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Menki Graikų Žygiai 

Graikai Gali Sulaukti Susi-

v 
DIDELIS GRAIKŲ Už SIMO 

JIMAS PRIEŠ TURKUS. 

Graikams eina pagelbon ang
lai. 

\ -

r 
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tantinopolis, b i r i . 29 
(suvėl inta) . — Graikų armijos 
pa vykimai Smirnos fronto 
skaitomi tik įžanginiais vei-
kimais išvystyti didele ofen-
šyva pr ieš turkus naeijona-
listus. v-*-

Šiandie graikų transport i
niai laivai atvežė daug ka : 

riuomenės į Pandermia ir ten 
išsodino. J i e s« anglų pagel-
ba mėgins ištiesti .savo Fron
te nno Pandermia ligi Smir
nos, per 160 myliu, ir tuomet 
pasileisti per Anatolija. 

Kitų talkininku atsiliepimas 
j turkus labai iu<lomus. Atro
do, kad j ie bus tik kaipo tė-
my tojai. 

Prancūzi ja pCsttntte fcėsffal f 
lingą būrį savo kolionijų ka
reivių j Samsun, Juodųjų ju-
rių pakraščiuose, . ( i i italai 
pranešė, kad jie pasitenkina 
dabart ine ekonomine padėtimi 
Turkijoje ir ėia nepr i siusią 
savo kareivių. 

Turkų klaidos.-

Graikai tomis dienomis pa 
sigyrė žymiais pažangiavi 
mais Smirnos fronte. Prane
šė apie didelius savo nu
veiktus ten darbas . 

Tiesa, kad j ie ten pasivarė 
pirmyn gerokai. Bet taipgi 
tiesa, kad jie neatliko dide
lio žygio. . 

Turkų nacijonalistų vadas 
padarė klaida. J i s dvi savo 
armijos divizijas iš Smirnos 

fronto pasiuntė Ismido frou-
tan prieš anglus. Buvo nori
ma įveikti ten anglus ir pas
kui turkai naeijonalistai čio
nai, Konstantinopolyj , turėjo 
pavevžti sultano valdžia. 

Teėiaus tie naei jonai istų 
pienai nepavyko. P a d a r y t a 
didelė klaida. 

Apie tą klaida pa ty rė grai
kai. I r jie kuoveikiius pasi
leido pirmyn Smirnos fron
te, Varydami pirmyn nes-
k&itlingus turkų bul ius . 

Taip jie nužygiavo 20 my
lių ir buvo priversti susloti. 
Nes susidūrė sn skaitliuke.1*-
įiėmįs turkų spėkomis. 

H raikai .apsistojo, apsikasė 
ir šiandie skelbia, jog j ie kon
soliduoja frontą. Bet tikrai 
pasakius jie laukia, a r kar ta is 
turkai nepadarys d a u ž a u 
kokių klaidų. Tuomet grai-
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"ORAUGAS"- 3 CENTAI 
Su liepos 1 d. atskiri "Drau

g o " numeriai pardavinėjami 
ne po 2 c . bet po 3 centas. 

Nėra reikalo čia aiškinti, 
kodėl įvyko ta atmaina, Nes 
visi gerai žino, kaip šiandie 
yra brangi visokia laikraš
čiams spausdinti medžiaga. 

Kiti laikraščiai jau seniau 

UEPOS (J^.Y) 2 D., 1920 M. 
, LLUKOIS U N O K B TUK AOT O P MARCH «. 18J». 

METAI-V0L. V. No. 156 
• • ' 

LYGIOS TEISĖS VISIEMS 
PALESTINOJE. ' 

Taip yra parėdę anglai. 

Londonas/liepos 1<— Ang
lijos augštasis komifcįjonierius 
Palestinoje Jra Sir Herbert 
Samuel. ^outis dienonąisjji 
iš Palestinos atvvko €jondo-
nan. J is užtikrino, kad norsi vojingoš riaušėk Daug nuos7 
Palestinoje riuošiama žydams 
valstybė, tetHaus tenai nežy 

pabranginti. Mes tai padarėme j dama gyventojams pilnai ap
tik dabar, kad sumažinti sun-1 draudžnfraos teisės. 
kenkybes leisti gerą geriems 
taflatai,i' < 
iimjiitfliiimiiimimminimimimmmii 

DEMOKRATŲ PLATFOR
MOJE NEBITS PALIESTA 

PROHIBICIJA 
. įuį 

Bus padėtas tautų sąjungos 
klausimas. 

ties pirmyn. 

Turbūt, graikams blogai. 

Čia nrtomoniaująma, kad ar 
graikams kartais nėra blo
gai. Girdima, kad turkai 
juos ne tik sulaikę, bet gali 
dar juos atblokšti atgal, (J ai i 
prisieiti graikams bėgti ten, 
iš kur j ie .yra atėję. 

Reikia žinoti, kad Mustapha 
Kernai paša turi stiprių ir ge
rai apginkluotų kariuomenę 
katra . gali ilgai larkyties 
prieš galingesnį priešininkų. 

Graikija, talkininkams lei
džiant, pakėlė karę prieš tur 

San Francisco, CaL; liepos 
1. — Demokratų partijos, su
važiavimo konįįetas, kuris ga
mina partijos platformą, at
metė visokius kaip "sausųjų, 
taip "slapiųjų" reikalavimus 
platformon padėti svaigalų 
proliibieijos klausinių. 

Bet užtaigi komitetas suti
ko platformon padėti tautų 
sąjungos klausimą. Tasai 
klausimas svarbiausias parti
jai daiktas. Nes norima, kad 
Suv. Valstijos tautų sųjun«roii 
įstotų be jokĮiį jž savo pusės 

kains i r v ė l Imtų ptogos-ymt-fyatčt&tfmtfl *Mm -tarpu repu* 

karės nelaimės. Kas gi jai 
tuomet atlygins už paneštus 
nuostolius. 

1 m Chicagiečiai Sveikina Arkivys
kupą Mannhc 

blikonų partija yra tam griež
tai priešinga. 

Platformon bus padėta ir 
Airijai užuojauta i r patari
mas, kad Airija savo nepri
klausomybės klausimą paves
tų išrišti tautų sąjungai. 

Kalbama, jog pro':ibicijos 
l iausimas bus aptariamas 
pačioj konveecijoj. Nes nei 
viena pusė nenori užsileisti. 

Šiandie bus skaitoma plat 
forma. Ir tuo jaus seks nomi 
navimas kandidato į preziden
tus. Kandidatais į preziden
tus nori but keliolika žmonių. 

Valstybės sekretorius Colby 

Anglija Palesfinoje visus-* 
reikalus mėgma patvarkyti 
taip, kad įstatymų akivaizdo
je butų lygus visi gyventojai, 
kaip tai žydai, arabai (įnusul-
manai) ir krikščionys. 

Wežydai žemvaldžiai nelius 
atsavinti nuo savo žemės, y i -
siems žmonėms atei vystė įHisfc 
apdrausta.Šaltes valdymas bus 
pastatytas ant augseiausiojo 
laipsnio. Pirmąją vietą turės 
užimti ekonSminiai reikalai ir 
g>rventojų sveikumai " 

rNGEL TURI BERD 
JANSKA. ' 

i tth 

APGRIAUTOS P O U p i J O S 
KAZARMĖS. 

ANGLAI PERSPĖJAMI NE
KELIAUTI HAMBTlRGAN. 

• * • • " . • — • 

Nes 4enai siaučia r iaušės. 

Londonas, liepos 1. — Čia 
tokia gauta komercijalė tele
grama iš Hamburgo, Vokieti-
joje: 

"'Čia siaučia didelės ir pa-

-*-

Krassino Nuomone Apie Rusiją 
ir Talkininkus 

savybių sunaikiuia, daug žmo
nių nužudyta Ir sužeista. Riau
šės politikinio pobūdžio." 

Londono pirkliai, katrie, tu
rėjo kelianti Hamburgan, šian
die apsistojo namie'. 

TIKRA* BUS ATNAUJINTA 
PREKYBA SU RUSIJA. 

Krassin sako, kad talkkii^k 
to pageidauja. 

ai 

NESURANBAMA^PAGRO 
BTĄS ANGLŲ GENE 

R0LAS. 

-ir 
8 u v o norėta V p ą p t t i Airijo. 

valdytoją. 
r 

Dublinasf liepos 2. - ^ A i r i ų 
reyjpliucijonierių pagrobtas ir 
nežinia kttr laikonvas anglų 
generolas Lucas nesuranda
mas. Ieškoti generolo pavarto
jami lėktuvai. Bet neduoda 
jokių pasekmj-ų. R^voliucijo-
niciiai paskelbė, kad genero
las^ internuotas. 

