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Anglija Palinkusi Taikon 
su Bolševikais 

Armisticija su Lenkais Pra
sidės Liepos 30 

Bolševikai Reikalaus Lenkų 
Pilno Nusiginklavimo 

ARMISTICIJA ĮVYKS PEN
KTADIENĮ. 

Lenkai kareiviai draugauiasi 
su bolševikais. 

LIETUVA RUSIJAI INDĄ-
VUSI ULTIMATUMĄ. 

TAIP BENT PRANEŠAMA 
IŠ VARšAVOS. 

• x 

VARŠAVJT liepos 27. -

KEMAL MOBILIZUOJA 
VISUS VYRUS. 

Laukia pagelbos nuo bolševikų 

NELEIDŽIA ARKIVYSKU- ANGLEKASIAINEPA-
PUI KELIAUTI AIRIJON. LIAUJA STREIKAVĘ. 

Konstantinopolis, liepos 27. 
—Gauta žinių, jog Mustapba 
Kernai paša, turkų naeijonali-

Londonas, liepos 27. — An
glijos ministeris pirmininkas 
Lloyd George parlamente pra-Paryžius, liepos 27. — Pran

cūzijos užrubežinių reikalų o-; VAKSAV*, liepos 27. - s t ų vadas, visoj Anatolijoj n e ^ 
fisas praneša kad bolševikų Į Lietuvos vyriausybė pasiuntė j paskelbė mobilizacija visų vy- j nusprendusi "neleisti* \iri'ion 
su lenkais armisticija ims vei- į Rusijos sonetų valdžiai ulti-;rų ir visų turkų karės spėkų, 
kti pradėjus liepos 30 d. į matuma. j Nes pamatė, kad jam gali būti 

Lenku ir bolševiku generolai ] Lietuviai reikalauja, kad j gana bloga, kuomet graikai 
dar nesusiejo. Bet jie kaip; s0Vįetų. valdžios kariuomenė j sistematiniai užima Trakija ir 
šiandie ar rytoj susieis, pažy- Įra0veikiaus' evakuotų šiandie Į daugina savo spėkas paėioj 

užimtas Lietuvos teritorijas. Mažojoj Azijoj. 

atkeliauti Australijos Arkivy 
skupni Manni.v del jo sakomų 
kalbų, priešingu Anglijai. 

NAUJAS ANGLINIS KRI-
ZIS PALIES ŠALĮ. 

Gali sustreikuoti visi 
anglekasiai. 

Lš 700 anglekasvklu Illinois 

TALKININKAI APTARS 
BOLŠEVIKŲ PASIŪLYMĄ. 

REIKALAUJA LENKŲ NU
SIGINKLAVIMO. 

Anglija palinkusi taikon su 
su Rusija. 

Londonas, liepos 27. — Ry
toj mieste Boulogne, Praneiv 

Bolševikai nepasitiki talki
ninkais. 

Vienna, liepos 27. — Cia ap
turėta žinių, jog bolševikai su
manę atsargiai apsieiti su len-

zijoje, Anglijos ministeris pir- į feai< 

mininkas Lloyd Ceorge susieis j S a k o m a < p i r m į į į į į į&į_ 
su Prancūzijos ministeriu pir-1 k a s t a r v b o m a ^ ^ ^ n u o 

miniuku Millerandu Jiedu • l e n k ų p^ r e i k a l a u s į n p i l n 0 n n s l . 
d.skusuos Rusijos sovietų vai- j g 5 n k l a v i m o # 

d/.ms pasiūlymą, kad taikiniu- j j ^ ^ n u o m o n i a u j a , k a d 

kai Londone susieitų taikos; ^ ^ . p a s i m m d o t i l a i k u , 
koaferer ijon su Rusijos at- ; p a t y s p^k^į i r d a r s l l . 
s t o v a l s - j laukti talkininkų pagelbos ir 

Lloyd George po konferenci- Į ^ ^ i pasipriešinti bolševi-
jos tą pačia diena, sakoma, «i-1 j<ams 

grrž Londonan;^*-' i » » « » — ^ Bolševikai sakosi tokio pa-
Patvirtino sovietu pasiūlymą, i sipriešinimo jie nebiją. Bet 

; jiems svarbu padaryti taika. 
Ministeris pirmininkas Lte- ^ ^ t u armijos kur-kitm 

yd George vakar kaliojo par-| r e i k a i i n ? 0 S - / 
lamente ir patvirtino žinią,j ,r -jj 

sovietai prisiuntė taikos B 0 LšEVIKAI P A G A M I N € kad 
pasiūlyme talkininkam? 

Tad jis pranešė, Jog keliau
siąs Paryžiun ir tame klausi
me pasitarsiąs su Millerandu. 

Paskui jis pareiškė: "Esu 
pilnas vilties, kad su Rusija 
Ims padaryta taika. To pagei
dauja visas pasaulis." 

Tarybos bus atnaujintos. 

Pagaliaus Lloyd George par
lamente pranešė, kad kuomet 
bolševikai sutinka daryti ar-

LENKŲ PIKTADARYBIŲ 
SĄRAMĄ 

Visi faktai išsiuntinėta talki
ninkams. 

mėton vieton ant vieškelio, 
tarpe Brest-Litovsko ir- Ba
ranovičių, kaip tai lenkai bu
vo pasiųlę. 

Vakar bolševiku lakūnai len
kų linijose pamėtė pranešimų, 
kur įvyks generolų susiejimas 
ir kuomet prasidės armistici
ja. 

Paskui lenkų lakuaai bolše
vikų linijose paskleidė atsa
kymų, kad lenkai su tuo sutin
ka 

Sustojo veikimas. 

Visam karės frontą aptilę 
anuotų baubimai ir kulkas vai-
džių tratėjimai. Sustojęs vi
soks veikimas. Kareiviai ilsisi 
apkasuose arba kitose apsau
gotose pozicijose. 

Nežiūrint aštraus draudimo, 
vietomis lenku kareiviai ima 
susieiti ir draugauti su bolše
vikų kareiviais. 

Prieš tai lenkai oficierai 
kuoaštriansių- priemo

nių. 

Millerand prieš bolševikus. 

-
IŠ LATVUOS PRAŠALINA

MI SVETIMŠALIAI. 

Parėdymą paskelbė premjeras 
Ulmanis. 

Gi sultanas su savo vyriau
sybe pilnai atsidavęs talkinin
kų globon ir dar paragina jis 
talkininkus kuoveikiaus su
varžyti Mustapbos Kernai pa-

PRANEŠAMA, VILLA PA
SIDAVĘS. 

valstijoje dirbama gal tik 10-

Mexico City. liepos 27. — 
Čia apturėta žinių, jog Meksi-

šos veikimą. Nes, sako sulta- j kos plėšikų gaujų vadas Vi-
nas, tas jo veikimas kenkia į Ha jau esąs pasidavęs provi-
visai turkų tautai. : zijonalėš valdžios generolui 

Kad taip, tad" tarpe sultano i Martinez, Chihuabna valstijos 
ir turkų nacijonalistų jau atsr- j kariuomenės vyriausiajam va-
vėrė nepereinamoji prapultis, j t , u l -
Talkininkai tuo tarpu stipriai] 
paiaik„ g r a i k, , * ! . ; , i, ^ |R | N DĮ A N o j p L K J A S | 
tie palengva visur, pazangmo 

ANGLEKASIŲ STREIKAS, 

Londonas, liepos 27. — Rusi
jos sovietų valdžios užrubeži-
nių reikalų komisaras Tehit-
cherin pasiuntė notą talkinin
kams ir Suv. Valstijoms. No
toje padėtas sąrašas įvairių 
lenkų piktadarybių, kokias tie 
atlikę okupuodami Rusijos 

misticiją a r taiką su lenkais,! t e rį torijas ir paskui iš ten pa-
Anglijos vynausyl>ė ir vėl ga- i s i t r a u k d a m i 
Ii atnaujinti sutrukdytas pre- •' ^ ^ n o r i m a ^ k ] a u s i m ą 

kybos klausime tarybas 88 j ̂ ^ * & £ t a i k o s k o n . 
Sl^a" ' ferencijoje. Norima faktais 

Tame klausime tarybos pra-, H^Jyti talkininkams bjaurius 
sidės Londone, kaip veik su- h p n k ų d a r i)Us. 
gryž atstovas Krassln. ^ _ _ ^ ^ ^ ^ _ _ _ ^ 

Gal bus pavartota prievarta. 

Yra žinoma, kad Prancūzija 
atkakliai priešinasi daryti tai
ką su sovietineRusija ir pripa
žinti jos valdžią. Prancūzijai 
rupi atgauti nuo Rusijos seną
sias skolas. 
Čia nuomoniaujama, jog Lio

vei George mėgins perkalbėti 
ministeri pirmininką Milleran-
.J;i pakeisti savo pažiūras j 
Rusiją ir bendrai 88 Anplija 
tarties su sovietų valdžia. 

Bet jei kartais tas nepagel-
bėtų, tuomet, sakoma, Lloyd 
George pavartosiąs prievartą 

M misteriui pirmininkui Mil
lerand vakar tuojaus buvo 
pranešta, jog Anglijos minis
teris pirmininkas prielankus 
padaryti taiką su sovietine 
Rusija, Nes taip jis kalbėjęs 
parlamente. * . 

Tad Millerand tuojaus 
t iškalno pranešė ministeriui 
Lloyd George, jog Prancūzi
ja sutinka stoti taikos tary-
bosna su sovietine Rusija są
lygom: 1. Bolševikai turi pri
pažinti senas Rusijos Prancū
zijai skolas ir 2. Nereikalauti, 
kad gen. "\Vrangel pasiduotų 
bolševikams. 

Millerand sako, jog yra pa
vojingas daiktas gen. \Yran-
geliui patekti bolševikų ran-
kosna. Nes jį gali nugalabinti 
bile bolševikas. Ir už tai atsa
komybės, kaip visuomet, užsi
gintų Leninas su Trockiu. 

Berlynas, tepąs 27. — Lat
vijos preraj€*as Ulmanis pas
kelbė parėdyĮną. kad visi sve
timšaliai apleistų tą sali. 

Parėdymas kažkodėl paskel
btas staiga ir jis palies dau
gel} svetimšaliu, katrie nepa
sirengę apleisti šalį. * 

Latviją turės apleisti ir vo- • Kernai pašos didžiausia vil-
kiečiai, kadangi tą šalis su i tis yra Rusijos bolševikuose. 
Vokietija dar nepadariusi ga- j Šitie baigia karę prieš lenkus 
lutinos taikos. ir po padarymo armisticijos 

Anot depeSos iš Rygos, te- \ gal pasiųsti spėkų turkams na-, k a r ^ ^ ^ 
nai uostan įplaukę keli anglų j cijonalistąms. 
torpediniai laivai. Bolševikai turėjo daug ka-

! j riuomenės Azerbeidjane. Bet 
NUSKENDO ITALŲ LAI- šiandie ten turi vos 1.9.000. 

