 
VYSKUKJA. 

t y r-i o eiti i Vygrių ežerą. Iš 
ten upe .Ančia iki Nemunui, 
paskui N'emunu iki upės Ber-
žnnai, nuo Beržunos iki Xeru-
&m ir toliau taip kaip parody 
ta ant ženilapio. Pats Žilius 
beveik taip parodo Lietuviu 
kalbom riba^ ant pirmojo žem-
lapio. 

Brošiūros žemlapiai labai 
gerai atspausti. Neblogiti at
spaustas ir tekstas, tik per
daug pakrikęs. Eilučių tarpai 
dažniausia noeestetiškai dideli. 

.Ant jos nepažymėta nei kur 
ji spausta, nei kokia jos ka;-
na. \ 

teisių, bet ne kitaip kaip išvien Kauno Vyskupijos Kapitu
lų Rusija. Štai Lietuvai (ir ] a susideda iš sekančių ypatų: 
Pabaltijai) rusų programa.*!.. Prdotai: J. Maeulevičia, 
Ta jie vei-kia viešai, kartoja p r . Pacevičia, vysk. J . Skvi-
privačiai... Taip dalykams sto- reckas, A Dambrauskas, Pov. 
vint mūsų čia diplomatija nuo Januševičia ir K. Alšauskas. 

Nėra Pagelbos. 

Lietuvos Ribos. 
Ką tik išėjo iš spaudos 

"The Boundaries of Litliua-
by Jonas Žilius, Mehnber 

>f the Lithuanian Delegates 
the Peaee Conference at 

Suris 1921),, ty. Lietuvos 
Ribos. Parašė Jonas Žilius, 
narys Lietuvos Delegacijos 
prie Taikos Konferencijos 
Paryžiuje 1920. 

Ta brošiūra yra skėstai ats
pausta ant dešimties plačių 
lapų ir turi devyniolika ne-
lenklintų puslapių ant labai 
brangios poperos. Prie brošiū

ra pridėtu du žemlapiu. 

Atsimainė laikai. Seniau 
Prancūzija siųlė lenkams viso
kią pagelbą, šitiems patikėti
nus pamušti visas už save ma
žesnes kaimyningas tautas. 
Pranr»vi7na "nao-piHnvn Hi^plos 
Lenkijos. kuoplaČiausių jai ru-
bežių. 

Lenkai pasitikėjo prancū
zais labjaus kaip patys savi
mi. Tad ir pakėlė karę prieš 
Rusijos sovietus su tikslu pa
vergti Ukrainą. 

Išpradžių jiems gerai klo
josi. Bolševikai nebuvo pasi
gaminę. Kiek palaukus laimė 
užsisuko nuo lenkų. Atsisakė 
jiems tarnauti, kuomet bolše-
kai sutraukė prieš juos skait
lingą kariuomenę. 

Lenkai ėmė šaukties pran
cūzų pagelbos. Pareikalavo ka
riuomenės. Bet prancūzai pa
tys nesiskubino eiti gelbėti sa
vo "sąjungininkei." 

Tik nusprendė per Vokieti
ją Lerkijon pasiųsti sav0 ko
lonijų juodų kareivių kelis le-
gij«.nus. 

kurio laiko ėmė remties po ru
sų politikos atramai*... Šis tas 
ivyko Lietuvai naudinga.... 

Kaip kitur, taip ir č:a siū
lai politikos sueidavo j "Dail
ios" (gražios moteriškės 
Red.) rankas. Ji teikdavo 
nurodymus, ir informavo vedė
jus mums pavojingo net grie
žtai priešingo alianso. Susi
laukėme, kad Rusijos, Dail
ios" orijentuotės žmonės gavo 
pasišalinti, gi juos pakeista 
veikėjais nevien mums priei
namais, bet ir re/nenčiais mū
sų tautos aspiracijas, kiek-
remti jiems galima(!) Šian
dien turime vilties, kad 
savo fronte su lenkais 

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

Garbės kanauninkai: Pr. 
Landzbergas, Pr. Kriškijbnas. 
Br. Lausas, Jonas Valavieia, j piju buvo suvažiavę 33 kuni 
Br. Žongolas, St. Jakubauskas, gai, kuriuos dabar jų vysku-

į į Smetonos grera! pritaikinti akiniai ) 
;) fcus palengvinimu del iiisu aklą. r 
' - Kuomet tu kenti tono galvos skau- < 

dĄinio, kuomet raidės liejasi } kru /. 
f^, kuor.iet skaitai! ar aiurt ar iš.- | 
sai, tai tuomet yra ženklas, kad') 
reikia Jums akiniu. Mano 15 metu \ 

J (patyrimas priduos J.ume geriausia'(, 
/ patarnavttną vi prieinama kaina 
* net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA . 

DR, A. k, ROTH f 
Krakių kuri. Bitis, Obelių kun. 
M. A. Prialgauskas, Panevė
žio kun. Gr'abys, Rėtavo kun. 
Macijauskas, Skuodo kun. Ža-
deikis, Šiaduvos kun. Sarapas, 
šidlavos kun. Jančeuskas, tk-'h AMu specijalistas 
mergės kym % k ę v i č ^ r ^ 1 8 0 1 S> A s h l a l l d A v > 0 ^ ^ ^ , 
t e n o s kŪn. J a r a s U l i a ^ T a h u ų / j l - a m i n a s sr«teikiainas dykai, į 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-(ios lubos Tirs Platt'o aprietos. • 

Kanbaris U. 15, 16, 17 tr 18 

Rasai, gydytoja* tr cUrarvan 
SpedJaHstaa Motenskv. VyriSka 
Vaikę tr visų cbronlškn ligų 

Ofisas: SS&4 So. Halsted St.. Cbiea«o 
Tclcfc-ua* Drover U8S.S 

VALANt>AS: 10—11 ryto J—J po 
pieta 3—8 Tale KedėUomJa iO—13 4. 

kun. Daniuše^čia, Velionost 
kun. Dočkus, Viekšnių kun. f 
Nonckas, Kuršės kun. Pr. Lu »• T t 'myki te * m a n o pAmH' 
kša ir B. Didžgalvis. 
Kaip Kaune, taip ir kitur at

gal yra atimtos nuo maskdlių 
visos buvusios, bažn. ir vier 
nųolijos ir yra pavestos glo
bai kunigų. 

Laike karės iš kitų vysku-

) Valandos: nuo 7 vai. iferyto iki t 
į vaL vakare. Panedėliais, Seredo-
) mla Ir Petnyčiomls. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LTKUVIS AKIT SPECIALISTAS 

Dr. M. T. STRIKOL'IS j 
LIETl-VB* » 

Gydytojas ir CUirnr^as i 
Ofisas: 1737 W. 47th St, } 

(47 ir YVbod g a t ) » 
I Valandos: 10 ryto iki 2 po piet1.;, { 
J 6:50 iki 8:30 vakare Nedėliomis j 

1 9 iki 12 rytais. J 

' Td. Boutcvard ICO i 
Res. 2014 W. 43rd Street. j 

Tel. McKinley 2BS { 

ir 

P. Legeckas, A. Kryžanaus-
kas. Jul. Macijauskas, ir Pr. 
L'rbonavičia. 

Seminarijoje yra 6 kursai: 
keturi teologijos ir du filoso
fijos. Klerikų pradžioje tų frie-
tų buvo išviso 88. 

Dekanatai yra tie patys kaip 
seniau: Alsėdžių dec kun. 
Korzonas, Batakių kufl. Mo-, 
tūzas, Ežerėnų knn. Kryža-
nauskas, Joniškės kttn. Jasen-
skas, Kauno kun. Pfaticketis. 

Gal Lenkijon ir butų pate
kę tie juodi puslaukiniai ka
reiviai. Deja. Vokietijos srele-

To negali padaryti aei Pran
cūzija. 

Tik viena Amerika, sakė 

jimo galvos. sv-eigO' 
lio, apt»-'i:;.o. ntr- \ 
voturr.4, skaudant ioš ' 

ir aisiacgur:tlB karM'.a aki? kreivos aky*. S 
katerafcto, Bamtedrio; netikras akis -inded&m. \ 
Daroma ciMarninas iektra parodantis ma- I 
liausiąs klaidas. Akiniai pritaikomi i- -m- ' 
Kai. toM tr elU matantiems pagelbsta. Ser),;*- ! 
Wte savo regėjimo Ir valkus derinčius mo- 1 
kykloo. Va'andos: nuo \i iki g vakaro. Na- ' 
daliomis nuo 1C iki 1 vai. po pieta. 

155S W. 47th St. ir Ashland Av. 
Tetefena* Drever 9«S0. 

« ^ r e ? , r ! 2 Telephonę: lard* 6*82 
priežastimi BksuĄ*- \ 

^ | i m m •* <• ***! — m m**^** — -^^**'*-

žinkelių darbininkai atsisakė i Lloyd George, galėtų pagelbė
tuos juodus kareivius vežti per ti lenkams. Bet ar ji panorės, 
savo teritorijas. . tai jau jos reikalas. 

Tuo tarpu bolševikai at- Podraug Lloyd George pa
siėmė Kijevą ir kitus plotus. 
Lenkams darėsi vis blogiau. 
Todėl jie suskato maldauti pa
gelbos tautų sąjungos. 

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

Sąjungos tarybos nariai 
tuo reikalu kreipėsi j Angli
jos ministerį pirmininką Lloyd 
George. Šis, išklausęs lenkų 
vargų, atsakė, kad Anglija ki-

reiškė, kad tautų sąjunga sa
vo kontrolėn niekuomet ne
gaus kariuomenės. Gi be to 
sąjunga, kaipo tokia, yra tik 
vienas lavonas. 

Taip ir nuėjo niekais tie 
visi lenkų imperijalistų pasiti-
kėjihiai. N 

Savo keliu Rusijos sovietų 
armijos varosi pirmyn. Jei 
lenkai neišreikš viešai esą i-
veikti. visai Ijenkijai galės bu-

pai atgal pareikalavo pagrjž 
ti. Parapijų su filijomis. 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 fiiks^an: 

čius mažiau, Saip "bu*vo priės 
kare. 

