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Lenkai Šaukiasi 
Talkininkų Pagelbos 

VOKIEČIAI PAREIKALAUS 
LENGVESNIŲ SĄLYGŲ. 

Pareikalaus paskolinti pinigų. 

Jie Neatsilail Fronte; 

PILSUDSKĮ ŠAUKIASI SU 
LAIKYTI BOLŠEVIKUS. 

' , ~ 

i - * . v. 
Maršalas Fo*h apsvarsto len- Pas isa*<> aplęid^du miestu. 

~ku šauksmą 
5. 

Brusselis, liepos 2.— Vakar 
čia vakare maršalas Foch 
staiga pakvietė konfereneijon 
Anglijos generalio štabo vir
šininką Sir Henry "\Vilson., 

Tartasi apie valandą lenkų 
padėjimo klausime. Nes mar
šalas Foeh gavo nuo Lenkijos 
valdytojo Pilsudskio pilną 
raudy atsiliepimą, kad talki
ninkai kuoveikiaus duotų pa
gelbos lenkams. Bolševikai i-
ma grūmoti Lenkijos užkaria
vimu. Tuo labjau tas gali į-
vykti, nes lenkų padėtis nuo
lat silpnėja. • 

' Lenkai negali kariauti.', 

Negalima pasakv:H k«4ciii 
priemonių talkininkai imsis, 
kad pagelbėti lenkams. 

Talkininkų karės sferose se-
N naį buvo žinoma, kad taip 

turės įvykti. Nes lenkai ilgi 
metai kariauja ir tolesniai jau 
neturi reikalingos energijos 
gruirities prieš bolševikus ir 
tai dar svetimose teritorijose. 

Tai žinojo anglai ir prancū
zai. Ir pirmieji buvo perspėję 
lenkus nepakilti prieš bolševi
kus. £et lenkai nepaklausė. 

Šiandie lenkams be kitko 
dar trūksta ginklų, amunicijos 
ir, abjelnai, visokios karės me
džiagos. Bolševikai yra skait 
lingesnis priešininkas. 

Kaip pagelbėti. 

Lenkai bereikalo įsišoko ir 
dabar nelengva taikinties su 

l bolševikais. Prancūzai jau per 
daug nesikarščiimjr; lenkų li
kimu. Anglija gal ir pagelbė-
tųjenkams. Bet pačiai reika
lingas pasišventimas. 
• Šiandie lenkams visa pagel-
ba — tai sutaikinti juos su 
bolševikais. Tą Anglija galėtų 
padaryti tik pirmiau pati su 
gi taikindama su sovietine Ru 
sija. 

LENKAI ATSIMETA NUO 
BOLŠEVIKŲ. 

Varšava, liepos 2.— Lenkų 
generalis štabas paskelbė, jog 
lenku kariuomenė bolševikų 
fronte apleido $u miestu — 
Mozirių ir Kalenkovič, Polėsė-

"Sakoma, tas .padaryta su 
tikslu sutrumpinti karės fron
tą, prašalinus, nereikalingu* 
kylius. 

Bobruisko fronte bolševikų 
karuomenė pergrupuojama ir 
patvarkoma. Tąsai darbas pri
dengtas nuolatiniu ir smarkiu 
artilerijos veikimu. 

Kiszin ruošte, sulig prane
šimo, lenkai įveikę skaitlingą 
būrį bolševikų. Paimtą ketu
rios armotos ir keletas kulkas-

Apylinkėse vakaruose nuo 
Zwiabla bolševikų raitarija į-
silaužusi lenkų frontan. Ir to
dėl lenkų pėstininkai atsime
tė į Korzec. Užpakalinės sar
gybos smarkiai kovoja su be-
sibriaujančiu skaitlingesniuoju 

priešininku. 
Šepetovka apskrityj bolše

vikų spėkose pastebėta nau
jos Kaukazo raitariios divi
zijos. Tame ruožte lenkai at-
mušę bolševikų atakas. 

Paryžius, liepos 2. — Iš Ber
lyno depešoje sakoma, jog 
mieste Spa įvyksianeion kon
fereneijon keliausiąs ir pat
sai naujas vokiečių kanclie-
ris Konstantin Fahrenbach. 

, Ten jis talkininkų pareika
lausiąs vokiečiams palikti 200/ 
000 armiją, sugrąžinti terito
rijas, šiandie talkininkų oku
puojamas, ir išmokėtas talki
ninkams okupavimo suma* 
priskaityti prie abelnojo karės 
atlyginimo. * 

Be to, kanclieris pasiprie
šinsiąs imti anglis prancū
zams ir lenkams iš Augštosios 
Silezijos (Šlitozko) ir pasta
tysiąs reikalavimą gauti Vo
kietijai tarptautinės paskolos. 

Laikraštis Matin pareiškia, 
jog ambasadoriai konferenci
joje nesprendę pasipriešinti 
vokiečių norams palaikyti il-
gesniai savo kariuomenę neut
raliam ruažte, rytuose nuo 
Rhine. 

« — « 

ATSISAKĖ SKALDYTI AL 
BANIJĄ. 

Padarytas sutarimas bus pa
naikintas. 

, liepos 2. - s . Kttno-
met Graikija su Italija buvo 
padarusios sutartį pasidalinti 
Albanijos teritorijas. 

Dabar yra žinių, kad ta su
tartis bus panaikinta ir Alba
nija išliksianti sveika. 

BOLŠEVIKAI' LABAI NU 
, KENTfcJ?. 

Paryžius, liepos 2. — Lenkų 
pranešime sakqma, kad bolše
vikai didelius nuostolius pa-
nešę tomis dienomis, kuomet 
tarpe Babruisko ir Borisovo 
buvo mėginę persimesti per 
upę Bereziną. Lenkai įuos at 
mušę. 
— - m 

Anglijos karės s t erose nuo 
moniaujama, kad vienatinė 
lenkams šiandie pagelba gali 
but — pripažinti Risijos so
vietinę valdžia. <*" 

Bet tokiam žygiui priešinami 
prancūzai. , 

24 NUŽUDYTA IR 71 SU 
ŽEISTA. 

Rymas, liepos 2. — Laikraš
čiai paskelbė, jog kariuome
nės sukilimo metu mieste An-
cona 24 žmonės nužudyta ir 
71 sužeista. 

ATKELIAUS AMERIKON 
RUMUNUOS PRINCAS. 

• > • • » 

SALUTE TO THE FLAGf 
jfržr*f. 

"I pledge allegiance to the American Flag, and to 
the Republic for which it stands. One nation indfvi* 
sible with Liberty and justice for all." 

Garbė Vėliavai! 
Prisižadu ištikimybę Amerikos Vėliavai ir jos reiš

kiamai Respublikai, Tautai neatskiriamai nuo Laisvės 
ir Teisybė* teikiamu visiems. 

Honolulu, liepos 2. — Ru 
munijos princas Carol vieši 
Japonijoje. Iš ten jis keliaus 
namo per S. Valstijas. Iš To-
kyo iškeliaus liepos 6. 

AMERICAN'S CREED. 
"I believe in the United States of America as a 

Government of the People, by the People, for the People, 
whose just powers are derivod from the consent of the 
governed; A Democracy i n a republic, a Sovereign Na
tion of many Sovereign States; a perfect union, one 
aiKlinsefkrabte, BStablisJred ūjrt>n ihos* principW «f 
freedom, Eąuality, Justice and Jfumanity, for which 
American patriots sacrificed their lives and fortunes. 

I therefore believe it is my duty to my eotfntry to 
love it; to support its Constitution;' to obey its laws; 
to . respect its flag; and to-defend it against all 
enemies. »» 

\ 

AmerMeiiųfyitikmimas. 
„ Tikiu į Suvienytasis Amerikos Vaįstijas, kad jos yra 
valdžia Liaudies, per Liaudį ir Liaudžiai, kad jos teisin
ga vyriausybė pareina iš valdomųjų pritarties. Į repu-
blikos Demokratiją, į vieną Neprigulmingą Tautą susi
dedančią iš daugelio neprigulmingą Valstijų. Į pilną vie
nybę, vieną ir nedalinamą, stovinčią ant Laisvės, Lygy
bės, Teisybės, Žmogiškumo principų, už kuriuos Ameri
kos patrijotai yra aukoję savo gyvybių ir turto. 

Todėl aš tikiu, kad tUriu priedermę mylėti tą mano 
šalį; stovėti už jos Konstituciją, pildyti jos įstatus, gerb
ti jos vėliavą ir ginti ją nuo visų priešų. 

••• • • • • • • • » ! » » • » » i 

Sovietines Rusijos Vargai 
BAISUS PADĖJIMAS BOL

ŠEVIKINĖJ RUSIJOJ. 
"Perkeutejome praeitą žie

mą, peAcentėsime ir busimą-
ją." 

Ryko v pranešė kitiems ko
misarams, jog be išlaukinės 

Paryžius, liepos 1. (Rašo) PUgelbos visoks geležinkeliais 

Nežinia, kaip ten bus praleis
ta žiema. 

angį. laikr. /korespondentas). 
— Bolševikinė valdžia bijosi, 
idant pasaulis nepatirtų apie 
viešpataujančias Rusijoje bai
senybes, ir idant Rusijos liau-

susisiekimas turės sustoti, 
kaip tik prisiartins žiema ir 
pasirodys pirmasis sniegas. 

Amerikoniškas inžinierius 
Keeley, pakviestas Rusijon 

dįs nesuprastų didelių bolše-j perorganizuoti dirbtuves, sa. 
vikų nepasekmių, kuomet jie' k o ' i o f f S f t m o s m * t u hnR " P i 
gaus ;, progos vesti pre
kybą su kitomis viešpatijomis. 

ko,'jog žiemos metu bus nega
lima patvarkyti Rusijos gelfc* 
žinkelius. *~ 

Bolševikai valdininkai už . "Niekas neturi apie tai nei 
uždarytų durių laiko konfe
rencijas, tariasi, kas padaryti, 
kokių priemonių imties, kad 
išsigelbėti nuo grūmojančių 
jiems pavojų. 

Jiems Rusijos ir rusų tau
tos negaila. Bet jiems gaila 
pačių savęs, savo valdžios, ka
tra netikėtai gali subįrėti. 

Kiek yra žinoma, jų viso3 
pastangos negali duoti geis
tinų pasekmių. Nes šalies re-

onstrukcija if padidinimas 
produkcijos jokiuo būdu jiems 
negalimas daiktas,* 

Rusija šiandie padėta ant 
žemiausiojo ekonominio vys
tymosi laipsnio, 

"Ar Rusija ateinančią įie-
mą įstengs valdyti savo* gele
žinkelius be užrubežinės pa
gelbos V' paklausiau kelių bol
ševikų vadų. 

Gauta Visokių atsakymų. 
Sverdlov, susisiekimų komi

saro asistentas, atsisakė atsa
kyti į tą mano klausimą. 

"Jei negaliu tamstai nieko 
pasakyti atvirai, tad norėčiau 
nieko nesakyti,'* pasakė jis. 

Ttchitcherino atsakymas bu
vo trumpas; 

mažiausio supratimo," sakė' 
Keeley, "kad praeitą žiemą' 
kaip tik nesustojo veikimas-
visais geležinkeliais.; Nuo to; 
laiko lakamotivų skaitlius su
mažėjo 10 nuoš. ir nuolat puo-
la žemyn. Ir jei Rusija šįmet 
iš niekur negaus jokių reika
lingų transportinių priemonių, 
tai ateinančią žiemą sustos va--
žinėjimag geležinkeliais.'' 

Nenori kalbėti apie rekons-
trukciją, 

Komisorui Sverdlovui pa-
daviau dešimtį klausimų, pa
liečiančių trensportaciją, bū
tent, kaip ilgai galėtų užim
ti laiko, kad pastatyti geležin
kelius normaliu pade jiman. 
Ar* 200 lokomotivų kas mė
nuo, kiek yra pasiųlusios Bal-
nVino ir kitos amerikone 
kos kompanijos, butų gana. 
Ar Rusija pati viena, be už
rubežinės pagelbos galėtų su
rasti tinkamų priemonių pat
varkyti savo geležinkelius? 

"Negaliu duoti tikro atsa
kymo," pareiškė Sverdlov. 

Trockii ir iienin visai atsi
sakė kalbėti apie rekonstruk
ciją. 

ANGLAMS PAVESTAS MIL
ŽINIŠKAS ORLAIVIS. 

Tuo orlaiviu norėta bombar
duoti New Yorkas. 

TURKAI SUPLIEKĖ 
GRAIKUS. 

• — 

KIEK TURI SKOLŲ 
VOKIETIJĄ. 

Berlynas, liepos 3. — Finan
siniam rechstago komitetui fi
nansų ministeris Wirth prane
šė, jog Vokietija turi 265 mi
lijardus markių skolų. 

«« 

ŠV. TĖVAS DAVĖ 
150,000 LYRĮJ LIE

TUVOS VAIKAMS 
— — — — — . 

Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus įgaliotinis Švei
carijoje A. Steponaitis 
praneša, kad tv. Tėvas 
Benediktas XV per Tarp 
tautinę Vaikų šelpimo Są
jungą davė Lietuvai 150, 
000 lyrų. 

Suprantama, kaip, Lie
tuva yra dėkinga. g 

m»»m — m m^ 

Iš Demokratų Partijos 
Konvencijos 

DEMOKRATAI BARASI 
PROHIBICIJOS KLAUSIME. 

Airiams išreiškiama tik už
uojauta. 

> » » • ! » » » » » » » 

San Francisco, liepos 2. — 
Demokratų partijos konvenci
jos platforminis komitetas 
vakar 'paskelbė tik apčiuopia
mus partijos platformos.pos
mus. Kaip šiandie iš ryto pla
tforma turi but jau pilnai pa

baigta ir paskaityta konvan 
cijoje. Po to seks nomrnaei 
jos. 

Komitetas vakar ilgas lai 
kas varė smarkius ginčus svai
galų prohiblcijo8 klausime.Bu-
vo išklausinejami "sausieji^ 
ir "slapieji." Bryan nukaitęs 
gynė prohibiciją. Jis reikala
vo padėti platforinon posm$, 
kad Suv. Valstijos butų laip 
" sausos' % kaip tyrynas Safca-
ra. "Slapieji" reikalavo už

uojautos ir personalės laisvės 
šalies gyventojams. 

Tas klausimas vakar ligi 
vėlokai nebuvo dar ^komiteto 
išrištas ir nežinia, ar jam bus 
duota vieta platformoje. 

