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Lenkų Armija Bėga 
Betvarkėje

Stipri Esanti Rusijos Sovietų
. Aiuiija

♦

Inveikę Lenkus Rusai Ženg 
šią Toliaus .

OOPENHAGEN, biri. 4. — RUSIJOS SOVIETAI TURI 
Apturėta čia žinių, jog lenkų PARINKTINĄ ARMIJĄ, 
armija visu frontu bėga did _________
šiaurioje betvarkėje nuo skait- Visai Europai esama daug pa- 
iingesnės bolševikų armijos. vojaus.
Pastaroji varosi pirmyn. ——

Londonas. Irirž. 4. — Čia i.Š-
COPENHAGEN, brž. 4. reiškininn barinė, kad vargiai 

IS Kauno pranešta, kad Lie-i lunkų armija atsilaiky s prieš 
tuva mobilizuoja savo arai^'Rusijos sovii-tn stiprią arini 
prieš Rusiją (?). ją. Vienas gerai žinomas ko

respondentas išreiškia nuotno 
J°K lenkų armija trumpu 

laiku bus įveikta ir po to pa
kili jiavojus. visai Europai, 
kuomet Isdševikų armija ne
sulaikomai ims pHŽnngiuoti.

Rusų armija išlavinta.

Anglijos karės rateliai turi 
iš jiatikėtinų versmių infor- 
nuirijų, jog rusų bolševikų ar- 
tuija puikiai suorganizuota Ir 
nepaprastai drausminga. Ilgu 
karės'laikotarpiu armija taip 
pnt nepaprastai išlavinfa. * 

Jai vadovauja pasižy mėju- 
sieji genorolai-vaihii. kaip tni 
Brusilov, Klendmvskii, Evert 
ir Velečno.

Yra žinoma, kad Im* tų dar 
ir kiti«garsesnieji rusų gene
rolai savanoriai įstojo IjoIšp- 
vikų armijos tarnybon. Tą jie 
jrndarė su jsitikiiiiiitu. jog 
šiandie Rusija neturi kitokios 
armijos, kaip tą vieną. Troc
kio suorganizuotą.

Į Pagaliau* daugelis galios-
LENKAI KONTRATAKUO-11.“’ ofiricr'' *nuii"ė" Ur."au' 

ja su prievarta. Nes jiems 
nėra kitokio i^jimo, nėra kur 
dėtim ir prisiglausti.

• 
Rusų kareiviai yra nacijo

nalistai.

! ' IvuGūtvt ėovtvią armija į- 
veikė visus savo naminius 
priešininkus, jai teko dideli 
kiekyliė visokios karės me- 
džiagos, ginkby ir išrengimo. 

Aiamlie Rusijoje veikia tik 
vieni sovietų kareiviai j r tik 
jie vieni valgydinami ir vi- 
sakuota n-iludingu aprūpina
mi.

• , - JT '4?

Rusų kareiviai laikosi seno
binių savo tradicijų. Jie gori 
Icm'otnjni. parinktini nacijo
nalistai. Nacijoiialistinis ins-

boUevikai praneša a
PIE SAVO LAIMĖJIMUS.

Sako, visu frontu jie einą 
pirmyn.

Londonas, birt. 4. — Bo&v- 
vikų oficijalis pranošinms iš 
birželio 3 dienos tokrai:
“Molodečno ruožto mes pa- 

'nivarėme piruivn ligi įęoležiii- 
keliu. Pirtrytuose- nuo Mvri- 
riaus, arti Upės Berozinos, 
intako*, mūšiai seka l>e pasek
mių abiem pusėm.
“Bieloja (’erkov apylinkėse 

)Ki žiauraus mūšio mes priimi- j 
pulką athloškėni ligi pat mies
telio. »

“Švenčionių šone po atka-1 
klaus muši o mums toko kofę-: 
tas sodžių. / ,
“Kriviči apylinkėse prieši

ninkas irgi įveiktas ir užim 
ta keli sodžiai.

“Vapniarka apylinkėse mū
šiai seka išilgai geležinkelio.“1

t
JA.

------- a.
Variava, briž. 4. — Ofirijn- 

liam lenkų armijos štnlio pra
nešime sakoma, knd lenkai j»a 
kilę kontratakon pietuose nuo 
Kijevo, Koh upės apylinkėse.

Sakoma, tenai bolševikai 
sukoncentravę aavo skaitlin
gas sjM'kns su tikslu paltie* į 
šiaurvakarus, kad priversti 
lenkus apleisti Kijevą.
' Bolševikams pavykę paim
ti kelias |xizirijan, liet lenkai 
juos veikiui nlldoškę atgal

Mūšiai seka. Bolševikų pės
tininkai aa k n rėš laivų (Migci 
Im mėgina perkirsti lenkams 
auririekin’? «u Kijevu išilgai 
Dniepro.

Ret lenkų lakūnai pasekuiin- linkta? juose degto-degn. Y- 
gai atakuoja priešininką. Vie 
na* laivus nuskandintas.

Aiaurininm fronto sparne, buvo nepakenčiami. * * 
sako štulma. arka žiauriausio- Tad yra aišku, jog šiandie 

miumiu. Pozicijos .patentui t lenkams prieš sovietų armiją 
tai tictiLS, tai kitiems. Visgi Į nebus galima atsilaikyti, 
esą, lenkai atgavę kai-kurias' __________________
ravo seninu j»rara?!ns poziri- PIRKITE KARĖS TAUPY- 
jas. . MO ŽENKLELIUS (W.S.S).

I

pa<' jie šiandie įnirtę prie* 
IciikUK, kntne visais laikais

METAI-VOL. V. No. 132

LENKAI NENORI ARMIS 
TICIJOS.

NAUJI NERIMAVIMAI VO- 
KIETIJOJE.

KRASSINAS REIKALAUJA 
TAIKOS.

Užginamos apie tai žinios.

Londonas, birž. 4. — čia ap
turėta žinių, kad Lenkija pra 
šiuši |iatnrpininknuti tarpe 
lenkų ir bofševikų su tikslu 
padaryti armisticiją. Anglijos 
vvriausyliė vakar tą oficijaliai 
užgynė.

t Iš Maskvos praneštjr. kad 
buisėuką armijų^ |mzungmo- 
jančios abiejuose fronto ga
luose. Bet ties upe Berezina, 
sako, lenkai stipriai laikosi 
snvo pozicijose. .

I

STREIKAI YRA SENŲ 
DYNIŲ LIEKANOS.

GA-

Taip tvirtina gubernatorius 
Allen.