Kauno vyskupija labai grei
tu laiku pajus stoką kunigų 
Po išvažiavimo įvetimų vys
kupijų kunigų ir jeigu tiek 
mažai bus klierikų ir tokiai 
bus baisus mirtingumas dva
siškių tarpe. ; ( • • 

Nuo pradžios karėk ligšiam:} y )įj PtiT.fAIIQ.fAC 1 
- i i m i ivmnvvnnv g 

ADVOKATAS J 
Ofisą* IMdmkstyj: • | 

29 South La Šalie Street f 

m ~x" 
*! 

O H U S H D 
Turla patjTin-.i 

raoterii} ligose: ra-
p..yt:t>ir3l pridu
riu ligonę :r k\:ii-

į j kj laike ligos. 

[Dr,M.Stupnickii 
3107 So. Morg&a otreet Į [ v 

CHICAGO, UiLOIOn} 
TeJcfotia* Yeceto hlttt 

Valandos: — 8 1*3, II ta ryte 
J po ?ietc iki 8 vtvk. Ifrf^to-
mis EUO S lkl 8 Tai 

S255 So. Hal*tcd St., 

: 

t ^ . 

Chicago. m. 

» 
t 

s — • 

telefonas Bonlevard 91f.n 

DR, G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3SS1 S. Balsted Str. 
Chicapo. III. 

VALANDOS: »—12 A. M. 
1—5: 7--8 P. M. 

tuomet buvo perspėjusi lenku- j ti blogai, 
nekeiti karės prieš bolševikus. ' I r kas gali pasakyti. Kad 
Bet lenkai nepaklausė ir todėl j nuo tų nelemtų lenkų žygių 
šiandien tegul žinosi. neturės nukentėti ir pati Lie-

i 

Anglija, sakė jis, turi daug vos respublika. Ne* karės v*-' '^''.' "' . . . .— .* 
>_ .. . ,. j , ,. ., . .. ,. T . i\\latKau^kas j , ijipnevicia. »egah siųsti; Milą gali js namo paliesti Lie-s nuosavų vargų, begali siųsti; Hilą gal 

Lenkijon jokios kariuomenė*-1 twvig. 

laikui iSnirė toje vyskupijoje: j 
apie 150 kunigų: i 

Klebonai: K. J. Adamavičia, i • 
I. Augulis, L. Augntis, J. Bal- j 
vaeas, Ĵ  Barnevičia, Pr. Bar-j 8 
šys, J. Bogužas, P. Barauskai, 
J. Budrys, S. Bula, A. Cėse-
vičia S.* Kaklauskas, K. Ča'p-
ronis, M. Daleckis, J. Demen-
tas Daškevieia Kl. P. Barce-
vičia, J. Stanianis, M. Požėla, 
L Sonda, Pr. Radž\dlas. 
Pavilionis, J Daunaravi 
EtlintaS, J . Einoras, J. Prano-
kevičia, S. Gabrilavičia, J. 
(raudešis, J. Gintila, M. Gul
binas, l). Imbras, Mart. Jau 
kauskaSį Pr. Jasinskis, A. 
Jucevičin, P. Jurskis, J. Kai-
riansk'is, L. Kaulakis, L Kc 
iT.viria, . K Kosminskis 

KambaMa 524 
1>L Oeattal u w 

S. D. LACHAWICZ ;! 
LIETtVTS GRVBORirs 

Patarnauju, faldotuvise ko pigiausia. 
Reikale meldžio atateatftti.- o maw> 
darbtj bosite Bigonėdlne. 
» 1 4 W. 2S Tt. Chicago. 111 

J Vakarais, 812 W. 33 St. Sjss 
^ Tol V a n b M i l S ! f Te). Vards 48* i 

HBI 
I 

šilas, A. i Išmok Gerą Amatą. Už-
avieia. J . ' dirbk $35 iki$75 Savaitei 

Krik kirpėju. Ki-1 
rp<\fai vimir rei-
kalsujatui. Co-
rk: ;;»:i.i :irn:iT;ia, 
i'cs iSmokinanie' j _ . 
i kelota aavai-
Hu. prityrlaias i J • " 
duodamas? •. 

nantios. Virto* otder,,... S'Į'ociiaiis 
Kriančyst^s Sfcyr*M*j jnoksl.is uJ> 
ganfdina visua. 

MAŠTER SCHOOI, 
190 y. Statr Str. 

Kaaopafi -Lake Mr ant tftj i«ttn>. 

03, S. NAIKELiS 
L L k T t V t S 

GTDTTOJAS IR t m R l KGAS 
Ofisas tr Gyvenimo rista 
SiU So. Halsted 6tr. 

Ant Viršaus Vnrvcrsal Statr lWinW 
Valanfloa n«o 10 iki'12'ryte: nuo 
2 iki 4 po piet^: nuo 7 iki 9 rak. 

Nedėliomis nuo 10 iki ?. 

T;> 

S.it'„ 

r»j. R 
C3K 

»-*»•» < » s » j | 
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Grosi-rr .: K-r. • -;•:>. 
vtrr.iL..: vietoje, prie Šv. J u 
nyOius pi.t-žAs:..-. ,,..: -....-. „:: 
iiOt Vlt?t^?. 

926 \\ ; i M. 

PAEMli l ODA 
,.;:s. r-. :''.» m ės su 5 kambarių stu-
ba ptatndtauiq pusėj lietuvių af-sy-
Hpta. •>t*ll IMI HiillM. preM $3,566.44 
Prn::.s B lota arba autonoMNo. At-

A. CHLRNAI SR1>. 
3225 Aubum A\e. Chii-ugu. 111. 

KATRA BAK<.1 \ A > 
parsiduoda 6 kambariu rakaadaJ 
parduodu i..g".a;. 

J. G. 
2853 So. Emeraia Avi-. ( I m a g o . 111. 

ar.t ur.;r:. :ub.: 

EXTRA ŪKĖS. 

Iš LIET U VOS, 
Krikšč.-demokratai 

ir darbininku klausimas. 

Lietuvis Fotofirrafistas 

:i 
M. PAUKŠTIS Ant pardavimo arba mainy

mo i inie?to namus. Su užsė-' 
l i 

tais laukais su gyvuliais, ma- j Specialistas del grupų, vestu-
šinomis ir visais padargais,. viu ir famiiiju, Fotografoja 
160 — 80 — 60 akru $14,000 j dienomis ir vakarais. Darbas j mU) iauks ir reikalaus, kad bu-

KriKŠč.-demokr. pilni ener
gijas ir noro kodaugiausia pa
sidarbuoti visos Lietuvos ir vi
sų žmonių naudai , o ne vien 
savu partijai. Jie trokšta, kad 
Lietuvoje visi, kiek tik galima, 
bfttų laimingi ir tai stengsis 
vykinti gyvenime. Jų progra-
me daug vietos paskirta darbi
ninką reikalams. Jie nori pra^ 
vesti ir įvykdinti, kad tarp 
darbininkų viešpatautų sutar- dins ir trukdys 

! tis ir vienybė, kad pakiltų ap- į p s neleidžia jiems kitaip el-
: i t - i a t o b-ori "hntn flnsancrrvtas "iri I xt'w§. N e S , k a S t a i , m&t Tna. 

dorinis gyvenimas ir užtikrin- tė, kad nesocijalistai galėtų 
i ta materijalė gerovė. darbininkams ka gera pada-
< Kas išklausė tų visų iš kr.- j T^1' 

Soeijalistai statys kliūtis ir 

Į partija turėjo, turi ir turės 
1 daug priešų. Jais yra laisva
maniai ir visokios rųšies ir j -
vairių šakų soeijalistai. 

Socialistai išsisvajoje, kad 
jie vieni tik gali -būti darbo 
žmonių "globėjais" ir kad 
jie tiktai teisingai gali aprū
pinti darbininkų reikalus, ne
pritars geriausiems sumany
mams, jei jie eis iš kr. demokr. 
pusės. Ką, nepritars, tai butų 
nedaugiausia da vargo, bet 
jie agituos priešais, jie klai-

Jų fanatiz 

2>iiiniitiiiitiiiiiitiiiiitiitfiiitititiiiiitifiifiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiisYiiiiiiiiiEiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiifiifftfiiiiiiiiiitifi>niiiiit} 

Važiuokite į Lietuvą 
PER 

! = 

dem. pusės padarytų pažadėji

mo 000 ' kiekvienam užtikrintas. Taipgi 
iš senu paveikslų padaro di
delius — maliavotus. 
Valandos: nuo 9 ryte iki 10 
vakare, gi nedėliomis, panedė-
liais, seredomis ir pėtnyčlomis 
9 ryte iki 7 vai. vakare. 

kaina, jmokėt reikia 
galima pastoti geru ūkininku 
iš pirmos dienos. Parsiduoda 
iš priežasties senatvės, atsi
šaukite tuojaus laišku arba 
atvažiuokite, nieko nelaukda
mi. Ukė randasi geriausioj 
Sheboygan County apielin-
kėj. Nepraleiskite šios progos 

į mes suteiksime visa reikalin
ga pagelbą, del užvedimo u-
kės. Kreipkitės pas pirminin
ką: Mokinama: aotflikoa Ir UMnnikoa 

\ kalbų, aritmetikoj kayfTedystėa, >te-
Lietavių Ūkininkų Draugijos. »0Kraflj0* i?*™}?** #**&*»,**-

* * B J • *iu, SUT. Vatet istorijos. abelno» toto- , . , ., . , , , . 
n » u o - n r i r . "J0* »eo«rafljoa. poutikin** •kono-! liaus ir laiko ir kad nebūtų 
F . A . M A Ž E I K A . | mljoa, pllletystėa, daillaratystea. 

Mokinimo ralandoa: nuo 9 ryto iki 

2743 W. 47 St Chicago, I1L 
Telefonas: McEinley 5941 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

tų jie įvykdinti. Ir, ištikrųjų, 
jie turi būti vykdomi. To rei
kalauja šventa teisybė. Bet 
šiuo žvilgsniu turi būti at
kreipta atyda abiejų pusių į 
pažadėjimus. 