Tas pat komitetas tečiaus 
veikiai apsidirbo su Airijos 
klausimu. Padėjo platformon, 
jog demokratą] Airijai išreiš
kia gilią užuojauta ir pataria 
airiams kreipties tautų sąjun
gom Paskui tą posmą visai iš
metė itį platformos. 

Darbo klausime demokratai 
priešinasi priverstinąja! arbi-
tracijai, taigi ir uždraudimui 
streikuoti. Tautų sąjungos 
klausime — pripažinti są
jungą su pataisymais ir pas
tabomis apie Amerikos nepa-
liečiamybę. 

Šiandie seks nominacijos. 
Daugelis yra nužiūrimų kan
didatų. Bet, matyt, į kandida
tus papuls koks "juodas ar
klys," kaip tas įvyko repu-
blikonų partijos konvencijoje. 

VOKIEČIAI STOVI UŽ VIE
ŠĄ KONFERENCIJĄ. 

Abejotina, kad talkininkai 
sutiktų.. V 

Berlynas, liepos 3. — Vokie
tijos ministerių kabinetas nu
tarė pareikalauti talkininkų, 
kad busiančioji mieste Spa 
konferencija butų laikoma vie
šai, ty. kad konferencijos sa
lės durya butų atdarytos spau
dos atstovams ir publikai. 

Bet margiai talkininkai su
tiks su tuo reikalavimu. Ver-
sailleso taikos diplomatijoje 
yra daug visokių paslapčių. 
Ir kaipgi tad visa tai turė
tų but iškelta aikštėn. 

Konstantinopolis, liepos 2. 
Paskelbta, kad turkai na-

eijonalistai Per^amia apylin-Londonas, liepos 2. —Vokie
čiai anglams pagaliaus atida-, k ė s e užpuolė graikus ir b a i - 1 
vė savo milžinišką zecpeli/rm 
L—71, kuriuomi kituomet no
rėta bombarduoti New Yor
kas. 

Zeppelinas padirbdintas 1918 
metų pabaigoje. Anglams pa 

tarties sąlygomis. 
Tas milžiniškas orlaivis yra 

300 pėdų ilgesnis už visus ki
tus vokiečių tog Tųšies styri-

siai supliekė. Turkai nacio
nalistai skelbia, jog 10,000 
graikų paimta nelaisvėn. 

Skaitlinga graikų kariuome
nė nesenai buvo išsodinta 
mieste Pergamia, kad bendrai 

vestas pasiremiant taikos su- s u anglais užatakuoti turkus 

nius orlaivius, su kokiais b o n v ' Savo keliu, čia graikai rek 

PIRKITE KARAS TAUPY 
KO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

PRANCŪZIJOS AMBASA
DORIUS IŠKELIAUJA EU 

ROPON. 

barduota Londonas. 
Tas super-zeppelinas be nu

sileidimo gali skrajoti 12,000 
mylių su greitumu 100 mylių 
valandoje. 

- " • ^ 

ALBANAI NEPAAMĖ AV-
LONOS. 

Rymas, liepos 3. — Italijos 

Prancūzijos ambasadorius Ju^ 
sserand atstogoms iškeliauja 
Europon, Prezidentes Wilso-
nas su juo atsisveikinti buvo 
parengęs privatinį pokylį Bal
tuose Rūmuose. 

Belgrado žinią, buk albanai 
paėmę miestą Avlona. 

nuo Konstantinopolio šono ir 
ištęsti frontą ligi Smirnos. 

Podraug pranešta, jog grai
kai įveikti ir Trakijoj. 

rutuoja kareivius. Ima įvai
riausių tautų vyrus. Priima 
net pačius, norinčius karei
viauti, turkus. 

PINIGU KURSAS. A 

Svetimų viešpatijų pimgu ver
t i -mainant nemažiau $25,000 lie
pos 1 d. buvo tokia sulig Mer-

Anglijos sterlingų svarui $3.96 
Lietuvos 100 auksinų 2.08 
Vokietijos 100 markių 2.68 

„ .. , , Lenkijos 100 markių 8$ 
Rymaa, liepos 2. - Laikraž, ^ r f t n c u z i j 0 ( l ^ x ^ ^ n fc.^ 

ktas generalis streikas. Pade- g^cicarijos ui 1 doiier| 5 f r. 4S* 
tis normalė. Italijos už 1 dol. 1$ 1. 7̂  
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"DRAUGAS" 
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PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
4 Pusei Metą ..._. 4.00 

8UV. VALST. 
Metams . . . . • . . . « . . » . . . • ^o.uu 
Pusei Metų 8.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užeirašymo dienos 
n e nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order"' arba Įdedant pinigus 1 
registruotą, laišką. 

S "Draugast^Pjjblishing Co. 
1 1800 W. 46th 8t. Chicago, UI. 
'J 
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turbūt, suvažiuos daugiau. 
Vieni norės pribūti prie paš
ventinimo kertinio akmens tos 
bažnyčios, kurią žadama sta
tyti visų Amerikos Katalikę 

Kuomet Ohicmgoje bavo Be-
palflikonų partfj&s visatinė 

vardu prie katalikiškojo uni konventą kandidatui išrinkti 

Neprigulmybės 
Diena. 

tmm^^mmmm 

AUGA 

DEMOKRAtŲ PARTIJA. 

Ketvirta liepos 1776 metų 
šeši vyrai pasirašė ant Ameri
kos 'neprigulmybės paskelbi
mo. Beveik visi didžios, pla
čios ir turtingos šalies gyven
tojai pritarė drąsuoliams ir 

•a. 

Amerika tikrai tapo nepri-
gulminga. Jos gyventojai per 
pusantro šimto smetų besi
džiaugdami laisve jau beveik 
užmirko kas tai yra būti po 
svetima valdžia. Lietuviai dar 
visai nesenai ragavo rusiš
ki} pančių, todėl aiškiai jau
čia neprigulmybės brangumą. 

Kada Amerika išsiliuosavo 
iš po Anglijos, beveik tuo 
pačiu laiku Lietuva pateko 
po Eusijos valdžia. Bet mes 
linksmai dalyvaujame Ameri
kos Laisvės šventėje. Besi
džiaugdami Amerikos nepri-
gulmybe mes iškeliame ir iš 
augštiname visokią tautų ne-
prigulmybe ir laisvę. 

Amerikos džiaugsmas link
smina joje gyvenančių lietu-
v,ų širdis, \e? lietu'Ui jau 
vienaip su *.n:erikiečiais min-
iljji ir jau-'- •• Kiekvieno žmo
gaus širdis trokšta laisvės, 
tvarkos ir gerhuvio. Rusų 
prislėgti neturėjome to viso 
savo gimtiniame krašte. At
važiavome į Ameriką ir rado
me. Pati tatfžmogaus prigim
tis palengvina mums mylėti 
Amerikos žmones, gerbti jų 
jausmus su mintimis, brangi •-
ti. jų įstaigas. 

Vfeni čionai liksime amz : 

nai. Kiti grįsime į tėvyne. 
Ten taip-pac jau šviečia ne 
prigulnrybės aušra ant Uu 
naikintų lankų. Bedirbdami, 
kad atsistatytų kas sugriauta 
lietuviai nekala galės pasi
naudoti gražia/- ir gerais A-
merikos pavyzdžiais. Jagai-
los klaidų neatkartosime, bet 
visuomi ĵ as gera ir gražu pa
sinaudosime. 

Kol čionai gyvename nesė
dėkime namie j e Neprigulmy
bės šventėje, nei neįknibki
me į menkus asmeninio pasi
linksminimo mažmožius, bet ei 
kime tenais,. kur tūkstančiai 
amerikiečių susirinkę garbįs 
savo vėliavą ir džiaugsis gar
binga tėvynės praeitim. 

versiteto. Kiti norės pamaty 
ti, kas darosi Tarptautiniame 
AntialkoholiSkame kongrese. 

Tas Tarptautinis Antialko-
holiškąs kongresas paskutinį 
kartą buvo susirinkęs Medijo-
lane 1913 m. Dabar jis susi
rinks Washingtpne, D. C. 21 
rugsėjo šių metų. 

Parjrastai į Tarptautinius 
Antialkoholiškus kongresus ir 
valstybės atsiunčia savo at
stovų. 

Amerikos katalikus pilnuo
sius blaivininkus šįmet atsta 
vaus kun. P. J. O'Callag-
han, C. S. P. Jis yra nuo 
latinis narys Tarptautinės 
Antialkoholinės Sąjungos. O-
Landijos katalikus kongresą. 
atstovus D-ras Beerbrouek, 
kuris dabar yra ministrų pir
mininku savo tėvynėje. 

Pilnąją blaivybę tarp lietu
vių uoliai platina kun. P. 
Saurusaitis, bet ta dorybė 
dar toli nėra taip gerai įsi-
šaknėjus lietuvių tarpe kaip 
reikėtų. Kol Amerikoje vieš
patavo laisva svaigalą pirk-
lyba 46 tūkstančiai Chicagos 
lietuvių pragerdavo netoli 
pustrečio / milijono dolierių 
kasmetai. Dabar tiek daug 
neprageria, bet dorybės vis
gi nėra, nes gėralų išlaidas 
sumažino tik poMcijanto buo 
žė, o ne pačio žmonių susi
pratimas. Reikia, kad ir min
tyse įsigyventų blaivybė, kaip 
įstatuose, tik tada bus nau
dos. 

Dabar Amerikos lietuviai 
pasirodo drąsus tuomi, kad 
svaigalus dirba namie. Kita
taučiai girtuokliai, nemažiau? 
až mūsiškius, moka pasinau 
doti slapti) dirbtuvių padary
tu skystimu, bet patys namie 
nesidaro, nes geriau už lietu 
vius supranta tų dirbtuvių 
pavojingumą. 

Pereis prezidento rinki
mai; valdžia nesibijos girty
bės šalininkų balsų ir ims žve
joti slaptąsias svaigalų; dirb
tuves. Tada slaptieji pramo
ninkai virs u b a g a i Daugelis 
pateks į kalėjimus. Kiti tu
rės išmesti saVo prietaisus. 
Svetimtaučiai tą visa supran
ta ir dėlto nenori taisytis 
slaptaus degtinės varymo į-
r,ankių. Lietuviai toli ne vi
si tą supranta. Apie, Kalėdas 
daugelis jau tupės kalėdami 
po raktu. Teismų apyskai
tose šalę lietuvių vardo bus 
pažymėtas didelis prasikalti
mų nuošimtis. 

Slaptas degtinės varymas 
kenkia silpnadvasiams svai
galų mėgėjams, rengia pra
žūtį patiems darytojams ir 
negarbę tautai. Bepig, kad 
žmonės taip norėtų sau pri
sidirbti išminties, kaip netin
gi pasidaryti protą apkvaili
nančio skystimo! 

į Suvienyta V^ftijų prezi 
dentus, tuomet padavėme, ži
nių pluoštelį «pie ta. partiją. 
Dabar San Frmncisco miestą 
buvo Dejuokratų partijos kon
vencija tuo pačiu tikslu, tai
gi ir apie ją reikia parašyti 
šį-tą. 

f c i } i • 
Pradžia. 
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Visi zmo, 
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< toe* Metų Uuko, fcol partija tą 
4a**bą padarė. 

mieji mintija,\W Haudk g * ] • « * • • 
Ii per savo išrinktuosius žmc- Mes ** P**&h v&mtt? 
nes protingas ir naudirgas•*Ufforąoii,6 partija, Ji ^ati 
teiass sudaryti bei vaKft) fc***» to*8*8 t o r i a i * ? 
kraštą. Antriems rodosi, kad ^a»ino. Stcd*m%-prieš ftdĮr 
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tlkttti augštesrrieji, turtinges
nieji ir mokintesnieji t 
valdyti šalį ir jos įmones. 
Pirmosios rųšies žmonėmis 
Jeffersonas skaitydavo sava 
partiją, o priešininkus priskir
davo prie antrosios rųšies. 

Ta; Jefferson'o suskirstymą 

Valstijos pasidarė neprigul-
mingos 1776 metais 4 liepos, 
kuomet atmetė Anglijos kara
liaus valdžią ir sudarė savo 
respubliką. Kol Amerika bu
vo po Anglijos valdžia, tol u 
šitoje žemėje buvo tų pačių 
partijų kaip Anglijoje, būtent 
tories ir tvhigs. Amerikai at-f 
sidalinua' irao Anglijos ŽTJG-
nių' pažiūrų skirtumai liko. 
bet partijų piogramos, pritai
kytos prie Anglijos reiktdų, 
jau nebeteko didumo savo var
tės. Po atsiliuosavimo karės 
kokį laiką visų Amerikos vei
kėjų mintys Buvo lakai įstri
gusios į naujos respublikos 
sutvarkymą, bet ilgainiu pa
žiūrų įvairumas nevienai p niin 
tijantis apie tuos pačius A-
merikos reikalus; ėmė skirsty
ti žmones į partijas. 

Tomas Jefferson buvo vie
nas iš tų, kurie pasirašė ant 
Amerikos neprigulmybės aps
kelbimo. Jeffersonas buvo ne 
vien drąsus, bet ir protingas 
žmogus. Jis pradėjo organkuo 
ti ir vietinę grynai amerikinę, 
partiją. 1801 m. jis tapo Suv. 
Valstijų prezidentu. Jo pažiū
romis ir jo asmenim laikėsi jo 
sudarytoji partija. Išbuvęs 
prezidentu aštuonerius metus 
Jeffersonas nenorėjo nei KlAu 
syti apie trečią prezidentavi
mą. 4 kovo 1809 jis tapo pa
prastu piliečiu, apsigyveno 
Monlicello'je ir sulig gyvos 
galvos vadovavo partiją. Jis 
mirė 4 liepos 1826 m. 