Čm pramistu, jog norėta j>a-

Sevastopolis, liepos 1. — 
Priešbolševikin^' kariubmejM4, 
kuriai A'adovauja ge į fHVran-
gel, paįingiuoja pietinėj R ^ g r o l U i prflį Airijos valdytojų, 
sijoj. Paėmė "ntie?*tą Berdjan 
skų. , • "> 

Cork, AirijaJidpoK 2. —^Ties 
policijos kaearmemis, palei 
King gat., pamesta bomba. 
Kksplioduodama apgriovė ka-
zarjues. 
_ i i 

gen. Frencbr^ Bet nepavyko 
tas revoliiieijonieriams. Slap-
ieji agenfai patyrė airių re-

į. oli \\kifaMmT\Ą plenusT-.' 

ALBANAI PAĖMĖ AVLONĄ 

Belgradas, liepos 1. — G au
ta, žinių, jog po kelių dienų 
žiaurių musių albanai paėmė 
nuo italų Avlona, Albanijoje. 

— * 

C H I C A G O J E . 
/ N E N O R I mSOItAMV OMNI-
V BUSŲ. L 

kus. 'Bft kas Ims, jei \)V tos,, t vįr tį I > ą" ka(j j e į pr^įdįntas 
Wilsonas išreikštų norą kandi 
duoti, jis vienbalsiai butų no
minuotas konvencijoje. 

Protestuoja, kad važinėja puo
šniomis gatvėmis. 

\ 
* — — — 

ARKIVYSKUPAS STOVI UŽ 
AIRIJOS NEPRIKLAUSO 

MYBC. 

Tuo tikiu keliauja jis Airijon. įauj 

vardu jį 

Birželio 30' d. vakare Au
ditorium teatre, Chicagoje, 
ebieagieciai sutiko ir pasvei
kino didelį airių tautos pat-
rijotą ir garsų už darbinin
kų teises kovotoją Austrai i 
jos Arkivyskupą Mannix. 

Teatre įvyko didelė manifes
tacija, kuomet ant pagrindų 
pasirodė Arkivyskupas drau
ge su mušu. Arkivyskupu, 
daugeliu pralotų ir žymiausių 
Chicagos piliečių su miesto 
majoru Thompsonu. 

Mūsų Arkivyskupas Jurgis 
V. Mundelein skaitlingą pu
bliką supažindino su Arki
vyskupu M annix. Gi majoras' giesme. 

Thompson miesto 
pasveikino. 

Arkivyskupas Mannix pir
miausia savo kalboje prisimi-
nč nuotikį, kaip jis !»uvo į-
skųstas šios šalies vyriausy
bei už tai, buk kelionės metu 
nepakilęs, kuomet garlaivyj 
grota Suv. Valstijų himnas. 

Sakė: 
"Nekuomet aš taip neoar-i-

elgiau ir neturėjau 'reikalo 
teisinties arba ^iškinties. Aš 
esu vadinamas išdavikas ir 
neištikimas Britanijos impe
rijai. Bet aš nekuomet nepa
vadintas paiku, kokiuo galė
čiau tikrai būti, jei turėčiau 
įžeisti jūsų vėliavą ir himną. 

" A š žinau tiktai vieną na-
cijonalį himną, fci tas yra 
*'Dįere Saugok Airi j ą / J Ke
liauju Airijon išmokti kitą 
giesmę. Tai airių kareivių 

DESCHANEL BUVO P ^ R Y 
ŽIUJE. 

. Paryžius, liepos 1. — Tomis 
dienomis Paryžiun apsilankė 
prezidentas Deschanel, kurs y-
ra išvažiavęs Normandijon. 

Po konferencijos su ministe^ 
riu pirmininku jis vėl išva-
žiavp Normandijon. 

Sakoma trumpoj ateityj vi
sai sugrysiąs Paryžiun. Nes 
esąs .sveikas. 

" E s u išvadintas iš sanktua 
riumo kovoti už airių" laisvę/ 
nežiūrint užsipuldinėjimui 
spaudos ir anglų propagan
distų, katrie yra blogi kaip 
Australijoje, taip Amerikoje. 

" A š npriu pagerbti prezi
dentą Wilsoną už jo išreikštas 
mintis ir žodžius kas link visų 
tautų laisvės. Ypač tuos: Te
gu visur viešpatauja 4ęisybė, 
paremta žmonių norais. 

"Je i kartais \Vilsonas pa
miršo tuos žodžius, de Va-

|lera jų nepamiršo. , , 

Kai-kurie sale Sheridan ro-
ad gyvenantieji piniguočiai 
padavė protestą ir reikalavi
mą "pnblic Utilities*•' komisi
jai, kad šita udraustų motp-
riniams omnibusams važi
nėti Sheridan road'u. 

Jie sako, jog omnibusai 
apkiurę, nešVarųs ir jų važi
nėjimas tik teršiąs puošnią
ją gatvę. 

Omnibusų kompanijos sek
retorius Crosby sako, kad ta
sai jų protestas bus atmestas. 
Nes po-protestu pairašo visi 
tie, katrie omnibusais nekuo
met nevažinėja, katrie turi au
tomobilius. 

Tuo tarpu omnibusai reika
lingi tūkstančiams* darbinin
kų, katriems nelemta turėti 
nuosavų automobilių. 

P A S ^ L B T A EMBARdb 
ANT GELEŽINKELIŲ. 

Ant geležinkelių tarpe Chi-
cago ir. Gary, Indi^ paskelb
ta -embargo. tJždrausta trau
kiniams gabenti ne būtinai rei
kalingas prekes. Bus vežioja
mos tik būtinai reikalingos. 

Tuo būdu norima vienur ir 
kitur pratuštinti užblokuotus 
kelius ir daugiau pristatyti 
anglių. 

London. liepos 1 (Rašo ang
lų, lai kr. korespondentas). — 
"Esu pilnas vilties, kad vei
kiai bus atnaujinta prekyba 
pasaulio su Rusija," sakė J>ol-
ševikų valdžios atstovas /Kra
ssin, kurs turėjo pasikalbėji
mą su mano draugu. 

Krassin atsisako duoti ko
kių nors informacijų laikraš
tininkams. Nes jis Anglijos 
vyriausybei pasižadėjęs susi
laikyti informuoti pasaulį a-
pie vedamas prekybos klau
sime tarybas. 

"Prekyba Rusijos jau įkū
nyta su 8kandanavija," pa
sakojo Krassin mano drau
gui ." Švedijos kompanijos nuo 
mūsų užsisakė visokių prekių 
už 15 Inilijonų kroųerų (nor
maliai puspenkto milijardo 
dolierių) ir dalis tų prekių 
jau pasiųsta per Stettiną į 
Revelį, Ėstomjon. 

"Anglijos pirkliai mielai 
sutinka su mumis užmegs t i 
prekybinius tykins'. Ir, mtfb& 
nuomone, jie tą padarys, ne
žiūrint to, jei nepavyks čia 
mums sti politikinėmis tary
bomis. 

"Prancūzai pirkliai irgi pa
geidaujami. į4es norime pir
kliauti su prancūzais, nors jų 
atsisakymas mųs visai nepa
žeistų. Nes tai visa, ką mes 
galėtume gauti Prancūzijoje, 
galime gauti ir visur kitur. 

PIENAS BRANGESNIS. 

eno iš vežiojimo kompani
jos pabrangino pieną. Su va-

1 kar diena nuo suvartotojų jau 
reikalaujama 15c. kvortai vie
toje 14c. ' 

Kompanijos praneša, ka<i jos 
už pieną brangiau turi mokėti 
armeriams. 

•4, I 

PASTA BUS UŽDARYTA 
LIEPOS 5. 

Chicagos pastos viršininkas 
Carlile paskelbė, jog liepos 5 
paštą per dieną bus uždaryta. 

Šįmet Nepriklausomybės die
na (liepos 4) išpuola sekma-
dienyj. Tad tos nacijonalės 
šventės paminėjimas perkel-
iamas į pirmadienj. 

PABRANGO TELEFONŲ 
VAITOJIMAS. 

Ves prekybą ir amerikonai. 
"Amerikos išdirbėjai ir 

preTcių siuntėjai . pageidauja 
atnaujinti santikius su Rusi
jos turgavietėnuK. Bet jie kol-
kas nežino, kaip pradėsią tą 
darbą — ar susinėsią tiesio
giniai, ar gaf su anglų pagel-
ba. 

taika «u Rusija reiškia taiką 
Europoje* ir Azijoje. 