Indianapolis. Ind., liepos 27. 
I r šitos valstijos anglekasy-

klose ima plesties streikai. Va-

VAS S ū j ą ŽMONIŲ. 

CENZUS GAL SUMAŽINS 
SKAITLIŲ ATSTOVŲ. 

Konstantinopolis, liepos 27. 
— Juodose jūrėse, arti Bos
foro pertakos, vienas italų 
karės laivas užplaukė ant po
vandeninės minos ir nuskendo. 
Su laivu žuvo vienas oficieras 
ir 18 jurininku. 

Kitk 32,00q „perkelta 
frontam 

lenku 

GRAIKAI NEPAĖMĖ 
* RIANOPOLIO. 

AD 

Sons 
- graikų kariuomenė dar ne 

Kaukaze bolševikų teritori-; p ^ | Trakijos miesto Adria-
jas yra apleidę visi ameriko-j nopolio. Pranešama, jog del 

to miesto seka mūšiai. Civilė 

TALKININKŲ MISIJOS 
VARŠAVOJE. 

Varšava. liepos 27. — Pran 
euzų ir anglų misijos, kurios-
na ineina 9 žmonės. 

nai, išėmus vieną Teleyfan iš 
New Yorko. Tasai Kaukaze 
pirkliauja. 
Azerbeidjane totoriai vis dar 

kelia sumišimus prieš" bolševi 
kus. 

Visos šalies anglekasių or
ganizacijos prezidentas Lewis 
paskelbė, kad visi principai, 
sulig ka'tru bus sutaikinti Ill
inois valstijos anglekasiai, tu
rės paliesti visos šalies mink
štų anglių kasyklų darbininku, 
organizaciją. Sako, jei Illinois 
apskričio anglekasiams bus 
pripažinta nauja, didesnė už-

27.) mokostH»r-fo* -trečy-bai padtr-
ryta ir kitiems visur kitur. 

Kitaip visi minkštųjų ang
lių kasyklų darbininkai pa
kels streiką. 

Adrianopoiio valdžia žada pa
siduoti graikams. 

BELGAI ATGAUNA SAVO 
KNYGAS. 

PADEREWSKI LONDONE. 
Londonas, liepos 27. čia at-

atvyko I vv'ko lenkų atstovas Paderevvs-

Talkininkų komisija ieško 
knygų Vokietijoje. 

Naujas anglinis krizis. 

Pirmiau truko anglių, g' 

Varsavon. Ir tuojaus pradėjo 
konferuoti su lenkų vĄ-riausy-
bės nariais. 

Iri. Su Anglijos valdininkais 
jis konferuoja Lenkijos likimo j knvgyna 
klausime. 

Londonas, liepos 27. — Bel-
ijos mieste Louvain garsus 

sunaikintas karės 

S 

NAUJAS LENKŲ KABI
NETAS. 

metu. Daug knygų buvo iš
gabenta Vokietijon, gi dar 

Naujas kabinetas čia yra j daugiau išvogta, 
į žinomas, kaipo norintis taikos j Aną dieną iš Vokietijos jau 
i ir stovintis už taiką. Kabinę- • sugrąžinta 10.000 knygų. Ki-
į tau inema įvairių partijų žmo-. tų knygų po visą Vokietiją 

nės. j paieško talkininkų atitaisymo 

i t i n f i ? *»+s;i/\l7-s!ioc- c o v n fiT."-

Xe, fį£į Anglijai yra 
t>us daiktas nors kartą 

Washington, liepos 27. — 
Sulig cenzo raštinės, kaikurios 
valstijos gal neteks po du ir 
vieno savo atstovų kongresan. 
Tas įvyks todėl, kad tų valsti
jų gyventojų skaitlius nepadi
dėjo sulyginant su kitų valsti
jų gyventojais. 

Gali netekti po du atstevu 
valstijos: Indiana, Iowa ir 
Missouri. Po vieną Illinois, 
ŠOntucky, Maine, Maryland. 
Nebraska, Vermont ir Virgl-
nh. 

LIEPOS 27. 1920. 

GRAIKAI VAROSI PIRMYN 
TRAKIJOJ. 

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

Cbicago su priemiesčiais. — Gra
žus oras ir šilčiau šiandie ir ry
toj. 

Temperatūra vakar augftčiausia 
67 d., žemiausia — 61 1. 

Ar tik nebus paimtos turku 
bulgarų spėkos. 

Atėnai, liepos 27. — Jafar 
Tayar spėkos, graikų išjudin
tos iš miestelių kuone su
mišime bėga nuo maršuojan 
eių pirmyn graikų koliumnų. 

Iš visų pusių turkų-bulgarų 
ginkluoti būriai atsimeta ant 
Kirk-Killisse. Graikai paėmė 
Lule Burgąs, pietrytuose nuo 
Adrianopoiio. 

Graikai tikisi paimti nelai 
svėn turkus-bulgarus ir patį 
Jafar-Tayar, kol tie pasisiek-
sią Bulgarijos rubezius. 

Kaip žinoma, senian Jafar 
buvo paskelbęs, kad jis gyvas 
nepasiduosiąs graikams. 

Ministeris pirmininkas yra 
galicijonas. 

Ministeris pirmininkas vos į 
Varšava, liepos 24 (suvėlin-'' šiandie čia atvyko iš Galicijos, | 

ta.) — Kaip tik čia buvo pa-] kur turi dvarą. Valstietiškai 
skelbta žinių, kad bolševikai! apsitaisęs, su minkšta mars-
sutinka su lenkų pasiųlymu j kinių apykakle, be jokio kak-
daryti armisticija, tuojaus | laikraščio Dėvi augtais aulų 

komis 

JUGOSLAVIJA KrVTRčIJA 
SI SU ITALIJA. 

naujo koalicijinio kabineto na
riai užėmė savo ofisus. 

Naujan ministeriu kabine
tan ineina šitie žmonės: 

Vincent "VYitos, valstiečių 
partijos vadas ir buvęs seimo 
pirmininkas, mmisteris pirmi
ninkas. Ignaco Daszynski, so
či jalistų vadas, vice-premjeras 
(ministerio pirmininko asis
tentas). Kunigaikštis Eug. Sa-
pieha, nžrubežinių reikalų mi
nisteris. Gen Lesniewski — 
karės ministeris. Wlad. Grabs-
ki, buvęs premjeras, iždo mi
nisteris. M. Skulski, taippat 
buvęs premjeras, vidujinių 
reikalų ministeris. 

Tai taikos kabinetas. 
Be to įvykintos atmainos ir 

kituose lenkv; naminių reikalų 
ofisuose. 

batus. 
Šiandie jis kalbėjo seime. 

Turi pasitikėta savomis spė 
komis. 

Paryžius, liepos 27. — Tries
te trys, italų oficierai riaušių 
metu įsilaužė Jugoslavijos pa
siuntinystėj nutraukė nuo 
lango jugoslavių vėliavą iriš-

, metė laukan. Riaušininkai vė-
\\ įtos kalbėdamas seime pa- .. , . . . , 

. « . - . * ~ 4 ±* r . nava sudraskė skutus ir su-reiškė. jog naujoji vyriausybė į mindžiojo. pasirengusi padarvti taiką na 
remta teisvbės ir laisvės prin-1 D a b a r J»f?oslaviJa reikalau-
cinais, kitaipgi visa tauta ga- • ->a I t a h - i o s v i e 5 a i Pasiaiškinti 
Ii susijungti kovon už r e spub l i - l r atsiprašyti už įžeidimą vė-
kos nepriklausomybę.^ , ! Iiavos. 

Jis sakė, jog Lenkija turi : 
teisių laukti pagelbos nuo tai-1 K I N I J A ATSISAKO MOKfi-
kininkų įvykus didžiam pavo-! TI SENA RUSIJAI ATLY-
jui. Bet šalis visųpirma turi} GINIMĄ. 
remties nuosavomis spėkomis i 
nelaukiant perdaug pasalinės j Pekinas, liepos 27. — Cia 
pagelbos, nežiūrint jokių ap- oficijaliai paskelbta, jog Kini-
linkybių. ja atsisako tolesniai mokėti 

Tad nauja lenkų vyriausy-' Rusijai prigulintį kasmetinį 
bė darys su bolsevisais armis- '• atlyginimą iš laiku bokserių 

šiandie d a ' aršiau. Neišveng-
tinas šalyje anglinis krizis. 

Illinois kasyklų anglių bu
vo pristatoma šįaurvakarams 
ir Naujajai Anglijai. Taippat 
daug buvo išvežama į uzrube-
žius. 

Šiandie to visa nėra viskas 
sustojo. 

Ve kodėl pakyla anglinis 
krizis. 

Gi reikia atsiminti, kad pa
čios Illinois valstijos industri
jai ir patiems . gyventojams 
anglys būtinai reikalingi. Nes 
nepertoliausia ruduo. Žmonės 
neturi anglių ištekliaus. 

Kas bus, kas nebus, bet an
glių pabrangimo reikia tikė-
ties. Pabrango maistas ir kito
kie daiktai. Tad kaipgi gali 
but kitaip su anglimis 

Vargiai tam pagelbės ir pas
kiriamas šaliai viršininkas 
tvarkyti anglis. 

New York, liepos 27. —Gau
ta žinių, jog lenkai pačioj 
Lenkijoj yra nužudę 348 žy
dus. 

ticiją, paskui taiką. sukilimo 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver-

tė mainant nemažiau $25.000 lie
pos 26 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.80 
Xietuvos 100 auksinų 2.50 
Vokietijos- 100 markių 2.50 
Lenkijos 100 markių • .64 
Pr̂ incuzijos už 1 doMerį 12 fr. 95 
Šveicarijos už 1 dolierį S fr. 76 
Italijon už 1 dol. 18 1. 00 

-s 

META1-V0L V. No. 176 

i va'.st 
yje kasyklų. Visos kitos ka 
syklos uždarytos. Streikuoja 
darbininkai. 

Po nepavykimo sutaikinti 
darbininkus ir juos perkalbę 
ti grįžti darban, streiko klau
simas pavestas pačiam prezi
dentui AYilsonui. 