Negalima pasakyti nei die
nos nei metų, kada Jefferson 
partija pradėjo gyvuoti, tik 
žinia, kad ji jau buvo prieš 
jam tapsiant prezidentu, t. y. 
prieš 1801 metus. Jau tada 
prieš Jefferson fą ir jo šali
ninkus stovėjo kita partija. 
Tą dažniausiai vadina Fede-
ralistais. 

aJisfcus ji mdifeckav*** repub-
onais. 
Prie tos partijos taip-gi 

priklausė nepaprastų ypaty
bių ir gabumų vyras Andrius 
Jaekson. Jis pastebėjo, kad 
didžturčiai mėgsta smelktis 
prie valdžios. Jackson'as bu-

••niiidn 
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galime imti veikiau kaipo savo ^> pagarsėjęs kaipo gabus ka-
partijos pagyrime, o ne kaipo riuomenės vadas, bet dar Ia-
tikrą paroiymą, kuorai parti- biau jis pagarsėjo^ kad ėme 
jos jo laiku skyrėsi. kovoti prieš piniguočius ir ki 

Mums rodosi, kad tikras 
skirtumas buvo pažiūrose į 
santikius tarp valstijų ir tarp 
oentralės, arba iederaJės val
džios. Jeffersono priešininkai 
vadingsi Federalistais dėlto, 
kad jie norėjo kuodaugiausia 
valdžios įteikti centralei visos 
Amerikos valdžiai, o kuoma-
žiausiai jos palikti valstijoms. 

Jeffersonas, priešingai, min
tijo, kad kuodaugiausiai rei-
kathį butų aprūpinama ant 
vietos. Sakysim, kad Pennsyl-
vanija valdytųsi saviškai, Con-
neetieut saviškai ir taip to-
liaus. 

Šitos taisyklės' Jeffersono 
partija prisilaikė smarkiai ir 
trisdešimt metų po jo mirties. 
Tada kilo klausimas, ar reikia 
gaudyti vergus pabėgusius iš 
valstijų kur yra vergija į val
stijas, kur nėra vergijos. Jef
fersono partija, nenorėdama 
mažinti valstijų autonomijos 
nepritarė priverstinam vergi
jos panaikinimui. 

Šešta 
— 

Tekume ftiandien J ^ r ^ o Į ^ 1 1 0 , 1 0 l a į k ^ e " e f o n o j ' 
Jacksoų'o partija likosi tik 
prie vieno vardo — demokratų 
partijos. Tą vardą ji neadja 
iki Siat dSunšL^ii *1. t a i l U ; 

(Pabaiga boa). 

Pilnoji Blaivybe. 
Sį rudenį Suvienytose Val

stijose bus du svarbiu blaivi-
ninkų suvažiavimu Wasbing-
tone, DTC. Juodu bus tuo 
pačiu laiku. 

19 rugsėjo prasidės ir 26 
baigsis Amerikos pilnųjų blai
vininkų seimas. Iki šiol tuose 
seimuose dalyvaudavo apie 
600 ar 700 delegatų. Šįmet, 

Pamatai. 
Skirtumą tarp Federal i s tų 

ir saviškių Jeffersonas taip 
aiškino, kad esą dvi žmonių 
rųši: vieni pasitiki liaudim, 
kiti liaudim nepasitiki. Pir-

part ija jau neperlabiausiai 
stovi už valstijų autonomiją. 
Tas reikalas jau <Hduma išny
ko, nes išnyko slrirtumai bu
vusieji kitados tarp valstijų. 
Į visas dabar privažiavo daug 
svetnužemių; visuose dirbtu
vės, anglių ir elektros gausy
bė sudarė gyveninio vienodu
mą. Geležinkeliai, tramvajai, 
telegrafai ir telefonai taip 
surišo visas valstijas į krū
vą, kad tiktai paUiias daugin 
b}, kas dabar žyiaėtų valstijų 
autonomijom svarbumą. 

Dabar niekam nei į galvą 
nepareina atimti iš valstijų jų 
autonomijų teises. Nei vienas 
amerikietis neabejoja apie tų 
teisių reikalingumą ir naudin-
ri mą. Tik visi supranta], ktd 
jų yra užtektinai, ir kad nerei
kia jų dauginti. Ta« valstybių 
jv<onomiios aprūpinimą*, vi 
tfuonaenės mintyse ir gyv îw 
me yra Jeifersbno pattii.s 
nuopelnas. Virš šešiasdeŠim 
L,0 -1>L ' ,H , , - 'Į I t, 1,1 

Didelių kapitalų palaikomo-! nansinis krizis. Ir 
ji spauda nuolat tvirtina, kad i butų įvykę šalyje, jei 

tokius didžponius. Jis pripa
žindavo, kad asmeninės nely 
gybės žmonės negali panai
kinti, nes vienas užauga di
desnis, kitas jnažesnis, vienas 
stipresnis kitas silpnesnis. 
Bet JackSon'as ' sakyda 
kad tas gamtines asmenų ne
lygybes nedora yra didinti 
duodant didesnių teisių tiems, 
kurie užgimė turtingesni, arba 
kilo iš šeimynos turėjusios 
progos įgyti daugiau mokslo. 

Pažymėdama šitą Jaekson'o 
kovą už liaudies teises prieš 
didžturčių ir ponų norus, par
tija prie savo vardo pridėda
vo antrą žodį: demokratų. De
mos grekiškai reiškia liaudį," 
kratein — reiškia valdyti. 
Kadangi Jefferson *o ir Jaek-j 
son'o partija norėdavo, kad 
valdžią turėtų liaudis, todėl ir 
vadindavosi republikonų — de
mokratų partija. 

Bet 1856 m. iš federalistų 
ir.vygų atsirado kita partija, 
kuri paėmė i republikonų var-

Vi«lenw žinoma, kad UNIVERSAL fiTATB BAJfKA yra tikrai 
UetuviSka, Valstybinė Kanka, kuri visada remia Tauto* ir Vals
tybės reikalus ir kaipo tokia Lietuvių įstaiga Širdingai kviečia 
visus lUetuvius—Amenkiočius užmegstf ir palaikyti tyi ius su 
liuomi Banku, nes Bankas randasi parankiausioji vietoj yra atda
ras vakarais du syk savaitėje imonhj sudėti pinigai yna 
niausiai apsaugoti didžiu kapitalu ir sumaniu vedimu bankiniu 
reikalų patyrusių valdininkų ir direktorių. 

Jeigu mes neremsirae savo Tautos ir viens kitą, tai svetimi tik
tai naudosis Iš mūsų ir vilios mus pas save visokiais daug pri-
Žadančiais apgarsinimais, kurie mūsų vardo kaipo" Lietuvių Vardą 
nepakeis. Todėl visi Lietuviai remkite savo teisingas ištaigas ir 
Vaisiais paty?, o ne svetimi naudokitės. 

DABAR YRA LAIKAS 
Nuo t Liepos nesugadinus nuošimčio PERKELTI SAVO 

PINIGUS I saugą ir sOprą Banką. 
Priduoldte sav Bankinę knygute kurior p d e a g o s arba kito 

— mm H l i i m i m i Ir perkelsim visus ptoigus su nuošimčiais 
I šia . . 

BANK 
_ w- ^ mm mm m 

CUbder State Government Supervision) 
DIDŽIAI SLl IR STIPRIAI SJA LIETUtlV FINANSINĖ INS-

TAIGA VISOJE AMERIKOJE 
Po valdžios užžiara 

Banko Turtas Virš * m 

1917, K M * 8 (Dienoje Atidarymo)... $16,754.95 
1919, Sausio 1 941,689.40 
1929, Sausio 1 1,625,997.43 
1820 Biržeuo 30 

' 

•; 

Smetonos i 
bus paleng 
Kuomet tų 
dėjimo, kuo 
rv, kuomet 
m% tai tuo 
reikia Jums 
patyrimas 
patarnavimą 
net taip žer 

1801 S. 

y i 

ST 

S-čios lubos 

TėmykiU 
Valandos: m 
vai. vakare. 
miš ir Petn; 

• 

2,121,595.33 

PRANEŠIMAS. 

Del pabrangimo spaustuvės 
reikmenų, o ypač popieros, 
"Draugo" prenumeratą pake 
liame. 
Chicagoije ir Užsienyje: 

Metams . . . . . . . . . . . . $8.00, 
Pusti Metų < 100. 

Suv. Valst. 
Metams ...$6.00 
Pusei Metų 3.00 

Pavieni numeriai po 3c. 

Amerikoje nesama tokio pro 
letarijato, koks esąa Europos 
šalyse. 

Bet kamgi skelbti tokias 
neteisybes. Kurgi jau daugiau 
rasi darbo žmonių bežemių, 
be jokių nuosavybių, kaip dio-
nai. Argi daug čia darbo žmo
nių turi nuosavas ukes. Did
žiuma šios šalies ūkininkų 
nuomuoja ukes nuo didžiulių 
kompanijų, katros turi apglė
busios didesniuosius žemės 
plotus. • . - f 

Tad pakilus kriziui čia dau 

Krizis 

Krizį (angliškai erisis) mes 
pavadiname perSimainymu ar
ba pervarta. Bet ir be to tas 
žodis visiems* gerai supranta
mas. Nes dažnai krizių turi
zme Amerikoje, kuomet čia 
sustoja darbai, kuomet šalį 
paliečia dideli streikai, ar kąs 
kitas negeistinas apsireiškia 
šalies valdyme. Labjaus šalį 
prismaugia finansiniai kri-
ziai. 

Nuo pakilusių krizių kasgi 
čia daugiaus nukęs, jei ne 
darbininkas žmogus. Kam ten
ka netenka, gi darbininkui vi- pasitenkino demokratų valdy-

» : 
* • 

• 

suomet ir daugiausia. 

Tik pastaroji milijonu 
ninku išgelbėjo « nuo 
klano. / / Į 

Šįmet irgi, 
pramatomas ir laukiamas 
zis. Yra visokių prieža 
Pirmiausia, *politikinė k( 
šalyje. Paskui, pabrangimas 
pragyvenimo, darbininlyj ne-
pasitenkinimai ir kitos svaT-
bios aplinkybės. 

Iš kalno turime? but pasiren
gę. Nes pakilus kriziui nebus 

• 

šiame Banke padėtus pinigas galima aiškinki ant kiekvieno 
pareikalavimo su 3-čiu nuošimčių. 

Siuskite pinigus ir važiuokite į Lietuva per šią Didžiausią A-
nurikoje IJotuvii; Agentūrą. 

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

nuo ugnies. Pinigy ir šipkarčig siuntimo. 

IŠMAINOME kitu šal 
BANKO VALDYBA: 

Joseph S, Klias, President 
Wm. M. Antoniscn, Vice-Pres. 

and Cashier 
#os. J. Kraffowski, Vice-Pres.. 
Stasys V. Valanchauskas, Ass't. 

Š 
• z 
i 
i S 
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Cashier 

Panedėliais, Seredomis, Ketver
ia is ir Pėtnyčiomi8 nuo 9 vai. 
išryto iki 5 vai. po pietų. 
VAKARAIS: Utarninkais ir Su-
batomis nuo 9 vai. išryto iki 
8:38 vai. vakare. 

STATE I 
3252 S. HALSTED STREET CHIC. 

I ' 

i 

Kampas 33-eios 

t • • 

tt. ®?:vf «*•' • 4 « "- A. . » » 4 

Telephone: Yards 6492 

MUŠERKA 

mįĘm • • • i / .»» i . A — 

Turiu 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kudi-

• i • 

8255 8o. Halsted St., 

Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki 
rpėjai "visur ret-
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
į kelete savai-
tių, y prityrimas 

_ _ duodamas) moki-
nanties. Vietos atdaras. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

M ASTER SCHOOL 
190 H. State Str. 

^ * * ^ r ^mmfmĘm-
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ne tik dal-bo, bet ir maisto, ir 
turinčiam pinigų iabai sunitus ' 

giausia ir nukenčia tie visi daiktas laimingai praleisti 
miiy«n#i fankpeinių, pehujan-
Žių. duoną dirbtuvėse, lygiai 
ir svetimose ukėse. 

Kriziai čia atsikartoja pas
kirtais laikotarpiais. Krizių* 
pakelia patys stambiausieji Ša
lies piniguočiai žinomais jiems 

3107 So. Morgai 
CHJCAGO, 

Telefonas Vards M>: 
Valsndos: — 8 iki 11 ts s 
6 po pietg iki 8 vak. NedėHo-
mis nuo 5 Iki" 8 vai. 

DENTIST 
m*m>m9m\ D * MMM»mmy%m^A *^rm* • 

Chicago, UI. 
VALANDOS :*t—12 A. M. 

X*""*" ' D » immm^mM J P • J ^ * 

i • •'!>•••' j 

TaL Drovar 7ft: 

LIETC VIS DENTTSTAS 
Valandos: suo $ ryto iki • vak. 

Seredomis nuo 4 lyg • vakarą 
Uitt SO. ASHLAND AVKlf l K • 

arti 47-tos Gatvės 
; • II +imm<»m4»m» M i n i a u " ė*>** Aimį 

krizį. 
Iš senesnių Amerikos lietu

vių daugelis atsimena prezi
dento Clevelando laikus. Tno-
inet darbhiniktt-.«i šeimyno
mis maitinosi viena sriuba. 
Bet ir 4itow nėbnvo iž ko pasi
gaminti. 

Nenorėkime, kad tėkię lai
kai atsikartotų. Bet nepamirž-

nra. Buvo jau bepakyląs f i- j irime, kad tas fcali įvyktį. 

D " ) 

V i a Bnrea 9*4 

• A3K»į 

alku ir visu nhpwiiisllii< Ugn 
So. Balsosd 8 ^ CMcagt 

***** nm 
i \9-m ryta +~* pa 

pieta *r*Į v<dk. >*>d*4fc^i>i 10^,1 f g 
•m39++%wwmmm9mmmwąmmwmmww+ 

i.P.WAltt»ES 
ATTOEKEY AT LAW % 

LEETUVIS ADVOKATAS 
«M» S. WOOD STUEIET 

BLAICKAS 

1|VKAX 

ISMJ. 
16 So. Dearborn St. Chicago, 

tJ , ._. 
Ofisas 8148 So. Morgan St. 

Kerta 82-ro st., ctu 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, VyriSkų, taipgi chro
niškų ilgų. 

g F I S O VALANDOS: Nuo t * 
fU S po pietų, nuo 8 iki 8 
da vakarą. > 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po ptet 

P 14isii 

. u * ' .•-m g_ 

s t 

ulaidesuBlaa 
rakto, nemlc 
i m i efrzamii 

i iausias klaidas. 
g»i, toli Ir eiti n 
kitę savo reg*Jii 
kyklon. Valandoi 
dėliomUi ano 10 

156SW.47tl 
Teiefa 

; • • • • • • • 

h ^ 
TEISINO 

Kainos ki 
nam kišenių i 
sutaupinsim* 
ant kiekvieni 
dalykai maJ 
kalnoa 

X-

Vyru Tr | 
drabužiai pa 
bet neat&išau 
tai su dirželi 
ir kitokio st 
Pamatykite 
siutu ir ovei 
$20, $22.60. 
Siutai po $46 
nos siutai p< 
siutai 4g ove 
Clau. Vyru k< 
Melinos pusv 
$17.60. Specij 
kiekviena p{ 
Europa. 