[la
ba- 
lai

šiuo katrtu atkreipiama domą 
b. kaizerio sūnų.

i Imvu- 
princas

Berlynas, birž. 4. — Ijiik- 
rastis Tag< hlatt sjMiuzdiiia 
seiisacijiniiis pranešimus. Sa
ko, jog vyriausybės įsakymu 

.sutraukiama Bavarijos ka- 
I nuomonė j Potsdamo apylin- 
u-fM. Poi ti.“ 

šio kaizx*rio suims 
August \Vilbeini.

l’areiškiaiiia, kad tonai ap
link tą ppncą yra susispietę; 
visokios rųšies dnbartinės vv- 
riausylH-s priešininkai. Kalba
ma, jog vyriausybė parodžiu
si jnu areštuoti kai-kuriuos 
vadus.

(.aikraštis išreiškia baimės, I 
knd A’okietija galinti susi
laukti naujų negeistinų nuoti- 
kių. Turbut. kaikurių norima 
Vokietiją visai parblokšti nnt 
lentos.

I

TARP NEW YORKO IR BOS
TONO KELIONĖ $150.

Atlantic City, N. J., birž. 4.
— Nationnl Association of 
Credit Men metiniam suvažia
vime kalliėjo Kansas valstijoj 
gubernatorius Allen. Jia 
reiškė, jog didžiausias šioj 
lyj vi sako trukdymas — 
indnstrijiaė problema.

“Šiandie čia užmestas klau
simas mantikių su užriubežinė- 
mis šalimis,” kall»ėjo gnb. A- 
llen, “bet musų naminių san- 
tikių problema, tai gyviausios 
valandos reikalą*.

“Kapitalo ir <larbo noras 
kuodaugiaus pelnytiem pakelia 
tarpe anųdviejų kovų. Iš to 
paskui pakyla pragyvenimo 
brangenybė, katra yru lygi ka
rės išlaidoms.

Visi streikai “neteisoti”

P Gonipen anų vakarų bu
vo pareiškęs, jog “svitehme- 
nų’’ streikas buvęs neteisntas. 
tv. priešinga' įstatymams. ar
ia: išskirta-- iš įstntymų ribų.
“Mano nuomone, visi strei

kai yrn neteisoti, “Svvitcliine- 
nai” turėjo geresnius reikalus, 
kaip kiti kokie streikininkai, 
teriaus jie neturėjo dvasinės 
teisės streikuoti.

“Šiandie bolševikų jau ne
si bijoma. Jie nepavojingi. 
Bei darbo problema pavojin
gas daiktas.
“Nuolatiniai ermyderiaį tar

pe kapitalo ir darbo yra pri
vatinė* rųšies nesutikimai. 
Musų šalies diplomatija netu
ri reikalingos drąsos užgi- ' 
niaužti tuos nesutikimus tar
pe kapitalo ir darbo.

Pirmiausia saugoti žmones.
“Knusera^musų olmlsis yra: 

“Apsaugoti žmones (publiką), 
tei svarbiausias įstatymus.

Kanraso įstatymai nėra jo
kia arbitrnrijn. Tai atiteiri- 
mas. 
tokiomis sąlygom^, 
knip pravesti kriminalini 
tatymai. Mo* utėmėm nuo 
rų šautuvu*, nežiūrint ją 
puprasto šauksmo.

“Striukai yra senų gadynių Ičini už tn 
liekana ir kaipo tokie tari but yriansvlię. 

t L* t • kVHn. MaA

I

Tie įstntvmni pravesti 
lygini 

i*- 
vv- 
ne-

viaur panaikinti. Kiuirase te
reikia yra skaitomi praeitie, 
nuotikiai.”

BIRŽELIO 4/1920.

Chicago. — Šiandie ir rytoj 
apsiniauku; maža atmaina 
temperatūroje.

Be taikos negalima prekyba. 
x ------------

Paryžius, birž. 3. — Bolše
vikų atsfovas Grigorii Krnssin 
pranešė ėin Anglijos ministe- 
rių pirmininkui Lloyd George, 
jog be taikos negalima’ vesti 
prekvIioK.

Knd <n B'ioHn tibinnJfidT 

prekybą, pirmiausia reikalin
ga talkininkams padaryti tai
kų ir panaikinti uždraudimą 
galtenii prekes Rusijon.

Be to gi negali but nei kal
bos apie prekylHis pašokini il
gumą.

KONGRESAS PERTRAUKS 
SESIJA.

Washington. birž.
rnesnysis kongreso holas nus
prendė, pertraukti sesijų neap- 
rilnmtimi luikui.

REKOMENDUOJA ATŠAU
KTI KARĖS PARĖDYMUS.

Washington, birž. 3. - K h-

Rusijos Bolševikai Persijos 
Sostinėje

Persijoje Pakilę Nacijonalistai

BOLŠEVIKAI JAU TE 
HĘRANE.

KONSTANTINOPOLIS, bir- 
žel. 4. — Persijos pasiuntiny
bė gavo čia žinių, jog rusų 
bolševikų kariuomenė inėjusi 
Persijos sostinėn Telieranan.

PERSIJOS ŠACHAS EINA 
PRIEŠ ANGLIJĄ.

Lenino atsiliepimas i musui
manus.

| ti- Rusijos Itolšerikn rvrinfl.' 
, mojo vado lamino aL-ilivpi- 
, mns j musiiliniinus:

“Pasaulio musulmniuii, au
kos kapitalistų, pakilkite! Ru
sija pnnaikino kenksmingą 
jums caro politiką ir šiandie 
pa.-iųlo jums jnigellią nisikra- 
tyli anglų tirauijus. Rusija 

i jums iržtikrim- ^ndigijinę lais- 
Į vę ir snvvvaldą. Pirm karės 
buvusieji rubežini bus nepa
liesti. Armėnijai nebus paves
ta Turkijos teritorijų. Du .Li
neliai Ims jūsų ir Konstan. 
I>olis bus pasaulio niusulnu»r>»; 
sostinė. Snv,vvalda bus duot:. 
musulmiuuiin- Rusijoje. Vis
kas. ko mes už tai norime, i-

New York, birž. 4. — Tarpe
New Yorko ir Bostono įstoig- dangi už poros dienų žemes- 
ta kelionė oru. Vienon pusėn : nvsis kongreso Imtas por- 
žmogui nuskridinins kainuoju trauks savo sesiją, vakar ju- 
$1.50.

Iš ėin j Bostoną yrn 
mylių oro 
užima apie aLvatandas.

I’asažierinių 1....... Y .......
jtanija paskelbi*, knd skridimas |įstatymą ir uždraudimų vesti 
su pasažieriais tarjte šitų mie- l,r°kylių su priešininkais, 
alų bus tris kartus savaitėje. --------------------------

ridini* buto komitetas priėmė
230 rezoliuciją rekomenduodamas 

linija. Skridimas ,n””' atšaukti visus nepap- 
j raątus karės jmrėdyinus. išė- 

lėktuvų kom-i,,,UH liverio maisto kontrolės

ANGLŲ JAPONŲ SUSIVIE
NIJIMAS.

turkai NACIJONALIS- 
TAI UŽĖMĖ PAJŪRI.