Atgavo kubilinius laivus. 
"Mes buvom užėmę Persi

jos uostą EngelL Kam tai* 
Atsiimti 40 žibalo kabilinių 
laivų, katruos ten nubugdė 
gen. Denikino armija pagelb* 
stint anglams. Juk Baku žiba
las mums butų be jokios ver
tės neturint tų laivų. Ir kuo-
metj mes atgavome tuos lai
vus, šiandie aiėra mūsų ka-r 
riuomenės Persijoje. Taip pa. 
sakiau pačiam Lloyd George-
ui. 
. "Lloyd George reikalauja 
sugrąžinti anglams privatines 
nuosavybes, kokios prarastos 
revoliucijos metu. Tas jo rei
kalavimas yra kaipir ultima
tumas. Mes gi sutinkame tą 
padaryti.-Bet tiktai po nuo
dugniausių tardymų. Nes yra 
atsitikimų, kad turtingi rusai 
prieš' revoliuciją savo nuosa
vybes yra pavedę anglams, 
arba kitiems svetimšaliams. 
Situokiuose atsitikimuose toks 
pasielgimas pr^šingas mūsų 
nacijonalizacijos politikai. 

Viskas taikos taryboms. 
'*'Kaip tmąĘ^Mųjų **k»»lų, 

taip privatinių reikalų klausi
mai turėtų but aptariami tife 
laikos tarybose, ty. generalėj, 
taikos konferencijoj talkinin
kų p»- Rusija. 

" suprantama, tokioj konfe^; 
reneoijoj mes dėtumėm savo 
kontr-reikalavimus už padą-, 
rytus mums nuostolius admi
rolo Kolčako, g$n. Yudenlčor 

gen. Denikino, gen Wrange-
Ho ir pačių talkininkų. 

"Mūsų liaudis negali sup
rasti, kodėl svetimų šalių k«% 
pitalistai, katrie prakišo pi
nigų revoliucijos metu, reika
lingi butų atlygmimo, kuomet 
rusams valstiečiams, katrie 
lygiai daug nukentėjo nuo tų 
kapitalistų, turėtų but atsa-

/ 

kytas koks nors atlyginimas. 
i rai pas us, ,p ym | r a r i m a atlyginimo n u o Vokie-

rturi nieko bendra su politi- J* 

Su liepas 1 d. pabranginta 
telefonų vartojimas. rVivatį-
niuose namuose kiekvienas par 
sikalbėjimas telefonu atsieis 
ne 5c., bet &/%£. 

8c. GATVEKARIAIS. 

Žmonės moka 8 centus, va
žinėja gatvekariais irVugoja. 
Bet ką gelbės tos rugonės be 
stipriaus ir aštraus miesto gy
ventojų protesto prieS tokį iš
naudojimą. *• 

neturi 
kiniais santikiais. Mes turime 
žalios medžiagos. Mes galime 
gvarantuoti 15 milijonų to
nų visokio maisto ir žaliosios 
medžiagos. Bet to visa mes 
negalėtume pagaminti, kol ne-
įsigįsime nuosavų transponi 
nių laivų ir kol savo žemdir
bių neaprupinsime reikalingo
mis žemdirbystės mašinomis. 

">Supraųtama, išpradžių už 
atvežiamas mums \ p r e k e s 
mes mokėsime auksu^-A* sten
gsimės kuotfeikiaus pagaminti 
savų p r e k i ų / 

PriVersti veikti Rytuose. 
Paliezdamas 'politikinius 

klausimus Krassin sakė: 
j "į l inisteris pirmininkas Ll

oyd George klausė.manės a-
=pie mūsų atsineŠimą kas link 
propagandos Rytuose, inėmus 
Turkiją, Pe/s iją ir$ abelnai, A-
ziją. Aš atsakiau, kad kaip 
ilgai talkininkai rems lenkus 
ir gen.. Wrangelį, katrie vei
kia prieš mus, mes esame pri
versti ką-nors tokio daryti. 

" A š jį mėginai intikinti, jog 

t«jos. 
"Mūsų liaudis jokiuo budii 

negali suprasti fakto, jog to 
kios šalys, kaip Italija ir Ser
bija, neskaitant kitų Šalių, i-
ma atlyginimų nuo Vokietijos. 
Kad tuo tarpu Rusija, katra 
daug p*ačiau kariavo s į r i e š 
Vokietiją ir paji labiaus nuo^ 
to nuk^ntįjo, ne tiktai nieko 
negauna, bet dar talkininkų 
verčiama jiems atlyginti.'' 

Iš to pasikalbėjimo paaiški, i 
jog Krassin darbuojasi dvietn 
reikalais — prekybos ir tai
gos. ' c 

PINIGŲ KURSAS, 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 30 d. buvo tokia sulig Mer-
ckanta Loan & Truat Co.: 
Anglijos Sterlingų svarui $3.95^į 
Lietuvos 100 aukainų N, 2.66 
Vokietijos 100 markių 2.66 
Lenkijos 100 markių , .80 
Prancūzijos,už 1 dolierį 12 r. 12 
Šveicarijos UŽ 1 dolierį 5 fr. 4» 
Italijos už 1 dol. 16 1. 80 
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TJKTUVIV KATALMCV D I E N K A S T I S 

I "DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyras nedėldienius. 

» « . 

$8.00 
, 4.00 

CHICAGOJ IR utsmantK: 
Aletams • • • • • • . . • • • • • • • 
Pusei Metu . . ^ » •..*.• ..•_. 

BUV. VALST. 
Metams • . v $6.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne n u o N a u j ų Metu. 'Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar earprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"Draugas*' PubHshing Co. 
1800 W. 46th St.. Chicago, 111. 

?^<. 

jais taip ir nedėlioję fttlAnr-
ghe policija suėsefe keletą žmo
nių. Jiî  vardai ir -adresai Ši
taip užra$yti policijoje: Urs. 
Nellie Zamblanefca, rar m 
2127 Wrights way; Mrs. Fran-
ces Buchevish 2120 Merrimaa 

Demokratai ir Tautų Sąjanfa. 

Pats senaaarins H. C. Lod-
ge i&m pnnhtui buvo pritaręs 
ir dargi bavo pasakęs, 

way; A. J. Tervellis 17241 kad į r Kongreso ir preziden-

Pittsburghe Skan
dalas. 

Mary str., Andy Gtestrausky 
1810 Merriman way; Charles 
-Galenis 2220 Watson . str; 
George Cacabish 95 S. 13-tk 
str; Alex Kuhns 148 So. 20-ta 
str., Anton Gelonis 11 Uxon 
way; Walter Stacinskas 2625 
Jane str. Ant rytojaus jie vis 
tapo paleisti, bet pašaukti 
teismą pas teisėją B. L. S 
coup 

Nedalyvavę tame l i e tuvį 
vardą žeminančiame atsiti 
me, nei priežastyse sukėlusio
se jį, mes negalime pasakyti 
kas ten kaltas, kas teisingas. 

Tik apgailestaujame, kad 
beveik' kas metai Amerikos 
lietuviai parūpina amerikie
čiams nors vieną skandalą. 

Visos Amerikos akys atkreip 
tos į San Francisco, nes tenai 
didžioji seniausioji partija 
renka savo kandidatą į prezi
dentus. Tuomtarpu lietuvių 
akys, skaudamos ir susigėdu
sios turi žiūrėti į Pittsburghį. 
Ten lietuvių vardą ir katali
kai katalikų vardą apklojo ga
na gausiais purvais. 

Kas ten pasidarė! Vienas 
vietinjfs dienraštis sako, kad 
konservatyvai, kuriems vado
vauja kun. J. J. Sutkaitis, su
sirėmė su radikalais, kurių va
das yra kun. M. J. Kazėnas. 
Šitų tarpe esą daug aidoblis-
tų (I. W. W.). Aišku, kad 
dienraštis klysta. Dar galima 
butų tikėti, kad kunigas veda 
konservatyvus, bet kad kuiii- mok ratai pasirodys darbui 
gas butų aidoblistų vadas?** ^frolaifribi už republikonus, 

Darbas ir Demokra
tų Partija* 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Republikonų partijos suva
žiavimas Chicagoje neišklau
sė jokių organizuoto darbo 
reikalavimą. Suvažiavimas net 
atsisakė oficijaliai priimti at
važiavusią Amerikos *Darbo 
Federacijos delegaciją. 

Tad foji organizuoto darbo 
delegacija šiandie yra nuvy
kusi į San Francisco, kat turi 
suvažiavimą demokratų parti-
ja.Ten ji nuvyko su tokiais 
pat reikalavimais, kokie kituo-
met buvo paduoti republikonų 
partijai. 