Atdara ki« 
vai. vakare S 
dėliorais iki 

1415 So. 
[ • • • • • • • 

f •• 
a •• -

1818 "Nash' 
l t I I "Overl 

model . 9(1 
1018 "Stude 
1 9 1 5 " H a y n 
kitokių išdi 
stovyj kaip 
$400.oo ir 

JA1TU6AU61 

mo į mieste 
tais laukais 
šinomis ir 
160 — 80 -
kaina, įmol> 
galima past 
iš pirmos-d 
iš priežastie 
šaukite tuo 
atvažiuokite 
mi Ukė ra 
Sheboygan 
kėj. Nepi 
^mes sul 
ga pagelba 
kės. Kręi]" 
ką: 
Lietuvių Uk 

P. A / l 
Campb 

R. 4 Box 5€ 

• , • 
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SERGĖKITE SAVO AKIS, 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
»V. kuomet skaitai ar siuv* ar ia-
Sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą, kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių SpecijaBstas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas sutelkiamas dykai. 

' Kampas 18-tos gatvės. 
3-čtos lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambarls 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite { mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėllais, Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

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

Palengrvlns visų akly 
tempimą k a a y r a 
priežastimi skaudė
j imo galvos, avaiKU-
Ifo. aptemin>o, ner-
votumą, skaudančius 

Ir užsidegusius karščiu aklų kreivos akys, 
ka te rak to , nemiegio; ne t ikras ak is indedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matan t iems pagelbsta. Sergė
ki te savo regėjimo ir valkus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki S vakaro. N»-
dėliomla nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefoną* Drover 0660. 

f 
• * . • 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS, 

Kainos kurios pritinka kiekvie 
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. • 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitting 
ir kitokio styliaus $32.50 įki $60 
Pamatykite mušu speciįale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.00, 
$20, $22.50, $55. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $60. Vaiku 
siutai 4» overkotai $6.50 ir augS-
čiau. Vyru kelines $4. Ir augsd.au, 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis b% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo j 
Europa. 

Atdara kiekviena diena iki 3 
vai . v a k a r e Suba tomis 10 r a l . N e -
dėliorais iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

8 -

Automobiliai 
parsiduoda nauji ir 

vartoti. 
Cash arba ant Išmokėjimo 

1918 "Nash" 7 passenger 
1918 "Overland" 5 passenger 

model !i0 
1918 "Studebakcr" 7 passeng. 
1915 "Haynes" 5 passenger ir 
kitfekių išdirbini II. Visi geram 
stovyj kaip nauji. Prekės nuo 
$400.00 ir augščiau. 

JANUŠAUSKAS ir VIZGIRDA 

6445 S. Western Ave. 
Atdara diena ir vakare iki 

9 vai. 

LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLA. 

Paskola eina vis geryn. 
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I Kur Tau pini Pinigus? 
k . 

Lietuvos Misija buvo nus-
kyrusi liepos 1 dieną, š. m., už
baigti paskolos darbą. Mat 
nuo. to laiko Lietuvos Respu
blika jau moka nuošimčius už | 
kiekvieną booią ir todėl visi pa
skolinti už bonus pinigai tu
rėjo būti sumokėti iki liepos 
1 dienos. Teeiau* paskolos 
darbas tik paskutiniu laiku iš
sivystė į platų visų Amerikos 
lietuvių darbą. Kai-kurios sto
tys tik paskutiniu laiku suju
do, sukruto prie darbo ir yra 
tvirtai pasiryžusios savo kvo
tą išpirkti. Kitos yra išpirku
sios daugiau kaip du trečda
liu savo kvotos ir prašo dar 
paiĮgimti paskolos užbaigimą, 
idant jos galėtų visą sumą iš
pirkti. Yra stočių, kurios dė
lei įvairių priežasčių tik ne
senai susitvėrė ir jos stengėsi 
pavyti kitas stotis ir par
duoti bonų nemažiau kaip ki
tur, kur jau senai darbas bu
vo pradėtas. Pagaliaus yra 
stočių, kur inėje į stoties vir
šininkus žmonės nepasirodė 
iki šiol savo veiklumu -ir sa
koma, jog butų geriau, kad 
tokių stočių valdyba butų at
naujinta ar papildyta naujais 
žmonėmis, nes tuomet darbas 
eitų sparčiau. Dėlei visų šių 
priežasčių paskolos darbas u-
niu laiku sustabdyti negalima 
ir prisieina jį pratęsti ilges
niam laikui, idant per tą laiką 
visos stotys galėtų dar drū
čiau pasidarbuoti ir savo kvo
toj išpirkti. Daug kas pasako, 
jog lietuviai jau sykį užmano 
vieną darbą, turi tą darbą iki 
salo padaryti, o tat reiškia, 
jog Amerikos lietuviai privalo 
visus penkis milijonus pasko 
los sukelti. Lietuvos Misija 
pilnai tiki, jog amerikiečiai 
neapsileis. 

&iuo laiku kaip kur .^unku pa
dą r 

* i Klausk 

D. L. K. Vytauto Skolinimo ir 
Bud. Draugijos 

i 
domis, 

s 

valandą vakare 
I Ežerskio Salėje 4600 S. Paulina Street 

f 2ra Serija prasidės Liepos 7, 1920 | 

Akcijos Kainuoja Yiy^z. — 25c. ir 50c. Akcijos 
| užsibaigia kai atneša verte $ 100. Teipogi parduodame 

akcijas po $100, kurios-neša 4% nuo dienos pirkimo. 
Skoliname pinigus del pirkimo namu. 
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mėnesių turėtų primokėti 84 
centus. Tečiau per visą liejjos 
mėnesį šių primokėjimų nebus 
imama ir visi, kurie paims bo-
ną kad ir po pirmos liepos 
dienos iki rugpjūčio 1 dienoe 
skaitysis kaip pirkę iki liepos 
pirmos dienos: jokių primokė' 
jimų nuo jų nebus reikalauja
ma. Kas gi dabar nenusipirks 
ir atidės nupirkimą bono toli
mesniam laikui, tai paskui 
pirkdama* bonų turės primo
kėti ir dalį nuošimčio, kaip 
augščiau s j parodyta. 

Todėl pirkite visi dabar. 
Galėdami atlikti šiandien, ne-
atidėliokite darbo rytojui. 
Juk visvien, — darbas turi 
bu i atliktas, visa paskelbta 
paskola turi but nupirkta. 

Lietuvos Misija. 

vamanių kalbai ir jiems sume
tė žymių aukų. Tos aukos, vie
loje sušelpus Lietuvą, sušel
pė nežinia ką. Todėl ir 
man žingeidu ir nuostabu, ko
dėl dar niekas neklausia, kui 
dingo žmonių aukos su .virš 
minėtu varpui Ar nenumirė 
su dienraščiu "Lietuva."! 

J. Šliogeris. 
Atsakymas. Varpo komisija 

ant savo laiškų paduodavo 
adresą 3235 So. Halsted str., 
Chicago, Iii. "Draugas" to 
varpo neskambino, nei jo pa
laikų padalinime nebuvo. 

ŠIANDIEN 
atnešti 

tinkama 
taupumus • V I 

saugia • t 

paranki. Nuošimtis mokamas 
• v 

I 
v « ir visas 

į \ Central Manufacturing District Bank 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

VARPAS. 

EXTRA ŪKĖS. 
Ant pardavimo arba mainy

mo į miesto namus. Su užsė
tais laukais su gyvuliais, ma
šinomis k visais padargais, 
160 — 80 — 60 akrų $14,000 
kaina, įmokėt reikia $5,000 
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 
mes suteiksime visa reikalin
ga pagelbą del užvedimo u-
kės. Kreipkitės pas pirminin
ką: 

Lietuvių Ūkininkų Draugijos. 
P. A. MAŽEIKA, 

- Campbellsport, Wis. 
"R. 4 Box 56 

Šiuo laiku kaip kur *unku pa
daryti prakalbos: de\ei šilu
mos ir karščio sunku sukvie
sti žmones į kokią nors salę 
prakalboms. Daug kas važiuo
ja j girias, į sodus pasilinks-
mi/nti, bet ir prie tokių pasi
linksminimų nereikėtų užmir
šti apie bonus. Praėjus vasa
ros karščiui viliamės, jog vie
na ar kita stotis su nauja e-
nergija griebsis darbo ir savo 
padarys. 

Svarbu, jog visų apskričių 
komitetai -pasirūpintų pasko
los pravėdintu ir kuomet jau 
bus manoma, jog darbas eina 
prie galo, patartume visame 
apskrityje surengti kokios vie
nos savaitės ar kelių dienų 
vajų ir ten galėtų nuvyk
ti su prakalbomis nuo Misijos 
kalbėtojai, kurie ir pasiliktų, 
iki visa kvota nebus galutinai 
surinkta. Kur yra surinkta iki 
dviejų trečdalių ar kiek dau-, 
giau, ten nesunku surinkti 
ir paskutinė.dalis. 

Kas yra sumokėjęs pinigus 
už boną iki liepos 1 dienos, tie 
visi gauna boną be jokio pri
mokė j imo, nes nuo 1 dienos lie
pos pradeda nuošimčiai augti. 
Jeigu-gi kursai pirktų boną 
jau po pirmos dienos liepos, 
tai teisybės dėlei kiekvienam 
turėtų būti atitraukta dalis 
nuošimčio, nes Lietuvos Vals
tybė moka procentus nuo lie
pos 1-08 dienos. Pavyzdžiui, 
vieną sykį į metus, už boną už j S 
100 dolierių į 12 mėnesių mo
ka 5^dol. nuošimčius arba į 
vieną mėnesį po 42 centų, to
dėl nusipirkęs boną vienu mė
nesiu paskiau po 1 liepos jau 
turėtų prie šimtinio bono pri
mokėti 42 centu. Pirkęs po 2 

Klausimas. Praeitais 1919 
metais vidurvasaryje laisva
maniai "tautininkai" buvo 
pakėlę didelį triukšmų, Šau
kiant neva visuotiną Amerikos 
Lietuvių Seimą. Nors tas sei
mas buvo vien laisvamanių 
' ' tautininkų " partijos, bet pa
vadindami tą seimą" visuoti
nu suklaidino kai-kurias ir 
katalikiškas dr-jas bei pavie
nius asmenis. 

Kad lengviaus suklaidint ka
talikus, laisvamaniai buvo su 
galvoję triksą, tai yra nulie
dinti varpą, kurį fcuvo užvar
dinę 'neva Lietuvos Laisvės 
Varpu. Tam varpui stfeerta 
daug riebių aukų. Laisvama
niai žadėjo tą neva laisvės 
varpą pasiųst į Lietuvą taipgi 
visų Amerikos lietuvių vardu 
ir pastatyt ant Gediniino. kal
no, kad skelbtų Lietuvos lai
svę. 

Kada varpas buvo pagamin 
tas taip neva prakilnioms 
-tikslams, nors ir ne laiku, ir 
taip triukšmingai Vežiotas 
Chicagos gatvėmis ir nuo mie« 
to iki miesto, o kad jis (var
pas) daf nėra pakabmtftg^airj: 
Gedimino kalno, tai kur jis 
šiandien gludif Suklaidinti 
kataliką i patikėjo lais-

PIRKITB LIETUVOS VAL 
STYBUS BONŲ. 

- ' 

is siunčiame Į 
dalis pasaulio. Sifkartes par

duodamos ant visų' linijyi. 

A STATE BANK 

1112 West 35th Street 
Atdara: Panedėliais, Seredomis ir Subatos vakarais. 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 

f 
i V. W. RUTKAUSKAS S 

ADVOKATAS • • 
• 

Vakarais, 812 W. 33 St. ! 
TW»1. \r»rAm 4 A H 1 

Ofisas Didmiesty J j -
29 South La Salle Street 

Kambarį* S24 
Tel. Central tSM 

TeL Tardą 4681 

* • 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po nam. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, motoru ir vy
ru ligų. 

i 
Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:80 
vakare. Nedaliomis 10 iki L , 

Telefonas Drexel 2880 

i-

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, plrklybos tei
sių, S u v. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dalliarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto lai 
4 valandos po platų; vakarais nuo « 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago. 

rtt» YOUR STOMAS &&* 
Po valgiui neužmiršk, kad gen ią 

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Praasiina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas raiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptlefconua. 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

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

P. KVORKA & S 0 N S 
1549-51-53 W. Chicago, Ave. 

1 arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 

M 

SMPLBt UHJVERSAl 

Krautuve atdara Seredomis ir 
Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 

vakarais iki 10 vakare. 

AR TU ZINAI?--
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P E A R L QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

H M 

«fc 

Dabar yra patvlrt'ntos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kuria gra-
JlJa koncertina. Ir augstal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A.-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kari išsiun
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK KUSIC CO. 
1&40 W. 47tk Si., Chicago, LU. 
iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitiimiiiitiimmiiiii 
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P. CONRAD _ 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

* i 

3130 S. Halsted St., Chicago, 111, 

i 

į kurią Banką Perkelti Savo Taupinamus 
Pinigus nuo* Pirmos Dienos Liepos m. 

Metropolitan Dtate Bank 
2201 W. 22nd St , kampas Leavitt 
KODĖL? 

užtat kad jis yra Stiprus ir Pirmutinis Lietuviu Valstijinis Bankas 
Amerikoj Po Valstijos Priežiūra 
užtat kad čionai nuošimtis yra priskaitomas už kiekvieną mėnesi— 
užtat kad ant kiekvieno pareikalavimo gauni savo pinigus atgal. 

Tas Bankas yra jum parankiausis užtat kad jis yra atdaras 
nuo 9 vai. ryte iki 5 vai. vakare. Utarninkais ir Subatomis iki 9 
vai. vakare. • . 

Tiktai atneškite savo Bankine knigutė mes pertrauksime JŪSŲ pi
nigus su nuošimčiais kad ir iš kitu miestu be jokio Jums vargo. 

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

» . - - - . . . . 