Konstantinopolis, birt. 4. —
Londonas, birž. 4. — Laik- Turkai nacijonalistai užėmė 

rastis Daily Mail praneša, knd i l’uli ir Adalmzar. arti Ismid 
anglų-japonų susivienijimas į užlajos. Dabar nncijonalistai 
busiąs automatiniai pratęstas turi užėmę visus Marinom 
dar sekantiems metams. jūrės pakraščius.

KINIJA STATO REIKALĄ 
VIMUS JAPONIJAI.

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
KARIUOMENĘ.

Ir tik paskui tarties Shantun- 
go klausime.

Shanghai. Kinija, birž. 4.— 
Japonija išimu jo pakvietė Ki
nijos vyrinusylię stoti farylsis- 
na pusiansaljo Shaiitungo 
klnusime.

Šiuo kartu Kinijos vyriau- 
aybė aštrinu atsakė Jajiom- 
jai. Pažymėjo, jog Japonija 
tegu pirmiiri i atšaukia save 
kariuomenę iš Kimu t migo ir 
tik paskui pakviečia Kimji. 
tarylMisnu. Kitaip Pekino vy- 
riaušyhė atsisakanti tarties.

Tasai Kinijos yVririif-ylu'-H 
pareikalavimai čia ir visoj 
šalyj padarė didelį įspūdį. N« * 
pačių opexic:jnnixtų laikraš- 

pngirin Pekino vy-

paraginti ravo vyriauavl^* Imt 
nuoseklingesiie ntsinešime į 
Kiniją.

Kinijos studentų organaa- 
rijos Pekine ir 11nnkotve pa
siuntė Japonijon atstovei^* 
tarties.su Japonijos s:uden- 
tais ir radikalais.

Kinijos studentai yrn nuo
monės, jog Japonija fiabaigoje 
visgi pasidarys sukallmim m<< 
ir atmuinys savo tarptautinę 
politiką. Ypač tas turėtų i- 
vvkti nn rii>5»iui)jj,. kririo Ja
ponijoj.

Patariama turėti neoficijalę 
konferenciją.

žymesnieji kinai veiteiriai

prie nuoseklumo.

vy riausybė dabar
* * - - - - - • * ■ i - f

atsakymo į ravo. pareik;.!,.vi- 
mm

Tuo tarpu japonai pirkliai 
Kinijoje, kurių reikalai laliai 
nukentėjo dėl pakrito boykoto.

Ragina

Pekino

Konstantinopolis. birt. 4. — 
Visuose n rt i urnose Ryt uosi* nn- 
cijonnlistinis bruzdėjimą' lip
imu visus kraštus. Nncijona- 
listinis veikimas piniiįiiusia 
užsimezgė Turkijoj. Iš ten dii-l ;|„nt pakiltumėte-pridį Im^k- 

čins kapitalistus, kurie išnau
doja jūsų šalį ir aną [Midnro 
ravo ktdiouijomis.”

Progresuoja nacijonalistai.

Tarai lx*nino atsiliepimas 
plačiai fuiskleistas po visą A- 
natoliją ir Trakiją. Ir Uis dar 
labjaiis sukursto .turkus prieš 
talkininkas.

Konstantinopolio vyria u sy- 
l»ė< kariuomenę nncijonnliKtų 
sjiėkos kuone virai sutruskino. 
Paimtus nelaisvėn visas šta
bas. daugelis anuotų, ir karės

i i
hitr jis plinta po visus kraš
tus Mažosios Azijos.

Svarbus daiktas tn>. knd ar
timų rytų nacijonalistai tur
kui ir kiti linksta prie bolše- 
vikizmo. Mat. šiandie Rusi- į 
jos bolševikizmas yra pilnoje 
savo galybėje, tad prie mm ir 
glaudžiamnsiK Nes Rusijon Im»I- 
ševikai žada Inimingą būvį vi- 
soiii? t nutolus ir visoms ša
linis

MažoJos Azijos tautos ir j 
atskirtos žmonių genty- Euro- i 
poš viešpatijų skriauilžinmos 1 
ir išnaudojamus. Knd iš.-isuk-1 in<.,B.iUg(IJ;.

Turkijos im|M>rijo» prince- 
ksė>. knip lai sultono dukte- 
į rys ir giminaitės, sultonui in- 
dnvė fiericiją. .los reikalauja, 

: kad <ultonas verčiau nt-išaky
tų sostu, kaip pat Virtinių tal
kininkų pieliirvtn turkams tai
kos sutari į.

ti nuo to vargo, jos priimi: Ru- 
siju- Isdševikų pagvdbą ir pa-! H-. 
šios nejučiomis holševikeja.

Gimti: Žinių, jog ir Persijoje 
pakilęs naci joną listų bruzdė
jimu.-. atkreipiamas prieš tal
kininkus. ypHČ prieš Angliją. 
.Sakoma, prie to judėjimo pri
sidėjęs ir putrai Persijos šach
as. Jei tiera, tni ir ta-ni ima 
darbuoties prieš talkininkus. 

Lenino atsiliepimas į musul- 
manus.

Turkų nacijonnlistų sostinė
je Angom indorsnotas sokan-

S. V. TURĖS ATSTOVĄ SPA 
KONFERENCIJOJE.

Bet iiB neturės oficijalio 
įgaliojimo.

SUIMTAS ŽMOGŽUDIS.
valstijinio proku- 
detektivai vnknr 
Kurinė žmogžudį 
ir pristatė jj kn-

Paryžius, birž. 4. — Busi
moje talkininkų ku vokusiais 
konferencijoje n lies t c Spn ir 
Suv. Valstijos turės savo at
stovą. Bei jis. rako, neturė
siąs jokių oneijalių įgalioji- 
mų. Tai Imsiąs vientik pašali
nis lėmylojas.

Pagaliami 
roro llovne 
pavakarėje 
Gene Gcarv 
Įėji man.