Pažadėjusieji turėtų steng
tis ir, be abejonės, stengsis, 
savo pažadėjimus išpildyti, 
bet negalės, nors to nori, iš-
_ : u _ i ; M « I A « . i • •• >?»••» T - (,* 
piKiyu v j.-nc tuujouis. XJ. ga
vusieji pažadėjimus turi at
minti, kad pažadėjimai nega
li būti įvykdinti staiga. Tam 
dalykui reikia ir gero ištek-

E. 
Campbellsport, Wis. 

4 Box 56 
4 valandos po pietų; •ikarais nuo I 
iki 10 vai. | 
3106 So. Halsted St, Chicago. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUIIIM 

R CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, m 
Kurie gaunate paveikslus 15 Lietuvos 

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

-tū^u,» 
Traukiame paveikslus namuose, prie 

Bažnyčios, sueigose, veaelijose, grupes, 
pavienius ir t t Darba at l iekame kuoge-
riausia. Phone Drover <88t 

kirų kliūčių. 
Kad kr.-demokr. partija ga

lėtų įvykdinti Lietuvoje savo 
I pažadėjimus, darbo žmonėms 

i ; padarytus, turi turėti nemaža 
S į pinigų. Jų, beabejo, tai truks-
S j ta, nes ji jauna ir susideda ne 
| j iš kapitalistų^ Jei amerikie

čiai lietuviai jos neužmirš ir 
parems ją užuojauta ir pini
gais, tai jai bus daug leng
viau vykdinti gyveniman pa
žadėjimai. Ir tai ims nema
ža riko visi pienai pravesti. 

Kitas dalykas, kr.-demokr. 
",<iiiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiuiitiiiuiiiiiiiif"";iiiiiiiiiiiimniHimiiimiiiiui<7 

&&, ADOMAS A. KARALALBKA8, S E K A B T C I A I RAAAC. 
Ai labai sirgau per t metus, nuslabnejee pilvelis buvo. Dispep 

sŲa, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, Inkstų, Nervų ir 
abe'.nas spėkų ' ustojlmas visu kūno, ir buvau nustojęs vi l t ies , kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagalbos, nesigailėjas v i s o j * Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai page lbos . 

Bet kada pareikalavau Salutaras raistų, Bitterto, K r a u j o valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatiamo gyduolės, tai po stnrartojtmul 
minėtos gyduolės pradėjo mano pi lvas atsigaut, stiprėti, gera i dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai a t s i g a v o . Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidur ių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėg iu t mėnes ių i šgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo pave iks lą pa
mačiau tok} skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. D a b a r jaučiuos 
smagiai ir esu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myl i s tų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreiptles prie Sa lutaras: 

SALUTARAS. 
CHEMICAL INSTITUTE Baltrėnas . Prof. 

1707 So. Halsted St., Telephone Ganai 6417, • Chlcago. DL 

del kitų priežasčių. Jie smar
kiai yra pikti, kad Lietuvos 
Steigiamajame Seime ne jie 
turi didžiumą balsų, bet jie 
nori turėti. Todėl jie stengia
si kr-demokratams kenkti, 
kad tie komažiausia galėtų pa
daryti naudos ypač darbinin
kams. Jei tai socija 1 istams pa
sisektų, tuomet jie turėtų ar
gumentų prieš kr.-demokr. 
Sakytų, štai -įie nieko gero ne
padarė, o mes tai padarysime. 
Tokiu būdu soeijalistai, man 
rodos, norės prieiti prie lai
mėjimo kituose rinkimuose. 

Aišku, kad reikia įvairiais 
budais remti kr.-demkr. par
tiją, idant ji ir darb0 žmo-
Jiėms ir t visiems Lietuvos pi
liečiams galėtų padaryti ko-
daugiausia gero, kad savo 
nuoveikliais užkirstų kelią vi
sokiems socijalistams ir ki
tiems jos priešams ją niekin
ti ir stumti į šalį ir kelti žmo
nėse visokius sumišimus, ne
sutikimus ir ardyti jų vienybę. 

n:- v. K. 

DEPOSITORS STATE BANK 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL 

$6,000,000.00 Milijonų Dol. Banką | 
mm 

S 

Galim išpildyti jums ap- | 
likacijas del paspartų, i 
gauti jums paspartus par- j 

I • duoti šipkartes per LIE- | 
| pojų? arba per DANZIG, i 

I ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. 1 
E Mes kalbame įvairiomis kalbomis: | 
= Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- | 
1 tian. Servian ir Jewish. = 

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaifiiiiiiiiiiiiiiiianiifiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniif 

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS. 

. . 
f 

Pirmutine Lietuvių Valstijine 
Bank^ Amerikoje 

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

Tos Bankos saugumą gali spręsti iš to, kad Ji yra po kontrole 
ir priežiūra Alinoj aus Valstijos. Jos turtas siekia daugiau kaip Mi-

' lijoną Dolerių. Jos Direktorių ir šėrininku 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 i Lietuvą pasportus parūpiname per savaitę lai
ko. Siunčiame pinigus i visas pasaulio dalis* trumpu laiku ir sau
giu būdu. • / 

BANKOS VALANDOS:-' 
Panedėliais .Seredomis, Ketvergais ir Pėtny&omis nuo 9 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. Utarninkais ir Subatomis nno 9 vai. ryto iki 8:30 
vakare. 

Pirmas pasikalbėjimas tele
fonu tarp Kauno ir Klaipėdos 
įvyko 3 gegužio. Kalbėjosi su
sisiekimo ministeris p. V. Čar
neckis su Mažosios Lietuvos 
Tarybos pirmininku p. B raku. 

Lietuvos Valdžia susitarė su 
Klaipėdos Krašto Direktorija, 
kad j Klaipėdą bus vežami 
Lietuvos javai, o iš ten i Lie-
iuvą galvijai ir arkliai. Javus 
Lietuvoj supirkinės Klaipėdos 
krašto atstovai, o galvijus ir 
arklius Klaipėdos krašte su
pirkinės -Lietuvos atstovai. J-
veŽimas pakaitom įvardintų 
prekių per Lietuvos-Klaipodo^ 
krašto sieną bus laisvas nuo 
muito mokesčio. 

Kairėje Nemuno pusėje Til
žės ir Ragainės apskričiai su
darė naują seimą. Į ji tapo 
išrinkta "VokieČių-Lieiūvių 
Buntos" (turbūt Sąjungos) 15 
narių, goeial-demokratų 1.3, ir 
du lietuviu tautininku Rinki
mų vaisiai 6 gegužio buvo dar 
nebeužbaigrl Tikėtasi irečio 
lietuvio tautininko. 

Visos šitos žinios yia imtos 
iš "Vienybės," išeinančios! 
Kaune N. 19, Ge-roi 12 dien. 

LIETUVOS PREZIDENTAS PASĄ 
KE ATSTOVUI THE CHESNUL 

SH0E MFG. C0MPANY 
BENDROVES 

KAD LIETUVOJE REIKIA KUOGREIČIAUSIAI STEIGTI FABRIKAS. 

FABRIK0S LIETUVOJE TAI YRA JOS EKONOMINIS IŠGANYMAS 

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

AR ŽINAI? 

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

Jog džiova išgydoma, jeigu 
į laiką sugauta. 

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

Jog pirštai ir rankas did
žiausi nešiotojai ligų. * 

Jog čiepijimas neprileidžin 
raupų. 

NO ŽENKLELIUS W.S.S.) 
STYBSS BONŲ. 

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

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

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

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

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

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

mas bendrovės šėrų! 
Kiekvienas šėras turi baisa. 

£ 

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

THE CHESNUL SHOE MFG. C0MPANY 
395 W. BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS. 

Ši bendrovė nėra surišta nei su viena kita bendrove. 

AVT PARDA\TMO 
4 kambarių medinis namelis, gra
žioj vietoj. Parsiduoda pigiai. At
sišaukite nedėlioj 10 ryte iki 7 vaka
re. 

4»80 Archer A t e . 
prie Orawfo»il (40) Ave. 

Parsiduoda "Dry Goods" Krautuvė 
greitu laiku. Biznis iSdrbtas 3 metai 
kaip gyvenu ant vletoa. Priežastis 
pardavimo pirkėjas patirs ant vie
tos. 

Atsišaukite: 
S«25 8. HnlMed Str. Chicago. TU. 

Reikalingos: vietos mažiems vaiku
čiams, geruose namuose. Paliudiji
mai reikalingi. Atsišaukite į ChilU-
ren's Home Commiskm, City Ha'.l, 
Waterbury, Conn. tarpe 11:00 Ir 
1:00. arba rašykite prisiysdnmi pa
l iudij imus 

i 
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TRUMPAS OARB|Į APRAŠYMAS I I K S T O S 
DAILĖS DRAUGIJOS "AIDAS," 

be<iau«'f;; birželis •2€ mo 

• 

M . 

NUO ĮSTEIGIMO IKI ŠIAM LAIKT1, T. V. NUO BALANDŽIO j 
13 D., 1907^31. iki BALANDŽIO, 13 D, 1920 M. 

Surengta paminėjimui 12-kos metų sukaktuvių. 

Kuomet "\Vaterbury'o lietuviu kataliku jaunimas buvo dar nesu-, 
siorganizavęs, tada lietuviu tautos ii- tikybos priešai soeijalistai ir kiti i 
daugiuos bemokindami katalikus, iJiavaidžiodsuui juos Įvairiais var-į 
d*is. 

Tada kai-kurie gabesnieji čionai!iniai lietuviai katalikai, neįmany-! 
darni kitokio budo apsiginti nuo nedorų gaivalų, sumanė jsteigli tauti- i 
niai-katalikišką jaunuomenės dailės draugi ;a. kurios tikslas butų ru-1 
pinties lietuvių dailės reikalais, vaidinti sceniškus veikalus, rengti do- j 
rus, blaivus pasilinksminimus ii1 kitaip prisidėti prie katalikiškai-lauti- Į 
nio veikimo. 