Kurie gaunate paveikslus ii Lietuvos 
neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudetam ant vieno 13 kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekama kuoge-
riausia. " Phone Drover 6869 

i 
miii 

- AA, ADOMAS*A. KARALAU8KAS, SEKAMCIAI RA&AU. 
Aš- labai sirgau per t matus, nuslabnėjes pilvelis bnvo. Dispep

sija, neririnimas pilvelio, nuslabnėjlmaa. Kraujo, inkstų. N«rv*i ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kaa 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagalbos, nesigailėjaa visoje Ameri
koj Ir už rubežių. bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa 

Bet kada pareikalavau 8alutaras vaistu, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, fnkBtų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmuSimui visų Ilgų. Bėgiu S mėnesių iftgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaraa, Bitteria, ir po t mėn. savo paveiksi* pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaraa mylistų ge-
radėjul ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaraa: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL (INSTITUTE Baitrčnas. Prof. 

1107 So. Halsted St., ^clephojie^Canal 6417, Chicago, ] 

y * * * 1 • • • • • • • • a 
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Šeštadieni*, liepos 
— — 

i 

NEW YORKE 
Inkorporuota ant 2 0 0 , 0 0 0 dolierių 

su perviršiu 50,000 dol. 
Pirkite BALTIC STATES BANKO ŠERUS 

vienas Šeras $130.oo 
Baltic States Bank - tai svarbiausia valstybine 

Lietuvių įstaiga 
Brolau ir Sesuo: atminkite, jog mūsų tauta, gyvendama 

savistoviai, turės piniginius reikalus su visomis valstybėmis. 
Daugiausia gi tų reikalų bus su Suvienytomis Valstijomis, 
nes čionai yra didžiausia Lietuvių Išeivijos prieglauda, ši žalia 
tad ir ves didžiausią]biznį su Lietuva, mūsų tėvyne. Pirkliau
jant su svetimomis šalimis, Lietuviams reikia turėti savo 
įstaigas. Bankas šiame atvejyje yra .reikalingiausia įstai
ga. Tatai, mes, lietuviai, stokime darban ir sudarykime pil
nai Lietuvišką Banką. 

BANKINIS PELNAS. 
Kas tik pirko kokio-nors Banko šėrus^tas negali atsi

džiaugti tuomi savo pasielgimu. Bankai duoda didžiausius 
pelnus 1918 metuose Suvienytų Valstijų bankai lavė, viduti
niai 58% gryno pelno. Baltic 8tates Bank — Lietuviu Ban
k a i — ir-gi bus tokia įstaiga, kuri duos didelį pelną. 

BANKO INKORPORAVIMAS. 
Baltic States Bank yra inkorporuotas New Yorka valsti

joje ant 300.000 dolierių. Jau gauta leidimas atidaryti Bankų. 
O New Yorko valstija Bankus gerai prižiūri, todėl nėra ridi
ko d<>daAfcpįMgu#teį-Baltic States Bw*rka arba perkant jo se
rus. — sio Banko įsteigėjas yra VvT J. Nash, Jrving Natio
nal Bank'o Vice-Pirmininkas; AUan I. Cole, Bankierius iš 
Bankers Commercial Security Co.; Advokatas J. 8. Lopatto; 
M: W. Bush, Lietuvos Atstatymo Bendrovės iždininkas; A. 
B. Strimaitis, plačiai žinomas'veikėjas. 

LIETUVIAI TURI TURĖT DAUGIAUSIA &6RŲ. 
Amerikonai, kol kas prie šio Banko prisidėjo su maža 

šėrų dalimi: tiktai pora žmonių paėmė po 10 šėm].\ Bet jei 
jiems parduotame — tai jie paimtų visus Serus. Banko val
dybos noru yra visus šėrus parduoti Lietuviams. Viso nš' 
parduota jau apie .1000 šėrų. Veik visas tas skaitlius yra lie
tuvių užpirktas. Dar liko parduoti suvirs 900 šėrų. Norima, 
tad kad ir šiuos serus Lietuviai nupirktų.^—' Pasistengkite, 
tat, Broliai ir Seserys! 

ĮSTOJIMO TEISĖS. 
' Baltic States Banko vienas šėras kaštuoja $130.00. Gali

ma pirkti po vieną šėrą ir daugiau. Bankas inkorporuotas 
ant $200.000. Perviršiaus turi būti $50.000. Organizavimo iš
laidoms rėkia turėti $10.000. Viso turi but sukelta $260.000. 
00. 

BANKO NAMAS. 
Baltic States Bankui namas jau yra prirengtas. Netrukus 

Bankas bus atidarytas. Įrengiama komoderniškiausia, kaip ir 
visų Amerikonų vėliausiai įsteigtų Bankų. Bankui parinkta 
labai patogi vieta. Apielinkėje Bankų visai nėra. Tikimasi, 
pačioje pradžioje, gauti apie $3,000.000 taupymo skyrium ir 
apie $2,000.000 čekių skyrium. Abelnai per metus Bankas 
turės apie $10,000.000 apyvartos. — Dividendai bus mokama 
iš gryno pelno. $ėrų vertė augs greitai ir sieks augšto laips
nio. •• 

• 

NAUDOKITĖS PROGA 
Lietuviai, žinokite, kad New Yarko Bankai duoda dicl-

žiausfa pelną! Iš čionai plaukia pasaulinis biznis, plauks ir 
Lietuvių biznis. Naudokitės proga, Brokai ir Seserys, dėki- , 
tes prie šio Banko, pirkdami jo šėrus. Vienas šėras kaštuoja 
tiktai $130.00. 

BANKO VEDĖJAI: 
Baltic States Bank vedėjiais yra: Pirmininkas — Advo

katas J. S. Lopatto; Vice-Pirmininkas —M. W. Bush; Kasinin
kas ir Banko vedėjais — Amerikietis A. I. Cole; Direktoriai 
— W. J. Nash ir Ą. B. Strimaitis 

* 

Baltic States Bank yra Valstijinė Banką 
(State Bank) 

Pirkite greitai Baltic States Banko šėrus, jį norima tuoįpus atidaryti. Pirkdami 
Baltic States Banko šėrų čekius ar Money Orderius išrašykite Baltic States Bank 
vardu ir siųskite šiuomi adresu: BALTIC STATES BAIK 

294 —8thAT«., 
New York, N. Y. 

* 

L. RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJŲ KAMPELIS. 

Maža pertrauka. 

Užstoju* vasaros karščiams, 
neparanku yra žmonėms rink
tis į svetaines ir klausyfi tvan
kiame ore prakalbų. Kiekvie
nas darbininkas, po karštos 
darbo dienos, nori vakarais 
pakvėpuoti tyresniu oru. Kai-
kuriose vietose yra rengiama 
visoki išvažiavimai—piknikai. 
Taigi L. R. K. R. D. skyriam* 
kreipiame domę, kad ir jie 
stengtųsi šį bei ta Lietuvos 
našlaičiams vasaros laiku nu
veikti. 

v 
Adresas. 

Nuo liepos 1 dienos L. B. 
K. R. D. raštinės persikelia į 
naują vietą, būtent 222 So. 9th 
Street, Brooktyn, N. Y. Taigi 
visais reikalais virŠminėtos or
ganizacijos ir prašome nuro
dytu adresu kreipties. 

ti jau senų drabužių. 

Liet. R. K. R. Draugijos 
skyrių ir abekiai liet. visuo
menės prašome nesiųsti mums 
persiuntimui Lietuvon senų 
drabužių, nes šiuo laiku yra 
labai sHnku gauti laivas. Ku
rie turi surinkę kareiviams 
dovanų, tai lai pasiunčia jas 
greitai Centran, Taipgi pra
šome prisiųsti kareivių, dra
panų. 

A. PETRATIS 

£ 1320 
— 

= •S"* 

S. L FABIAN 

i 

EUR0PEAN AMERICAN 
A. PETRATIS & CO.,{- Ved*j**i 

3249 South Halsted Street Chicajo, 
: Boulevard 611 

Yra plačiai lietuviams žinoma įstaiga savo sąžinilkumu, rūpestingumu ir mo
kėjimu atlikti savo prideristės. 

Parduoda draftus (chekius) ir siundą pinigus į Lietuva ir vkas kita* svieto da
lis po dienos kursus ir gvarantuoja pristatima. Pinigus pristata Lietuvoje greitai ir 
išmoka grinais pinigais. 

Parūpina reikalingas popieras ir PAS1WTU5 ir ima už savo patarnavimą 
$1.VU. rer šita ohsa yra šimtai zmoniu įsvažiavia. 

Parduoda laivokortes i Lietuva ir visas kitai svieto dalis ant geriausiu laivų 
kompanijų per LIEPOJU, Danziga, Francija ir visus kitus portue. 

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

Biuras atdaras: nuo .9 ryto iki 6 vai vakare. Utarninkais, Ketvorgais ir Subato-
^mis iki 9 vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 

-
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AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PRISIŲSTAS 
VISUOMENEI PRANE

ŠIMAS. 
\ 

: 

: 
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Atstovai. 
Atvažiavę iš Lietuvos, "Vai

kelio Jėzaus" Draugijos Kau
ne, atstovai Jonas Šeškevičius 
ir Julius Balkevičius, lankosi 
šiuo Jaiku po Pensilveniją 
VVilkes Barre apielinkėje. J. 
Balsevičius netrukus žada 
grįžti atgal Lietuvon. L. R. K. 
R D. žada suteikti draugijai 
paramą pataisymui gautų nuo 
Lietuvos valdžios našlaičiams, 
namų. 

. 
Naujos garbės vertos 

Draugijos. 
įi. D. S. 76 kuopa iš Jersey 

•City, N. J. paaukojo Lietuvos 
našlaičių namui Kaune $25. 
00. Dailės Draugija "Siety
nas" So. Mancheater, Conn. 
aukojo našlaičiams $10.00. Ap
sigimimo Kliubas No. Abing-
tone, Mass. prisiuntė virsmi-
nėtam tikslui $19.00. Varde 
Lietuvos našlaičių, siunčiame 
viršrainėtoms draugijoms nuo
širdžiausi acių. Katra bus da
bar sekanti draugija? 

imiuiiiiiiliiiiiiiiiii • • • : 

Pereitose trijose savaitėse 
gauta nuo L. R. K. R. D. sky
rių pinigai sekančiai: 

Briguton, ttass. $10O0Q; 
Brooklyn, N. Y. (18 sk.) $70. 
08; No. Abkgton, Mass. $19. 
00; Hudson, Mass. $13.00; 
Brooklyn, N. Y. (13 sk.) $112. 
10; Brooklyn^. Y. "Garso" 
name $13.00;^rooklyn N. Y. 
(6v. Jurgi0 parap.) $100.00; 
Detroit, Mich. $105.00; Newark 
N. J. $94. 53; Greenfield, Mass. 
J$il3.65; Waterbury, Conn. 
$100.00; Norwood, Mass. $58. 
00; New Havein, Conn. $296. 
92; Woxcester, Mass. $200.00; 
Portage, Fa. $10.00; Rumford, 
Me. $58. 00; So. Mancaester, 
Conn. ^10.00; Baltimore, Md. 
$230.00; EUzabeth, N. J. $200. 
00; So. Boston, Mass. $200.00; 
Bridgeport, Conn. $67.18; 
Milwaukee, Wis. $l'50.00. 

Visais organizacijos reika
lais visuomet kreipkitės pas 
sekretorių, i 

J. Tumasonis, 
222 So. 9th Str., 

DTOOKtyū,ri. i . 

r 

Philadelphijos uosto darbi
ninkų organizacija, kuri nesu-
vienyta su Internacijonališka 
Uosto Darbininkų Draugyste, 
reikalauja 25% algų padidini
mo, ir 4,000 vyĵ ų streikuoja. 
Organizacija turėjo sutartį su 
Philadelphijos uosto darbda
viais,' kuris užsibaigs rugsėjo 
30, 1920 m.; sutartis reikalau
j a į9g «ori užtikrinti vieš
pataujančias Atlantikb kranto 
algų mokestis. Sutartis mato
mai buvo nepaisėta; rezulta
tas — didelis trukdymas ir 
blėdis išsiuntinėjimui Phila
delphijos uoste. 

Dabartinis algų mokestis y-
ra 80 centų į valandą. Uos
to darbininkai reikalauja $1. 
00 į valandų. 

Kadangi dabartinė alga bu
vo paskirta komiteto, kuris 
davė rūpestingų ir pilną išty
rinėjimo gyvenimo brangeny
bei ir tt., todėl nėra teisini
mo padidint pamatinį kas va 
landinį mokestį. 

Atlantiko kranto jurininkų 
ugnegesių, mari ninku, virėjų 
ir maistininkų organizacijos j 
pasirašė p 0 nutarimu, kuris 
atnaujina daBartinę algą, • 

Suv.%Valstijų Laivyno Bor-
das jaučia, jog virsminėtas 
padidinimas aMgų savo laivų 
veikime negali būti pavelytas 
ir tas buvo pranešta visiems 
operatoriams ir direktoriams. 

GRAMAFOMI 
Geriausių išdirbysčių gvarantuoti ant 10 metų, 

parsiduoda už numažintą kainą, prie kožao gramafo-
no pridedame 5 rekordus tlykai. 

Grafonola C. k&ip ant 
paveikslo su gerais dn-

beltavais sprin«tais, mo

t o m ; išduoda skambų i r 

gražų balsą. Kaina $50. 

00. Labai paranki į Lie-
parsivesti. 

• i 

KAIMĄ 
$50.00 

Kitų modeliai gramaf onų kaina nuo $15.00 iki $400. 
Kitur už priskuitinią neruokuojame. ^ 

Krautuvė atdara Nedėliomis visą dieną. 
Nauji gražiausi lietuviški rekordai 

04535 Jaunavedžio Passiskundimas ir Tarditoja, Dialogas. 
E4536 pavasario Dainos ir Pakol Jaunaa Tai ir Linksmas. 
B4537 Piemenėlis ijr Pavasaryje, P ĵPetMtuefcaa. 
E4237 Jonaa Smikis ir Mauso Kelionė, Dialogas. 
K4475 Girtuokli*, Mėtavonė ir Pasakos Stebuklai. 
K4272 Spragilų Daina ir Strazdelis. Petrauskas. 
K4474 Mielaširdystė ir Vai Veirčia Laužo. Pe 
E4416 Mylimoji Polka ir Vestuvių Valeag. 
E4363 Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė 
E3417 Padespanas h- Maaurka. 
E2356 Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykei Nemunėlis Teka. 
E2357 Kur'Banguoja Nemunėlis ir Birutė, 
E2358 Darbininkų Marseletė ir Sukeikime Kovą. 
E3191 Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo. 
E4181 Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Vaicas. 