Jis atrasta* begulįs lovoje 
Pat riek J. Griffin namuose ]s> 

ir in oficijaliai žmonės linlairi num. 430 West 42 plnee.* 'Be
ragina Kinijos lilternlų vn.«t!4uuii jis esąs išbuvęs mm prn- 
turėti neoficijalę konferenciją Įeito šeštadienio, 
r-u Ju|smijos lokiais jmii žino-’ Pats P. J. Griffin yra 
nėmia. . t riikšnuidaris, turįs pintų

Toji konferencija 
vykti Pekine ir turi but aptnr- Į kalėjime.

irgi 
|K>- 

turi j- licijhiį rekordą. buvęs net ir

BELGŲ KARALIUS APLAN
KYS BRAZILIJA.I

Brusselis, birž. 3. čia |ui- 
skdlrta. kad ls*lgų karalius su 
karaliene iškeliaus Brazilijuu 
rugsėjo 1.

ti skirtumai tnr|>e nbieji; ša
lių. Pagalinus turi but austa jęs du revolveriu. Bet nesus- 
tyta nauja kokia nors politi- |>ėjęs anų pavartoti prieš do- 
kn. sulig kurios hutų gu’ima tekrinta. Namai bnvo af įsupt i 
nin rali sutaikinti.

Tie ragintojai parni&io, 
jog tokios neofi<*ijalės konfe- 
ivtn ijin. daromos ir tarp- kilų 
ralių. Ir jos dumia geistinų 
vaisių.
Jų imtarimai yra sveiki. Bet 

nežinia, kiek tam pritars libe
ralų vadai.

Gene G»*ary su ravimi ture- PINIGŲ KURSAS.

staiga ir keli įletektivai aki
mirkoj atsidarė Šah- snnudan- 
či»> lovoje piktadario, ‘‘uvo
Jis pnžndinta'k ir liepti. jam 
kimveikiaus apsirėdyti.

Zmogžudis pakirstas nuo 
svaigalų. Kalėjime jis tuojau* 
buvo jiareikalavęs dvgtinės. 
Snprantamn, jam neduota.

Svetimų viešpatijų pinigų ver 
tr inainaul iiciuamau 425,000 bir- . 
4i4k> .'t <J. buvo tokia sulig Mer
eliam* Lonn & T rust 03.:

Augly.* Mitt'iiiiKo matui sa-ŪS) -j 
Lietnvua 100 nuk«imj
Vokietijos 100 markią
Lenktjia 100 markių
Prancūzijos ui d doiierį 18 fr. 00 
Šveicarijos ui 1 diJioH |> fr. "«0 
Dalijai ui 1 doL 17 L CO

2.15 
£35
Al

tarties.su
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u»?rrvi v matai ik v DiEMiiArrnt

“DRAUGAS”
Eina luiltnų Uakjrua nrtUldlcnlna.

PRENUMERATOS KAITI A: 
CHICAllOJ IK V/.SIENYJEi

Metama .....................  , M.OO
PumM MlI% , k. • • • u* «>«** B IMI 

SVV. VAL8T.
Metam* ............. > ........... >5.00
B*u*d Melą S. 00

Pnmumcrala mokant IMtalno. Lai
kas skaitosi nuo utalraAymn dienos 
no uuo Naujų Molų. Norint portnal- 
n>-tl adroM visada reikia prtalųstl tr 
sena* adresas, rinitai geriauiia šlu
oti Uperknnt kronoje ar raprnao 'Mo
šų Order" aria įdedant ptnlyua | 
reflatruotų UlAkų.

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

Telefonas McKlnley dili

zidentas.
Senosios didžiosios partijos 

Suvienytose Valstijose prieš 
prezidentų renkant garsina M) 
gera žada padaryti ir jų per
iamasis prezidentas ir jį la
šančioji partija. To buržujų į- 
pročio prisilaiko ir socijalis
tai. Šįmet jie pagarsino aš
tuonis punktas. Jei jų kandi
datas Eugene Victor Ihdjs 
taptų Amerikos prezidentu, 
tai Žmonės galėtų prašyti, kad 
jis išpildytų tuos aštuonis pa
žadus. Nors mes netikimo, knd 
Del» šįmet taptų išrinktas 
prezidentu, tat pripažįstame, 
kad socijalistai yru trečia, pur- 
tija Amerikoje, todėl socijalis
tų pažadai reikia žinoti ir 
apsvarstyti. Tie pažadai 
atspausti socijalistų laikrašty 
je The Coli, išeinančiame iš 
New Yorko. Pažadus pagyrė 
socijalistų partijos konvencija, 
buvusi New Yorke nuo 8 iki 
14 gegužio.

Pirmutinis punktas sako: 
.“Suvienytos Valstijos reikia 
poli uos uoli, kad jų valdžia ne
tarnautų asmenų reikaluos.” 
(The L’. IS. mušt be redeeuicd 
from the control of privalo 
ijitvrests). Tas sakinys tik tuo 
atveju turi reikšmės, jei yra 
laktas, kad Suvienytų Valsti
jų valdžia tarnauja asmenų, 
ne visuomenės reikalams. Mes 
nesiskubiname tų faktų pripa
žinti, nes visgi imu Ik*jo tina, 
kad ir Prezidentas ir kongre
sas ir gubernatoriai ir majo
rai ir teisėjai ir daugybė ki
tų valdininkų yra žmonių ren
kami, u ne skirte skiriami. 
'Jeigu tat sakytume, kad žmo
nių renkamoji valdžia ne vi
suomenei tarnauja, tiktai as
menų krūvos reikaltuiiH, tai ne
bežinotume kuolui dviuokruti- 
ja geresnė už monarchiją. Rin
kiniai ir pariimieniai brangiau 
ataeina negu karaliai. Mes 
nežiūrime brangumo dėlto, 
kud tikime į demokratijų.

bocijalistai, tiesu, tankiai 
kolba apie diktatūrų. Kol kas 
jie mini, skaitlingo prolutari- 
jatu diktatūrų, tat ne visi pro
letarai pnlelpa prie diktatu* 
ros, o tik komisarai. Kuomi 
geresni* komisaro diktatūra už 
caro ar sultono valdžių, bun- 
ku bejspiti. Diktatūra yru 
viaviea diktatūra, todėl mes 
jos nemėgstame.

Ne šventi Suvienytų Vals
tijų renkamieji valdininkai. 
Kapitalas žymiai prisideda 
nrie hi rinkimu, užtatai nevio- vasg** gh * - -
nas išrinktasis paskui atsidė
kojo kapitalui. Bet socijalistų 
programa? nežada pašalinti 
kapitulų nuo rinkimų. Tadu,

veikiausiai, nieks socijaltatų 
nelinktų. Todėl Amerikos 00- 
cijnlistų partija pasitenkina 
plačiu gražini skambančia ir 
kapitalistams neskaudžia sa
kiniu: “ Pal mosuoti Suvieny
tas Valstijas, kad jų valdžia 
netarnautų asmenų reika
lams. “ Kol rinkimus nepaliuo- 
suoji nuo kapitalo įtekmės, 
tol šnekėk kų nori. Kapitaliz
mui viriiek.

Ar Socijalistai Dar
bininkų Partija.