Tuo tikslu, balandžio 13 dienoje. 1907 metuose, jauni "\Vaterburio [ 
lietuviai katalikai suėjo burelin ir įsteigė dra;natiški draugija vardu J s 
"Aidas" Įgaliodami Vladą Leščinske pranešti gerb. klebouui P. S&uru- i 
saičiui "Aido" draugijos įsteigimą. Leščinskas tuojaus ta išpildė i r , 
sugrįžęs pranešė, kad klebonas velijąs laimingos ateities "Aido" drau- į 
gijai ir pavelijąs jai gyvuoti po "'.Maldos Apaštalystės" draugijos 
"earteriu" ir taip-sd naudoties parapijos svetaine, tik su ta išlyga, kad 
kiekvienas "Aido"" narvs bei narė butu <lori lietuviai-katalikai. fstei-

. . . ' * ' 
gėjai šios draugijos buvo: V. Leščinskas. M. Brazauskas, J. Eringis, A. 
Valantiejus. P. Jonaitis, A. Petrukoniutė ir A. Karinauskiutė. Pirmu-
tinėn valdybon inėjo šie asmens s: pirmininkė—A. Karinauskiutė, raš
tininkė—A. Petrukoniutė, iždininkus—J. Ėringas. 

Piratas vaidinimas buvo "Žentas del parodos" balandžio mėnesy
je. 1907 m. Nors mažai pelnė, I;L-S. apsimokėjus išlaidas, liko vos tik 
dešimts eentų, vienok vaidinimas nusisekė neblogai ir nariai nenusimi
nė tuo nuotikiu, bet Įgavo daugiau energijos. 

Pirmo susirinkimo, nuo įsteigimo, buvusio gegužio 5 d., 1907 m., 
kai-kurie nutarimai: 

• 1) Kad '"Aido" draugijos nariai bei narės kalbėtų grynai lietu
viškai draugijos susirinkimuose ir stengtųsi gerbti bei nesigėdyti savo 
kalbos kituose viešuose susirinkimuose. 

: 2} Paėmė ' ' Užburtas Kunigaikštis'' vaidinti. 
3) Nutarė parašyti laikraščiuosna atsišaukimą j lietuvius katali

kus, idant remtų '•Aido'" draugijos veikimą. Parašyti apsiėmė A. Pet
rukoniutė ir V. Leščinskas. 

Atsišaukimas, reiškiantis priežastį įsteigimo "Aido" draugijos ir 
jos tikslą, buvo sekantis: 

"Mes matome nūnai, kad mūsų tautiečiai Lietuvoj, neturėdami 
dar-gi laisvės, darbuojasi del lietuvių apšvietimo. O mes-gi amerikie
čiai, turėdami pilną liuosyby, sėdime sau rankas sudėję, arba pralei
džiam liuosą laika kur karčianug'e! Vienok, kaip mūsų gabesnieji vei
kėjai Lietuvoj turi priešų, valdžią ir lenkus, taip ir mes čionai katali-! 
kai turime savo priešų, mūsų socijalistus, kurie neva skelbia vienybe, i 
bet visokiais budais stengiasi išardyti kiekvieną mūsų gerą užmanymą, j 
Jiems rodos, kad visi katalikai yra tamsunai, atžagareiviai, kad kata- J { 
likams visai nerupi tautiniai reikalai. Tuo vardu jie vadina soeijali- | 
stų partijos reikalus. Kiekvieną kataliku parengtą teatrą arba šiaip 1 ) 
kokį pasilinksminimą tie priešai išranda, buk yra negeras, neprakilnu.T i i 
ir tt. Nors ištiesti mūsų veikimas kur-kas geresnis, prakilnesnis i r ; i 
šviesesnis negu jų. Ar-gi mes, katalikai, galime lankyti tekius soeija- j j 
lįstų vakarus, kur jie spjaudo ant tų dalykų, kuliuos mes labiausiai Į '. 
godojame? Ar-gi jau ištiesų esame toki, kokiais mus stato mųs prie
šai? Norėdami patarnauti visuomenei ir parodyti, kad neteisingos yra 
paskalos leidžiamos prieš katalikus, mes keli draugai nutarėme įsteigti 
lietuvių katalikų teatralę draugiją "Aidas," kurios užduotimi bus vai
dinti , rengti pasilinksminimai ir teatrai. Žinoma, mes vaidysime tik 
tokius, kuriuose nėra nieko prieš tikybą bei dorą." 

Tolimesnis draugijos veikimas 1907 metuose. Buvusiame antrame 
susirinkime, gegužio 12 d., nutarė lavinties iškalboje, ar tai eiles sa
kant, ar prakalbas arba garsiai skaitant draugijos susirinkimuose. 

Veikalas '"Tarp dilgelių rožės" buvo paimtas mokinties vaidini- • 
mui, vienok tuo neužsiganėdino. Vėliaus, rudeniop, t. y. spalio 6 d. 
paėmė ''Dėdė atvažiavo" ir "Trys mylimos." 

1908 Metų Veikimas. 
Valdyba mainėsi sekančiai: pirmininkė—toji pati—A. Karinau- j 

skinte, raštininkas—M. Brazauskas nuo spalio G d. pastojo Į vietą p-lės į 
A. Petrukoniutės, iždininkas—J. V. Kovas i vietų J. Eringio nuo rug-i 
pjueio. 

Šiuose metuose "Aido" draugija pasižymėjo didesniu veiklumu.) 
Pradžioje sausio atvaidino "Tarp dilgelių rožės" ir vasario 22 d. "Dė- [ 
dė atvažiavo," o parapios naudai atkartojo balandžio 28 d Gegužio į 
mėnesyj vaidino "Trys .Mylimos." Birželio 4 d. atkartojo "Tarp dil- j 
gelių rožės" varde Šv. Juozapo brolijos. Pelnas pusiau pasidalintas. 

(Daugiau bus). 

Geriausiu; išdirbysčiu gvarantuot i ant 10 metų, 
parsiduoda už numažinta, kaine, pr ie koŽno grainafo-
no pridedame 5 rekordus dykai . 

Grafonola C. kuip ant 

paveikslo su gerais dn-

beltavais springsais. mo

toru; išduoda skambų ir 

gražų balsą. Kaina $50. « f j | | ^ 1 J i 

00. Labai paranki j Lie

tuvą parsivežti. $50.00 
Kitu modeliai gramafonu. kaina nss $15.00 iki $400. 

Kitur ui prisiuntima neruokuojame. 
Krautuvė atdara Nedėliomis visa dieną. 
Nauji gražiausi lietuviški rekordai. 

: 
E4535 Jaunavedžio Pasiskundimas ir Tardrtoja. Dialogas. 
L4")36 Pavasario Dainos ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmas. 
E4537 Piemenėlis ir Pavasaryje, F. Petrauskas. 
E4237 Jonas Smikis ir Maušo Kelionė, Dialogas. 
E4475 Girtuoklis, Mėtavonė ir Pasakos Stebuklai. 
£4272 Spragilų Daina ir Strazdelis. Petrauskas. 
E4474 Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo. Petrauskas. 
E4416 Mylimoji Polka ir Vestuvių Valeas. 
E4363 Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė Leidžias. 
E3417 Padespanas ir Mazurka. 
E2356 Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykei Nemunėlis Teka. 
E23o7 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.. ^ 
E2358 Darbininkų Marseletė ir Sukeikime Kovą. 
E3391 Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo. 
E4181 Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valeas. 

Kataliogą pasiunčiarae kožnam dykai. 
Didžiausiu Krautuvė Gramofonu, Knygų, Auksinių daiktų 

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St., Chicago,III. 

V ;-•-. iiyti Banką Jeigu manai p 
tai dabar laikas pmi?5ti *avo accountą 

| šią Stiprią Valstybinę Banką, 

Nuošimtis nuo Lienos 1-mos mokama ant 
M 

» f . 

depozitų padėtų prieš Liepos 15-tą. 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Sifkartes par

duodamos ant visų linijų. 

Central Manuiacturing Districfc Bank 
1112 West35th Street 

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

•» _ _ 

į Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

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

— m •. 

J 
SMPL£X UMVERSAl 

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

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas MOILTOC 2500 
Kraatave atdara Seredomis ir 

PetnyOiom'.s iki 6 ral . vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

BKa ESP* 

DIDŽIAUSI* įi&TuviSK* i m m RBIGABOJE 

^ 
LIETUVOS VYČIŲ 

Paskolos ir Taupymo Bendrovė 
Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

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

Pabaigoje šio meto mūsų Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai atsibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio 
Parai). Svetainė i>rie 32 PI. ir Aubum Ave. 

Jurgis Žakas, Pirm. 
901 W. 33rd St 

Antanas Overlngas, Rast 
3201 Aubum Ave. 

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

<*/:rCX 

PBARL Qt'EEV KONCERTINA .'".'23 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Blusų krautuvė—viena iš didžiausių Obicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus. Šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusintų ir prūsiškų išdir
bysčiu. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DROVER 7309 » 

ijruHinmiKsi 
v 
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PIKNIKAS 
PARENGTAS 

. f . 
i Brifftifoo ai I i U 

• i . 
• Lietuviu Dailės Ratelis 

Ned. Birželio [ June] 2 7 d. 1 9 2 0 
BAŽNYTINIAM DARŽE 

Visas pelnas paskirtas parapijos naudai. 
Taigi gerbiamieji nepraleiskite progos, nes paskui gailėsitės. Jauni, seni, dideli ir maži visi širdingai kvie

čiami, nes bus puiki muzika p. J. Y'arnagio. Pradžia 4 vai. po pieh?. 

A. PETRATIS 

• 

S. L FABIAN. 

Ura, ura! visi ura, ant pikniko. S 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai 

3249 South Halsted Street Chicago, Illinois 
Boulevard 611 

* * 
Yra plačiai lietuviams žinoma jstaiga savo sąžiniškumu, rūpestingumu ir mo

kėjimu atlikti savo prideristės. 
Parduoda draftus (chekhis) ir siunčia pinigus į Lietuva ir visas kitas svieto da-

Ks po dienos kursus ir gvarantuoja pristatima. Pinigus pristato Lietuvoje greitai ir 
išmoka gnnak pinigais. 