Kataliogą pasiunčiame kožnam dykai. 
Didžiausia Krautuvė Gramafonų, Knygų, Auksinių daiktų 

JUOZAPAS R BUDRIK, 
3343 So. HaUted St, Chicago.IU. 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHICASOJE 

' 

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoja 
Pardo«dame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau-
sies įsadse. Užlaikom visokius laikrodžips, žiedus, Hiubi-
nins ir deimantinius; gramafonus lietuvifiksis rtkordaia ir 
k»aeertinių geriausių, armonikų rusišku xr prusiSJcų iidir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius u 
muzikaliskus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 80. ASHLAND A VE., CHIOAGO, ELL. 

Telefonas: DBOVES 7309. 
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[LIETUVIAI AMERIKOJE 
L I E T U V O S BONŲ PIKKO kas nori nusipirkti Lietuvos 

" D R A U G O " O F I S B ŠIE 
ASMEKYS: 

Kazimieras Vaieekėnas 100.00 
Povilas Senienas 50.00 
Pranciškus Rubuiis 50.00 
Adomas Vaieekėnas 50.00 
Mateušas Budr is . . . . 100.00 
Pranciškus Jaka i t i s ..100.00 
Kotrina Jaka i t ienė 100.00 
Stanislovas Skukauskas 50.00 
Visi is North Fond du Lac 
Wis. Tai visai mažytė lietu
vių kolonija, gal kokių dešim
ties šeimynų, bet nupirko 
Bouų sulyginamai labai dauą. 
Tikrai verta pagir t i juos vi
sus ir ypač Kazimierą, Vaiče-
kėną, ka t ras anot jo pat ies žo
džių "myl i pa ta rnau t i 
lietuviam ir L ie tuva i . " Je igu 
visi amerikiečiai ta ip uoliai 
pirktų Paskolos Bonus, ka ip 
šitos kolonijos gyventojai, tai 
jau senai butų 10 milijonų iš
pi rk ta) . 
Ona Skukauskienė . . . . 5 0 . 
Felicija Abromaitė, R. N. 

(Nursė) 1O0J 
Mykolas Šalna ^ -Mį /Mes , sako, duodame laisvę vi 
Jonas <3amis ^ " ^ f š i e m s . * * 

t 
DETROIT, MICH. 

Bonų." Išgirdęs p. Norkus su
r iko: " N e tavo dalykas, tik 
rašykite žmones į Sandarą. 
Ka ip pabaigsime, aš pasakysiu 
apie b o n u s . " Laukiame. Pa
baigęs užrašinėjimą užeina vėl 
ant palaipos ir pradeda skait
liuoti, kiek turės Lietuvos lai-
kraščhį. Pasisakė turės visus 
kiek Lietuvoj išeina, bot dien
raščio " L a i s v ė s ' ^ neminėjo, 
del to, kad tas dienraštis y ra 
Krikščionių-Demokratų. Po to 
pradėjo plūsti ant vieno žmo
gaus, kur is pasisakę nenorįs 
prisirašyti prie Sandaros, nes 
prigulįs pr ie Krikščionių-De
mokratų par t i jos . , Apdrabst^s 
purvais t a žmogų sako, kad 
Vyčiai i r bolševikai tai t as 
pats . Sveikų smegenų žmogus 
tuojaus permainė prie kokios 
žmonių rųšies pri lygsta libera
lų pliauškalas. Paskui paėmęs 
Sandaros įstatus pradeda skai
ty t i : " Č i a , sako, y ra Kudir
kos žodžiai: nori tikėk, nori ne [-Žigulis, Organ. :A. Bukšaitė, 

Mažai laikraščiuose matosi 
žinių iš Lietuvos Vyčių 79 kp. 
priaugamiįįų skyrio darbuo
tės. BiržeJio 18 d., š. m., 5 va
landą vakare, Šv. Jurg io baž
nytinėj svetainėj įvyko nepa
pras tas pusmetinis susirinki
mas, kurį a t idarė pirm. A. Bai-
kauskaitė malda. Nesiradus 
naujų narių, rast . J . Gustai
tis perskaitė protokolą, kuris 
vienbalsiai tapo pr i imtas . Po 
to buvo svarstoma nupirkti 
vaikams naują bolę. Į komisiją 
išr inkt i : J . Gustait is ir J . Ka-
sevičius. 

•Nutarta įrengti vakarą sv. 
programa i r atvaidinti kome-
dijėlę "Nepas isekė M a r y t e i " . 
Vakaras įvyks apie pradžią, 
arba pabaigą, rugpjūčio mene-
sio. 

Ant galo tapo išrinkta nau
ja valdyba, kurion inėjo: P i rm 
J . Gustait is, vice-pirm. — K. 
Jančai tė , prot . rast . — J . Ka-
sevičius, fin. rast, — S. Buk
šaitė, ižd. — A. Bukšaitė, ižd. 
glob. ;— J . Jeselioniutė i r Ant. 

tik buk geras žmogus. 'Taigi 
ir mūsų įstatai to reikalauja. 

50.00 
100<0G 

50.00 

Tadas Biknevičius . . . . 5 0 . 0 0 
Ladklovas Kalvelis . . . .50.00 
Nikod. Va i t kev i č iu s . . , 100.00 
Juozapas Tr ipanas . . . 
Antanas Bagdonas . . . 

(Toledo Ohio.) 
Antanas Šuipis 
Petras Gotautas 
Juze ta Rupšlaukaitė . 
Juzefą Tylentikė . . . 
Jonas Baltuška . . 
Pranciškus Gricius . . . 
Antanas Zableckis 
Stanislovas Šlepavičius ..50.00 
R. N. Barsis 50.00 

^ ( R o c M o ^ , III.) 
Juozapas Austrevičius •. .50.00 

Sheboygan, Wis.) 

Toliau skaitydamas įs tatus 
sako: " KrikščioniųDemokr a tų 
vadas šuva pakastas Karevi
čius (vietoį vyskupas sako šu
va) norėjo užsodinti Lietuvai 
karalių Urachą ir mokino 'Tė
ve mūsų' . Kada pamatė, kad 

50.00 j negalės to padaryt i , ta i i r j ie 
oO.OO | paskelbė laisvę, net didesnę už 
80.00 j bolševikus. ' ' Paskai tęs toliau 

ir vėl sako: " Š u v a pakastas . 
100.00 
. 50.00 

Kunigai sako, kad žmonėms 
norėti iš dvarų žemės y ra di
delė nuodėmė. Aš turiu ir do
kumentus . " Amerikos lietuviai 
Krik. Demokratai turėtų pa
reikalauti , kad 4©dį šuva mes 

t ą an t vyskupo Karevičio i r 
Ar negražus Lietuvos pilie- Krik. Demokratų liberalų tau-

čių būrelis? J i sa i susidarė la-Iškalas atšauktų i r įsidėtų į bur 
bai greitai — į vieną savai tę : j na. " M e s , sako, balsaJvime ėjo-
27 asmenys paėmė Bonų už nie ant Kr.-Dem. tikiėto, nes ki 
$1,750.00. 

KENOSHA, W I S . 

Birželio 23 d., šių metų, tau
tininkai laisvamaniai surengė 
prakalbas savo vadui ""Sanda
ros ' redaktoriui Norkui . I š 

^prakalbų rengėjų buvau girdė
jęs, kau tose prakalbose bus 
agiiuojama už s i e tuvos Lais
ves i 'askolą. Taigi , manyda
mas, kad bus progos parduot i 
Lietuvos Laisvės bonų, nuė
jau i r as. Žmonių r adau apie 
penketą desėtkų. 

ka lbėdamas apie bolševizmą 
J liberalas Rusijos bolševikus ia 

gyrė, o l ietuviškus išniekino, iš 
ojaurojo, kiek tik galėjo, 
siengaauiasis pada ry t i susi-
r t tus iems juoko. JSors vieto
mis i r tiesos pasakė, bet to
kiais bjaurojimais nieko ne
galima pata isyt i bei pada ry t i 
lae tuvai gero. Baigdamas pir
mą kalbą pranešė , kad bus pus 
vaiandžio per t rauka , nes visus, 
girdi, tur įs pada ry t i Lietuvos 
piliečiais, t. y. p r i r a šy t i pr ie 
liberališkos Sandaros . Pabai 
gęs kalbą' pašaukė daugybę 
raštininkų ir leidosi į žmones. 
K a t r a s nenorėjo rašyt ies , tą 
plūdo. Prakalbų rengėjas p . k*. 
Belsis, greičiau perėjęs savo 
pusę, pradėjo šaukt i : " G a l 

.» PCTRAT1S S F A B ! J O N » S 

•A. P E T K A U S & CO 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E I N S ' J R A N C E 

I EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
I Siunčia Pimgus Parduodi LaivoKort** 

INJO'I A R U L Š A S 
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taip musų tėvas a r motina buf |pj 
tų nebalsavę už mus. Džiau
giasi liberalas, kad apgavo 
savo tėvą ir motiną. Paskui 
dalino žmonėms konvertus, kad 
dėtų aukas Neprigulmybės 
Fondan. Sako : " T a s fondas 
remia Sandarą. Duokite kiek 
kas ga l i t e . " 

Matote, kam įsteigtas y ra 
Nepr. Fondas . 

Išlindo yla iš maišo. P a 
čiame svarbiausiame momen
te, kada Lietuvos reikalai di
džiausiame įtempime, k a d a su-
dklžiausiu pasišventimu reikė
tų dirbti išvien, kad išpirkti 
Lietuvos bonus i r sust iprint i 
šalies laisvę, tuom tarpu li
beralai savo prakalbose bjau
roja ne savo pažiūrų žmones ir 
trukdo tėvynės darbą. Libera
lai nieke daugiau nemato kaip 
tik patys save ir Šliupą, prieš 
kurį jie keliaklupsčiais eina. 
Sako: " J i s (Šliupas) išvaži
nėjo Prancūziją ir Angli ją ," 
bet nepasakė, ką gero padarė 
Lie i vai. 

Norėta duoti klausimų. Bet 
Norkus a t sakė : " K a i p parva
žiuosiu namo, pasimokinsiu, 
jus prisiusite man 90 dol., tai 
tada atvažiuosim jm:; ; ;:txiky 
t i . : ' Nemokyti ir neišauklėti 
žmonės visados moka kuobjau-
riaupia koliotie* v i r s d a m i ne
grąžins žodžiui o m-moka at
sakyti protingiems klausi
mams. Senas kenoshietis. 

Liepos 4 d., t. y. nedėlioj 
priaugamieji vyčiai Čia rengia 
gražų vakarėlį. Bus išpildyta 
graži programa. Geistina, kad 
didieji vyčiai savo skaitlingu 
atsilankymu paremtų mažuo-

ftsius. 
Paukštelis. 

J . Kasevičius, E . Janča i tė i r 
J . Kasevičius. 

Naujai valdybai užėmus sa
vo vietas, susirinkusieji apdo-
vonojo ją gausiais aplodis
mentais. 

Tikimės, kad ši valdyba uo
liai darbuosis. Reikia pažymė
ti, kad priaugamieji vyčiai 
jau daug gero padarė Bažny
čiai ir visai tautai . Visi uoliai 
dirba, kad tik sudaryt i didelę 
priaugamųjų Vyčių kuopą De
troite. 

Lai gyvuoja darbštusis jau
nimas! 

A. Bukšaitė. 

W E S T V I L L E , ILL. 

W E S T V I L L E , ILL. 

Birželio 27 d* vietinė vyčių 
kuopa buvo įrengus išvažiavi
mą. Ankstį rytą susirinko baž
nyčion išklausyti pirmųjų Šv. 
mišių. Gi choras ant vargonų 
giedojo. Apie 9-t(ą valandą vi
si išvažiavo. 

. P e r sumą giedojo mažųjų 
vyčių choras. Apie 4- vai. iš
važiavimo vieton atvyko kle
bonas su vargonininku. Tuo 
ta rpu mergaitės parengė sta* 
lus i r visus pakvietė pr ie už
kandžių. Atkalbėta malda ir 
prasidėjo pietus. Va lgan t pa
sakyta daug prakalbėlių, linkė
jimų. Ant galo choras padai
navo kelias lietuviškas dainas. 
Paskui vėl visi sugrįžo pr ie 
žaidimų. 

Šitame vyčių išvažiavime bu
vo ir svečių iš Springfield, 
111., kuriuos vyčiai užsiprašė. 

Vakare grįžo namo visi pilni 
džiaugsmo, pasitenkinimo ir 
energijos. 

Bamb. 

VASARNAMIAI ANT 
RANDOS. 

Kurie rengėtės ant ilgesnio 
laiko praleisti pasilsio (vaka-
cijų) dienas, o labjausia šei
mynos,; tai galite gaut i pui
kių vasarnamių (Cottages) 
arba pavienių kambarių ant 
jau senai Lietuviams žinomos 
(Lemont 's Eesort Farmos, So
dus, Mich.) 

Vasarnamiai ir pavieni ka
mbariai passi randuos su lovo
mis, —- dalgius patys turės 
pasigaminti . Visokie valgiai 
— mėsa ir groeernė — yra 
pristatomi ant vietos kožna 
diena, per bučerių iŠ Benton 
Harbor. 

Norite platesnių žinių, mel
džiu rašyti pas 

A. J , LEMONT, ' 
Lemont ' s Resort Farm, 

Sodus, Michigan 

LINKSMAS 
DIDELIS PIKNIKAS 

Rengiamas 

liet. Darbininku Są-gos 20-tos Kp. 
Nedėlioj, Liepos-July Ą, 1920 

BERGMANS DARŽE 
Riverside, UI. 

P R A D Ž I A 10-tą VALANDĄ R Y T E . 

MŪRINIS NAMAS UŽ 
$8,560.08 

Baltu spaustu plitu namas, 2 
flatai, 5 ir 6 ruimai. Garu šildo
mas, 2, garinei pečių, 7 pėdų bei-
sementas. Kieto medžio padlagos, 
durys ir vėliausios mados intaisi-
mai Toiletuose porcelenes padla
gos, Kinkos, vanos, ir sienos. Gra
žioj apygardoj arti bulvaro ir 
Shennan parko 5520 8. Elizabeth 
S t 

Mes turime ir daugiau namu, \ 
gražiose apygardose. Norinticje 
pirkti namą, kreipkitės pas 

ZOLP & BARČUS, 
4547 S. Hermi tage Ave. 
Tel. Yards 145 Cnicago, UI. 