Spėjama, jog prezidentas iš-
naujp darban pakvies anglinę 
komisiją ir jai paves kaip nors 
sutaikinti darbininkus ski
riant jiems didesnę užmokestį, 
ar kaip kitaip. 

Gali sustreikuoti visi angle
kasiai. 

I 
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D R A U G A S Antradienis, liepos 27 1920 

i * 

UKTUVIV KAIALIK V D£t>'RASTIS 

"DRAUGAS" 
t m a kasdien* išskyrus nedėldienlas. 

P K i ; M > ! l ; . \ i ( . > KAINA: 
CHICAGOJ m IžSIESfYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metu . . . .# . . ,_ . 4.00 

6UV. VALST. 
Metams $4-00 
Pusei Meto 5.00 

Prenumerata mokasi lškalno. r a i 
kąs skaitosi nuo užsiračymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sti isperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus j 
registruota laišką. 

"Drangas" Pubkshing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, EI 

Tel. McKinley 6114 

rė skyle, per kurią išbėgo ne
mažiau 10 tūkstančių dolierių. 

Kuomet dabar Lietuvos At
stovybė Amerikoje prisiarti
no prie Tauics Fondo "Dė
lei Lėšų Suradimo Valstybi
nei Akcijai Amerikoje", tai 
mes, neturėdami didelio auto
riteto, bet turėdami šiokio-to-
kio prityrimo, klausiama sa
vęs, ar beliks kiek Tautos 
Fonde skystimo, kaip trečia 
skylė pasidarys tame bertai-
nije. 

Federacijos Seimas. mainos. Tautos Fondo reika
lus, sulig naujos konstitucijos, 
kuri inėjo į galę nuo sausio 

•! Z. 

Kun. Žilius ir Tau
tos Fondas. 

Tautos Fondas. 

įg 

Lietuvos Misija Amerikoje 
gana daug rūpinasi Tautos 
Fondu. Ji išvadžioja, kam tas 
Fondas turėtų suvartoti kata
likų aukotus pinigus. Fondo 
nariai ir valdyba mintija, kad 
pinigų suvartojimas taikytųsi 
prie aukotojų noro, išreiškia-
.mo seimuose, posėdžiuose, 
kuopų rezoliucijose ir kitais 
budais. 

Jeigu Tautos Fondą prily
gintume bertainukui pilnam 
brangaus skystimo, tai asme
nis užimančius augštas vielas 
tarp Lietuvos valdininkų reik-! t u v <* valdininkus. 
tų pavadinti gręžtais. Priva- | T i k t a i sugręžintą 

Kun. Žilius viename Ameri
kos Lietuvių Tarybos surin
kime pasisakė žadąs parašyti 
knygutę apie Lietuvos ribas. 
Visiems ten buvusiems pasi
rodė, kad tematąs geras ir 
naudingas. Visi padrąsino 
kun. Žilių rašyti. 

Parašęs savo knygutę kun. 
J. Žilius jos rankraščio Tary
bai neparodė, bet atspausdino. 
Išėjo 20 puslapių neestetiškai 
pakrikdintos spaudos ir du 
žemlapiu. Už tą knygutę kun. 
Žilius iš Tautos Fondo parei
kalavo netoli 800 dolierių. 

Tai taip-gi buvo grąžtas j 
Tautos Fondo šoną, bet tas 
grąžtas buvo privatinis. Kietų 
Tautos Fondo šulų jis nejgrę-
žė. Kun. Žilius grąžtą dabar 
padavė p. Vileišiui. Šitam bu
vusiam Lietuvos ministrui ir 
jos atstovui Amerikoje gal ir 
pasiseks išgręžti dar vieną 
skylę Į Tautos Fondą. Jo vai 
dyba labai gerbia augštus Lie 

tiems Amerikos lietuviams, ku
riems gdli būti iš to ir nema
žai naudos, ir todėl rods šiems 

!••;.-(•>, LictUV«)> A l S t u V y ' ; 

norėjo išsižadėti pačių fondų 
paramos. Yra daug reikale, 

Pranešu visoms Gerbiamoms Sąjungoms, Susivieniji-į 9 dienos, šių metų, "veda-kuriems lengviau leisti nuo 
m&ms, Draugijoms ir šiaip organizacijoms, kad Amerikos Lie Tautos Fondo Valdyba ir Lie- pačių Amerikos lietuviu so-
luvių Rymo-Katalikų Federacijos Seimas šiemet bus 30 Rug- tuvių Rymo Katalikų Federa- rinktos lėšos, negu vio.i tik i 
pjučio iki 4 Rugsėjo Waterbury'je Conneetiomt valstijoje. cija. Panašiu būdu persikeitė .valstybės lėšos. Klausimai de- j 

Visos organizacijos, priklausančios prie Feč .racijos msi-'įr Neprigulmybės Fondo pa-įlei- Lietuvos pripažinimo Su-j 
džiamos išrinkti savo atstovus ir apie juos pranešti Federaci- ujimas, ku r g a į stačia* lapo vienytose Valstijose, dėlei j 
jos raštinei. ;ij£orpo r i lotas j Amtrikos Lietuvos santikiu su Amerika! 

Visus išrinktuosius delegatus nuoširdžiai kviečiame i po- L i e t u v k T ^ į ^atoKo* i labiausiai privalo rūpėti pa 
sėdaus, visus svečius — j iškilmes, kurių bus Seimo laiku. L ^ į . ' 

Kun. P. Bučys, Įietuvos Šelpimo Fondas, 
Fed. pinn į kurio apyskaita nuo spalių 1 

jsy • —;dienos, 1914 m., iki*birželio 20,!reikalams daugiausiai turėtų j 
MCTIIl/nC ITCTnUYDČC AUCDIIfniC DDAMCČIMAC i 1 9 2 0 *"•> >'ra ^ P ^ i '"^aujie- i aukoti patys Amerikos lietu ! 
U C I U I U O A 101 U i I D t O AlflCmKUJL r n A n w l m A 0 t i n o s e ' ^ visados bnvo vien tik'viai. Be to, čion susirado kita j 

partyvia orgonisaeija. Liku- į priežastis, dėlei kurios Lietu- į 
- , , . , . « ,. . . . . • .. , . . . . T . 'šias savo lėšas, £i\G20.38. Lie- j vos Atstovvbė rodėsi teisėta 
Dėlei lesų suradimo valstybi-, reikalavime del ingipmo ;L*.; ^ ^ ^ F o n d ; i s p , v e d ę s : i š T a u t 0 , F o n d o l a u k t i j . 

nei akcijai Amerikoje. j tuvai nepriklausomybes. L p a r v e ž t i L i e t u V o ! 1 K. £ * j bos. Kaip matyti iš Tautos 
Nustatydamas šiaip savoj Jauskui ir įsakęs jam, pasita- i Fondo apyskaitos, Tautos, 

Rods neira nieko gražesnio,! tikslą, Tautos Fondas aiškiai j mg s u pp. Andrium Bulota, Fondas turėjęs iki sausio 1] 
kaip augantis ir plėtojantis: turėjo omenyje visą Lietuvą, | Step. Kairiuni ir Pranu But-; dienos, 1920 m. 414,274.S5 dol.,; 
lietuvių visuomenės darbas.; kaipo valstybę ir tesirupinda-ikuin. pavesti tokiai draugijai,; o išlaidų 380,490.37 dol. Jeigu' 
Visos lietuvių draugijos, ben- ; m a * Lietuvos nepriklausomy- jarba organizacijai, kurios ui-j skaityti, kad iki sausio 9 die-j 
drovės, fondai, tarybos, sąjun-j '>e aukavo lėšas Įvairioms įs- [daviniai atatinka Lietuvos'nai išlaidos buvo ma/.daug ly-| 
gos, federacijos yra reiškiu taigoms, kad" veikiai išgavus • šelpimo Fondo tikslams. gios pajamoms, ta ' minėtoji į 
šio darbo apsireiškimu. Juo tą nepriklausomybę. Iš Tau-! Jfinigai pavedami ne.kokiai Uuma ir galima butų paskai-
plačiau eina šis visuomenės Į tos Fondo prisiųstųjų atskai-jnors valstybės ištaigai, ne ra-ltyti , kaipo pinigai, kurie ga-i 
darbas, juo daugiau yra šių tų matyti, jog 1915—1918 m. | Čiai valstybei, bet keletai žmo- Įėjo būti apversti sulig seno-
įvairių visuomenės jstaigų, tuoj šelpimo fondas yra išdavęs'nių, kurie, tarsi, Lietuvos var-
daugiau pradeda aiškėti ir vi- Į apie 92,000 dol., o Laisvės Fon įdu privalo nustatyti kokiai or-
sos Lietuvos, kaip valstybės,! das iki spalio 1 d. 1918, 28. jganizaeijai tie pinigai pavesti, 
tam tikras darbas. Iš visuo-|443 dol. (paskesniųjų apys-j Liet. Kaud. Kr. Rėmėjų Drau-

NAUJA KNYGA 

BIBLUOS 
TYRINĖTOJAI 
Ka manyti apie juos? 
Kas nori susižinoti apie J 

Biblijos Tyrinėtojus" arba 
f"Biblijos studentus". Įsiūkite 
{šią knygelę. 

Kaina 10c. 
lir 2c. prisiuntimas. Galima siij-| 

s t i ženkleliais. 
Adresas: 

"Draugą*" PubL Oo. 
1800 W. 46th Str. ' 

Chicago, OI. | 

gijai nebereikėjo ieškoti nau-
Fondo ;o budo, kaip pinigai išdalinus 

čiu grąžtu Tautos Fondo šu
lai nepergręžiami. 

Kilus sumanymui patuštinti 
Tautos Fondą anksti pavasa-

4flje 1919 metų pavartota go
riausias biurokratijos grąžtas. 
P. Augustinas Voldemaras, 
Užrubežinių Lietuvos reikalų 
ministras, mųs tėvynės dele
gacijos pirmininkas Paryžiuje 
atsiuntė raštą tėvynės nepn-
gulmybės vardu sakanti, kad 
Europoje Lietuva pinigų turi 
užtektinai, kad visas Ameri
kiečio; aukas reikia suvartoti j 
Amerikoje. Jei čionykščiai j 
fondai nepasigailėsią $60.000 
p. Byior'o rodomoms išlai
doms, tai Amerika pripažis 
Lietuvos neprigulmybę. 

Tas storasis grąžtas pada
rė didelę skyle Tautos Fonde. 
Iš jo išbėgo 40 tūkstančių do
lierių ir Amerikos pritarimas 
Lietuvai taip užsirauko 

bertainu-
ką veikiai priseis visai išmes
ti. Jau užeina sausieji laikai. 