Niekas negali pasakyti, kaip 
į tuos darbo reikalavimus at
sineš demokratai. Bet jei de-

l-

A 

jau visai netikėtina. 
Skandalas, sako, iškilęs ši

taip. Krūva žmonių nedėlioję 
po pietų 27 birželio 1920 m. 
susirinko, ties* šv. Kazimiero 
parapijos svetaine ant kampo 
22-os ir Sarah gatvių. Žmo
nės norėję laikyti posėdį sve
tainėje. Klebonas neleido to 
posėdžio laikyti, bet ne pats 
žmonėms uždraudimą 'pasakė, 
tik pranešėvper parapijos ko
miteto sekretorių, kuris ang
liškai pasirašo John Metzai-
ker. y 

Ar tas turtingas Pittsbur-
gh*o mėsininkas lietuvis man 
dagiai kalbėjo su žmonėmis ar 
ne, to mes negalim pasakyti. 
Tik žmonės jį nuvijo nuo 
laiptų ir įpykę metėsi į klebo
niją, žadėdami apkulti ir ku
nigus-. * 

Minia pakeliui sutiko leite
nantą John Alt ir keletą poli-
eijantų. Tie bandė sulaikyti 
minią, bet negalėjo. Minia iš
laužė klebonijos duris ir išsi
vedė kunigą. Kaikurie bandė 
stabdyti įniršusius žmones, bet 
nepasisekė. * 

Pirmiems policijantams ne
galėjus atlaikyti minios, atlė 
kė pagelba iš South-Sidės po
licijos stoties. Pamatę, kad 
daug žmonių, tie pašaukė dau 
giau policljantų iš centralės 
stoties. Automobiliu atvažiavo 
detektyvai H. Elmer A. Miller, 
J. Isler ir E. Schmerschall. Jie 
atvažiavo pirma negu kiti pri
buvo. Minia parmušė ant že-
mes ir apkūlė tuos keturis po-
licijantus. Isler ir Scfcmcrs-
chall tapo sunkokai sužeisti. 
Kuomet atvyko daugiau poM-
cijrfatų, tuomet teko ypų ir 
žmonėms iš minios, Jveikusi 
mhlių policija išveržė. iŠ jos 
abudu kunigu ir nuvežė juodu 
į viešbutį Fort P i t t N 

Kaip visuomet tokiais atvė-
K 

tuomet jie daug ką laimės. 
Tuomet organizuotas darbas 
stos demokratų pusėn. Tas rei
kštų, kad ateinančiais rinki
mais demokratų partija isnau-
jo paliktų vadovaujančioje 
rolėje. 

Keikia žinoti, kad šiandie 
organizuotas darbas yra svar
bus faktorius šalies politikoje. 
Tai, be abejonės, žino rępub-
likonai ir demokratai. Ir kaip 
tie, taip kiti turės pajusti or
ganizuoto darbo veikimą, kuo
met įsisiūbuos prieš rinkimui) 
politikinė kampanija. 

Organizuoto darbo Tetera-
nas, Samruel Gompers, geriau
sia tą žino. Jis sako, jog lai
kai atsimainė ir šiandie dar
bininkas nesiduos žeminti. Jis 
stato nuosavus, aiškiai apib
rėžtus reikalavimus. Oi jei bus 
suignoruotas, kaip tą pada
riusi repubUkonų partija, im
sis kitokių priemonių atsiekti 
tikslą. ' * 

Goitfpers sako, jog organi
zuotas darbas ėjo ir eina le
galiu kelm. Jis paduoda rei
kalavimus demokratams. Ir 
nuo demokratų prigulės toles
nis darbo veikimas. 

Jei demokratai prijaus or
ganizuotam darbui, priims rei
kalavimus, tuomet*tas darbas 
veiks išvien su demokratų pa
rtija. Bet jei ne, tuomet orga
nizuotas darbas skils Įrašiau. 
Viena dalis persimes radika-
lizman, kita — steigi naują 
politikktę partiją. 

Toks darbo susfeilintas gali 
daug bloga padaryti Saliai. 

ta mintas yra, jog negali Im
ti taikos, kol nesudarysime 
tekios situacijos, kad jau ne-
gilės pasikartoti tokia karė, 

p dabartinė. 
Tam punktui pritarė ir ki-

fti žymus republikonai. 18 lie
pos 1908 m. buVęs preziden
tas T. Eooseveltas, prirodinė-
damas reikalą eiti su talkinin
kais išvien pridėjo taip-gi, 
kad reikia žiūrėti, idant pa
žadas padaryti pasaulyje de
mokratijos pilnybę (anaunce-
ment about making the world 
safe for demoeracy) nepasida
rytų tuščias. 

Ant galo mųs priešai vo
kiečiai 4 lapkričio 1918 m. ap
siėmė padėti ginklus ir savai
te vėliaus paliaubos įvyko tik 
pasiremiant tąja "keturiolika 
prezidento WiJsono punktų. 

Cummings tarė: 
* UA& no point, at no time, 

during no period while this 
history was in the making, 
was one responsible Ameri
can voioe raised in protest." 
Ty. 

' Nei prieš vieną punk
tą, nevienu laiku, nei vie
nu tarpu kol tas istorijos 
lapas buvo sudaromas, ne
pakilo* nei vienas balsas iš 
amerikiečių turinčių atsako
mybės. 
Ir mes pripažįstame tą fak

tą. Cummings iš jo išveda, kad 
visa Amerika, valdantieji ir 
valdomi, yra surišta tais sa
vo pažadais. "Tegu kiti sulau
žo savo žodį, kalba Cumm
ings, tegu Suvienytų Valstijų 
Senatas tampa apgaviku, bet 
nei prezidentas Wilsonas, nei 
Demokratų Partija nelaužys 
žodžio.'' 

Visa tat yra labai gražu 
kalboje, bet mųs, lietuviškų'lai 
k raštininkų, džiaugsmas nuo 
gražių kalbų nekyla. Ir męs 
ir visas j pasaulis senai žino
me, kad'Wilsonas, yra nepap
rastai iškalbus žmogus. De
mokratų Partija turi ir dau
giau iškalbingų vyrų. Pono 
H. S. Cummings'o prakalba 
taip-gi galima pasidžiaugti. 
Bet mes vaikai tų mažųjų tau
tę', apie kurias galingi ameri-

V * 
I kiečiai taip gražiai kalba, By

rėtume tas ksflkm salygiarti 
su faktais., 

• Tkutę aąjangos Tikslia. 

Didžiai giriamos tautų są
jungos tikslą p. Cummings 

5 = 5 2 5 * • 

MRMA TiMrmt IMBRI-
nmomzjmmo KJOHFE-

RENOfoV. 

Pirma tautinė ametifeaaiaa-
viaoo Koitf ei<eneija Suv. Vals
tijose buvo l a i s v a Minneapo-
lis, Mimn. gegužės antroj sa
vaitėj. Pribuvo §8G *werifca«i-

tšdeda š i tos žodžiais: j «avimo darbininke aš *ri«Q da-
*' The purpose of this' 1M» "Suv. Valstijų. Kalbant apie 

Kunigai ir Lynch. 

nioje buvo keletas šimtų žmo
nių. Jai sustojus pas stulpą, 
prie kurio norėjo vierrj negrą 
pakarti, kunigas W. J. Pb-
wers, vietinės katalikų kated
ros klebonas, pats užlipo ant to 
stulpo ir garsiai tarė: "Žmo
nes ! jus nežinoteJ, ar kalti yra 
tie žmonės ar ne. Padaryto
ji niekšystė, tiesa, yra bjau
rių bjauriausia, bet tam yru 
teismas, kad kaltrninbu* baus
tų; tegu jis savo prwHlernię 
išpildo. Ir Dievo vardu, ir 
Bažnyčios, kuriai tarnauju, 
vardu sakau, liaukitės.'' 

•Kun. P. J. Maloney, Gero
jo Oanytojo bažnyčios rek
torius, padėjo kun. Pcmers'ui 
stabdinti#minią.- Bet minia ne
klausė nei proto, nei teisy
bės, nei sąžinės: tris negrus 
pakorė be teismo. 

Visi DulutVo išmįntia^ieji 
fltyentojai garbiną dviejų k& 
talikii kunigų drąsą ir pas-, 
tangae fiaatafaoliffrti aerbariŠUį 
įprotį. Vietinis protestante e-1 

piskopalų dvasiškis Dr. A. W. 