Aįmetinė socijalistų partijos 
konvencija (sueiga) buvusi ge
gužės įnėnesijo Netv Yorke, 
tarp kitų savo progrumo da
lykų. pažymėdama antru nu
meriu, pat Įėjo ir šitų sukinį:

“The socialist party is tlic 
jmrty of the workors ta*cau- 
se it affirms the principlc 
that in the uorkers lies the 
itopc uf ibi* eeuiioiuiv, poli- 
tical and sočiai redeniptiun 
of the country.”

Lietuviškai tat Imtų:
Socijalistų partija yra dar
bininkų partija, nes ji sta
to principų, kad ekonominio 
isditiiiin ir socijalio atpir
kimo viltis guli darbininkuo

se.
Tų sukini “atpirkimo viltis 

guli darbininkuose“ kai kas 
gulėtų suprasti, jog darbinin
kui turi viltie.- pataisyti eko
nominį. politinį ir sociulį A- 
merikos negerumų. Tėčiu us 
anglų kalbos dvasiu rodo, kml 
minėtąjį sakinį reikia iriažu- 
nių kitaip suprasti, būtent, jog 
kiekviena^ kits nori atitaisy
ti minėtų Kryčių negerumus,
tas turi žiūrėti į dariūninkus. 
Ne darbininkai ]iugudiuu A- 
merikoij ekonomijų, jmlitikų ir 

tapo Lrėuionienę, tat darbininkai jų
pataisys.

Tut tui]i ir yra. Mes nesame 
socijalistai", o ta*t-gi žinome, 
kml darbininkų uždavinys yra 
pataisyt i visus šalies negeru
mus, ir tikimo, kad darbinin
kai tuos negerumus pataisys. 
Tik tas įtikėjimas ir jo skel
bimas du r nesudaro partijas 
nei esančiai partijai neduoda 
teta* vadintis darbininkų par
tija.

Amerikos Durta Federacija 
vra. Im* itajoiiės,rimta organi
zacija ir darbininkų, ne keno 
kito organizacijų. Jus pirmi
ninkas Siuhuvlis' Goiupers to
li nėrn socijalistai, nei surija- 
listų šalininkas. Jei-gu tat ti
kėtis, knd durbiuinkni ntiuiu- 
jjs kas at naujintum yrn Su
vienytose Valstijose, tai to rei
kia tikėtis iš Amerikos Darbo 
Federacijos, o ne iš socijalistų 
]mrti jos.

Amerikos Darta Federacijų 
nėra partija. Bet tul visai ne
kenkia jos tikslams, nei liur
biai akų reikalams. Visų par
tijų kandidatams ji gali pas
tatyti reikalavimų ir pista- 
tys. Kandidatai vedantieji A- 
menkos viešąjį gyvenimų svei
kais takais gaus Darta Fetle- 
rueijuf, imlumu?, kiti jos ne
gali.-. Tokiu budu ekonominis, 
politinis ir sorijalls Amerikon 
uigiiuiniu^ gali įvykti du ib i- 
ninkų balsais tai jiegomL- v*- 
fui Im* socijalistų prisidėjimo.

Tas atgimimus ne visas vie
nu ypu padaromas. Yru blogu
mų greit ]*utuisumų, y ra ir to
kių. kurie išnyks tik tudnjiada 
širdy# taps naujai ja-iiuiklė- 
tos. Tu» guli jvvkti už kelių 
dešimčių metų, 5cata dabarti

nės kurtos virtų užims kita 
knrla. Nei socijalistai nei kiti 
negali ūmai jiadaryti to, kus 
tik ]Milrng\'ėle daromu,

Socijalistai nėra darbininkų 
partijų dėlto, kad visų savo

Amerikanizacija ir Katalikai.
Žmonėms įgimta yra gi u 

žiits daigtun taip iškreipti, 
kad jie taptų kenksmingi. 
Taip patridArė ir su ameri- 
kanizacija. Jos tikslas buvo 
geros, būtent, kad iš svetur 
Atvažiavusieji žmonės pažin 
tų Amerikos šalį, jos kailių, 
įpročius ir imtų tų visa my
lėti. Tcčtaus kai-kurie ame 
rikanizuotojai visų ameri- 
kanizavimo darbų ėmė 
kreipti taip, kad ateiviai 
žmonių laisvė, knd ateiviai 
žmonės hutų nesųžir.ingai 
išnnudojami. Tokiu budu a- 
inorikaniznc.ijii jmvirto prie
mone sužvejoti daug dolic- 
rių tiems, kurie jų turėjo ir 
taip lutai, daug. Prieš tų 
gero darta gadinimų pakele 
protesto balsų katalikų or 
ganizacijos susivienijusios 
į Nationa! Cntholir IVolfare 
Council (Tautinė Kataliki?-* 

ka Gerovės Taryba). Čia 
pa*1 rudam e jos protesto Žo
džius sulig N. C. W. C. 
Netvs Service.

KATALIKŲ PROTESTAS.

Tautinė Katalikų Kirės 
Taryba ir Tautinė Katallkiš 
ka Gerovės Taryba prieit pra- 
dėsiaal darlių dauginti ir to
bulinti Amerikos pilietybę pir
miau ištyrė kas ir kaip veikia 
toje pačioje srytije. Trumpu 
peržvelgus pasirodė, kad vi
soje šalyje buvo pilna pianų 
ir sumanymų suamerikoi.mti 
atkeliavusius žmones.

Tie planai ir suinanym.u li
pė m* riskų, pradedant at.glų 
kaltai mokinimu, taikant 
smarkiais pilietiško auklėjimo 
plausis. Tuose planuose buvo 
matyti visa išvaizdų įvairy
bė pradedant pelno, nei nau
dos neieškančiais asmenimis, 
privatinėmis ir valdiškomis į- 
staigu) lis, baigiant savimei
liškais sumanymais ieškančiaic 
vien savo naudos.

Mes labai nuoširdžiai bran
giname visus pirmuosius vie
šus ir privačius vcikėjus,pagir 
dumi jų pastaugus ir trokš
dami dirbti su jais. Gal nėra 
reikalingcsnio darbu, kaip A- 
menkos idealų gerinimas tai 
stiprinimas lygiai tarp Šo
nai gimusių, kaip ii tarp at- 
keliavusių žmonių, t

Neamerikoniški Sumanymai.