Dramos Kursai. 
Turi Lietuviai Chieagoje a-

pie dešimtį pradinių mokyklų, 
tūri mergaičių Akademiją, tu
ri muzikos konservatoriją. 
Prie tos eilės prisideda dabar 
Diamos Kursai. 

Rymiečiai sakydavo: " l r r i -
tabile genus vatom", t, y. 
greit supykstanti pranašų gi
minė. Pranašais Rymiečiai va
dindavo artistus ir poetus. 
Lietuviams priseina dar kar
tą matyti lį, ką buvo paste
bėję Rynn^tiai. Kaune nesu
sidaro rimto artistų būrio dėl
to, kad kiekvienas šnarpščia 
traukdamasis į kitą kraštą. 

Todėl tuo didesnis džiaugs
mas, kad nuo senai gyvenan-

jog j tis Chicagoje p. J . Balsis su-

menės jstaigų vystosi ir pla-| kaitų aš nekliudau), 
tesnis valstybinis darbas. Ga-J 1919 metais Tauto; 
Įima pasakyti, jog iš "Lietu-;konstitueija tapo permainyta Lietuvoje: jis buvo naiodytas 
vių Komiteto Nukentėjusiems j ir be minėtų dviejų tikslų (šel- i jau Lietuvos Šelpimo Fondo, 
dėlei Karo" išaugo pamažu jpimo ir politikos) buvo pridė- \ Tokiu būdu šių motų pra-
Lietuvių Taryba, paskui Lie- j tas ir trečiasis (kultūros), bu-Ežioje tarp Amerikos lietuvių 
tuvos Valstybės Taryba ir to-; tent Tautos Fondas apsiėmė I nustojo gyvavusios ištaigos, 
liau jau Seimas. Todėl visos! "remti Lietuvių mokslo, dai-j kurios *>k»lu galėjo bati ben-
lietuvių visuomenės jstaigos, o j lės ir švietimo įstaigas, kaipjdri visos Lietuvos vaisrybės 
ypač kurios tur skaistų ir gra- Lietuvoje taip ir Amerikoje,; reikalai. Lietuvos Lais\es Pa
žų tikslą pagelbėti Lietuvos, j by tik tos įstaigos reiktų ka- ^kola pasidarė vienai iniu dar-

talikystės ir lietuvystės dva l>"< vedamu ne paitijiniais, 
šioje ir reiųti gabius ir ta- j bet platesniais valstybinio dar 
lentingus moksleivius". Be .to p*> dėsniais. 
ir pačioj Tautos Fondo orga-: Tečiau perėmusi nuo Fkze-
nizacijoj įvyk6 svarbios at- įkutyvio Komiteto atstovavimo 

kaip valstybės, kūrimui, negal 
but smerkiamos, bet tik viso
mis pajiegomis palaikomos. 
Prie šitokių įstaigų be abejo
nės reikia priskaityti ir esa
mus Amerikos lietuvių įvai
rius fondus. 

Tautos Fondas arba Lietu
vos Neprigulmybės Fondas, j S 
kaip tat rodo ir patys šių js-1S 
taigų vardai, turėjo savyje į § 
platesnio darbo reikšmę, .ne-[K 

šios konstitucijos tik dviem 
tikslams, būtent Lietuvos su-
šelpimui ir jos nepriklausomy
bes apginunui. 

Šiaip nusimanydama, Lietu 
voį Atstovybė po kelius kartus 
buvo atsikreipus prie Tautos 
Fondo, prašydama tai suteikti 
pagelbą pargabenimui Lietu
von kai-knrių piliečių, kurie 
patys iš savęs negali to pa
daryti, tai praplatinimui tarp 
Amerikiečių tam tikros advo 
kato Chandlerio knygelės, ku
rioj buvo timkamai ginama 
Lietuvos nepriklausomybė A 
merikos Senate, tai pagaliau 

(Pabaiga bus). 
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Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai THrur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
1 keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nanties. Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina Tisus. 

MASTER SCHOOL 
1W V. SUte Str. 

Kampos l a k e str. ant 4t« tobsj. 

BR. J. SfflNGLMAN 
GjptdytojatirChinfffas 
Ofisas 4010 W. 13 St 

T n f 4» Oocot 
Bes. 1SM W. « • , M B — I 

Teifos— Cle«o*NSt 
Ofiso Oteero U 
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Telefonas Bosderard »1M 

DR. C KASPUTIS 
DSHTISTAS 

SW1 S. HaJsted 8Cr. 
VALANDOS 9— lt A. O. 
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iš jos išsikraustė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus veikėjai, 
jog valdžia sustabdė Katalikę 
Tarybos sumany^jį j>ašelpos 
siuntimą i Lietuvą. Tai tiek 
padarė pirmas grąžtas. 

Prireikė iš Tautos Fondo 
dar keletą tūkstantėlių. Pri
reikėjo kaikuriems Amerikos 
laikraštininkams tapti genero
lais ir gauti karališkas algas 
Bet Tautos Fondas p. Volde
maro grąžto jau neprisileido. 
iaHa kitas augštas valdinin
kas pulkininkas Gedgaudas 
Paryžiuje padarė sutartį su p. 
Swarthout?u. Jis tapo paskir-
trs. ir pulkininku, kun. Ždais 
pranešė, kad p. !Swarthout ge
nerolas. Kai-kurie vyčiai, uo
lus protestantų organizacijos 
Y. M. C. A. nariai, turėdami 
daug tikėjiminio prityrimo, p 
Swartbout?ą pakrikštijo Juo-
dodžiu. Tas viskas buvo daro
ma reikalu Vilnių atgriebti, 
Lietuvos armija sustiprinti ir 
3eHo, kad Lisfuvos Mihtnrč 
Misija to reikalavus. Jokios 
Miiil-arės Lietuvių Misijos ta
da Amerikoje nebuvo, l>et bu
vo antras biurokratiškas grą
žtą*. Jis Tautos Fonde pada-

taria :n nesenai atvažiavusia 
i Ameriką p-le Une Babickaiie 
ir surengia bendrus Dramos 
Kursus. 

Kursai žada būti prieinami 
visiems. Jstojant nereikės ro
dyti nei kokių diplomų. Kas 
jau lošia lietuviškose mėgėjų 
scenose, tas perėjęs Dramos 
Kursus loš dar geriau, nes 
juose patirs, kas tai yra dra
matiškoji dailė, išmoks žodžio 
ir veiksmo plastikos. Kursuo
se Ims mokinama ir grimuotis, 
bus suteikta naudingų žinių 
apie scenos, techniką. Xebus 
praleista nei solfedžio, t. y. 
skaitymas iš gaidų. Kursų mo 
kiniai susipažįs su stambiau
siais pasaulio dramatiniais 
veikalais. 

Visas mokslas tęsis tris 
mėnesius po du kariu į savai
tę. Jis bus vakarais, kad juo-
mi galėtų naudotis ir einantie
ji j darbą' asmenys. Mokestis 
už visą mokslą 20 — 30 dolie
rių. Gabiuosius mokinius žada
ma palengvinti sumažinant m« 
kęst į, arba ir visai paliuosuo-
jant. 

Drauge su Dramos Kursais 
ten pat bus mokinama ir ko-

gu kaip kokia paprastoji drau-'. I 

SIUSKITE PINIGUS IN LIETUVA s 

I 

gija. Šių įstaigų tikslas buvo i 2 
apėmęs Lietuvą, Jos rėmė tat, j i 
kas brangiausia, būtent, jo= i g 
neprigulmybę. Amerikos lietu-!S 
viai yra rėmę šiedu fondu,! g 
kaip ir Lietuvos Šelpimo Fon- į s 
dą, ir as manau, jog neatsi-įjg 
ras šiandie nė vieno lietuvio, i s 
kuisai drįstų užginčyti, kad 
tie fondai didžiai daug gero 
yra padarę Lietuvai. Iš to aiš
ku, kad fondų darbas, kaip jis 
buvo iš pradžios varomas, bu
vo didžiai pageidaujamas ir 
Lietuvai naudingas. 

Teciau laikai mainosi, mai
nėsi ir patys fondai. Pirmoj 
Tautos Fondo Konstitucijoj 
pasakyta: "Tautos Fondas, is 
teigtas .Lietuvių Politiškojo 
Seimo Chicagoje 21—22 rugsė
jo, 1914 nų, turi dvejopą tik | 
slą: labdarybės ir politikos.;! 
Jisai šelpia Lietuvą kiekvienai ; g 
didesnei nelaimei ištikus, ypač- ft= 
gi nukentėjusiu-; nuo .šios karės; I 
livai remia teisėtus lietuvių-g 

kių Tikimės, kad kursų vedė- g 
jai nepasiduos blogam norui g 
daug pelnyti iš nepadorumo, 11 
ir kad Dramos Kursai bus ii-;£ 
kra to vardo verta mokykla, | | 
o ne pavojingų sueigų vieta. Į E 
Mokyklos garbės tyrumas yra 1 
geriausias jos pasisekimo šal-ff 
tmis. ;g 

Užsirašyti į Kursus galima r 
pas p-lę Unę Babickaitę 4fi')1 g 
Michigan A ve. (Drexel 1525) :§ 
rytais nuo 10 iki 12, ir vaka-js 
rais nuo 4 iki 7. Pas p. Balsį g 
670 W. 18-th st., (Canal 4652) ; | 
nuo 9 ryto per visą dieną. £ 

Nuoširdžiai linkime gero pa-; s 
sisekimo! 

P E R 

ivision St Bank 
KOL MARKES DAR PIGIOS 

S 

Siunčiame pinigus į Lietuvą sulig žemiausio dienos kurso, greitai ir teisingai. 
c:us aplankymą pinigų dastatome į kaip greičiausią laiką. 

Parašas daran-

TAIPGI SIUNČIAME PINIGUS Į LISTUVO S IR VOKIETIJOS BANKAS DEL ATIDARYMO 
TAUPYMUI SĄSKAITAS, UŽ KURIUOS GAU NAME KNYOUTBS A&& tAUVT>lTTM(T&. DU 
0DAME SPECIJALIŠKĄ KURSĄ ANT DiDELIŲ SUMŲ. 