* ]Seį>eiFtnai mieste šDulntir 
Minu. minia išlaužė kalėjimo 
duris k vedė tris n%roB pa
karti, nelaukdama teismo. Mi* 

league is to give notiee that 
if any' nation raišos its nte-
nacing hand and seeks to 
cross tne line into any other 
cpnntry the forces of cfvr-
lization will be aroused i a 
suppress the conanon enemy 
of peace. Therein lies the se-
eurity af the worlcL" Tai »̂ 
ra: Šitos sąjungos tikslas 
yra duoti žinią, jeigu viena 
tauta kelia savo grūmojau-
čią ranką ir rengiasi per
žengti ribą į svetimą šalj, 
kad ^vilizacijos jiegos su
kiltų ir nuslopintu hendug 
taikos priešą. Tai ta yra pa
saulio apsauga. 
Visas pasaulis žino, kad VM-

nius yra Lietuvos, ne Lenki
jos, sostinė. Pono Pilsudskio 
legijonai netik pakėlė grūmo
jančią ranką, bet ir užgriebė 
didelius Lietuvos plotus: Sei
nų, Trakų, Vilniaus, Švenčio 
nių apskricnis ir patį Vilnių. 
Demokratų Partijos visatinio 

seimo pirmininkas kalba apie 
civilizacijos jiegų pakilimą. 
Mes lietuviai tą jo šneką nega
lim kitaip suprasti, kaip tik
tai skaudžią mums, jam gal 
juokingą, ironiją arba pasity
čiojimą. Jug mes žinome, kad 
p. Wilsono sudįa%ytoji Versai-
Ifes'e Tautų Sąjunga leido 
lenkams užimti tuos didelius 
Lietuvos įlotus. 

Gal demokratų valdoma A-
merika tam europiečių milita-
ristų darbui nepritarė. Bet ta 
p. Cummings'o giriamoji val
džia sudraudė National Catho-
lic Welfare Couneil, kad^ne-
siųstų keliolikos merginų Iju-
rį į Lietuvą gelbėti tos šalies 
varguolius ir pusalkius vaike
lius. 

Politikai ir mm. ^ * 

Didieji didelių tautų politi
kai Republikonai ir Demokra
tai susirenka, didelius' seimus 
daro, labai iškalbingas praka1 

bas laiko. Tuomtarpu jie są
žiningai-palaiko bendriją su 
Anglija, kuri kraujais aptvlo 
mažą Airių žemę, jie kalba a 
pie mažųjų tautų laisvę, ku
rių vardo nenori paminėti, ir 
užtaria tuos, kurie joms duo
nos kąsnio pavydi. 

Jie iš augsto žiuri į mus. 
Būdami turtingesni, jie skai
tosi ėsą protingesni ir dores
ni už mus ir dėlto nekartą 
mus paniekina. Kerštas mums 
bruka į širdį pagiežos jaus
mus. Daugelis mūsiškių paklau 
sė to velniiko ' balso ir per-
versmės veikėjais tapo. Bet 
velnias turi bernų gana ir be 
mųs. Nedaug jiegų teturėda
mi taupinkime jas statymo, ne 
griovimo darbui. ^ 

Tie, kurie giria VersailJes'e 
padarytą Tautų Sąjunga teži
no kokią skriaudą jie Cuuns, 
daro. Atleiskime nežinantiems. 
Skaudų ir sunkų darbą dirb
dami nepameskime vilties. Be 
jos darbas nesiseks. Viltis 
mums sako, kad Amerika su
sipras, ii paims tą kas yra 
bendra RepąWikonų ir Demo
kratų partijoje apie Tautų) 
Sąjunga, būtent, kad jį yra 

darbą, prof. AlbertJĘ. Jenks, 
pirmininkas AmerilcosVameri-
kanizavimo Tarybos išdėstė 
tikslus konferencijas ir atei
ties problemas. 

Legislaturos dvylikos vals
tijų suprato reikalingumą jt-
merikanizavimo darbo ir ap
rūpino įstatymus. Amerikani-
zavimo savaite bavo taikyta 
Suv. Valstijose *auo gegužė 
29 d." lig birželio ,1 d. 

KAPITALAS 
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KAINOS. 

Temykite Lietuviai! 
Visiems žinoma, kad UNIVERSAL STATE BANKĄ yra Ukrai 

Lietuviška, Valstybinė Banką, kuri visada remia Tautos ir Vals
tybės reikalus ir kaipo tokia Lietuvių Įstaiga Širdingai kviečia 
• įsus ^Lietuvius—Amerikiečius užmegs* ir palaikyti ryšius m 
šiuomi Banku, nes Banką;; randasi parankiausioj vietoj yna atida
rąs vakarais du syk savaitėje ^•inuHi mušėU pteigai jtm 1«1>M-
saauia i a p m ^ o t i didžiu kapitalu ir sumaniu vedimu bankiniu 
reikalu patyrusių valdininkų ir direktorių. 

Jeigu mes neremsime savo Tautos ir viens/kitą, tai svetimi tik
tai naud6sis iš m4MuJr vilios mus pas save visokiais daug pri
žadančiais apgarsinimais, kurie ntusų vardo kaipo Lietuvių -yardų 
nepakels. Todėl visi Lietuviai remkite savo teisingas jstaigas ir 
Vaisiais patys, • ne svetimi' naudokitės. 

DABAR YRA LAIKAS 
Nuo 1 Liepos nesugadinus nuošimčio PERKELTI SAVO 

PINIGUS l saugu ir stipru Banką. 
Prkluokite sav Bankinę knygute kurios Chicagos arba kito 

miesto bankos. Murj jus neuiganėdina arba nėra 
— snes sukolekteosisn ir peHceisim vissss pinigas s u 
I a* , ->, 

/ S 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinslme jums 19% iki Wfe 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir jaunu valkynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai Ir overko-
tai su dirželiais ir be, f«r fltttng 
ir/ kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir. overkotu po $15, 17.C0, 
$20, $22.5Q, $26. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $$5 iki $60. Vaiku 
siutai Ir overkotal $6.50 Ir augi-
čiau. 'Vyru kelines $4. tr augščiau. 
Melinos pusvilnes kelines $6.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 6% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo į 
Europa. 

Atdara kiekviena diena Iki 9 
vai. vakare Subatomia 14 vai. Ne-
dėliomls iki f vai. vakare. 

I 

8. G0RD0N, 
1415 So. Halsted Street 

S 

UNIVERSAL STATE BANK S 
(Under State ̂ Severameat Supervision) S 

i 
• 
S 
S 

1>II>ŽIAISIA IK STIPIUALS1A LiETITVIU FINANSINĖ INS-
TA1GA VISCMK A M E R K O J E 

__ l*o valdžios užštura . 

f Banke Turtas Virš $ 2 , 4 9 0 , 0 0 6 . 0 0 
* 1917, Kovo 2 (Dienoje Atidarymo).. $16,754.95 

1919, Sausio 1 . .^ •. 941,689.40 
1920, Saono 1 . > . 1,625,997.43 
1920 Birželio 30 2,121,595.33 

• 
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Dlii Si NAIKELIS 

Valandos nuo 10 iki 12 ryto: nu 
\2 iki 4 po pietų: ano 7 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 -Iki S. 

« • 

; • n •na • i 

Dr.M 
f 

• 1 0 
I U\)r* t / 

S107 M . Morgfio Street 

Valandos: — 8 Iki 11 Ii rytoj 
I PO plota Iki t vok. Hedėlio-

. iki « vai. 

-o 

Reaid. 1130 Independeace Blvd. 
Telefonas Van 

Siame Banke itadvtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno 
pareikalavimo su $3čiu nuošimčių. 

Siuskite pinigus ir važiuokite į Lietuvą per šią ^džiausią A-
mi-rikojc Lietuvių Agentūrą. 

t 

Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai. 
Banko skyriai: Taupinimo. Komercijos, Paskolos, Apdraudos 

nuo ugnies. Pinigų ir štpkarčių siuntimo. 

IŠMAINOME kitu saliu pinigus pagal dienos kursą. 
BANKO VALDYBA: 

Joseph J. Elias. President 
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres. 

and Cashier 
Jos. #. j Krasowski, Vice-Pres.. 
Stasys V. Valaucliauskas, Asš't. 

Cashier 

BANKINĖS VALANDOS: 
Panedėliais, Seredomis, Ketver-
gais ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. 
išryto iki 5 vai. po pietų. 
VAKARAIS: Utarninkais ir 8a-
batomis nuo 9 vai. išryto iki 
8:20 vai.' vakare. 

g UNIVERSAL STATE BANK 
• 3252 S. HALSTED STREET CHICAG0, ILL. 

L Kampas 33-čios gatvės. 
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Išmok Ger« Amata. Už
dirbk $35 id $25 Savaitėj 

Turiu 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki 

S255 So. Halsted St., Cnicago, m . 

»»'»' - « 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Livru vis 
Gydytojas ir Chirurgas 

1757 W. 47tti 8L, 
(47 ir Wood gat.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų,, 
0:30 iki 8:80 vakare Nedėliomis 
• iki 12 rytais. 