Sumanymai tarnaujantieji 
atskirų žmonių ur grupių rei
kalams yra sugiję su kenks
mingomis įtekmėmis. K a i ku
riuose suituuiyniuuse kyšo 
pirkliško p* Inu ieškojimas. 
Juos varyti vuro risoje šaly
je nors tokiu budu anaidaro 
pavojus visam gražiam ameri- 
kanizavimo darbui. Tokį ame- 
likanizaviiuą mes turime aiš
kiai ir griežtai pasmerkti. 
Mes ir sukome, kud tokia a 
mcrikar.izavima:; yra rirai ne- 
aiuerikiškas. Mes tvirtiname, 
kad yra neapsakomai nedori 
tie žmonės arta žmonių gru
pės, arlm ]a*lnui gauti susida-

socijulį, ekonominį ir politinį 
veikimų pradedu rr taigia 
ateizmu ir mulerijaliziuu t. 
y. kova su tikėjimu ir Bažny
čia. Kaip medžiui sultys, knip 
žmogui kraujas, taip socijuliz- 
iiiui yru nuiterijulizmas ir ate
izmas. Darbininkams nei mu- 
t e rijai ižui o neį ateizmo visai 
nereikia. Sucijaltznias jmu-uui 
luodunins darbininkų reikalus 
lM>dievylx*# tikslui* tiktai su
teršia tuos reikalus, tat nesus
tiprina jų. DurlnnmKų rrtkata- 
lanis msteri ja lizino ir nteizmo 
smala kenkia taip, kaip >kni- 
sčiai -drobei.

riusios korjioraoijo*. kurie da
bartinis* gyvunimo -ąlygai* sa- 
vymailiškais tikslais paverčia 
priemonėmis pasipelnyti, aj»- 
dengdami jas tėvy nės meilės 
skraiste. “Amerikonizmo ir jo 
ženklų vartojimas .sustiprinti 
atžagareivių turtui ir privile
gijoms yra* taip purvinas, 
kad purvinesnio negali būti.“ 
Taip rašė Nevr York AVorld 
|M*ikdainns melagingų ameri- 
kanizinų.

Betyrinėjant pasirodė, kad 
ainorikanizavimo propaganda 
apsidengęs eina atžagaroiviš- 
kas pelnų gaudymus, trokš
tantis apšmeižti darbininkų 
judėjimų, sustiprinti atžaga- 
reiviškus jausmus ir pažiūras, 
sustahdinti tieadavylię nau
dingų visuomenės gerovei, iš
niekinti teisybės iiiealits vi
suomenėje. Visi tie bjaurus 
tikslui pridengti uuiėrikatux- 
mu ir amerikanizavimu.

Kiekvienas lengiai gali pa
matyti. kad yra žmonių su aiš
kia žinia norinčių sukelti vi
suomenės isterijų, t. y. bepro
tišką piktumą, ir kvnilą hjiimę 
su aiškiu tikslu sustiprinti at
žagareivi jų. Po visų šalį pla
čiai laikrašt'-iuosa praplito ap
mokamų amerikaiuzacijos a]>- 
garsininių. l'ž pinigus davė 
tie, kurių patrijotiškurnas la
bui abejotinas. Dblierio žymė 
laimi aiškiai atmušta nnt tų 
visų neva gražių suiiianyinų 
Tajai sudaryta# visas šaipų 
tinklas ant samdininkų neva a- 
uierikaiiizavimo tikslais. Tų 
paliudijo ofirijaliiu asmenys. 
Hitas amerikanizavimo suga
dinimus paverstom jį įrankiu 
privatiniems asmenų pelnams 
kuodaugiausiai kenkiu Ameri
kos pilietybės idealams.

Visai nesenai tapo patirta, 
kad susitarusieji pelnagau- 
džiai ketina Išgriebti aavo 
valdžion nmvriknnizaviino ir 
pilietybės tobulinimo planus. 
Spėjama, kad tas pelniignn- 
džių tinklas apsiaus ir vieša* 
sias mokyklas ir bažnyčių or
ganizacijas ir labdarybės įs
taigas.

Todėl mes reikalaujami*, kad 
dolierio žymė atsitrauktų ša- 
Ijn nuo visų Ainerikanizavimo 
programų. ,

Mus laikomės to, kad nei vio- 
nas planas nors kiek prasi
lenkiantis su visuomenes tei
sybe neguli būti geras piliety- 
bės arta ain<*rikanizavimu 
programų tikslu.

šiukštu neišnaudoti silpnųjų.

M<*s stipriai tikime, kad lo- 
jališkurnąs ir meilingumus A- 
merikoė įstaigoms gerų g<?- 
riausiai gali sli])rėti tuo atve
ju, jei stiprų# ir galingi negu
lės išnaudoti silpnesniųjų, jei 
teisybė jsigy vęs pasaulio pel
no pasidalinime, jei doriniai 
ftaiykui Kiudiproa tikalunse. jei 
musų įstaigos taps tokios, knd 
šitiems tikslams galėtų nau
dingai tarnauti.

Mes nealM*j<>jtime, kud gera 
pilietybė ir muerikaniz^cija 
turi būti stiprinamos lygiai 
tarp gimusių čionai, kaip ir 
tarp atkeliav.uų, idant vlfuu- 
menė# teisybės idealus sustip 
lėtų, idant visi vienaip jaustų 
]>ili<*čio atsakomybę- To mes 
turimo riekti praktikos ]>ric- 
ni< uėmis.

Anglų kaltas mokinimas V- 
ru priemonė, j>cr kurių žmo 
urs gali ]>alirU Auoirikos 
idculus ir jos pilietybę. Taip 
žiūrėdami į tų mokinimų mes 
neužmirštame, k*u gMuivji 
k;i!lm reikalinga vra mų> de
mokratijai ir nmerikanizmui 
iš mait i.

MUSŲ DARBUOTĖ.
Augame ir bręstame.

Federacijos Tnrvlrn# suvn- 
žiavitnas laikytai vasario U 
ir 12 d. dn š. ra, Pittsburghe, 
Pa., Amerikos lietuvių katali
kų politiniu ir kultūrinio dar 
ta vadžia# ]Mive&la!nas į pla
čias katalikų visuomenės ran
kas, padori- gražų ir didelį 
žingsnį pirmyn. Paleisti suva
žiavimo demokratiniai otal- 
.'iai pradeda iš ]>ulengva pri
gyti gyvenime ir jau dides
nė* lietuvių katalikų orgnni- 
zuotos visuomenės dalis tais 
obalsiai# savo darbuotę remia 
Nuo suvažiavimo prabėgo vo- 
tik trys menesiai, b jau Fe
deracijos skyrių (buvusių k« 
talikų vienybių) turime ko
lonijose* net 22. Reiškia, 22 at
stovu. pačių žmonių skirta in
ėjo j Federacijos Tanioj, ku
riai yra pavesta rupinties #va- 
rbiuusįiiv' |K>hlmiuiĄ ii kuitiv j 
riniais musų tauto# reikalais. 
Prie Federhcijos skyrių atsto
vų pridėjus musų cuntmlinių 
organizacijų seilini išrinktas] 
Federacijos darbuotojas, gali
me pasidžiaugli airį Federaci
jos Taryboje apie -Ul žymesnių 
darbuotojų, kuriems katali
kiška Amerikos lietuvių demo
kratinė visuomenė dumta tei
sių ir galės jos vardu kalbė
ti ir dirbti. Tokio# žymios 
pajėgos, paremto# demokraty- 
bės pradais, nesugvta'jo išauk
lėti musų idėjiniai priešai tau
tininkai ir socijalistai, nors jjc, 
visur ir visuomet driiavosi de
mokratais, retai ir pas kita
taučiu? surasi taip pavyzdin
gai suderintų tautiškam dar
bui žmonių atstovybę. Ameri 
ko# lirtuviai katalikai visa 
galva prailgs savo “pažangius 
idėjuiinkus“ ir tą padarė ne 
kokiu stebuklingu budu. bet 
vedami krikšėtaniško# doros ir 
tėvynės meilės prakilnių obai- 
s.ių, kurių priešakyj stovi A. 
L. R. K. Federacija.