Parduodame Markes, Rublius ir kitų pinigus kaip pigiausia. Taippat perkame kitų tautų pinigus 
ir mokame aukščiausias kainas. NE PIRKITE AR BA PARDUOKITE MARKES KUR KITU&, PA
KOL NEDASIŽINOSITE ARBA PALYGINSITE SU KITAIS, MŪSŲ KAINAS. Tas yra labai svar
bu, nes mes žinome kad užsičėdvsit pinigų. ATEI KITĘ IR PERSITIKRINKI*. C 

Jeigu norite važiuoti i Lietuvą, parduosime laivakortes ant geriausių laivų. Mės visada turime 
gana vietos del grįžtančių i Lietuvą> Taipgi užsiimame dastatymu Jnsų daiktų (hagažans) ant gtv 
ležifikelio stoties. 

i 

* 

'Šu tisais reikalais užeikite ar rašykite 

Su pagarba, 

' JUOZAS M. BALTIS. 
Vedėjas Pinigii Siuntimo Skyriaus. 

Division State Bank 
• 

2749 W. Division St , near California Avenue, 
(arti Hnmboldt Park), Chicago. m. 

įtgų Siuntimo Skyriaus valantis: nuo 9 vai. ryto iki 5-tai vai. p© pi«»t rtorninkaia Ir Subato-
:ni? visą dieną iki 8-tai vai. vakaro. Nedėliorais nuolO-tos vai. ryto iki 3 čiai vai. po piet. 
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svečias iš Lietuvos, gerb. kun. 
Juozapas Meškauskas, 2emai-
eiii Dvasinės Seminarijos pro
fesorius, ir daug suteikė žinių 
iš tėvynės^Lietuvos. 

Liepos 19-tg, dien$, š. m., 
{Vyko prakalbos, kuriose kun. 
J. Meškauskas kalbėjo apie 
dabartinį Lietuvos socijalj ir 
ekonominį stovį. Ragino ir A-
merikos lietuvius prisidėti prie 

' to darbo, pirkti valstybės pas
kolos bonus, dėti pinigus Į 
pramonės bankus. Papasakojo 
taip-gi ir apie rinkimus į St-
Seima, apie tai, ką žmonėms 
žadėjo krikšč. demokratai, so-
cijal-demokratai ir kitos par
tijos, kokius . atsišaukimus, 
proklemaeijas dalino , ir tt. 
Kada pasakojęs krikšč. demo
kratų veikimų Lietavoje pap
rašė aukų, roselandieeiai ne
paliko kurčiais. • Jų gausios 
aukos rodo pilną ir nuoširdų 
pritarimų tiems veikėjams 
Lietuvoje, karių programa ir 
darbuotė yra paremta Kris
taus mokslo dėsniais. 

Per prakalbas aukojo se
kantieji: P. Paznokas 25 dol., 
J . Daukšas 5 dol. Po 1 dol.: 
S. Dameliskis, A. Podžiunas, 
F. Kelsas, A. Laučius, A. Ste
ponavičius, J . Norkus, F. Šla
pelienė, F. Šiaudienė, P. La
banauskas, V. SJasevičienė, J. 
Pamandukas. J. Kuizinas, A. 
Likša. A. Nekrašas, J . Paliui-
kis, P. Stkauskas (f), V. Nie
kus, A. Šilius, J . Stančius, V. 
Abionavičius, D. V. Labasevi-
čius, J . Jančius, L. Kliusas, 
J . Petkus, J . Vąlančiunas, J. 
Jurgaitis, M. Kraujalis, J. Mo
ckus, S. Vickutis, F . Basnas, 
J . Mockus ir V. Galeckis. 

Viso labo Lietuvos krikš-
čionims-demokratams surinkta 
88 dol. 37c. 

Antru atveju kun. prof. 
Meškauskns kalbėjo apie mok
sleivius ir apie Žemaičių Se-
irTnarija. kad ji yra karo rae 
tu apgriauta ir reikalinga pa
taisymo, nes kitaip daugelis 
klierikų žiemų turi Salti. Ir 
tam tikslui roselandieeiai su
dėjo aukų 25 dol. 92c. 

Viso labo tose prakalbose 
tėvynės reikalam* ir katalikiš
kai mokslo ištaigai Roselando 
lietuviai sudėjo 114 dol. 29c. 

Smagu rašyti ir linksma 
skelbti visuomenei tokias ži
nias. Šitas tėvynės atjautimas 
ir sudėtos aukos jos reika
lams rodo, kad roselandiečių 
lietuvių katalikų širdys nepa
liauja plakti tyra tėvynės mei
le. 

Adolfas. 

APIE KELIONE AMERI
KON. 

Dideli' garbė buvo padaryta 
.Miuius, Roselando lietuviams,! Sulig Amerikos valdžios pa-
kada mūsų kolonijų atlankė skelbimo, nuo 1 dienos liepo; 

pasinaikino reikalavimas nuo 
Amerikos valdžios leidimo no
rint iškeliauti iš Amerikos. 
Nuo dabar visi svetimželniai 
norinti išvažiuoti iš Amerikos, 
turi pasportų dėlei kreiptis 
prie savo valdžių atstovų. A-
merikos valdžia reikalauja nuo 
visų tiktai užsimokėjimo mo
kesčių — "inconie t a s . " Tai
gi lietuviai nuo dabar dėlei 
pasportų gavimo turės kreip
tis prie Lietuvos Atstovybės 
Amerikoje. 

Amerikos valdžia savo pilie
čiams pakėlė pasportų mokes
tį nuo $2.00 iki $10.00 ir atei
viams už vizaviinų pasportų j 
Amerikų. 

Daugelis Amerikos lietuvių 
nori parsikviesti saro žmonas, 
vaikus, senus tėvus ir kitus gi
mines iš Lietuvos. Tokie jų gi
minės pirmiausiai turi duoti 
padaryti 6 fotografijas 2x3 
colių didumo pasporto priren-
gimui ir kreiptis prie užs.enio 
reikalų ministerijos, Kaune, 
kad gr.utų pasportų feeliavi 

"Apie vienas nuli jonas vai 
kų tarp keturiolikos ir šešio 
likos metų," sako Suv. Vals- f 
tijų Darbo Departamento Vai- g 
kų Biuras, "apleidžia mokyk-
las kasmet ir eina ieškot dar
bo." 

Knygutėj "Advising Chil-
dren in their Choice of Occu-
pation and Supervising the 
Working Child" Biuras apra
šo, kas atsitinka tiems -vai
kams ir duoda patarimus, kaip 
jie gali tinkamai pradėti gy
venimų. 

Mažai vaikų gauna pagelbos 
nuo tėvų kaslink suradimo 
tinkamo darbo, nes tėvai pa
tys nežino kur ir kokį darbų 
vaikai gali rasti, arba kų vai
kas tinkamiausiai gali atlikti. 
Tankiausia, vaikai pradeda be 
tikslį ieškojimų, eidami j dirb
tuves, krautuves, raštinyeias 
ir skaitydami skelbimus. Di
desnė dalis tų vaikučių gauna 
darbus, kurie nereikalauja ga
bumo ir neturi ateities. Kiti 
visuomet maino vietas ir galų 
gale nepajiegsta dirbt prie pa 
stovio darbo. Kiti randa dar
bų, kurį jie fiziškai negali at
likti. Kiti vaikai apleidžia mo
kyklas, bet negali ieškoti dar
bo, nes įvairių valstijų istaty-

inNHHiiimiftiiiiiiiiiiiititinifiiiiiiiiuifiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniimifi 

DAUGIAU 

BARGENU 
= Didelis numušimas kainų per šias 

| PASKUTINES DIENAS 
i Išėjimo iš Biznio 

i Jono Balnio ir Pundino 

I P~e~t, 

mui į Amerikų, kurį gavę turi mai draudžia vaikams, netu-

GARY. IKD. 

Lietuvos Vyčių 82 kuopa-ren-

kreiptis prie Amerikos kousu-
lio Rygoje, kad gauti vizų, už 
kurių reikės* užmokėti $10.00, 
paskui pas Vokietijos konsulį, 
vėl Kaune, kuriam už vizų rei
kės užmokėti 300 markių (pa
gal dabartinį kursų apie $10.-
00), jei kelionė bus per Ham
burgu, o jei per Daniją ar 
Francijų, tai ir tų šalių kon
sului vizos yra reikalingos. 
Eenkų konsulio viza ir bus rei
kalinga. (Kaip bus Lietuvos-
Amerikos laivų linija tarp 
Klaipėdos ir New Yorko, tai 
l.eikės vien tiktai Amerikos 
konsulio vizos). 

Laivų kompanijos Europoje 
nepriima nei vieno keleivio ant 
laivo, kuris neturės pasporto 
vizuoto nuo Amerikos konsu
lio, nes Amerikos ateivystės 
įstatymai baudžia laivų kompa 
nijas už atgabenimų keleivių 
be konsolių žinios — vizos, ir 
turi sugrąžinta keleivį iš kur 
paėmė, ir atiduoti keliones 
pinigus. 

Ijaivakortė nuo Hamiairgo i 
Xew Torkų kainuoja $110.00 
tarplubyje, ir $8.00 pagalvės 
Amerikos valdžiai, ir dar -12.-
00 kvafantinos (laukimas 14 
dienų Hamburge), • taip kad 
sykiu laivakortė kainuoja 
$130.00. Vaikams iki 12 metų 
$75.00. 

Nuo Gdansko laivakortė į 
Nevr Yorkų kainuoja $148.00. 

Visi ateiviai į Amerikų virš 
16 metų senumo turi mokėti 
skaityti savo kalboje. Paliuo-
suoti nuo mokėjimo skaityti 
yra tik šie: 

a) Pačios keliaujančios pas 
savo vyrus, 

b) Vaikai pas tėvus iki 16 
metų senumo, 

c) Tėvai keliaujanti pas sa
vo vaikus, jei jau turi 55 me
tus, 

d) Dukters dar nevode ar
ba našlės, keliaujančios pas 
savo tėvus. 

rint šešiolikos metų, eit į dar 
ba. 

Viršminėta knygelė pritaria 
tvėrimui kokios nors organiza- S 
ei jos mokykloje arba prigu
lint prie mokyklos, kuri paro
dys, kur ir koki darbai randa
si. Įvairiose valstijose priva-
tiškos organizacijos užsiėmė 
tuo darbu, bet beveik visuomet 
galų gale mokyklos paėmė tų 
darbų po savo priežiūra. Ang
lijos sistema rodo. jpg geriau
sios pasekmės peripina nuo 
kooperacijos su mokyklomis. 
Su pagelba Mokyklų Darbo 
Suradimo Biurų, vaikai pasi-
lieka mokyklose pakol bi'iras 
randa jiems tinkamus darbu 

4536 So. Paulina Str. 1 
5 

Išpardavimas tikrai užsibaigs į keletą dienų. = 
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| visas kainas, ir parduot parduoti, parduoti Viską. = 

= Divonus, Pečius, Žieminius Pečius, Vaiku Vežime- | 

| lies, Lovas, Springsas, Matrasus, Plunksnas, Kaldras, | 

I Kėdės, Parlor Setai, ir kitokie Baidai § 

| Vaikams Vežimelai už 12 Kainos | 

I Comb. Pečiai už x/-i Karnos = 

I Šildomi Pečiai už l 2 Karnos | 

I Ateikite utarninke pasiziurinedarm kę Jus galite = 

I sau reikalingo nusipirkti. Bergenai ant Visų daiktų. | 

I Ši krautuvė i keletą dienų bus paversta į fabriką. = 

Ateikite ir Pirkite gausite pigiau kaip Wholesale. S 

GEO. W. VVILSON f 
Managcr of Sale Krautuvėj | 

u 

i _ BALNIS and PUNDINAS { 
i 4536 South Paulina Street S 
S 0 5 
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REIKALINGI 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 

V IR VAIKAI DIRBTI 

PACKING HOUSE 
• 

HETZEL i CO. 