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

Parduoda Iaivokortcs į Lietuva ir visas kitas svieto dalis ant geriausiu laivu, 
kompanijų per LIEP0JU, Danziga, Francrja ir visus kitus portus. 

EUROPEAN AMERICAN BUREA^ yra pUnai atsakominga jstaiga ir atlieka 
viską gerai ir greitai. ** ' 

Biuras atdaras: nuo 9 r\-to iki 6 vai vakare. Utarninkais, Ketvergais iVxSubato-
mis iki <J vai. vakaro. Nedėliomis nut) 9* ryto iki 3 po pietų. / 

AXT PARDAVIMO 

K viecia Dailės Ratefia. 

ranm Bwcn»r S priešasuos 
i.5%-ažiaviino i E>w<̂ >ą. Yra arti lietu
vių bažnyčios. N^ra knygučių. 

Atsišaukite 
2SJS W. 4S «t 
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KEIKAUNGl 
iFHremcn;!: Burners ra*rcli>inlnicai. E-
j- Hiir.c! faitriJ!* <J<5'< BAk;l»i!t> «n.rbt>. 

Ccros aMros. Oerc» eUirbo sąjygo**. 
Ats isuki te tuojaus: 

CTuoaRO Vifrootis Enani^l ProAacta 

i tSl Souih ."."> I wr1, 

FATONIC 
Po ral»!uS B«i;r.mlrSk. kad f«rt 

1,1a* r a . o t ^ t tve *k inui yra RA1 
KIC. r^_"^2J3a V;»«S Sa3J34g5S 
MT ! r? l t ; s^o, o ta* re»k!a, tad i 
kiti p«.ws1nd *\M* 
p*i v-.sv« acackono*. 

.. 
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D R A U G A S 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
MAŽŲJŲ KOLONIJŲ LIE

TUVIAI, SUKRUSKITE. 

i 

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

Taigi šiuomi pranešame, kad 
nors nedaug laiko beliko, bei 

Xe,— anaiptol — tas netie 
sa, aš visu darbščių rockior 
diečiu vardu užreiškiu. 

Tiesa, yra pas mus keletas 
peštukų — proi'esijonalu., ku-
rii-ms turiu pripažinti gabu 
mų ir energijos. Bet visa ne
laimė, kad tuos savo gabumu--
išaikvoja ne statymui ar suli-
pdyniinui ko nors gero, bet 
^t-ngiasi panaudoti suar.iy 
mui viso *o. kas ne jų tapo 
sumanvta. ne iu ivvkdinis 

iŠ CHIGAGOS LIETUVHĮ 
KOLONIJŲ: 

PRANEŠIMAS. 

Liet. R. -K. Amer. Labd. 

1 iunmm :KiE»es£sasiEi 

n dar visi gali gauti bonų kas 
tik nori. Tu vietų lietuviai, j Kiekvienas iš tų gabiųjų aki-
kar nėra Paskolos Bonų Ko j plėšų savo "veik imo" pama

tą remia, matyt, sekančiu iš
vadžiojimu: 

Kadangi jus norite įvykinti 
dalyką ne mano sugalvotų, to
dėl tas sumanymas jau yra 
netikęs, nenaudingas ir todėl 
jo įvykdinimų būtinai trukdy
s iu ' i r jam griežtai priešin-
siuosi. 

Kadangi, nepaisant mano 
atskiro protesto, jus padarė 
te ir pasielgėt ne taip, kaip 
aš vienas norėjau, todėl jus 
visi esate blogi ir visuomenei 
kenksmingi 

v 
.«•• Sj> 

ir visiems 
atkeršysiu. 

Bet, ačiū Dievui, panašios 
rūšies kurstytojų pas mus Ro-

v 
u 

miteto, tegul kreipiasi j 'Dt?,u- ' 
g a " (1800 W. 46th St. Chi-
cago, UI.) Atsiųskite money 
orderj, išrašytą vardu "Drau
g a s " Publ. Co. ir į antrą ar 
trečią dieną gausite boną. 

Taip-pat iš visų vietų lie
tuviai gali pirkti bonų tiesiog 
iš Misijos. Jos adresas toks: 
Lithuanian Mission, 257 W. 
71 Str. New York, N. Y. ' 

*Pabar gerUąisias laikas pa
sižiūrėti kada javai matytis j 

j pas mus galima pamatyt pui-

Sąjungos Centro, po š v l ^ a - į ^ k v | f | * * * k < - ™ l . Jo
no globa, priešpusmet. susirin-; 

Irimas'bus nedėlioj. , r rž . 27 d., 
1920., 2:30 vai. po pietų, Die
vo Apveisdos parap. svetai
nėje, prie Union ir 18tos gat
vių, Chicagoje. 

Kuopų atstovai kviečiami, 
kuoskaitlingiausia atsilankyti.; 

VouįvKo i 

CHICAGOS IR APIELIN-
KĖS LIET. LAISVĖS PAS 

KOLOS BĖGIS 

Jau baigiasi paskutinis mė
nuo Lietuvos Laisvės Pasko
los. Chieagos ir apielinkės? ko
lonijoms Lietuvos Misiją pas 
kyrė $1,000,000.00 quotą. Tą 
sumą Chieagos ir apiolin.kės 

CHICAGO HEIGHTS. ILL. 

Birželio 21 d. buvo Šv. Ka-; 
zimiero mokyklos vaikų pikni
kas. Skaitlingas būrys vaikų 
trokais bei automobiliais iške
liavo i netolimus miškus. Gra
žiai pažaidė, gardžiai pasiso
tino, bet • gerokai- ir sušlapo. 
Mat, iš ry'fo oras buvo gražus, 
bet po pietų pradėjo lyti ir 
sugadino visą vaiku džiaugs-

žmonės, ir to
dėl •pauiiOje 
apie tą pranešiu 

» i ^ u u i u r u n 

cki'orde nedaug yra ir vienos 
rankos pirštų užtektų, kad jų 

kolonijos turi išpirkti iki lmos 
dienos liepos (July) mėnesio. 
Norą jau paskolos laikas bai
giasi, bet dar toli iki milijono. 

Porą mėnesių atgal L. L: 1 \ 
Chieagos apskritis išdirbo 
quotas visoms Chieagos ir a-
pielinkės kolonijoms sulig 
nuožiūros, kiek kuri gali išpirk 
ri. Gal kuriai kolonijai truputi 
ii- perdidelę ųuotą paskyrė. 
Bet tuomi kolonijos veikėjai, 
bonų pardavinėtojai tegul ne

su 
puikiais b u d i n k i , pievoms, 
geroms ganykloms gerai atva
žiuot ant i' Liepos, kada Lie
tuvių ūkininkę..bus Fiknikas. 
Mūsų Draugijos Komitetas 
lauks svečių .aat įlepot suba-
toj, Nedėlioj irPanedėlyj opas 
ūkininkus bus- vietos pabūt 
kad ir ilgai. Mus;; piknike da
li vaus keletas Chieagieči^, 
kaip Aldoma Grušaitė, M. Du
ndulienė su konipanija A. 
Dvylis. 
j Aš busiu Cbieagoj subatoj, 

ir nedėlioj 26 ir 27 birželio 
(June) pas J. Grušą. 3147 So. 
Halsted St. Norėdami pasikal
bėti atsilankykite. Taipgi at
vešiu daug tikro medaus nuo 
mušu fa mm. 
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^ « «̂r ZINAI 
Kuri Banką Stock Yardų Distrikte Chicagoj 

turi DAUGIAUSIA Lietuviškų Depozitų 

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

I ? 

91 i 

M. WALENčIUS, 
6ox 96 Hart. Mich. 

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. 

m GAL! BŪTI GERESNE BANKĄ? 

VASARNAMI ANT 
BANDOS. 

/ 

vis, vardu* išskaitlinoti. Afiu I n " s , m M W - J u 0 k u r i k o l o i l i J a 

taipgi Dievui, kaiTY* visi pe- ' ^ ^ ^ teugnu, tuo dides-

R0CKF0RD, ILL. I 

J 

gia šaltos košės pasisvečiavi
mą parapijos kieme. Tikimasi, 
kad žmonės, užuot eiti pas sve-' 
timtaučius, ateis pas savuo
sius, nes dar ir užkandžio 
gaus gardaus p y r a j ^ 

Taigi, paremkime savo jau-j kad praregėtų, .jog labai nedo-
niįną atsilankydami j tą jų \ rais keliais iki šiol ėjo. 
puotą. Kad plačiosios Amerikos lie-

Dėdė. tuvių katalikų visuomenės nu
sistačiusių apie Rockfordą 
nuomonę atitaisyti, kad paro-
Jyti, jog ištikrųjų mes esame 
neapsileidėliai ir tokiu būdu 
tr kitos kolonijos galėtų kai-
kuriuose dalykuose mumis pa
sigerėti ir net sekti mūsų dar
bus, aš, jauna amerikietė lietu 
vaite,' nors ir neužtektinai mo
kanti gimtųjų savo kalbų ir 
josios rašliavų, nors niekad i 
laikraščius nerašinėjusi siūlau, 
tapti mylimojo mano "Drau
go '' reporteriu ir nno šios die
nos nors kartų į savaitę ši tų 
apie mūsų kolonijos, o ypač 
parapijos, veikimų parašyti. 

Jausiuosi labai laiminga, jei 
gerbiamoji "Draugo" redak
cija neatims mano gerų norų, 
kuriais neieškau savo asme
ninės garbės, ne- kokio pelno, 
bet trokštu vien tik patarnau
ti savo viengenčiams. 