Gerbiami, darbininkai i r darbininkės, mes dirbame prie įvairių užsiėmimų per 
ištisas savaites surukusiame mieste, o sulaukę nedėldienio, beabejo, važiuojame kur 
į laukus ant tyro oro praleist i laika. Tai sulaukę 4 dienos liepos visi važiuokime į 
darbininkų parengta piknikų, kur visi sykiu galėsime linksmai praleis t i laiką, ant 
tyro oro, pr ie linksmos muzikos. Kviečia L I E T . D. S. 20 K U O P A . 

• 

m 
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Parengtas 

I 

£ 

CHICAGOS LIETUVIŲ PAŠALPOS KLIUBO 

Panedėlyj, Liepos 5, 1920 
NATIONAL DARŽE, Riverside, m . 

Pradžia 9 vai. iš ryto. Įžanga 30e. ypata i 
Taipgi širdingai'kvieSIame visus jaunus ir senus atsilankyti ant musų didelio pikniko, nes bus vienas iŠ 

puikiausių piknikų. Jaunieji prie geros muzikos galėsite gražiai pasišokti, o senesnieji tyro oro pakvie-
puoti, o mes visus svečius užganėdinsime. Kviečia KOMITETAS). 
PASARGA: IS visjų dalių miesto imkite bilia karus, iki 22-roe, nuo 22ros iki La Grangc, o ha. Grangc 
iki pat daržui. 

£ f * 3 3 — 
t 
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REIKALINGOS 
Moteris — nuo -77- 18 iki 45 me

tų amžiaus. Mokini is siūti ranka 
gera mokestis, jcigju esi gali su a-
data. 

Atsišaukite tuojaus. 
Alfred Decker and Cohn 

Employmcnt Bepar tament 
S. W. €or . Van Bureii & 

Frankl in Str. 
:T.TI- — 

ANT PARDAVIMO, 
•Bizjiio vietos aut Halstcd St. tarp 
82 ir ^3 gatvių. Medinis namas, 
2 augštu, Storas ir kambariai d ei 
gyvenimo, 2 flatai viršui storo, 
4 ir 5 kambariai preke $9,000 dol. 

. . . - - * 

Medinis namas, storas ir kamba
riai del gyvenimo, 2 flatai viršui 
storo 5 ir 6 kambariai preke $10,-
500. 

i 
Didelis mūrinis namas, 3 augš

tu, 6 pagyvenimai, mėnesine randa 
80 dol. preke $7,500. 

Du mūriniai namai, civiejų aug
štu, po 5 ir 6 kambarius, vietfas 
$2,700 antras $2,500 

= 

REIKALAUJA. 

R E I K A L I N G I L E I B E R I A I 
-Gera alga ir bonus. Atsišau
k i te : 

W E S T E R N T E L T WORKS 
4115 Ogden Ave. . 

22nd i r Orawford Are. 

iwniitwwMiiiiiiwimtimHiiutiMttmiiiiimitmmHi«HiimmiiMttn>Himi 

DIDELIS 

REIKALINGA U K T I V A1T*:. 
pardavėja. Gera alga. Atsišaukite: 
H. STRlTZYWA, 

3221-43 S. Morgan Str. 

! 

Rengiamas 

rr 

PAIEŠKOJIMAI. 
Paieškau brolio Žlgmonto Stan-

bergt>, paeina Suvalkų redybos, Ma
rijampolės apskričio, Šunskų valSČ-
Makoles kaimo, išvažiavo iš Lietu
vos 1920, paskutiniais laikais gyvenu 

, Clevelande, Ohio. Kas apie ji žino
tų arba jis pats lai Atsišaukia į 

KAUBTATAVIČIUS, 
Vokiška g*u*, A. J. k i t o Beisoga-
la stotk» ViršiuiakiA. 

ZlGMOWTUI STENBERttUI. 
< - - — • — 

Paieškau buderiaus mokančio lietu
viškai ir lenkiškai. Atsišaukite: 

A. S. 
12S00 b. Enaendd Ave. 

t Wost PuJlman. 111. 
Telefonas Pullnuui S990. 

Prasidėjimo Sv. Marijos 
nos Parapijos 

, LIEPOS 4, 1920 
PARAPIJOS DARŽE 44-tfa ir Fairfcld 

Pradžia 4 vai. po pietą. 
-

• 

' 

SVARBU MELROSEPAR 
KIECIAMS. 

Puiki farnia, 70 akerų žemes, 
visa dinama 20 mylįu nuo jChi-
cagos, budinku vertė $8,000. dol. 
parsiduoda sų visais gyvuliais į-
rankius ir t. t. reikia inešti $10,-
000 dol. likusi ant mortgadge 
preke $33,500 dol. del platesniu 
žinių kreipkitės 

A. P E T R A I T I S & CO. 
3249 So. Halsted Str. 

—+~ 
PRANEŠIMAS 

Lietuvos Vyčių Bendrovės su
sirinkimas neįvyks šioje p i r 
machenyj Liepos 5 d. iš prie 
žasties Amerikos šventės. 

Valdyba. 

Nedėlioj, liepos 4 d., š. m., 
2 valandą po pietų, pono Ig. 
Vaičiulio svetainėje (Lake ir 
23-čios gatvės) Melrose Park , 
111. įvyks svarbios prakalbo*. 
Kalbas visiems gerai žinomas 
studentas Al. Raekus. > 

*? ANT PARDAVIMO 
namų rakandai (furniture) visus sy
kiu arba atakiral. parsiduos pigriai, 
nes važiuoju greitai Lietuvon. Taip
gi turiu parduoti visą "out flt" plu-
mberio jrankius (toois). 

F. STAWIONlS, 
l l t 5 Millartl Avc. ( Uieago, 111. 

Karalina TucevidMuė Iš Kauno 
miesto (Vytaut prosp. No. 16) Ise-
ko savo dukters Onos Bielinckieneės, 
gyvenusios Rocheeter, N. Y. Nort* 
str. 2 84 U. S. Amerika. 
s Prašau kitų laikraščių perspaus

dinti. 
Su tikrą pagarba, 

Karai iua Tuueviičenė, 
. Kaunas, > 

t l i Vytauto prosp. No. 15. 
Lietuva, 

Nuoširdžiai kviečiame visus parapijoms atsilankyti 
ant što pikniko, o tikrai busite užganėdinti. 

niiimiiiiuiiiiiiiijiiwiMiiiiiifHwmt̂ ^ 

VAKARINES ŽVAIGŽDES KLIUBO IŠ CICERO 

: PURIAS P2KMS 
Panedčlyje, liepos (J«ly) 5 d., l f ? 6 M. 

atsibus didžiapie No. 1 
Ohernausko Darže, Lyons, 111. 

AMERIKOJ NBPRIKLAU^OMVBES ^VEN^TES DfENCME 

M M H M M M M 
— -

— 

. ANT PARDAVIMO 
Grosernė, geroj vietoj. Priežastis par
davimo savininkas važiuoja \ mainas. 
4644 6. Paulina Str. Chicago, SU. 

Pradžia 9 v t̂l. iš ryto Tikietai 35c. Ypatai 

Lietuviai ir Lietuvės visi be skirtumo, kaip seni,taip jauni 
atsilankykite į šį Pikniką pakvėpuoti tyru oru o tas prailgins 
jūsų amžį Visus užkviečia KL1TBO KOMITETAS 

'fff^ff,yPfT"^«" 

) raugins 
TETAS j 

ANT PAPOAVIMO 
2 augSČių mūrinis namas 4 flatu su 
dviem krautuvėm, su kambariais už
pakalyj moderniškas. Parsiduoda už. 
labai prieinama kaina. 

1737-Stf W. 51 «tr. 
So\ininkas. 

17H3 W. 51 Str. 

PARSIDUODA 
2 Automobiiai: vienas 6 sėdynių, an
tras mažas trokas, geras prie mažo 
biznio, abudu geram stovyj. Galima 
matyti vakarais nuo 6 Iki 10 vakare. 
S126 S. JLowe Ave. 

Ant 3-čių lubų. 
«•" ' ! • - • • • • ' • ' -I • — •'• — I I • — " ' — || . I .11. •!! 

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS. 
I i 16 5 passenger naujas stogas nau
ji .tajeriai,, pigiausias visam mieste 
$475.0*. 
1543 U . 46th Str. 

Phone Y*t6» 7125 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

štus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. # 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS A CO. 

3114 S. Halsted st., Obicago, UL 

ANT PARDAVIMO. 
pirmos klesos moderniška skrybėlių 

T a i g i VISUS k v i e č i a m e a tS l - k r a u t u v ė . oeroj Lietuvių ir Lenkų 

lankyti ir išgirsti. 
Rengėjai. 

J apgyventoj vietoi. Del nekuriu prie-
\ žasčių turi būti parduota. 

8256 So. Blorgau St. . 

AT*T PARDAVIMO 
puiki ir graži Grosernė ir Saldainių 
Krautuvė. Puikioj vietbj. Lietuvių 
Ir Lenkų apgyventoj. Biznis išdirb
tas ptr 8 metus. 

EAZ. Vi2"fCKUS, 
4382 So. Hermltage Ave. 

i|iifliiiiiiiiitimniiiiiiiinniifiiffififfiiniiiiiiinntiittffitmHnMfiimiiiHiiiiHfiiiiii 

Trečias Metinis Ukiniku 
Piknikas 

Ant šventės 4 Liepos, Lietuvių Ūkininkę Susivie
nijimo Har t , Michigan, GURMUT P A R K E , gražiame 
Miške ant kranto upės. Programoj dalyvaus ponia M. 
Dundu lienė*su burių giedorių. Panelė Aldona Grušaite, 
smuikos fir koraeto solo i r dainuos G. Witingas smui 
kas solo. VVitingas ir p-lė B. Mafuliutė smuiką ir pijano 
duetas. Mergelių deklemacijos. Bus žaislų, skanių už
kandžių ir gėrimų. AtsiLankykite kur bus gera proga 
pasižiūrėti musų -gražios Lietuvių kolonijas. Vietos 
bus pas musų Ūkininkus pabūt kad ir ilgaL Musų ko
mitetas lauks ant stoties su automobiliais subatoj, ir 
nedėlioj. 

Vardan Draugių Ignas Smetona, Prot . rast . 

^ 

iTiiiiiiiiuiiiitiiiiiiitiiiiuiiiiniiiiiiiiiiitiaiiiiiiiiiiittiiiiitiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiąiiiiiiui 



6 : D R R U G A S Šeštadienis, liepos 3 1920 
» - •' • * • ! ; 

F?E o į v — 

• 

3£E ^m-^ą— , II • , — — » ^ — ~ . 
>• f I 1 — — — W ^ * t 

' * | i • ' 
- • ': m,"\ i-nBT . " . i - ^ «w 

'!••' • r ' • ,» ' y u i r . i . f f 

MIIŽINI &KAS 
i . - -•- tt 

RENCJ TA MAS 

• \ 

Bergmaos Darže, Rivenide, M. 
ĮŽANGA NEBRANOI 

Chicagos labdarybės Sąjungos 
SMedelįoj, ĘĮepos-July 18 d. 1920 C 

Jūsų ats i lankymas ant šio p ikn iko atneš dviguba l iaudy; vieną,ka<J 
Jus gražiai i r dorai laįkų praleisite, o antrą, kad tuo paeiy kar tu parem-
site našlaičius, kurie jūsų paramos "laukia. Apart pikniko bus žymus kal
bėtojas, kuris jums labai plačiai paa i šk ins apie organizaciją. 

> 

Nuoširdžiai kvieeta visus Našlaičiai. 

Kur ie y r a paėmę pardavinėt i ser i jas , meldžiami yra jas gražinti ne 
vėliau kaip 16 Liepos t. y. pernyfioje . , Komitetas. 

• 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. [ VAISTININKAS PAŠOVĖ 

VIENĄ PLĖŠIKĄ. 
Šeštadienis, liepos 3 d., 
Šv. Ireniejus. 

Sekmadienis, liepos 4 d. 
Sv. Berta? 
Pirmadienis. 5 d., liepos 
Šv. Antanas, kauk. 

J i s iškabio nujautė jų atė
jima. 

!jii(!i!iimmiiii!i;!!iiumii!iiimimimiH 
I .medelyje, 5 d. liepos — 

NeprigTilmybės Dienos pami
nėjimas. " D r a u g o " Ofisas 
bus uždarytas. Laikraštis \Ą 
dievAi neišeis. • 

III.Mf!ll!IIIIIIISII!UIIIIIUnil!!llllM:!ISi:inh 

iŠ GHIGAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJĮJ, 

LIETUVOS LAISVĖS PAS 
KOLA CHICAGOJ IR APY 

• LINKĖJ. 

— 
diuinką, 3423 S. PlalsteeJ St., J . Turime daug svarbių dalykų ap-
A. Martinkų, pirr.ininką, ol)J.± svarstymui kaslink seimo. 
S. Halsted S t , f.:id* Pupaus-
ką, raštininkų, 3&/. S. Hals
ted S t. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

I š grabo kelias Lietuvos f v . Ju rg io pa rap . mokyklos 
A himnai rengia gražų išva-

DAUG GIMIMŲ NEUŽRE
GISTRUOTA CHICAGOJE. 

T:iip tvirt ina sveikumo komi 
sijonierius. 

Cliicaųos sveikumo komi>i 
jouierius i)i. Kobinson . ap-
skaitliavo, jog p.-r praėjusius 
1S iii.'in -iii Ciiicagoje gi
mė !)S,41'J kūdikių. Ir iš 
tų (įauginu iVJ tukstanėiai vi-
sai neužregistruota. 

Neužregistruotus kiiilikius 
surasi i komisijoiiiorius pusky 
rė 38 mokyklų sveikumo įnir
šęs. 

Kr to, paskyrė komitetą iš-
klairsvti kaltinamu tėvu ir ar v-
dytojn, katrie bus susiekti ko
dėl jie neHŽit'gistravo kūdikiu, 
l'ž nei'egisira\inią yra aš
triu bausmių. 

N E P A T E N K I N T A STATE 
PUBLIC U T I L I T I E S KOMI 

SIJA. 

Sako, perdaug ji kri t ikuojama 

State I>otiblie ['tilities ko
misija nepatenkinta, kad žmo
nės perdaug jų kritikuoja, 
kad rugoja už pab rangi n tina 
važinėjimo gatvekariais, tele-
fonų ir taip toliaus. 

Komisija sakosi ji dirbanti 
sąžiningai, pasiremiant Įstaty
mais. Tuo tarpu miesto valdy
ba užveda prieš jų, komisijų, 
bylas ir visai}) niekoja. 