Visokios kftsos darbininkai 
prie packing plantos. Nepap
rastai gtros. darb0 sąlygos. 

ANT PARDAVIMO 

HETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str. 

1748 LARRABEE STR. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Reikalauju moteries del padabojimo 
vaikučitj. Jauniausia* vaikas 5 % me
tų. Duos pragyvenimą ir da primokės 
Gal atsišaukti ir Šeimyna seniukai. 

JOKŪBAS PAŽK.MIS 
20 S. Killor Ave. 

» Chicago. III. 

PARSIDUODA. 
labai pigiai 2 lubų medinis 
namas, 3 pagyv. 2 po 4 kam
barius 1 pagyv. 7 kambariu. 
Randos $46.00 Į motus. Pre
kė tik $2,400.00. 

KAIP JŪSŲ KŪDIKIAI MIEGA? 
Kožnas kūdikis turi miegot gerai—ramus 
miegas reiškia gera sveikata. Jei jųsų 
kūdikis verkia ir neramus ir nervuotas 
nakties laiku, tai gal jo maistas nesutin
ka su juo. Kuomet negalint žiiidyt savo 
kūdikio naudokit 

T3ords4PS 
EAGLE BRAND 

(CO.VDENSSD MJLK) 

Pagirtas ir rekomenduojamas tūkstančių 
gydytojų. Daugiau kūdikių pasekmingai 
išauginti ant jo, negu visi kiti dirbti mai
stai sudėjus į vieną. 

Augšta vertė — pilnumas — ir ekonomiškumas 
valgius gaminant ir ant stalo. Pirkit dėžę šian
die—naudokit ji visur kur reikia pieno ir cuk
raus. Bandykit ji su ryžhj arba tapioka pudin
gu vietoje pieno ir cukraus. 
Palaikymui kūdikio tvirtu ir sveiku pa
siųsk mums šiandien kuponą reikalaujant 
Kūdikių Knygos ir maitinimo instrkcijų 
jūsų kalboje. 

.1 

New York 
lnsteigta 1857 

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygs. Pasiusk jį šiandie 

! 

Mrs 

Street 
Kūdikių Gerovės Knyga 

City 

State (8> 
Nurodymų Knyga 

"uumn !MIUI!IM!l i>IMIi?!! l l iM!! 
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| FARM|Į MEDUS. I — 
S Parsiduoda visai Amerikai. = 
E Chicagon su prisiuntimu \ S 
2 namus $1.95—5 svarų vied- Ę 
s rūkas. Kitur pasiunciame 5 

649! 

. . , _ i 5 sjimpelius, jei kas prisiunčia s 
Savininkas ant 2ro fiooro|= „- . , • ,.. » 1 

:g ioc. Adresuokite: = 

PaieŠkau s;ivo giminių ir pažjsta-
mų: visų pirma atsišaukti arba kas 
žinot apie juos man praneškite: 

Agnteškos Aukštakalnienčs — žio-
bienės ir jos broiio Andr. Aukštakal
nio, Katrinos Ramanauskiutės (vyro 
pavardės nežinau). Visi iš Suvalkų 
rėdybos, valšč. KUabisko, parapijos 
Prienų. 

AJTTAUAS G R I C ^ M S , 
Fort stanton, ?few Mcvico 

. . . . . . . .... . e) Amerikoje gyvenusieji 
gia dideli balių nedehoj, rug- ^ „ ^ ^ ^ p i r m i a u F > ^ i e 
pj. 8 d., 1920 m., Naujoj s v e - ^ j ^ a t j ? a i j a i k e 6 mįn*s\ų 
tainėj, prie 15-tos ir Fil lmore.n u o iškeliavimo. 

v I M a t n v i a i t u n 
—.—: „ n M j x : . O .AA ̂ .^ , . : . . ( , . 1 

]žanga nebrangi. 
t U l f t l £,<X-

inclinai pinigų kelionei iki 
N,,j,. pvav.oš:mu kviečiame įgaiui ir prag\-vonimui iki su 

visus jaunus ir senus atsilan- | s l i a s da 
kyti į Šj puikų balių, nes mes^ r ) 

užtikriname, kad busite visi "° 
užganėdinti: muzikantai — pir 
mos klesos; bus skanių valeli] 

P. Mikoiaūas, 
Hudson Ave., 
Brooklyn, Xew "iork. 

M » r u i ! l l ;vetainė l»bai pa-
:iki. ir UPIMIS š įHa. Tai -g i 

- gt-ni nr '^a pasiiinksmin-
iki vėlumai. n»*s l>u> Šokiai 
įvairus /aidimai. 
Kuri'' ricbusiip. c'aiiėsMcs. 

X 

VAIKAI APLEIDŽIA MO 
KYKLAS IR IEŠKO DARBO. 

"Ka^ daugiaus!" yra klau-
s:;:ia.-. kuri tūkstančiai vaiku 
Mato. kuomet mokyklų durys 

ms paskutinį kar-uy.darvi('»> 

TIUEK yrOftAVT Jf.MIA. 
Kaip ilgai tu manai dar vergauti? 

D a r b a s p a s t o v u * mUSU fal>- ****<* receiptės tau nieko nereiš
kia — Tiktai molei ir moki pinigus 
— mokėk tuos pačius pinigus ant sa
vo namo, tai tavo priederme tavo 
Šeimynai, gyvontt. , kur tyresnis o-
ras — kur g:ili turėti darželį ir ne
toli nno darbo.. A8 turiu vietą IšriS 
JIIMI ProMema; — Viskas priguli-s 
»uo Jnsąj Pačic — Ateikite ir pa
matykite. Xiek© i jums nekainuos 

' pasialbėti. Ki.iusfcit* Mr. Thorpe, 
8S27 Stoticy Isfimd Ave. 

South rhicac". »4tS. 

rike prie gefi<>ralio darbo. 
Albaugh Dover Co. 
2100 MarshaU Bivd. 

«PSt1C»I MKKC.VITF.. 

Nuo 13 iki 16 amžiaus reikalinga 
grocernėj. Turėtų kalbėti angliškai, 
lietuviškai ir bent kiek lenkiškai. 

Atsišaukti: 

J700 W. \ValKin-i:« & X. Panlina SU 

RIMKAI!\(I 
Bookeeper ir Stenografistė. Turi tu
rėti gerus paliudyjimus 

Atsišaukite j MctropoKUin Stele 
Banką. 

220t W. 22nd Str. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVŪS. 

LDTK BELT CO. 
39th & STEWART 

P A R s m i O D A 
Grosem* ir Saldainių kraunivi*. Lie-
tuvit) apgN"vcntoj vietoj, prie Sv. Jur-
~ic bstžST îcs Pri*žns*iT r******'**'****** 
išvažiuoju Lietuvoii. 

KS W. S»rd S(f. 

3434 S. Union Ave. 

ANT PARDAVTMO 
Ant vieno Icto 2 pagj-venimai po 4 
ruimus. Atsišaukite vaJiarais nuo 5 
vaL 

4617 So. RocknrU Str. 
2 siNt.I.K KAMH VK1AI 

ant randos,' fiurnftce heat. Atsišaukite 
WS7 So. PtwK>li»cx> Ave. 

mm 
UHŪŠnu 

PARSIOrODA 
geležų ir, dažalo krautuvė, geroj lie
tuvių apgyventoj vietoj Stockas ver
tas $5000.00. namas $7000.00. Savi-

-ninkas apleidžia miestą. Atsišaukite: 
2547 \\. 47 Str. 

Telefonas McKrnlcy 2927. 

BAR6EHAS. 
Turi paaukoti gražių 80 akrų 
farmą su visait- mcMlemiškais 
budinkais. t ik -38 mmutos nuo 
"ioop' 

ANT PARDAVIMO. 
Mūrinis namas, ant Brighton 

Park, 2 pagyvenimai, po 5 ruimus, 
elektra, maudynės, basemente {taisy
ta skalbinyčia, namas 3 meių senu
mo, turi būti parduotas greitu lai
ku, savininkas apleidžia mlestį, di
delis barganas, parsiduoda už $<500. 
00. 

Puikus "mūrinis namas, ant Elize-
beth St. netoli 59 gatvės.^ 2 augštu, 
4 pag>ven:mai. visi intatsymai, mė
nesinė randa 130 dol. ant mėnesio, 
šis namas yra gražioj aplclinkėj, par
siduoda už $15500.00. 

Biznio vietos, turime namų tin
kančių del biznio, lietuviais apgyven
tose vietose, reikalaudamas biznio 
vietos kreipkis į mūsų ofisą. 

A. PETRAITIS & CO. 
3249 So. Halsted Str. 

Groserne Ir V.K-crnc aat pardavimo 
gerje vietoje 

4S25 S. \\ m. rt<-'-i<-r Ave. 

š VVALTER STRYGAS, = 
= E s 2 % s So- Halsted St.. 

=3022 W. 40 St. Chicago. j 1 

TmmmiiimininiiiMimimimimmifiii: 

Turiu patyrini* 
moterių Ugose; ru-
pe«t!3»al prl«u-

g riu ligonę ir kudi-
t 41 kj laike 11*08. 

Ohleago, m. 

| M < 

Dr. M. Stapnicki 
3107 S<>. r -

K 
. 

! Dr. L L MAKARAS 
j LlrtuvU Gydytoja* ir 
. » * » . A^. - I M U *»— 
Į nOPflMIuC I IVJ'iV ^Wk 
( r i M n m IMuman M] Ir 

9 i 

•*̂ ET. >^rwt 
• i f Okloacoj: 4615 So. Wooi 
• ! (Tik K»t~*>r» ^-lr.*- - - • *-M Hd im 

CBQCA«<o, UiiiUiUJu* 
Tel«f OOŠM Varfl* SOS? 