Pasitikiu, kad medžiagos 

Kurie rengėtės ant ilgesnio 
laiko praleisti tesilsiu (vaka-
cijų) dienas, fič'labjausia šei-

nės garbės susilauks nuo Lie-j !nvnos< t a i $ ® * S a u t i P™-
kių vasarnamių (Cottages) 

tėvvnės-Lietuvos. '< a r D a pavienių kambarių ant 
Neužilgo apskritis paskelbs į i a n ^0 I i a i Lietimams žinomos 

visų Chieagos ir apielinkėsj (Lemont's Resort Farmos, So-

i 

BANKAS 
ant kampo 

47tos ir Ashland Ave. 
Chicago 

*\nią. štukai nuo savitarpinių barnių 
1 Nedėlioj. birželio 27 d j ą ip į jau taip apilso ir nuo užgau- ! ^ o s Misijos ,r padėkos nuo) 
girdėjau, vietiniai vyčiai ren- liojimų taip jų liežuviai at

buko, kad jau suviršum mė
nuo laiko praslinko nuo pas 
kutinių ginčų. Aprimo. Dieve, 
suteik jiems ištvermę, kad 
daugiau nė patys savęs, nė 

)š gaus gardaus jnrajsr- j kitų po laikraščius neterštų, 

3aEIIBBaEIIMllCiBBISS3S3iaif lEBf»Hn»llH»Bg 

.< kolonijų bonų stovį, kiek iš-į^us, M**.) 
pardavė ir kiek dar turi išpar-, Vasarnamiai ir pavieni ka-
duoti. Sykiu kaikurioms kolo- j mbariai passiranduos su lovo-

IltlIfKIUiimHICIlIHilIltlIlUliniiHif.UHII 

NEPAPRASTAS BAR-
6ENAS. 

UfliBiBiBifliBiBiBiKStp.BeaKOBsai 

nijoms ąuotas ^ąmam^į ki
toms, gal, kiek padidins. 

' Mes prašome Chieagos ir 

jais, ^-^.TSigi^ |j4y& -turės 
pasigaminti. Visokie valgiai 
— mėsa ir grooernė — yra 

Liūdna ir griaudu yra rmims, 
"Rockfordo lietuviams katali
kams, kad "Draugo"' skilty
se beveik jokių žinučių apie 
mūsų veikimų nesimato. O 
liūdniausia tas, kad jeigu apie 
kartų j mėnesi ir surasi 
"Drauge" paminėta Rockfor
das, tai anaiptol ne apie mū
sų koki nors naudingą pasi
darbavimų bei šiaip jau pra^ 
kilnų bruzdėjimų, bet rasi vien 
ginčus, dispute su protestais, 
bjaurius viens ant kito užsi
puldinėjimus ir barnis. Priėjo 

« jau prie to, kad šiandien beša
liškas "Draugo" skaitytojas 
nerookfordietis turėjo nusis
tatyti apie Rockfordą opinijų. 

j kad mes niekad nieko nevei
kiame, nejudame, nei nesidar-
bnojame. bet amžinai rieja-
HSŠB ir T^ešamės. . . 

Ar-gi ištikrųjų jau taip blo
ga su mumis ir pas mus yra? 
Ar-gi mes vien tik šmeižtus 
ir protestus Į laikraščius ra-
šinėt. o namie vien tik bar-
ties ir kolroties mokame? Ar-
,ci mes jau taip sutingę, už-j ti. 
šaudę ir apsileidę esame, kad 
visai nieko Bažnyčios, tėvynės, 
nė mus pačių labui nesidar 
boojarae? Kad nieko prakil-
niaus nesame uuvoikr.1! 

apielinkės stočių viršininkų: pristatomi ant vištos kožna 
nenusiminti, kad katrai kolo- į diena, per bučerių iš Bcnton 
nijai išrodo perdidelė quota.! Harbor. 
Visados darbas taip išrodo iŠ-;' Xorite platesnių žinių, mel-
pradžių, bet kaip iš širdiež j tfžiu rašyti pas 

(Tųsa ant 6 prtsl. ). i . , _ . „ , , _ „ _ v v y ' . Į - A. J. LEMOHT, 
Lemont's Resort Farm, 

Sodus, Michigan. 

Parsiduoda la-: 
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Kas Jūsų Fotografas? 3 

lubų murmi si 

PARSIDUODA. 
2 lotai, narnas, 1 karvė, kele
tas kiaulių, paukščių ir %%. 
Kampas arti Marąuette Par
ko, tik 2500.00. 
Telefonas Prospect 107 

Atsišaukite: 
J . P. EVALDAS. 

2434 W. 69 
Telefonas Prospekt 107 

St. 

bai pigiai ant 3 m 

8 
1 

namas frontas j f 
B 

žilo akmenf. B 
I 

Gazas. elektra,- vanos, šilto į f 
vandens šiluma. Raudos ne-į E 
šą $125.00 į mėnesi. Kaina ! • 
$11,200.00 randas ant Br idge-p 

' Kurie norite turėt gerus ir gra
žius paveikslus, pagal savo norą 
ir už prieinama kaina užeikite 
pas mane, o persitikrinsite. 

Traukiame paveikslus' vestu
vių, šeimynų, pagrabų pavienių 
ypatų ir tt. Nesiųnčiame jokių 
agentų augaudinet- žmones. Mū
sų darbas yra mūsų agentų. 

R. URBONAS 
1721 W. 47 Street Chicago, I1L 

Telefonas Drover 3473 
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TEE STREETS CO. 

Proga 

• 

išsiuntinėji-

karų taisytojams, karų taisy
tojų pagelbininkamfe truckų 
taisytojams i r malioriams dir
bti nuo štoko ir uždirbti di-

porto 
Parsiduoda gražus mūrinis!t 

namas 8 metų senumo, 2 fla-|S 
tai 5—6 kambariai gazas, ele-!g 
ktra ir vanos cementinis ba-j£ 
sementas ant Franeisco Ave. s 

i tarpe W. 35th gat. ir W. 36 i 
gat. Bandos neški ant mene-1E 
sio $65.00. Kaina $6,750.00, 1 

Parsiduoda pigiai, geras :Ę 
mūrinis namas, ant Bridge- S 
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PASKUTINE SĄV, 
INSIGYTIPASPORTUS 

?fv?*ir^ **•<*.-
* » • * * ! * j t \ Į*.- t t i t r t \ « " roekfor-
diečiai pastaraisiais laikais la
bai subruzdo darbuotis ir ti
kimasi, kad ateityje dar dau-
glsLU dirbs. Todėl j savaitinę 
Rockfordo kronikų bus visuo
met kas nors naudingo paduo-

Rockfordo Mariutė. 

Reikalingi 
^"yrai, stoeko ii 
mo kambaryj, klerkai krautu- j d e f i u s p i n i g u s p r i e t a i g y m o 
vėje. Darbas pastovus. ; - . , . ,. •,, , , 

! freigbt karų. deros darb0 są-

Kurie norite važiuoti Lietuvon šimet. 

Pas:::-; ,:•:"::•: *:• •••••;.•.•.:•;',: z:r: ~:: r:.: F^i i 
porto. 4 flatai po 4 kambarius g Birželio 30,1920, Nes vėliaus pasportai nepiliečiams ne
augtas akmeninis basementas 5 , . » , , . 

bus išduodami. namas yra nesenas ir gerai ap- 8 
taikias. Randos ant mėnesinis 

i 

Darbas pastovus. 
NOVAK, 

1654 Blue Island Ave.! * g o s l r P a ? t o v n s d a r b a s -
Atsišaukite 

WeU 48th St ir So. Morgan st. 
iH!i!imi;nuimi<mi!>m;f2iiiniiiiMH!M 

REKOSTRUKCIJOS DARBO 
SUTRAUKOS. 

• - - > 

ro-
!*-
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A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE BANK 

' VF.Vt.' Ė'^TAT t. i N Š ' j » » N C t ' " ' 

! EUROPEAN AMERICAHI BURFAU 

Imigracijos Biuras. New 
Vork Times iš gegužės 23 d. 
v;-ko. kad tiek daug ateivių 
keliauna Amerikon^og Kilis 
biaftde, X<̂ w Yorke, reikės 
samdyti riangians darbTninkų. 
Pereitų savaitę pribuvo apie 
O.iK"> /.;i:i)i:;:;. 

Daug žmonių kreipėsi j "Drau
go" knygyną, norėdami gauti j -
vairių "Gaspadinių-Virėjų" arba 
aiškiaus sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. Ji 
vadinali: 

"VALGIU GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdarų . . . . $1.25 

ss apdarais $2.50 
Taippat (nrime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 
"MEILES GALYBĖ" 

Kaina su apdarais 
AKltiS DT; ftpuSfU . . . : . . . 

Užsakymu* siųskite ŠUJO adresn 

Norint gauti gera ir teisingą patam 
neša $o4.00. Kaina $5.650.00.!! ^ p a s 

Netikėtai parsi<lno<la 

nmą fcreipki-

mas murini.-
na- m 

SS 

ant 2 lubų 6—7 S kambariai, stogas labai geras | UTHUANIAN-AMERICAN INFORMATION BUREAU 1 
ištaisvtas del drabužiu džiovi- m „ . . . „ . . . . - ,-,s. ... = ": J I 14 ao. n?lsted St. Chioigo, III. s 

I £ 
lfn:iiiiĮEiHiiiiiii]iiiuiiHifi:iiitiii[fiirt!iiiiiiiit«*i;iHiierffiHifiifitt£i!!iiHfHiiiciiiiftitiMi nimo. Kandos nesą ant metu 

$45.00. Kaina $4,400.00 ant 
Bridgoporto prie Šv. Jurgio 
bažnveios. 
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REIKALINGI LEIBERIAI 

dei fabriko darbo. 

dari 

Pastovus 

LINK BELT CO. 

S9th ir Stewart Ave. 

THE STREETS CO. 

r.>. 
i 

45c. į I 
Leibcriai 

BIZNIIRIAI GARSINKITE 
' • n p n i r . t " 

mr i% tr* %t v* JU • 

• n a m g n s A U U I . vrv. 

1800 W. 46 Str., Chicago, Iii. į 

Gfcia mokestis ir darbo są
lygos, ir pastovus darbas. 

Atsišaukite 

1 Extra Pranešimas! f 
Šiuomi pranešu savo kostumieriams. kad aš sugry-

" E žau iš ligonbueio ir vėl pradedu sa^o darbu Čeverykn 

Del paltesnių informaei.ju į f 
kreipkitės j ofisą: 

GEORGE PETKUS. 
Real Estate, Loans & 
Insurance, Foreign Exchange I ^ „ „ ^ \ . , • 

' r _. s taisymo. Mano kainos 2.>e. pigesnes neiju kitur moko-
si, jp\ netiki persitikrink. Darbą atlieku gerai, greitai 
ir pigiai, už darbą savo garantuoju. 