Tel. Bootovard 100 
Ros. 2014 W. 4Srd Street. 

Tel. McKinley SOS • 
| » « m • • • • • ! • • • ! • • • » • •i»<« • » » » • 

• 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mas išmokiname 
i keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

Vietos atdaros. Specijalis 
mokslas už

ganėdina visus. 
MASTER SCHOOL 

100 N. State Str. 
Kampas Lake 

nanties 
Kriaučystės Skyrius, 

-

« 

Lake'str . ant. 4tų lubų. j 
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Telefonas Boulcvard 0109 

DR.. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3SS1 S. Halsted Str. 
Chicago, m . 

• VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. 2€. 

•mm** r» 

ERNESTWEINER 
ORY tlOOOŠ 

Mos duodamo dvigubas 

J 
.1 reikalinga karėtas sustabdinti. 

Pasilaikius .gerąją boiidr^j^j p^į-aanc 
J I " * A *1 * v - » . ^.^ m * * * * - S f " O l l » V Hyan iHeido viešą j*agyrin^ $*% Aflierika išmes iiiilitam-S 

dviem katalikų kionigąju, ka4 mą is d4harti»ės faųty Sąjun-J 'Jfkg* 
riame rašo: "Garbė Bymo K&4 ^os. Tada pritarsime jai ir 
Mikų Kunigam, kuriuodu mes. Tada pasidžiaugs ir ei 
drįso stoti prieš įšėlusią mi-* vilizacija" Amerikos nuopei 
nią ir baudė ją, sustabdyti." uais. 

FLUmUNOB. 
jiuiiniiiiiiiiiuiiimiuiiiiiiiiiuiiiiiiiinnj 

Ėt: SOL Drovar 7041 
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LIETUVIS BKNTISTAS 
Valandos: suo t ryto iki • vak. 

Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 
SO. ASHLAND AVENUB 

DR. J. SHIN6LMAN 
Gydytojai kr Oururfmj 
Ofisaa 4930 W. 13 S t 

uat w. 4t AI 

Ofiso Cicero 49 
LIETU 

• ' • • 

j | » » • • • • • ! F V 

0n.u.H.6USER 
r -t 

Ofisas S148 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro St., Chicago, UL 

SPBX:IJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ebro-

OFISO VALANDOS: -Nuo 10 ryto 
iki i po pietų, nuo 6 iki 8 valan-

Kedėliomis nuo 9 iki 2 po 
Telefonas Tards 087 

Vi 

Boltto Oonoaltotkm 
M So. Bearbom St. Onlcago, 

H ^ H Hoom 206 



Penktadienis, liepos 2 1920 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTOS. 

Penktadienis, liepos t d., 
šv. P. Marijos ilptenkymas. 
šeštadienis, liepos 3 d., 
šv. Ireniejus. 
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ĮŽIŪRIMAS MILŽINIŠKAS 
UŽ CUKRŲ P E L N A S . 

-y 

IŠ CHICAGOS LIETUVA 

TOWN OF LAKE. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. j§ UNKSMAS 
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SAMlMGsg, MD. 

^jA| . -

Daromi nuodugniausi 
dymai. 

želio 24 d. Alumn\§ 1-ma 
kuopa buvo j rengus nepapras
tą vakarėlį su programa. * 

Visnpinna gražiai pakalbėjo 
kler. J . Skrypka . J i s alum-
nams išreiškė daug gražių 
minčių. 

Solo ant smuiko grojo aluni-
nas M. Petrošius. Jam pijami 
pritarė pijanistė p-lė J. Skin-
deraitė. Du sykiu iššauktas bu
vo atkarti. Paskui solo "Leis-
kit į tėvynę'' dainavo p-lė Z. 
Jurgaieiutė. Jai smuiku prita
rė p. Petrošius ir pijanu p-lė 

| Iškinderaitė.Iššaukfa antru syk 
padainavo " Pamylėjau va
kar/' Labai gražiai išėjo. 

Akt galo kalbėjo mūsų my
limas clvasios vadovas kun. N. 
Pakalnis. Jo kalba buvo rim
ta. Bogino kiekviena aei vie-

\nm valandėlės nepraleisti veW 

• • Iš Anglijos per Kanadą Clii-
cagon atvežama keli milijonai 
svarų kubinio cukraus. Pirk
liai sako, kad tą cukrų krau-
tuvnininkams jie parduosią po 
26 centus svarui . Vadinant, j ie 
patys brangiai me tė j ę eukraL 

Bet kožkaip iederal te pro
kuroro agentų 
tie pirkliai cu 
mokėję, t ik po 9 c svara i . Va
dinasi, už cukrų jfe mort p o 
imti kuone t r igubą kaina. 

Tai butų Milžiniškas i r <di4 
žiai bausmingas toks 

w \ Distrikto prokuroras 
pravesti »no«agniaus ias tar-^{)ta*\ k** mokinties. 
dymus. I r jei bus suekta isla
mas toks pelnas, didžpeknai 
kuoveikiaus a ts idurs apskus
tųjų suolan. 

Nes t a i botų Hgsiol aogir-
<lėtas daiktas ta ip baisiai plė
sti žmones. 

Oi ieagoje IT l t tmois valsti
joje norima atgaivint i " f a r r 
p r i c e " komisiją, kur i nieko 
neveikė nntarėdajaa komi si jo-
nieriaus pirmininko. Manoma, 
jog čia bus paski r tas koks 
naujas domisijoaierius ir is-
nąujo bus skcHuautaos iv 
daiktų " f a i r " kainos. 

v^ v*'AA\,VMSaPSB» ff^^iVMMi 

Paliuosuotas 

Čia lankėsi gerb. kun. V. Mi
ronas ir laikė prakalbas, l i s 
yra tikras auksaburnis. Taip 
vaizdžiai nupasakojo Lietuvos 
padėtį, kad klaooantieji, kaip 
veidrodyje, ją matė ir jautė. 
Tik gaila, kad daugelis lalti-
moriškių nežinojo, jog čia kal
bės gerb. svečias. Mat tik iš 
sakyklos buvo paskelbta, o 
plakatų nebuvo atspau?4ii<la. 

Aukų surinkta 90 dol. 
Delegato įspūdžiai parvežti iš 

Chicagos laike S. L. R. K. 
A. Seimo. 

Pa kalbos p-lė Z. Pukelaitė, 
vardu alum n u kuopos, gražią 
dovanėlę įteikė p-lei Z. Bajo-
rinutei, k* tapo priimti į A-
ajanmi besvirtą laipsnį, trya 
jafluuoliai: £. Bajorinutė, J. 
#es« laitas ir JT. J—ooonas. 

Po programos faaonaat žais
ta. 

Pirmutinis jų darbas mokinti 
ir auklėti. Tam jos pašvenčia 
visą K*?0 laiką ir jicęas. 

miniu-~ 
• PRANEŠIMAS. 

DIDELIS PIKNIKAS 
Bengiamas 

DeC pabrangimo spa*otu*ės 
reikmenų, o ypač popieros, 
"Draugo'' prenumeratą pake
liamo. 
Chicagdje ir Užsienyje: 

iMa^a^laaaar • • • • • • * * • • « « f w * V v j I 

Pusei Metų 4.tK). 
Suv. Valst. > 

MOvOJBS. . . . . . . . . .ĘtoAv 
Pusei ketų 3.00 

Pavieni numeriai po 3c. • 

Lie t Darbininku Są-gos 20-tos Kp. 
Nedelioj, Liepos-July 4, 1920 

BERGMANŠ DARŽE 
Riverside, I1L 

P & A D Ž I A 10-tą V A L A N © 4 « Y T E . 

* 

MŪRINIS NAMAS Už 
$8,5004)0 • 

Baltu spaustu plitu namas, 2 
fĮatai, 5 ir 6 ruimai. Garu šildo
mas, 2, garinei pečių, 7 pėdų bei-

— Kaip-gi a t rodo Chtcaga? 
— paklausiau vieno sugrįžusio 
delegato. 

— Labai prastai, — gaunu 
atsakymą.4 

— Kaip tai! nustebęs klau
siu. Ten gyvena daugiausia 
lietuvių. Daugiau negu fey ko-į*wtt*nta«- K i e t o medžio padlagos, 
kiame pasaulio mieste. Taa iš dury* ir valiausio, mados intaM-
leidžiama laikraščiai, knygos, m a i Toiletuois porcelenes padla-
kurie neša šviesą po visą A- f*: «Skos, vanos, ir sienos. Gra-
_ ., m ,. iioj apygardoj arti bulvaro ir 
merik*. Ten gyveaa pati musy ^ ^ 552Q g E l i r a b e t h 
šviesuomene, kuri rengia pra-, gt / 
kalbas, pabaras ir t. t. Nore- ^es turime ir daugiau namu, 
jau ir aš važiuoti į Cnicagfc ir gražiose apygardose. Norintieje 

— 

J. M. p. 
Oaieago, • 
lioaejaos 

V. J. 

dė 
tos 

at-
1 į redakciją 
aštin Tami -

1 visuomenę. 