Taiaadoa: — S iki 11 iš rjrfe; 
4 pc pietų iki S rak. IVedėHo-
mi» nuo 6 Iki $ ral. vakar* 

j į m i i « > n « i > i i i m « r • « • • • 

fį » • » • » • • « • ! • * " • • 
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DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė saro ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
SpeciaUstes džiovu, moterų Ir vy
ru Ilgu. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 iki S po pietų: nuo 7 iki 8:30 
vakare, Nedėliomis 14 iki 1. 

Telefonas Drexcl 2880 

DR, G. M. GLASER 
I'raktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kerte S2-ro St., ChJcaffo, DJ. 

SPECIJALISTAS 
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro

nišku ligų-
OFISO VALANDOS: Nuo 14 ryto 
iki 8 po piety, nuo 6 Iki 8 ^alan 
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po plet 
Telefonas Tards 687 

' »- •K 

*M1 

PARSIDUODA 
(leneral krautuvė su Pairtu. Geras 

GnKiagC & B u r - ka.»p«« 2 pa«yv«aimu niūriais r.a 
mas su 3 lotais 

431^0 S. MvMkrt Ŵ. 

i « . 

lington Quinry Railway. Ant 
longvy iJimokosriŲ. Xorint 
daugiau informacijų atsišau
kite ar rašykite: 

A. TRAUBE 
1404 W. 18tos Str. 

• - . . . 

ANT PARDAVIMO. 
Namas su 5 lotais, vlAtinyCia su viš
tomis. 

Kaina $2899. 
3421 W. 6« Ptocv 

Arti Oavrford Are. 

g V, W. RUTKAUSKAS S 
i ADVOKATAS * 

Dr. P. P. ZALLTS į ! ""^ o"*""™^ j 
Liehm, Destistes 1 II 2D S o ' f į» ̂  street j 
I SO. MMMgm. Av^otrc | I KAmbarto M4 | 

t I TeL Centrai 6S94 | * = • • 

10S01 
• • m i t m. 

VAIAKDOS: t llri » r»* 
k — O — O O t 0 » > 0 0 0 0 0 O < 3 0 0 t 0 

5 9 C 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETl'VtS GYDYTOJAS IR 

t H I I S I I d . l -
2291 West 22nd Street 

Tel Caoal $222 
Rea. 3114 W. 42ad Street 

Tel McKinley 4*>^ . 

a ' | Vakarais. 812 W. 33 S i į 
| Tel. Tard* 4Wi Ę 

. , 

M M M M H M I M 

PASPfRTV Rt.A*RAS 

BIZNIERIAI GARSINK1TĖS 
" D R A U G E . ^ 

BaNte OOHSOlttafOB Bm-.-an. If! 
3A So. Decrnora St. €bk««r>. 

Room 204 

/ 



KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

*<*jka, K. Starkselis, J . Puflris, f Tisi nariai kvi*& 

t - Antradienis, liepos 27 d.. 
šv. Pantaleonas. 

Trečiadienis, liepos 28 d., 
šv, Nararijas ir Čekas, kank. 

DRĄSUS POLICIJOS VIR 
ŠININKAS. 

Atlaikė jis prieš gaują už
puoliku. 

PLENUOJAMA POŽEMINĖ 
AUTOMOBILIU STOTIS. 

Mietelis M«'ln>«* Park li.c; 
Į šiol tim'.jo tik «!:•. rouiilcriu 
; policinonu.TvcviasAlnivo anu 

Cliarles 

Daugelis tuo didžiai intere
suojasi. 

Šiandie Chica&os vuluniies-' 
4yj kasdien visais catviu pa-j 
saliais sustatomos eilių-eilt'-s I 
automobilių. Ypa<v- aplink Mi-
ehigan ave. kasdien stovi į 
daugybė automobiliu. Tokia! 
padėtis ne tik kenksminga 
praeiviams, bet ir prastai at
rodo. 

Tad pakeltas sumanymas 
Crant parke po žeme padirb
dinti milžinišką automobi
liams stotį (garage). Atvažia
vusieji vidomiestin verteiviai, 
ar šiaip su kokiais reikalais 
žmonės savo automobiliu tuo
met nepaliktu gatvėje, i>et to
je požeminėje stotyje. 

Tuomet pasiliuosuotu gat
vės nuo pašaliniu automobiliu. 
Gatvėse stovėt ii tik vieni 
" t a x i " , katrie visuomet rei
kalingi patarnauti žmonėms. 

Tos požeminės stoties klau
simas šiandie gana rinitai ap
tariamas. Nes be daugybės au
tomobiliu vidnmiestis negali 
apsieiti. H i automobiliai kuo 
teliaus. tuo labjaus nepaken
kiami šalimais gatvin. 

AUTOMOBILIŲ AUKOS. 

Praeitą sekmadieni 
mėse su automobiliais žuvo dn 
žroogu ir daugelis sužeista. 

Nuo sausio 1 d. liepos 26 d. 
Chieagoje nuo automobiliu žu
vo 259 žmonės. 

dviejų viršininkas, 
Weineke, 60 metų. 

Pn't šiandie tas miestelis jau 
turi ."> regulerius pnlicmonus. 
Policijos viršininkas senai t:> 
pageidavo. 

Kaipgi Įvyko ta atmaina? 
Aną naktį policijos virši-

! ninkas AYeineke >n keturiais 
! speeijaliais polienionais užkh> 
• po Carbono restoraną, kur bu
vo lošiamo pinigais. Tenai at
rado daug jaunimo. 

Suareštavo restorano savi
ninką ir nuvedė policijos nuo
vadom Tr tuojaus paskui su
areštuotą pasipylė jaunimo 
minia. 

Ties nuovada pareikalauta 
paliuosuoti suareštuotą žmo
gų. Policijos viršininkas atsi
sakė. Išdaužyta buto langai, 
paleista daug šūviu. 

Bet viršininkas visgi nepa
sidavė užpuolikams. 

Ant rytojaus specijalin po-
sėdin susirinko miestelio ta
ryba, kuri pirmiau priešinosi 
padidinti skaitlių policmonų. 
Susirinkusi taryba tad po tos 
pamokos ne tik padidino skai
tlių policmonų ligi penkių 
vyrų, bet dar viršininką pa
gyrė už jo drąsumą. 

Cliarles Weineke yra buvęs 
l>olicmonu Cliieagoje. 

Policija suareštavo TTarlod 
nelai- Remington, 14 metų. paraliuo-

tą iš St. Cliarles pasilaisvino 
Įstaigos. Tas vaikas apvogė 
savo darbdavį, pasisavinda
mas $400. 

TRYS PLĖŠIKAI ATĖMĖ 
$1.400. 

Trys jauni plėšikai apiplė
šė Harry Soderstrom, 2.">59 No. 
Saeramento ave. 

Soderstrom yra Commercia! 
O&lorytpe Co. kasininkas. To.-

Marion, 0., liepos 27. — Re-
publikonų partijos kandidatas 
Į prezidentus llarding atsisa-

kompanijos ofisas yra bute po I ̂  pasidarbuoti su tikslu pa-

HARDING PRIEŠINASI PA 
LIU0SU0TI DEBSĄ. 

Neturi laiko perkratyti tą 
klausimą. 

num. 400 So. Clinton. gat. 
Kasininkas su pinigais su 

gryžo iš bankos ir laiptais li
po ant antrojo augšto, kur yra 
kompanijos ofisas. Ant laiptų 
jį sulaikė plėšikai ir atėmė 
nešamus $1,400. 

VIENAS UŽPUOLIKAS 

. 
PAGAUTAS. 

Aną rytmetį du jaunu už
puoliku mėgino gatvėje apip-,, 
lėšti Jobn Woods, 6708 Pra-I 
ine ave. Tuo tarpu pasisuko 
policmonas. Vieną užpuoliką 
pagavo, kitas pabėgo. 
Pagautas yra Martin Roman, 

15 metų. 

liuosuoti iš kalėjimo soeija-
listą Debeą, kurs yra taippat 
socijalistų partijos kandidatas. 

Mardingą ir demokratų par
tijos kandidatą tan pasidarba-
viman buvo pakvietęs farme-
rių-darbo partijos kandidatas 
Cbristensen. 

Harding sako. kad jis šian
die neturi laiko peržiūrėti 

j Debs0 bylos faktų, nors visuo
met esąs palankus amnestiją 

J . Abromavicia, F. Š., J. Ci
cėnas, S. Vilis, V. Smakaus-
ki>, J . Kardelis, J. Žvirblis, 
A. Baigulas, P. Adomavičia, 
J. Šimutis, M. Tonis, V. Č'an-
kitis, A. Bartkus, S. Jasus, J. 
Šimaitis, J. Raskus, J . Jakutis, 
J. Rauką, V. Bitkus, V. Kniu
kšta, K. Kleiva, B. Auškalnai-
tė, J. Juraška, M. Panavas, J. 
Stasulis, J. Pocius, K. Rege-
nis, M. Žaltauskaitė, J. Vasi
liauskis. L. RuškiAas J. Gir 
ritinąs, M. Balanienė, L (iap-
ševičius, P. Janutis, T. Juškie-
vičius, M. Bajorinaitė, O. Gad-
iauskienė, J. Rudokas, B. Xa-
rickas, P. Jonikaitė, J . Zarun-
bienė. .M. (ienienė, A. Klizinas, 
E. Budvitienė, St. Nutautietie, 
A. Rastienis, Q. Trakšelaitė. 
A. Zdonis, J. Drutcnis, B. Ja
kutis, J). Mikolaitis, M. Joni
kas, A. Stankus, J . Ribikaus
kas, M. Vasiliauskas, J . Jaku
tis, B. Klimaitė, K. Batokie-
nė, P. Kidulaitė, S. Dargis-, V 
Baitrikonis, J. Šimaitis, S. 
Olberkis. A. Milašius, A. Bels
kis, A. Katauskis, J . Berniu-
nas, P. Durša, A. RadaviČius, 
V. Aleksandravičius, V. Kui
zinas. 

Žemaičių Dvasinei Semina
rijai : 
K. Vasiliauskis ,. $20.00 

Po 5 doL: A. Stonis, J . Po-
tejunas, A. Lukoševičienė, B. 
Vitartaitė. A. Stankus. 

Po 2 dol.: T. Atroškienė, J . 
Girskis, J.Nutautaitė, A. Jur-
gelas. 