Taip-pat turiu seno? mados ėeverykų, parduoda po 
$2.50, $3.00 ir $3.50. Reikale kreipkitės pasnmne, o bu 

~ |£ site užganėdinti 
PJGLU IR GERAI. = 

Parduodam ir mainom namus, lo- S 
tus. farm&s ir visokios bizniu*. PaSjS 
RUS galima s^uti visok:'.; pa::riRki- j g 
m AUiSaukit* P M : UlllilllHUIMIM>U>l!l)(IIIHHII»MMnil(imit tilllĮll'in!IHIIU>UUIIItUliUiHUIHIII»mi 

A. GRIGAS & CO. 
3114 S. Ifalslttl st.. Chk-a«>. 111. 

I 
and Steam Ship Tickets. = 

3402 S. Halsted St. Chicago. j 
TeL Yards 5379 Į 

iiiiuiiiifiiii::iiui:iiiitii!Uiiiitii!iiuiitii:i | 
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JUOZAS BŪDVYTIS. 
3233 Aubum Ave. 

= 

MitifiiiNiiiiiiiiiiuiHiiHiiniimfiiNHimiii' ^ e ^ x a ^ įr $o. Mergan St. MO 2E5KLELIUS (W.S.S.) 

I 

imiiiesBiisissBsiaii isssssss 
PIRKITE KAR*S TAUPY. Biznieriai garsinkites "Drauge." 
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DRAUGAS 

-»*• T.^4c^r»j^^\«w?<«»'«^^.'" ! 

Šeštadieni*, birželis 26 192C 

S PIKNIKAS 
Dievo Apveizdos Parapijos 
28 Melij Susiuvęs ir Išvažiavimas 

MED., SiUžELiO-JUNE 27, 1920 
» ' » i 

ik. 

S£ rirr. 

S E 

National Grove Riverside, III. 
Tai nepaprastas, bet Jubiliejinis piknikas ir paminėjimas 20 metu sukaktuvių nuo jku-

rimo Dievo Apveizdos parapijos. Senesni ir jaunimas, visi šios parapijos žmonės per ilga laika 
ruošėsi prie jubiliejinio išvažiavimo, dėlto šioj pramogoj bus visko daugiau ir genauj negu kad 
esti paprastuose kermošeliuose. Parapijonės pasotins išalkusius skaniais užkandžiais, ištroš
kusius pagirdys saldum midum ir gardžiais gėrimėliais. Žinoma, gros geri muzikantai. Bus 
žaidimu ir daug, daug negirdėtu-neregetu. na.ujanybiy ir smagumų. Tik atvažiuokite kermo-
šiun, pamatysite, paragausite ir visuomet džiaugsitės, kad nepraleidot taip retai pasitaikančios 
progos. Chicagos ir apiehnkės lietuvius ir lietuves kviečia j jubiliejinę pramoga, 

1 w KLEBONAS IR t>ARAPU0NAL 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, r husiness." St«-k sražiuoltfę 
i>;i(">i!ii'' kasicriauti. Apie algą 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

Šeštadieni:-, birž. 26 d., 
Šv. Joras ir Povilas, kauk. 

Sekmadienis, b i r i 27 d., 
Š7. Vladislovas, kar. 

Pirmadienis, birž. 28 d., 
Šv. Leonas. 

VIRŠUTINIŲ GELEŽINKE
LIŲ KOMPANIJOS REI

KALAVIMAI. 

nutarta punkalhėti paskiau. 
Padirbusi jx»nj valandų Yo-

landa praneši' norinti pasivai
kščioti, tyru Diu pakvėpuoti 
Išėjo ir nesugryžo. 

Stcok dirstelėjo i registeri 
ir nerado ','tf dolierių. Pinigai 
išnyko su jauna kasiere. 

Vietoje 8 reikalauja 10 centu. 
Paguliau-; ir viršutinių ge

ležinkelių kompanija Chieago-
je padavė State Public Utili
ties komisijai reikalavimą 
imti nuo žmonių už važinė
jimą 10 centų vietoje 8c. 

Šiandie kompanija ima 
centus arba pardnoda du ti-
kietu už 15c, Tr sako. kad per 
vasari, kovą ir balandi tu įė
jusi apie 120 tūkstančių dol. 
nuostolių. 

Prieš tai, kaip ir paprastai, 
pakyla miesto advokatas, ši
tas tvirtina, kad kompanijos 
reikalavimas neteisėtas ir 

MOKSLO METŲ PABAIGA 
ŠV. KAZIMIERO AKADE

MIJOJE. 

(Tąsa nuo 5 pusi.) 

pradedi dirbti, ne nepasijunti 
kaip tą darbą atlieki. 

Tad-gi turini da daugi a u 
pasišvęsti, smarkiau sukrusti, 
kaip stočių viršininkai, taip 
ir bonų pardavinėtojai. Eikime 
per lietuviu namus ir nei vie
no nepalikime be Lietuvos Lai
svės bono. 

sidės. Tuomi palengvinsite 
raštininkui darbą. 

J . A. Mickeiiunas. 
L. L. P. Ch. ir Ap. Apskr. 

Raštininkas 
4410 S. Riehmond St. 

Telefonai: JIcKinley 1833 ar 
' 'McKinlev 2797. 

Skaitv.ami vhr&Jj* paminė- m., 230 valandą po pietų, N. P. 

PIKNIKAS. 

Dvidešimts antriems gatve-
kariams sustojus. La -Grange 
karus paėmus ir atvažiuoji 

Jau pusė savaitės liko iki prie National (irove, Riversi 
paskolos užbaigimui. Tuo tru
mpu laiku kviečiame kiekvie-

de, 111. 
Daržas gražus, didelis, gerai 

ną Chicagos ir apielinkės ko- apžiūrimas, visokioms žais-
loniją surengti prakalbas, ar-jmėms įtaisytos mašinos, taip 
ba mass-mitingus, ir pasikvie-' kad kiekvienas laimingas pa-

Augštesniąją mokyklą baigė ; t n s fajbėtoją išbaigti parduo 
3 mergelės. 

Birželio 2.'>, vakare §v. Ka-
; zimiero Seserų vienuolijoj j -

<% f vyko vakarėli?, surištas su 
mokslo metų pabaiga Seserų 
akademijoje ir pradinėje (gra-
mmar) mokykloje. 

Buvo labai gražus progra-
mėlis. Salėje buvo susirinkę 
daug žmonių, didžiuma sve
timtaučių. Nes tą mokyklą 
tanko ir svetimtaučių vaikai. 

Didžiai gerėtasi rupestin-

• 

guoju toje mokvKloje vaiku kompamjatunnti gražaus pel- f . . . , , . . . 
_ ;v , . i lavinimu ir auklėjimu. 

Baigusioms, akademiją (lii-
•gli scliool) ir privatinę mo-
! kyklą mergelėms padalinta 
liudijimai (diplomai). 

Akademiją bai.̂ ė p-lės: H. 
K. I'rbiutė? H. C. Pentoney ir 

i M. M. Cooney. _ 
Pradinę mokyklą: V M. 

i Dockter, L. P. Adomaičiui**, 
L. M. Valeniutė ir M. A. 

no is surenkamų aštuonių ceri-j 
tų. 

Miesto advokatas žada pri
rodyti, kad jis tiesą kalbąs.j 
Tuo ti':slu ateinanti pirmadie
ny bus išklausinėtas tos kom-< 
panijos prezidentą^ Budt1 

GAZO KOMPANIJA TURIN
TI VARGO. 

Gazo kompanijos preziden
tas Insull paskelbė, kad jei j 
kompanija greitu laiku negau-! 
sianti iš niekur nors 2"> miji-j 
joų dolierių. kompanijai pri-j 
sieisią uždaryti visos savo Įs
taigas. 

Insull sako, kad be 25 mili- j 
į$ jonų dolierių, kompanijai pri-' 

du negalinti vesti savo reika
lų per kelis šokančius metus. 

CHICAGOJE RUOŠIAMOS 
TRYS LĖKTUVAMS 

STOTYS. 

ŽMOGŽUDIS GAVO 25 ME
TUS KALĖJIMO. 

Teisėjo Barrett teisme pri-į 
siekusieji teisėjai apkaltino! 
unijos agentą Tbomas Joki!-! 
boTVski ir nubaustas 25-ms 

"AviationClubof Chicago" 
Į'tAC^u-tiitut* i i« vi **£ i r i i i u i a i i i > s 

stotis, kuriose lakūnai pakils 
ir nusileis. 

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

Parinkti yra: 
Stotis No! 1. — 95 ir State 

gat., 110 &] -u. 
Xo. 2. — 48 gat. ir Arcber 

ave., 80 akrų. 
No. 3. — N'orth ave. ir Ma-

ynard gat., 55 akrai. 

i SVARBU VISIEMS BRIGH-
TONPARKIEČIAMS. 

•ariau i s Kaiejnnaii: 
Jokul)owski Šių motų pra-

džioje nužudė vieną darbinin
k e kurs atsiekė jam parody
ti unijos ž'mklų. 

Jokubowski teisinosi tą pa-, Norintieji nusipirkti L. Pa
daręs gindamas savo. Bot koks; skolos boną, kreipkitės i šias 
nelabasis liepia unijos agen-1 vietas: 
tams nešiotios revolverius f lžd. B. A. Jovaišas, 

Nubausto žmogžudžio ad
vokatas, sakoma, pareikalau
siąs atnaujinti bylą. 

PER DVT VALA3TDI UZDIR-
BO $30. 

vininka,-
Angust S'.eek, restorano sn-

2150 West Chicago 
nxo„ reikalavo kasierės. Atė-
.lo P&s ii jauna, dailiai apsitai
siusi mergina. Pasisakė esan-
; ; Yolanda Johnson. 

Kadangi restorano ėjo geras 

44*1-9 So. OUiforma Ave. 
Pirm. J. A. Mickeiiunas, 

4410 So. Riehmond St. 
Rast. J. K. Encheris, 
. 4403 So. Mozart St. 
A. Saldukas, 

4414 So. California Ave. 
(Real estate offise). 

F. Stasiulis, 
4438 So. Fairfield Ave. 
(Keal estate office). 

v p įeza, 
443G So. Fairfield 
(krautuvė). 