L 
' Kriminaliam teisme pasmer

ktas miriop Salvadore Cardi-! 
nella, kurs apkattrartas n užu 
dyme saliun minko Ajsdrew P 
Bowman. 
', Cardinella pats nennžaa*! 
saliunininko. Bet ta atliko i© 
gauja, kurios jis bnv0 vada 
ir su kuriąjf į s pats' su^eaa-
vo apiplėšti saliima. Ir plėši
mo metu nužudytas tas žoso-
gus. 

Cardinella buvo moj^ytojas 
nepriaugltiį p ik tadar iaut i . 

Teismo paliuosuotas žmog-
žudis Carville, ku r s vienam 
saliune, 3435 WaHace ga^L, iiu-
žudė Jos . Huriey. Pastarojo 
lavonas a t ras tas a n t rytojaus 
tuščiam lote netolies saiiumo. 

Nežinia, kokies apliakybės 
prisidėjo jį paMuosuoti. 

Unijos agentas Jakubowski , 
kurs aužudė darbininką/ CT-
Reilly, teismo nubaustas 25 
metams kalėj imo-

UŽDRAUSTA P I K E T U O T I . 

Teismas uždraudė piketuoti 
ties dirbtuve Merit Dress Co., 
154 West Monroe gat., strei
kininkams unijos Internatio
nal Lad ies ' Garment Workers . 

Kompani ja i " in3nnc t ion , , iš
davė teisėjas -McGoorty. 

r 

sv. SIDIE 
CIAMS . 

tVtayoioj, liepos 2 dieną, 
fcv. Mykolo Ark. parapijos 
svetainėje įvyks svarbios pra-
ka#)os. Kalbės visiems žino-
saas studentas A. Račkus. Už
tai nei vienas nepraleiskite 
progos. Išgirsite daug naudin
gų dalykų. Prakalbos prasidės 
pe pamaldų, apie 9-tf valandą 
vakare. Įžanga veltui. Visus 
kviečia 

Rengėjai. 

L. D. S. Chicagos Apskr. 
kuopoms. 

Praeitame susirinkime L. D. S. 
C3i. Apskritis, iš priežasties ma-
žasaos atsilankiusių atstovų, nu
tarė sušaukti susirinkimą 2 d. lie
pos, t93t m., Apveizdos Dievo 
parap. svet. (18-ta ir Union ave.) 
7:30 vai. vak. 

Siame susirinkime turi dalyvau
ti visų kuopų j Veikiančiąją Ko
misiją išrinkti nariai. Bet jeigu 
jų nebūtų, tai kuopų valdybos lai 
užima vietą. * r 

Šisai susirinkimas bus svarbus 
rengsimės prie L. D. S. busiančio 
Seimo. •_ 

Valdyba. 

4 C E T R A T I ! S F A B I J O N A S 

A. P E T R A T I S & CO. 
MORTGAGE BANK 

R E A L E S T Ą TE 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
. p 

•v r i - • /v L t t I I c • . 

J24* ',o Halsted Street, Chicago lllmat« 
E V A R D 6 1 ! 

IŠ TOWN OF LAKE -
Pusmetinis susirinkimas dr-jos 

Šv. Agotos Moterų ir Panų bus 
nedėhoj, 4 d. liepos, 1920 ra., 2 
valandą po pietų, Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje (46-Cos ir 
Woed gatvių). Visos narės malo
nėkite susirinkti, nes yra labai 
svarbių reikalų ap ta r t i . 

/ Valdyba, 

' Draugija Šv. Vincento Perereu 
tio laikys savo pusmetinį susirin
kimą nedelioj, liepos 4 dieną, 2-rą 

pasakoja toliau delegatas. —» 
Ten tai puiku. Seserys Kasi-
merietės maloniai mus priė
mė, p̂o visus kambarius išva
džiojo, išrodė. Pačios darže 
dirba, m matikais kaupia, sla-
vinėje. Visur svaru. Malonu. 
Mergaitės taip gražiai išauk
lėtos,'kad net malonu j jas žiū
rėti. Gaila, kad mano dukterys 
Lietuvoje — tuojau atidnocia 
jas seserims Kazimierietėms 
auklėti — užbaigė delegatas. 

Ašara. 
Red. prierašas: Seserys, tie

sa, apdirba savo daržą, bet tai 
tik mažesnysis jų veikimas. 

valandą po pietų, Šy. Kryžiaus 
parapijos svet. Kviečiami yra visi 
nariai nusirinkti, nes yra svarbus 
susirinkimas. Daug turime ap 
svarstyti dr-jos reikalų. Taip-pa? 
privalo užsimokėti už mirusius 
draugas pomirtines. 

Su Pagarba, 
/. Klimas, Pirmininkas, 
•7. LcjuugarUy Prot. Rast. -

4645 So. Wood St. 

Šv. CV-irjos giedorių draugijos 
jvyks mėnesinis susirinkimas Ke-
pos 2 d. bažnytinėj svetainėje, 8 
vai; vak. 

Malonėsite skaitlingi giedoriai 
susirinkti, nto turime daug svar
bių, pranešimų ir pakalbėti apie 
ateinanti išvažiavimą. 

Valdybz. $ • 

Rubsiuvių unijos 2 w dkytio 
pusmetinis susirinkimas Ims pėt-
nyčioj, liepos 2 d., 1908 j a , atiijos 
salėj, 1564 N. Robey atr., 7 M va
kare. 

PASARGA: Snairinlranai bus 
tik vieną sykį pirmą pėtny&ą 
mėnesyj. Nariai būtinai kviečiaan 
} S| susirinkimą. Bus daug svar
bių reikalų. 

F. JuoiifKriftii, 
1W7 K. Wood St. 

pirkti namą, kreipkitės' pas 
ZOLP& BARČUS, 

4547 S. Hermitage Ave. 
Tel. Yards 145 Chicago, m. 

tuo pasinaudoti. 
— Well, gal lenv tas 

ir yra veikiama, bet 
kad žmonės surūgę, apsi
leidę, ne laikraščių, matyt, ne
skaito. Štai kadir per seimo 
vakarus: atėjo po penkiolika 
moterėlių — nė kokio g>o/uino. 

. V et ir tie nežinojo apie seklią, 
kurie priešais 6v. Jurgio baž
nyčią gyvena. Tai ne Baltimo-
« . Girdi, jei ką rengiamo ar-
4*a darome, tai visi einam, visi 
dirbam, svečius priiraaai, vai
skiam. 

Bet ne viekas peiktina. Su 
vienu žmogum nuvažiavau j kių vasarnamių <€ottages) 
Šv. Kazimiero Vienuolyną — »rD» P«ww«U kambarių ant 

Gerbiami, darbininkai ir darbininkės, mes dirbame prie įvairių užsiėmimų per 
ištisas savaites surukusiame mieste, o sulaukę nedėldienio, beabejo, važiuojame kur 
j laukus ant tyro oro praleisti laiką. Tai sulaukę 4 dienos lieposNisi važiuokime į 
darbininkų parengtą pikniką, kur visi sykiu galėsime linksmai praleisti laiką, ant 
tyro oro, prie linksmos muzikos. Kviečia LIET. D. S. 20 KUOPA. 

• 

VASARNAMIAI ANT 
RAMOS. 

Dielis Metinis P I K N I K A S 
CHICAGOS LiETimU PAŠALPOS KUUBO 

Panedelyj, Liepos 5, 1920 
NATIONAL DARŽE. 

Pradžia 9 vai. iš ryto. Įžanga 30c. ypatai 
. Taipgi jnrdingai kviečiame vieus jaunus ir senus at silankyti ant mūsų didelio pikniko, nes bus vienas Iš 
puikiausių piknių. Jaunieji prie geros muzikos ga lėsite gražiai pasišokti, o senesnieji tyro oro pakvie-
puoti, o mes visus svečius užganėdinsime. Kviečia KOMITETAS. 
PASARGA: I* v4*y daliu miesto i n k i l e bHia iutms, iki *2-*os, šuo filros iki I A Grange, o tm. Grsuge 
iki pat daržui. . • 

Kurie rengėtės VJĖ ilgesnio 
laiko praleisti pasilsio (vaka-
eijų) dienas, o labjausia šei
mynos,̂  tai galite ganti pui-

*jan senai lietuviams žinomos 
(Lemont'g Eesort Farmos, So
dus, Mich.) 