Dabar artimesnius ryšius su 
katalikiška visuomene ir jos 
darbuotojai# Federacija užme
zgė Federacijos Tarytas, Tun
tus Fondo ir L R. K. R. Drau
gijos valdybų suvažiavime lai- 
kytaiiie New Yorke, kur ]»a- 
daryta svurbųs nutarimai pn- 
liečianti musų ▼isuoim*iies ir 
tautus reikalus. Amerikos lie
tuvių katalikų ilnrha? remon
tui) jusi. Federacijos skyrių 
spartus augimas, lietuvių kul
tūrinio ir politinio centro in- 
kurlmas Bruokivne, žmonių 
kylantys pritarimas Fedvnu*i- 
jos <hirtamg ir nuolatinis ko- 
utaktas lietuvių katalikų dar
buotojų su visuomenės (dar
buotojų konferencijos New 
Yorko apielinkėee) lepūu gra
žią ilnlj kaip |Mu*iai Frtleraci- 
jai, taip ir visai lietuvių ka
talikų visuomenei čia Ameri-

Mes nesutinkame nu minti
mi, imu guiiuin imuue» grūste 
įgrūsti į gurų pilietybę ir ap- 
uadestaujanu*, kad į daugelio 
įmonių protus tapo įbrukta 
ta nelaiminga vienk»**t su ži
nia apie amerikaniza zimų.
Tie žmoftėi* datai į umerika- 

t 'ravimų žiuri kaip į prievar
tos priemonę.

Męs tikime, kad žmonoms 
i* ikia parodyti ir neatimti 
gražaus ir teiringo apiejimc 
reikalai, ihireiskimų laisvė.
iik« jiininių pažiūrų Imjgybė, 
p.hetiškos atsakomybė* su
pratimas, dalyvavimo^ <l**mo- 
kruūjoa darta u viaus^ kitose
organizacijose gaminančiose 
ateities likimų žmonėm*. Iš tų

tikrino, kad prie jo.gulėtų ei-
j • - - _ • - ..a. - « a 4

piliečiai.
*.i vięi kaipo žmotas į.’ kaipo 

iii id 

koje ir tėvynėje Lietuvoje, su 
kuria Federacljo* darbuoto- 
jai jau suranda kelių ir bu 
dų urėiaa susisiekti.

Federacijos skyriai.
Skaitančiai ir nenuihtnnėioi 

dirbančiai Amerikos* lietuvių 
katalikų visuomenei be abejo 
indomn btw patirti, kuriu kolo
nijų lietuviai katalikai jau 
tvirtai suaiorgnnizavo Lietu
vos ]H>litinium ip kultūriniam 
darbui. Tokių kolonijų, ntsi- 
žvelguo ) Amerikon lietuvių 
vi#uoiix*nę yra dar ] h* r maža i, 
bet turime vilties, jog jų skai
čius netrukus pasidvigubim*. 
Federacijos skyriai jau įsistei- 
gv: 1 F.*ton. Pa., 2. Philndel- 
phia. Pa., 3. S. Bo?lon, Maas., 
4. Detroit, MicIl, 5. Brighton. 
Alnss., 6. Homestead, Pa., 7. 
Chicago, 1.1L, 8. Nevark. N. J., 
9 Brorkton, M n.**., 10. Nor- 
wood, Max*., 11. Paterson, N. 
J., 12, Cicero, UI., 13. Wor- 
rester. Mns«., 14. Pliilmlelpliia, 
y> t- n-UMU^n *Tr’' 1C

Cambridge, Alnas., 1L lyeno- 
?Iul, \\ X, 18. New Vnven, 
Conn., 19. Chicago, III., 20. Bri- 
dgeport, Conn., 2L A t h o i. 
Mamų 22. Waterbury, Conn.

Naujos draugijos.
Nuo kovo 1 A. š. m... iki 

gegužės L <L, ė. ul, į Federa
cijų įsirašė: Sv. Benedikto
dr-ja, KenosJia, Wta, “Drau
go“ Redakcija. Chicago, III., 
S. L. R. K. A. 161 kp.,,€ollin.*- 
villc, III., 3v. Mykolo Arkanio 
lo dr-ja, Cdinstille, UL, ftv. El
zbietos dr ja, Montreal, Carus 
du, tv. širdies V. Jėzaus dr ja, 
Cicero, III., Birutės Dainos ir 
Dramos dr ja, Kvnushn, Wis„ 
PU. Blaiv. R. K. 31 kp., Wil- 
kes Bart*, Pa., šv. Kazimiero 
Kar. dr-ja Bridgvport, Conn. 
žv. Petro dr ja, Kenosha, Wis. 
Už 1920 metus į Federaciją 

užsimokėjo:
§v. Kazim. Kar. dr-ja. H o. 

mtolead. Pa., S. L. R. K. A. 
109 kp., Nt*w Britain. Conn., 
PU. BĮ. SuB-mo 1 kp., Water- 
burv, Conn., Visų šventų dr-ja 
Cicero, IIL, Šv. širdies parapi 
ja. Silver Ci-eek, Pa., Šv. Pra
nciškaus dr-ja, New Haven, 
4’onn., S. L. R. K. A. 105 kp., 
Bradita’k. Pa., šv. Jurg. dr-ja 
Ncwurk. N J., šv. Benedikto 
Apaš. dr-ja, Kenoha, Wis., 
‘ Draugo“ Redakcija, Chica
go, IIL S; L. R. K. A. 161 kp., 
Collinsnllv, III., šv. Mykolo 
Arkaniolo dr-ja. CollinFville, 
III., šv. Juozapo parapija, Wti- 
terhun’. C-onn., Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga, Sc. Bvsfon, 
Mus?., Šv. Marijos Magdalenos 
dr-ja, No. 2, Philaddphia, Pa., 
šv. Kryžiaus Atradimo dr-ja., 
WrM PulJman. III., S. š. Jė
zaus dr-ja, Cicero, III.. Mari
jos Dukterų dr-ja, Aiiut ertam, 
N. Y., šv. Elzbietos dr-ja, M<>- 
ntn.*al, Cnnada, šv. Pranciš 
kaus Brolija, Montreal, Capu- 
dit, Birutės dainos tr dramos 
dr-ja, Kenoeh*, Wis.t 8. L. R. 
K. A kp.. U'UkfM Burte Pu.. 
PU. BĮ. Sus mo 31 kp., Wilk« * 
Barte. Pa., šv. <Kazimiero Kar. 
dr-ja, Bridgeport, Conn., Ma 
rijos Magdalenos dr-ja No. 1, 
Phi ta lel phia, Pa_ Gyvojo Ra 
žančiatis dr ja, Philudelphia, 
Pa., Šv. £etro dr ja- Kenosha, 
Wis.