Ave. 

ti likusią dali savo quotos. 
L. L. P. Chicagos ir apielin

kės apskričio valdyba kreipia
si i (ierbiamus Kun. Klebonus 
ir pagelbininkus, kad jie taip
gi, kiek gali, pagelbėtų stočių 
viršininkams bei bonų parda
vinėtojam* padaryti kuodidž-
iausią agitaciją už Lietuvos 
Laisvės Paskolą. 

Gerbtarai Klebonai lengvai 
gali pertikrinti abejojan
čius, kad jų pinigai, paskolinti 
Lietuvos valdžiai, niekados ne
žus, kad reguleriškai gaus 
nuošimčius ir visą sumą, ka
da nusirps tos paskolos laikas. 

Taipgi Chicagos Irapielinkės 
apskričio valdyba prašo Gerb. 
Klebonų, kad birželio 27 d. 
bažnyčiose per pamokslą para
gintų savo kolonijos parapijo
ms pirkti L. L. bonų. Arba 
jeigu kame stoties valdyba 
kviestų pakalbėti, kad ("Jerb. 
Klebonai neatsisakytų. 

Podraug Chicagos Apskričio 
valdyba kreipiasi ir. i daktarus 
advokatus, bei kitus visuome
nės darbuotojus, kad neatsi
sakytų nuo pakvietimo pakal
bėti Lietuvos Laisvės Paskolos 

! reikale. 
Turime Chicagdje daug lie

tuvių profesijonalų, bet nevisi! 
iki šiol iš širdies rėmė L. L. 
Paskola. Tai-gi, gerbia
mieji inteligentai, visi sukms-
kte agituoti ir parduoti bonus. 
Cliicaga ir apielinkė turi savo 
quotą išlyginti — išpirkti už 
visą milijoną dolienj. 

Iki šiol visuose visuomenės 
darbuose Chicaga užimdavo 
pirmą vietą. Todėl ir dabar 
neduokime tai garbei žūti! 
Tegul Chicaga ir apielinkė už
ima pirmą vietą Lietuvos Lai
svės Paskolos darbe. Ir jei tik 
visi išvien dirbsime, tą mili
joną su kaupu išparduosime. 

V. M. Stulpinas, 
L L. Paskolos Ch. te Ap. A p. 

Pirmininkas. 

Pastaba: Kolonijų stočių val
dybos, rengdamos prakalbas, 
gali kviesti tokį kalbėtoją, ko- • 
kis joms patinka. Bet jeigu 
kurios kolonijos neturi, arba 
negali pačios kalbėtojo gattti, 
tegul kreipiasi j Chicagos ir | 
apielinkės apskričio raštinin- i 
ką. Reikalaudami, kalbėtojo, 
teikitės pranešti kelių kalbėto-J 
jų reikalaujate, kada, kur ir {f 
kokią valandą prakalbos pra-

sukimas kokio nors ratelio lai-
mykj atneša. Prie to dar 
daug kitų žaismių: šlega (A-
muris) -cigarams mušt, "nt-
ger l)eibesr* ^šaudyti, tiesumą 
rankos išmėginti, na, ir daugy
be bevardžių žaismėms pato 

tusbnsiancio pikniko margunry 
nus, ne ,u?dininkif manydami. 
kad atvož'avf nogausit ramy
bės: reikės bėgti, šokinėt, tam 
pyties, H-;, ir visą dieną išsi
daužius ant rytojaus nė i dar
bą nebepajiegsit nueiti. Reikia 
žinoti, kad po valandėlės žais
mių bus puikiausių progų pa
silsėt žalių medžių paūksmėje 
ir pasistiprinti: užkąsti, išsi
gert ir su kaimynais, pažjsta-
mais pasišnekuciuot. 

Iki šiol kalbėjau apie pik
niko ypatybes, bet neminėjau, 
kas tą pikniką rengia. JĮ ren
gia Dievo Apveizdos para\nja. 
Žinoma, parapija tai parapija. 
Visos parapijos parapijoms 
vadinasi, b^t ve kame svnrba 
—tai parapijonai. Ot, Apveiz
dos parapijos parapijonai ir 
yra tais tipiškais lietuviais, 
vaišingais, gerbs širdies žmo
nėmis. Taigi ir piknikas ne
galės būti kitokis kaip vaišiu-

r r r 
svc7i<nauaios r . AL parapijos sve
tainėj. (Brighton Park). 

Prašome atstovu skaitlingai at
silankyti. 

Valdyba. 

'•'AUT PMMVMs 

I š TOWN 0F LAKE. 

Susirinkimas Lab. Saj. pirmos 
kuopos bus nedėlioję, birželio 27 
dieną, 5-tą valanda vakare, 'Švtnio 
Kryžiaus parapijinėje svetainėje. 

Nariai prašomi laiku susirinkti. 
i Valdyba. 

; 
Ifuripi* nafta* 5 ir $ .kambarilju 

vandeniu apšildomas. Lotas 30x125 
priiii namas naujas, geram* pad£-' 
jime ir gražioj vietoj 594? So. R*--. 
ckwe« .St. pap*dui>da - už $10.«00.&O. 

Medinis namas skiepas muro t 
pagyvenlniŲ *5V ir; Į kanjbarj^ yanos, 
elektros Šviesa su viSkais seras na
mas ir seram padėjime. Lotas 50il?5 
kampas vieta 2902 W. X»U» St. 
Brigiitoi Par1: ?arslduoda tik ni 
U3OO.90. 

I š BBIOHT0N PARKO. 

Sus. Liet. Rymo Kat. Ameriko
je 160 kuopos mėnesinis susirin
kimas bus rytoj, birželio. t~ d.. 

Medinis namas, 2 pagyvenimu 7 i r 
7 kambarių vanos ir gazo šviesoą.* 
Biznio vieta namas geram stovyje. 

.Uotas 30x1 Vi vleU M U So. Eal9-
ted St. arti Bulvaro parsiduoda Ia> 
bai pigiai tik už $6300.00. 

j » • • 

Mūriais namas 2 pagyvenimų 7 
rr » ksmbaeiy garu apšildomas etek-

parapiJOS mokj-klos kambary j , Jtros šviesa. "Garage- del dvtejij au
tomobiliu namas labai geras ir gra
žioj vietoj arti Halsted St and Gar-
fleld Bulvaro prekė tiktai $p,*00.«». 

I>el vfst} virš ^amėtv Datan kreipki-

tuojaus po pamaldų (1 vai.) Ši
tame susirinkime deligatas | sei
mą išduos raportą. ..; ,• 

Tod*l rvi$i nariai- sugirinkito. 
Ą . Valdyba,. 

tčs prie: 

gumų, būdų. tio to, dar > na- hgas ir linksmas. 
mų nusivešiu* daug negirdėtų! "~lTžtai, ir nepatingėkit'atva-

adjnu, kurii- d*i Į žinoti Į ši pikniką. naujų 
zingeicium » t sa įuormunėsn. i Kvieslys 

Imty nė.-:, braukt ynos ir lenk-į 
PRANEŠIMAS. -

tynės fiip-gi bu-- programoj, j 
Visi stiprieji ir greitosios bu-1 
sit laiiA^auS rJ)c» laukiamos! L. D. S. Chicagos Apskričio su 
nedėlioję S ' a ^ i a l dar/e. jsirinkijnas įvjks 2"7 d., g. m.. 1920į dienraštį. 

WESTPULLMANIEČIAI! 
Atkreipiame Jūsų -atydį, 

kad pas Jus dienraštį " Drau
g e ' atstovauja p. BLJKinpe-
Us 121K So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugę"{ taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti j 

« - . » 

iš-: _—.. 

Izidorit Pupauska, 
3402 S. Halsted St. 

Tel. Yards 5379 
M M 

PASPORTV BUsUnUS 
PILDOME 

. . 

-"M 

BTKAL 

— ^ 
Balde COBsnltatasa Bsreaa, IBA 

SS So. Oeerbora SC Cbtoego. 

w 

£ 

^ 39 

$2500.00 
. i »• 

$2500.00 
Dovanoms 

. ' • - .' : . i 

•ii Per 3 Dienas Turas Būti Išparduota 308 Lotų 
' . . • • v , " Už tokią prekę kokia pirkėjas pasiųlis. Lotai randasi 

gražio] dalyj miesto 
• 

Morgan Park Garden Subdivizin 
Ant 113-tos gatves ir Ashland Ave. Važiuojant Halsted 111 karais 
Išpardavimas prasidės Birželio 25, 26, ir 27 dieną. 
: Petnyčioj, Subatoj Ir Nedelioj 

I 

2 kartus dienoje, vienas 2 vai. po pietų, antras vak. kožną dieną, tik minėtas 3 d. ant llS-tos ir Asklattd Ave. 
$2506.10 Dovanomis bus išdalinta visiems tiems, kurie atsilankys ant to išpardavimo, nepaisant, kurie 

pirks lotu ar ne, o dovany galės gauti. ' . ., . ^ „ ^ ^ 
Nepraleiskite šios progos, nes kita tokia nebus, lotai bus parduoti už tiek, kiek kas įvarys ant licitacijos 

(Auction Sale) Taipgi bus duodama ant lengvu išmokėjimy. 
Liberty Bondsai ir Liberty Land & hvest . Co. Šerai bos priimami už pilną verte* f* 4 \į\ 

Ateikite į Ofisą 3301 So. Halsted St., bus daug Automobiliu, kurie Jus nuvež už dyka tiesiai prie li
citacijos lotu ir dovanų. 

Dovanos bus parodomos nuo Ketvergo, J ii. .e 24 , Ezerskio Salėje, 4600 So. Paulina St. 
Patjs visi atvažiuokite ir atsivežkite savo draugus, jeigu kurie loty nepirksite, tai nors dovanu laimėsite. 

3301 S. Halsted St. Phone Boulevard 6775 
. LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 

£ £ 

i 
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