Komisijos pirmininkas "VVil-
kerson pareiškia, kad jei ir 
tolesniai taip busią, galimas 
daiktas, komisija nusiplau-
sian'i rankas ir pasakysianti 
(b i eaga i : žinokis sveikas. 

Ir jei komisija taip padary
tų, tuomet mįeste pakiltų su
irutės. Nes gatvekarių, gazo, 
telefonu ir kilos kompanijos 
atsisakytų miestui pigiai tar
nauti ir uždarytų savo įstai
gas. Suprantama, kas tuomet 
įvyktų mieste. 

Bet nepasakoma, kad to-

Yaistininkas A. Tlarris, 500 
Nortb Hamliai ave., kurs per
inai -pašovė vienų - plėšikų, 
kuomet buv 0 užpulta vaistinė, 
tą patį padarė jis ir užvakar, 
kuomet t rys plėšikai su re
volveriais inėjo vaistinėm 

Viena plėšiką jis sužeidė. 
\U\ ,j;e visi pabėgo automo
biliu, (latvėse, kur stovėjo au
tomobilius, a t ras ta kraujo la-
v • 

sai. 
'Plėšikai važiavo pilku auto 

mobiliu. Pirm užpulsiant lla-
rriso vaistimę, jie atliko du 
kitu piktu darbu. 

Pirmiausia jie apiplėšė ei
nantį namo Alen (Jramer, 
1216 (Meveland ave., Evansto-
ne, ir Leo Pi I lips, 702 Dewey 
plaee. 

Plėšikai abudu žmogų įsi
varė automobiliun, važiuoda
mi nuo jų atėmė pinigus ir 
įmleido. 

Paskui tie 'patys plėšikai 
užpuolė ir apiplėšė valgomų 
daiktų krautuve, 3224 \Vest 
Division gat. 

Vaistininkas Harris matė tų 
automobilių, kelis kar tus pra
važiuojantį pro vaistinę. J a m 
pasirodė automobilius intaria 
mas. Todėl iškalno apsidrau
dė. v , 

Perniai rugsėjyj jis viena 
iš trijų plėšikų pašovė. Tuo
met poliejia suėmė visus tris. 

Apie atsargumų jis pranešė 
avo tėvui, kurs vaistinėje 

tvaike buteliukus. 
Tik staiga.netolies vaistinės 

sustojo jo matytas automobi
lius. Harr is vos suspėjo užeiti 
už receptų išpildymo šėpos, 
kaip tuojaus vidun inėjo t rys 
plėšikai su revolveriais 

Vienas iš plėšikų įsakė pa
kelti rankas seniui Tlarris 'ui, 
kituodu žengė už receptų šė
pos. Harris gi ten pagriebė, 
revolverį ir ėmė šaudyti į 
piktadarius. Visi puolėsi lau
kan atsakydami šaudymais. 

Susmuko jie automobiliun 
• , . , rr . . , , , , i ne ld ave., ir pasileido, Harris usbegęs,lau Į a[ 

kan dar šaudė. Bet piktada
riai nurūko. 
. J e i plėšikas smarkiau bus 
pažeistas, policijai pavyks jį 
suimti. Suimtas turės išduoti 
savo Vitus sėbrus. 

Valstybė. Sutraukus verguvės 
panėius j i pasiskelbė laisvame-
prignlminga valstybė. Nors la 
valstybė da r yra jaunutė , silp
na, liet pajiegia eiti j au savo 
kojomis, nes susipratę pilie
čiai j a palaiko. 

Žinodama Lietuva, kad A-
merikoje y ra didelė jos sūnų, 
dukterų šeimyna, atsišaukė ir 
paskyrė mums išpirkti lais
vės bonų už penkis milijonus. 

Ohieagos ir apiel. apsk. tapo 
paskir ta išpirkti vienas mili
jonas. Jį turėjome išpirkti iki 
pirmai dienai liepos. 

Šiomis dienomis apskričio 
valdyba gavo iš Liet. Misijos 
pirm. Vileišio pranešimų, kad 
rinkimas Lietuvos Laisvės 
Paskolos pasibaigia su pirma 
diena liepos, liet pat i paskola 
nepasibaigs tol, kol nebus iš
pirkta paskir ta kvota. Ta t ir 
stočių valdybos bei pardavi
nėtojai nėra paliuosuoti nuo 
darbo. Turi stengties išparduo
ti paskirtą kvotų. Vėliaus 
Apsk. valdyba paskelbs kvotų 
kiekvienai kolonijai atskirai . 

J . A. Mickeliunas. 
Chi. ir Apyl. Apsk. Rast . 

4410 So. Richmond St. 

žiavimų liepos 4, 1920 Jackson 
parke. Visi susirinks dešimtų 
valandų mokyklos kieme su 
valgiais, ir visi kar tu išva-
žuos. 

Alumnai ir alumnės susitel
kime buriu. Sykiu išvažiavę 
iki soties pasilinksminsim. 

Alumnė. 

Kviečiame nares atsilankyti jr 
atsivesti naujų narių. 

Valdyba. 

Amerikos Lietuviu Rymo Ka-
talikų Federacijos 19-to skyrio 
susirinkimas bus nedėlioję, liepos 
4 d. Nekal. Pr. P. Šv. parapijinėj 
svetainėj, tuojaus po pamaldų.' Vi
si draugijų bei kuopų atstovai 
teiksitės pribūti, nes turim labai 
svarbių reikalų apsvarstyti. 

Valdyba. 

NORTHSIDIEČIAMS 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
BRIGHTONPARKIECIAMS. 

• 

NĖRA ANGLIŲ; PABRANGS 
SAMDOS. 

-4 %kiani atsitikima miestas galė
tų paimti savo rankosna tas Iškalno kalbama, jog atel 
įstaigas ir kompanijos daug nantį rudenį ir žiemų pagyve-
ką pralaimėtų. nimų samdos iivvėl didžiai pa

žinomą, butų daug var- orangsiančios. T*as į vyksiu del 
go. Bet be vargo kasgi ėia i stokos anglių, kurių kiek rei-
gera atsiekiama. | kia nepristatoma Chieagai. 

Daugelis žmonių aimanuoja, 
kas bus daryti be anglių a-

Visi pirkę L. L. bonų mūsų 
stotyje nuo pirmos dienos ge
gužio i r da r neužbaigę už 
juos mokėti, dabar gali t iš
baigti i r tuojau gauti bonų. 
Visi Brigbton Parko lietuviai 
privalo įsigyti L . , L. bon,> i r 
gražių langan vėliavėlę. Tų vi
sų galite gauti pas stoties iž
dininkų P . Jovaišų, 4449 So. 
California ave. 

Kurie dar nepirkote, dabar 
laikas. Kreipkitės į šias vietas 
ir tuoj gausit bonų: ! 

P i rm. — J . A. Mickeliuna, 
4410 So. Richmond St., 

Rast . — J . K. Encherį, 4403 
So. Mozart St., . 

Ižd. J . A. Jovaišų, 4449 So 
California ave., 

F . Stasiulį 4438 So. Fa i r -
asve., 

Aug. Saldukų, 4414 So. Ca
lifornia ąve. 

, J . K. Encheris, rast . 
4403 So. Mozart St. 

Šiuo pranešu L. D.* S. 20 
kp. nar iams, kad sugrųžiniu
rnėt visas neparduota? seri
j a s piknike uedėlioj, Iief.oAN4 
d. Kurios nebus ,tų dienų su
gražintos, tos skaitysis par-
duotamis. 

Pr ie progos kviečiu visus 
lietuvius darbininkus ir darbi-
uinkes atsilankyti piknikam 
pasidalinti mintimis i r pa
remti 20 kuopa, i 

j Komisija. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
L. VYČIŲ KUOPOMS. 

Liepos 5 d. L. Vyčių Cbi-
gos Apskričio bus metinis iš
važiavimas. Kiekvieno vyčio i. 
vyties kai pi r pareiga y ra da
lyvauti tame išvažiavime. 
Kuopos tur i rengties i r buriu 
atvažiuoti. 

Išvažiavimo programos nej^ 
kelbiu. J o s tvarka bus pas
kelbta išvažiavimo vietoje. 

Iįvažiąvimo vieta, kaip jau 
visiems žinoma, y r a Beverley 
Hills (87 ir Ashland Ave.) 
Važiuoti reikia Ashland Ave. 
gatvekariais iki 87 gat?vei. Išli
pus eiti j vakarus iki miško. 
Visus kviečiame suvažiuoti ne
vėliau 10 vai. ryte . 

J. P. B. 

BRIDGEPORTIEČIAMS. 

v 7 i 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " teinančių žiemą. 

Visi, kurie esate pirkę Lie
tuvos Laisvės Paskolos bonų 
ir pilnai užsimokėję, malonėsi 
te juos atsiimti. Kurie esate 
da r rieužsimokėję, malonėsite 
dabaigti mokėti Ir pa'siimti 
bo:\ų iš stoties iždininko., 

Kur ie da r nepirkote, pasi-
skubinkit. Nepalikit neprisidė
ję prie Lietuvos Laisvės Pas 
kolos. Bonų galin a gauti die
nomis i r vakarai* pas *stoties 
valdybų: F . M. Šatkauskų, iž-

PRANEšiMAI. 

Svarbus Susirinkimas! 
• 

Susivienijimo L. Draugysčių Bridgeporto Kolonijos. Su-
batoj Liepos 3-čio 1920. 7:30 vai. vak. Šv. Jurgio Parapi
jos Svetainė. Kviečiame visus Vyrus, Moteris, senus ir jau
nus be skirtumo bile tik Lietuvis ypatingai Draugysčių val
dybas, narids ir biznerius, nes bû P labai svarbus susirinki
mas. Jeiga į svetainė visiems veltui. . Kviečia. 

Susivienijimas L. D. B. K. 

m 
Šiuomi pranešame L. V. 16 kp. 

nariams, kad minėta' kuopa daly
vauja Lietuvos) Vyejų (Idea^os 
Apskričio'išvažiavime, kuris bus 
5 d. liepos Beverley Hills. 

Todėl visi nariai prašomi su
sirinkti ne vėliaus J0 vai. ryte 
prie & v. Jurgio parap svetainės. 
Iš ten važiuosime sykiu. Jei oras 
pasitaikytų nepatogus, tada malo
nėsite susirinkti j Sv. Jurgio pa
rap. svet. 12 vai. 

Komiška . 

V 

STPAGHT 
1 0 MELBA 

THe. Ci<pa.7- Supreme 

ĮO* 
STRAIOHT 

Geresnis ir g-eriau užganėdinantis ne 
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvui n ko—Bet Jeigu 
krautuvnlnkas neturi—rašyk mum*. 

I.LEWISCIGARMFG.CO.NE*WU 
Largest Independent Cgar Factbru, kithe World 
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SVARBUS PRANEŠIMAS • \ ) 

Pirmieji Siuntinei Pinigų \ Lietuva Jau Pristatomi. 
VOKIETIJOS PINKUI SIUNTIMO FIRMOS, per kurias tiktai pradžioje buvo vienintelis 

kelias pasiunsti pinigus į LIETUVA" mums praneša, kad Jos jau PADARE SUTARTI SU 2 
BANKOM KAUNE, ir kad visi pirmiau prisiunsti ir sulaikiti PINIGAI Į LIETUVA JAU PRI
STATOMI regulariai adresatams į vieta. ^ ' 

NU» žinių moN pranešame 8AVO GERBIAMIEM S SIUNTĖJAMS, kurte dar nėra gav i žinios nuo 
pasiunta niitffių Ir l'ŽTIKRINAM. KAD M l T s n BAN KA, kaipo Valstybinė Lietuviy liauka, del gerovės 
SK'Kf l j { ' Ir s A v U BI/KIO, dėjo ir deda visas pa >tan*a>. kad pinigai bu)t| kupgreioiaaaiai Lieiu>«m 
lirisiatoni'i Ir ftIMTAI MtSV 8ILNTE.H JAV GAVO KVITAS Iš LIETUVOS. ' 

| VISAS DALIS LIETUVOS PINIGAI PRIS TATOMI. — Siuskite tuoj kolj dar žemas kursas 
Markių Per mosi; Banką galima pasiųsti pinigus f Lietuvos arba Vokietijos Bankus ant taupymo, kur 
m karna 3—7— 

3252 So. Halsted Street. 
STATE BANK 

Chicago, Illinois. 

• 
I n 
i 
i 
i 
i • • • s 
• a • 
• • 
j 

3E 

• 
• Parvažiavus Lietuvon 

v • 

ir su biskučiu pinigų ateityj bus daug atsakan
čių progų pralobti f -

Juk manai kada nors Lietuvon grįžti ar ne? 
Ar taupai pinigus del keliones? 
Jeigu ne, tai pradėk tuojau. . 

IŠ NORTH SIDĖS. 

Labdaringosios Sąjungos 6 kp. 
įvyks mėnesinis susirinkimas ne-
dėlioj, 4 d. liepos, tuojau po pa
maldų bažnytinėj svetainėje. Vi
sus narius kviečiame susirinkti, 
nes turim daug svarbių reikalų 
aptarti. Praeitas susirinkimas bu
vo neskaitlingas, tatai negalėjame 
daug ko nutartį. Šitan susirinki-
man prašome vį&ų narių susirinkti 
ir naujų atsivesti. 

Valdyba. 

Tautos Fondo'39 skyrio pusme
tinis susirinkimas bus nedėlioj, 
4 d. liepos, 4 valandą po pietų 
Šv. Kryžiaus parap. svetainėj 
(prie Wood i r46 gatvių). 
. Visi nariai ir katrie aukojote 
Tautos Fondan, esate kviečiami at
silankyti, nes turime daug dalykų 
apsvarstyti. 

A. F. Metrikis, pirm. 
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KAD IR NE VIENO ŽODŽIO NEMOKI ANGLIŠKAI TŲ VISTIEK JAUSIESI 
KAIP NAMIE. ATĖJUS I 

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

Užtat kad čionais kalbame Lietuviškai. V 
Tavo piningai apsaugoti nes po Valstijos Valdžios Priežura. Piningus iš šios 

Bankos galite gauti ant kiekvieno pareikalavimo, be jokio laukimo. 

AR GALI BŪTI GERESNE BANKĄ? 

i 
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Mot. Są-gos 1 kp. laikve susi
rinkimą nedėlioj,' 4 d. liepos, Šv. 
Jurgio par. salėje, 2 vai. po pietų. 
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s^rSaS^,*1 

BANKAS 
ant kampo 

47tos ir Ashland Ave. 
Chicago 
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