Vasarnamiai ir pavieni ka
mbariai passiranduos su lovo
mis, — valgius patys turės 
pasigaminti. Visokie valgiai 

§ * 

— mėsa ir grocernė — yra 
pristatomi ant vietos kožna 
diena, per bnėerių iš Benton 
Harbor. 

Norite .platesnių žinią}, mel
džiu rašyti pas 

A. J LRMONT 
Lemont's Resort Farm, 

Sodas, 

PAIEŠKOJIMAI. 
Paieikau brolio Zigmonto Stah-

bergo, paeina Suvalkų redybos, Ma
rijampolės apskričio. Šunskų valšč-
Makoles kaimo, išvažiavo iš Lietu
vos 1920, paskutiniais laikais gyveuu 
Clevelande, Ohio. Kas apie ji žino
tų arba jis pats lai atsišaukia į 

* KALNATAV1CIU6, 
Vokiška gatvė, A.. J. a r t e 
la stoties ViršinUikui. 

7JGMONTUI STENBEBfi ia . 

Paieikau bučeriaus mokančio Uetu-
viškal ir lenkiškai. Atsišaukite: 

A. S. 
12SOO 8. Emerald Ave. 

) West Pullman, m . I 
Telefonas Pullman SMO. 

S 
/ 

HiZIKAIMĮlGAS 
Geras 4r teisingas žmogus prisidėti 
prie gerai apmokamo biznio. Savi
ninkas Savininkas biznio nori eiti t 
didesni bizni aš vienas negalėdamas, 
atpirkti, reikalauju teisingo pusininko 
aš gerai suprantu ta bizni pasininkas 

pinigų turi turėti mailanaia $M040. 

^ AMT PARDAVIMO 
Grosernė, geroj vietoj. Priežastis 
davimo savininkas važiuoja į 
4544 S. Paulina Str. Ohioage, 

w i u a A 
PARSIDUODA 

2 Automobiiai: vienas 5 sėdynių, an 
tras m&as trokas, geras prie 
biznio, abudu geram stovy j. 
matyti vakarais nuo 6 iki 10 vakane. 
312« S. l!owe Ave. 

Ant S-ėii 

.PARSIDUODA AtTOMOBIMUS. 
1916 6 passeager naujas, stogas IMU 
ji ,tajeriai„ pigiausias visam miesto 
$475.00. 
1548 W. 4Stti Str. 

1 Ph/mc Yards 7125 

I r JK>nas. Atsišaa-
kite: 

Automobil ia i 
parsiduoda nauji ir 

vartoti. 

H18 "Vtash" 7 passeniper 
1«18 **Overland" 5 

nioael M 
1918 "Studebaker" 7 #aaseng. 
I t l 5 **Hay«es" 5 passsnger n 
kitokių išdirbinių. Visi geram"; 
stovyj, kaip nauji. *Pr«k#s nuo 
$400.00 ir augSČiau. 

JAKUBAUSKAS ir 

6s™5 •• 
tlisam šr 

ave 
0 vai. 

Pirmas Milžiniškas 

PIKNIKAS 
š 

Parengtas 
LIET. PILIEČIU DARB. PAŠELP. KUUBO 

Ned. Liepos 4 ,1920 
N A T I O N A L D A R Ž E 

RIVERSIDE, ILL. 
* . . . v 

Pradžia 9 vai. ryte 
y 

Šiuoini kviečiame visus ats i lankyti į mūsų pikniką, 
ka ip jaunus ta ip i r eenus, o busi te pintai užganėdinti-

j^viecia visas 

. KOMITETAS. 

PASTABA: Važiuojanti į pikniką, imkite 22ros «a-
aus ir važiuokite iki La Grange, o La Grange iki daržai 

E E 

DR. CHARLES SEGAL 
Iš Kauno 

Riesto (Vytaut prosf). Ko. 15) tše-
ko tmffo SMJHSH OSMS SKelteeieieneės. 
^IKIIMIBUII B a t i u i U r . OI- Y. North 
str. 284 U. -8. I m ĮsU • 

Prasto* fcKŲ laikraščių perspaus-v 
dinti. 

Su tikra pagarba, 
Karalina Tuoeviieenė, 

.Ramias , 
Vytauto prosp. Ko. 15. 

Iiietava. 

4789 8. Ashland Avcnne 
\ 
aitovu, ius4eiŲ Ir v j -
1 . 

Valandos nuo 10 Iki 12 išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas D r e z e l 2SSO 

f Y. W. RUTKAUSKAS 
• ADVOKATAS 

I 29 Sonth La Saile 

a— 

f Vakarais, 812 W. 3S 8 t 
TeL Yardn «OBl 

™«— 

įm m »\m • • • m •"• *' '• ' i 

pailsimo,'ssnarin ir 
IOS, vartojant 

PAIN.E 

* 
JaiflBaattaVatio linu isJsjiiiaOlii ftara, tat jis nėra tikras ir jus tokio 

Va»seaptieke»spoa»c. k l O c . Tsipgi galima gauti pas išdirbėjus 
P- A * . fltsCttTBK a CO. t amaOJO Broedarsy, N e w Yai^ 

• « * • 
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BRROBR i 
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Dar ne per vėlu! Kaip tik į laiką gauti geriausią drabužių 
"pirkinį" visoj Chicagoj! Tiesiai iš mūsų didžiųjų kriaučių šapų 
-- vakar mes gavome didžiausią lotą vasarinių siutų, kurių jųs dar 
nematėte—O verte—apie tai nėra ką kalbėti! 

r f . k. • ' • • ' > 
w 

Palm Beach Siutai už kuriuos mokėsi $15 atrodys kaip $30 
Plonos Vilnos už kuriuos mokosi $25 atrodys kaip $50 

Mes tikėjomės kad gausime juos savaite atgalios — bet dabar kaip tik surprizas ant 4-tos. Jie buvo specialiai dirbami kad Chica-
.ga atidarytu akys ant šio DIDELIES VERTES išpardavimo siu 1920 metui Ka-gi bedarysi — nors beliko tiktai 3 dienos prieš švente. 
Ateik anksti! Pasirink geriausius drabužius! Extra klerkai jums patarnaus — extra kriaučiai kurie jums padarys reikalingas pataisas 
— ir užtektinai siutu aprėdyti 5,000 vyru po $15 ar $25 tarpe šios dienos ir subatos vakaro! 

Gvarant. tikri $25 Palm Beach 
Siutai, Mohairs, Cool Cloths 

Gvarantuoti $35 iki $45 Vasari
niai plonos vilnos F & C Siutai 

A 

Kasžin kiek tūkstančiu vyru Chicagoj pasiti
kėdami garsinamu balsu "Išpardavimas —' 
Išpardavimas." .** 

* 

'•— pasiskubino prie šaukamojo išpardavimo, 
• 

— tikėdami, laukdami pamatyti kas buvo 
jiems prižadėta, • *;~ 

— o paskui sugrįždavo tuščioiiiis rankomis — 
be jokios vilties. Kasžin — kiek? 

.• i. 

Ypačiai tiems vyrams.^jnes užjaučiame kad 
jie tapo apviltais. -fį 

Mes sakome ta iš patyrimo kad labai daug 
. 

vyru sugrįžę nuo tokiu išpardavimu daugiau 
tiesiai kreipiasi į musū krautuvės kurios ran
dasi ant antrųjų lubų ir visados lieka užganė-
dintais su mušu gvarancrįa geros VERTES 

- drabužiu. 
'z •m. 

J-
. v 

Skirtumas tarpe mušu kraufamu kurios ran
dasi visoj sali] nuo juriu iki juriu ir kitu pa
prastu krautuvių ,-*- yra visiems aišku ••— 
skirtumas gavime geros vertes drabužių — 
taip pat visiems aišku. Paskaitykite žemiaus 
paduotas penkias priežastis, kodėl mes ga
lime taip pigiai parduoti drabužius — o tuo
met žinosi kodėl mušu krautuves gaunama 
geros vilnos drabužiai už daug žemesnė kai
na negu kitur. Persitikrinkite — o tuomet 
tiktai mąstysite apie VIENA vardą, kuomet 
mastysite apie gerus -vertes drabužius — tai 
Foreman & Clark. 

1. Masu krautuvės randasi ant Antrųjų 
Lubų. 

« 
' < - • i * ' • " * * 

2. Mes sutaupome $497,67^.00 per metus 
randos. 

3. Mes turime didelias kriaučių šapas. 

4. Paprastos krautuvės — be jokiu pa
gražinimu. 

5. Cash buiinett — nėra kredito pralai-
. • • , 

mejunu. 

Penktadienį liepos 2 1920 
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N."W! Cor. State and Jackson « • 
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