Po 1 dol.: J. Raginis, M. Bu 
lavienė, M. Genienė, A. Savi-
čiei.ė, A. Gedraitė, A. Šadba 
ras. N. Sokaitė, P. Strauka, O. 
Cikanauskienė, J . Kibartas. 
P. Zalotorienė, J. Martinkienė, 
B. Auškalnaitė, D. Jurgutai-
tė, K. Balokienė, B. Klimai
tė, M. Misiūnas, P. Kiudulai-
tė, O. Randienė, J . Šimaitis, 
V. Katauskienė,, A. Radavi
Čius, T. Bikunevičius, J . Mon-
tvitas. d. Šimanskis, J . Karve
lis, V. Krančiunas, A. Buibi-
nas, A. Jurgelas, J . Jucienė, 
St. Nutautienė. 

Viso lalio aukų surinkta lai
ke prakalbų $308.40. 

Viriems aukotojams širdin-
vai IČ;T?. Ačiū iaip-g> ir po 
nui Klijošiui už svetainę, ku
ri i vcitm davė p. įkalboms. 

Rėmėja. 

Yra svarstymui 4aiis? svarbių rei
kalų. Valdyba. 

VĖL AMERIKOS VIRŠE 
NYBEI. 

Washingtonas. Su dešimts 
milijonų suaugusiu narių A-
merikos Raudonasis Kryžiuj 
turi tris syk daugiaus viso pa
saulio surašą. Japonija užima 
antrą vietą su 1,J0),OOO narig. 
Sulig paskutinių skaitlinių, 
Argentina turi 4,000, -— Bra
zilija — 6,600, Cliiii — 26,000, 
Danija — 23,000, Prancūzija 
— 250,000, Hollandija — 18,-
000, Italija — 300.000, Xauja 
Zelandija —10^000, Norvegija. 
- - 9,000, Portugalija — 5,}00, 
Rumunija — 14,0**0. Serbija— 
2,850, Ispanija — 63,000, Šve
dija — 65,000 ir Šveicarija — 
42,500. Anglijos, Kanados ir 
Australijos šalių skaidinės 
neišduotos, nors ten randasi 
svarbios organizacijos. 

Didžiausis Ceverykų Išpardavimas! 

Po ralflul neužmiršk, kad ferlao-
«ias valataa taro akUvlut yra EATO-
N7C. Prašalina TUUS nesmagumo* 
raTlriklnlmo, o t u reiškia, kad rei
kia pamėslott rlana. Parduodama 
pat n»u» apttakonua. 

Naujas 
'as CEVERYKO Augščiausšos 

Rūšies 

Didžiausias čcvoryku išpardavimas historijoj, nepaprastai didelis! Tūkstančiai žmonių kurie 
ieško bargenu kasdiena pripildo didiji Coliseum ir renka geriausios rūšies eeverykus. 

Fabrikantams ir jaberiams yra reikalingi piningai. Augštos kainos pamažino eeverykų pirki
mą ir jei turi parduoti savo 1920 ir 4921 stock'a kad gauti piningus. 

Departainentines krautuves ir eeverykus krautuves mėgino visokiais budais sustabdyti šj iŠpar-# 
davimą, nes tiesiai yra negalima pirkti tokios rųsies eeverykus už taip žema kaina kaip šiame iš
pardavime. *• . 

iiiiiHiiiiiiniiiiinmuniiiiiiiiiiiiiiiiHiini 
ERNEST WEINER 

DRY OOODS 
1800 W. 47th kamp. Wood Sta 

M M duodama drimba* Kampa* 
Ketveriais ir Suoatomis. 

Dideliam* pasirinkime faaaaml. 
Visokie matarijolal. r&ik&ms drabu 
Hal. filabv* tr Jakutį? 

PlHkSliOS 

79c 
Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 
iimiiiiiimimimiiimimiiiiiiimiiHHmi 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Ciiirurgas • 
Perkelia ofLsa į ."Peoplr Teatrą 

1916 W. 47 Str. TH. Bonl. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 16 iki 12 ryte. 

Res. 2914 \V. « r d Street. 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263 

> • • • • • « • « • • » • • » • • » • i . . • . . 

PRANEŠIMAI. 

uoti politikiniams nusižengė-

Lietuvių Rymo Kataliku 
Labdaringosios Sąjunoro? pus
metinis susirinkimas bus sere-
doje, liepos 28 d., 7:30 vai. 
vakare. Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje, prie 18 st.. ir 
L'nion Ave., Chieagoje. 

Visų kuopų atstovus kvie-
eiame suvažiuoti. 

Valdyba. 

TaL DroTar IMt 

Dr. C. Z Vezelis 
LIET t V i s DEHTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 rak. 
Seredomis nuo 4 lyg f vakare 

4713 SO. ASHLA1C&. AVENl.L 
arti 47-toe Garrė« 

f 

ĮŽANGA DYKAIi - Atdara 9 ryto iki 10 vai. vakare. 

COLISEUM 
ATDARA VAKARAIS. - Wabash ir 15-tos Gatvės. 

Visokio styliaus ir didžio ee-
verykai del ^-ru, moterių ir 
vaikii, spalvose juodos ir rudi, 
ealf, veal skuros, satinos ir 
patent leather. Pumps. Oxfordi> 
su augštais ir žemais apear-ais, 
Darbiniai^ir šventadieniai" če\ie-
rykai. Taip pat ir balti sport 
eanvas č>vcvykai ir pus čever>*-
kiai. 

Šimtai pardavėju laukia ju-
'su atsilankymo. Gali pasirinkti 
iš $4;000,000 btocko ;r pfi būti 

užtikrintas kad bus tinkami. Pirksi juos už puse tiek kiek krautuvninkas perka. Reputacija tris
dešimts didelių fabrikantu stovi nžpakalij šios produkcijos. 

- ' * ' • -

ALLIED MANUFACTURERS AND JOBBERS 
* 

Naujas 
Stock'as CEVERYKŲ Augščiausios 

Rūšies 

' I, $2, % H, $5, H, *7 
• .. * 

Didžiausis Ceverykų Išpardavimas! 

•Į dn kru.amųju paveikslų 
teatrėlin aną vakarą pamesta 
hombos su kokia tai smarve. 
Nes tuose teatrėbnoso dirba 
unijai nepriklausantieji pija-
nistai. 

IŠ GHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

IŠ T0WN OF LAKE 

A. 
A. 
F. 
A. 

-r • » * - ' & S FABIJONAS 

-

A. PETRATIS & CO. 
- J < O R T G A G E B A N K 
- L A L ESTATE-INS'JRANCE 

EUROPEWAM£RICAHBIK« 
Siunči* P m i Į i n P«r<iuod> L»nOkort»t 

N O T A R U L Š A S 
iUi U,JKM<!t Strett; -thftljo. Illiwit 

T t ^ n t O N t BOULCVARO 611 

(Pabaisra). 

Po 1 dol.: A. Nutautienč 
Vitaali' nė, A. Sančienė, 
Gelraitlcnė, R. Arnašaitė. 
Atremikienė, V. Gečienė. 
Silskmionas, A. Pilkulienė, A. 
Šilanskicnė, K. B., N. Zubu-
nait(\ A. Stirnaitė, A. Auškal
nis, J . V.. J. Sudeikis, J . Mot-
vil:is, J. Einikis. M. Pauk-tis, 
[v. Zozitas. J. Kvinas, J. JOT-
^a. J. Šimkus, V. Kopinis, J. 
S^aleminas. A. Barškienis, A. 

Artistė Tnė Babiekaitė per
mainė <ryvenamąją vietą. Lai
kinai apsigyveno dailininku 
moksleivių privatiniam*1 IHMI-
drabutyj 4601 Miebi^an Ave. 
Telef.Drexel 1525. 

DR. S . NAftEUS 
LTErms 

GTDTTOJAS m CHIBCR(.58 
Oflau ir G«T<"nitBo »tet» 
S3S2 So. Halated Str. 

Ant Viršatie Vnirenal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo M iki 2. 
Trtrfooa* T a r i 

J.P.WATTCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIKTI VIS ADVOKATAS 
4MS s. W<)( r> STUBKT 

7M W. IMh 8TRBBT 
CB0CA6O. 

McKiniry 4SM 

"Draugo" redakcijoj yra 
laiškas, atėjęs iš Lietuvos p. 
Jaban Petruszkevitsz. 
- Prašome atsiimti. 

Pas mane yra užklydęs kie
no tai šuva. Meldžin atsišaukti 
sekančiu adresu: 
Ant Raminanskas, 

4518 So. Talman Ave. 
Chioago, Tll. 

I š BRIGHTON PARKO 

S. D. LACHAWICZ 
UCETrVTS GRABOfUTS 

Patarnauju. laiiotnvMt 1M» TMjii'd*1-. 
Reikale meldžiu .įtaUanktS. o mano 
dirbu busite uitrpr..'-.liatL 
2214 W. 23 PI. Chicaco. m . 

TeL Gual MM. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I B H I I I H 
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s Ar Galiu Gauti Savo Pinigus j 
S ' Kada Tik Aš Noriu? § 
• Dauguma žmonių atėję bankon to klausia. Atsakymas yra J 

S Kada Tiktai Tu Nori S 
X . . . . . . . . . • 
JĘ Galite atsiunti savo pinigus iš šios senos stiprios Bankos, yra po valdžios 5 • priežiūra 

Lietuvos Vyčiu 36 kuopos pus-
.\avinskis, S. ( akauskis, J. j menėsinis susirinkimas jvyks sorc-
htanJiavičia, A. Banis, M. Gas • dojo? liepos 28 d.. 7:30 valandą va 

RCKM. 1139 Ind^pcndeBoe Bhrd. 
Telefonas Van Burcn 2*4 

DR. A. A. ROTH, 
Raaa« erdjtnjM tr chlrorv».« 
Sporlialt^tA- MotcrlSkų. VyriJUrv 
Vtkų tr risi; rKroti^kn Hm 

VALA9PAS: 10— t l ryto t—S r* j 
pf-^r T—« vak. KedeHoml* »n—*l « i 
Ofisą*: S.V.4 80. Ūaknud St.. Cbkmgr 

TeMtMM Drorev MM 

AR KALBATE LIETUVIŠKAI ČIONAIS? • 
Tai kitas klausimas kuri žmones klausia bankon atėję Atsakymas yra 5 

Beabejones Kalbama Lietuviškai Cionais • 
Ateik tiktai viena kartą ir persitikrink o tikrai jausiesi kaip namie šiame banke 2 

Ar Gali Būti Geresnis Bankas? B 
PRADEK TAUPYTI DABAR. 1 

Peoples Steck Yards State Bank s 
Bankas Ant Kampo 

47-tos Gat. ir Ashland Ave. 
Chicago 
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