Jei iš sąrašo užsimokėjusių 
draugijų, viriu ar kita drau
gija butų praleista, n]ta tai 
meldžiame pranešti Federaci
joj raštininkui.

NeužsimokėjuMonn* už 1920 
metus ccntralinėms organiza
cijom? ir draugijoms šiuumi 
primename, kad į Feder. mo- 
kt 'iiiii- ( po 6 i riituj, į indus 
nttn* Tinrio) reikia sumokėti 
iki liepos 1 d ir no*. 1920 inrtų.

JOPM E. Karosas, 
Fe<l. raštininko?.

HA57H)^^5T5TEn

Vyrų ir Moterų Rnbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Monr biUins t» otoZymo MHlu j«a 
trumpu l«Jko limok»ta W»o im*- 

to.
Mm tarime dldlUuilu* tr n>ri»a- 

Mw kirpimo. dwrtrninc tr (turimo 
■kyrtua. kur kl«kv.«uM oun* 
praktlkK bMmoklodittnaA

VlkuOM Murano •krrlnooo mafclno* 
TViimo. eloktro* )lo<v

KneZloiM klokrlM* atMtl bllo ko* 
kluo laiku. di«n« ir ar rakanda p*- 
•liiurėCi tr paaikallKtl dai •olysv-

I'attorrui daromos aullg mleroa. r), 
■oklo aOIlaui ir dydųo II bal kurtoj 
raadv knrroa.

MASTER DESIGNING
• SOHOOL.

J. P. Kaonlck*. Vadtjks
1*0 N. STATS STREET. CHICAGO.

Kampas Laka SU. ant 4-Cu loby

Į DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 Bt. 

Kamp. «• Ooort 
Rm. HM W. 4» Arcaun 

Telafonaa Cicaro KM 
(Mla? Plrem 4P

MH.UAU1L Į.Jh-ri^lAh. Al

j"v.Trdtkauskas ■
ADVOKATAS
OO«M DLlmUat/J:

8" 29 Šouth La Baile Strect | 
KamlmrU M<

■ TeL Omtt*) SSSO ■

Tri 4AA1

Vakarais, 812 W. 33 Sk }

S. D. LACHAWICZ
U•<«.,» Or*ln>riM n<l**n*u>*4 lalM- 

(w*Ma ka alglMMla. l*Mk»J« al-
•IMukll. e titane .IatImi 

2314 W. 23 PI. Chicago, m.
TeL CMaal SIS*.

F
J.P.WATTCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 

«**■ A'WOon mm

MeJUalrr «»•

■K

K'

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Deotistas 

luavi bu. A««-mim-

TAIANDOSl • ik) r rakara.

Dr. L L MAKARAS
Lklorli Gyd/*u)*a tr Clilrarva* 
VaariaaMi l«M» Ha Muld*»a Ava.

■CZMcmoJ: 4S1S Bo. Woo4 Stt.
Tik KK..r<« takak. bm *>M Ud TtM

* ■9

M ■M

' .............. .oaaUMM-.| 1
T*l. Drovar TSU 

Dr.C.Z. Vezelis 
urnrvui DENTUTOS 

Valandoa: auo f ryto Iki • rak.
Haratluula nuo « lyg * rakate 

ITIl fO. ASHUtND AVEKrZ 
arti «7-toa OalrSa

-..........—r------------- ----------- --

JOSEPH C W0L0N
Jetuvis Advokatas

M NO. LA HaLLK irrHEET 
OrtMauno TeL H umkol iD n 

Vskanut »»U W. K-tU Btn* 
Tel. Roekirell «»»»
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MerriCItYS — JAMTRENS.

ir *crubber» — imiviM. valandų* 10 
rnkara Iki <:*0 IS ryto kickvletit) va
kar* apart atib«l<»

atrodą ūkite

Naktim, t'ummn.vi.

trris m ii.iHMi
10 South ja šalie M.

GRAND RAPIDS, MICH.

Svetingoji kolonija

DnŽnni ninsų mile razinose 
rašomu apie darbuotę ir4 >u- 
bipratiiuų musų išeivijos di
desnių kolonijų. Nor* Griūni 
Rapids'o negalima butų pri»- 
k ai lyti prie didžiulių koloni
jų, bet jeigu norėtume paly
ginti šios kolonijos žmonių, o 
ypatingoj moterų. Misi p ra t imu.

t Lai gyvuoja tos piokilr.ios 
lh tuvių šird/s lai bujoja Ir

• huga šioji kokuija aavo dar- 
tu.s, lai didina savo sii-los 
įurtuu. Viešnia.

80 B08T0N, MASS.

St. Šimkaus ir A. Sodeikos 
koncertas.

Geg. 22 d.. X920 m., Muni-
ir jų darbuotu na, ka.Ur S* lv,ro batny*

Cliicaga, tai Grand Rapids 
laimėtų.

No.sennį teko man čia lan 
k y ties jwts vietines sųjnngietcs 

I (A. L. R. K. Mot. Sų-gos na* 
res) laike ten surengtos Mo

ji terų Sujungus Savaitė*. Susi
pažinau su veiklęsnčmis ir švic 
sesuėmis moterimis bei inergi 

jiuim.-i u_J,ijktiu muĮunim iimyie-Į 
binto. Sųjungietės čia rikos 
jaunus, sveikos ir didelės pat- 
rijotės. Darbščios kaip bitu
tės. Pažymėtina, kad čia gi
musios ir augusio* <larbuqjari 
puikiausiojo sutartyje su «•- 
sutėnii.-, atvy kusiomis iš tėvy
nės. Sutikau *ia kelias, kurių 
motinos čia augusio*, jų duk
teryte čia gimusius ir tų dukte
rų vaikai puikiausia kaliui lie
tuviškai. Namų dvasia lietu
viška. Reiškia, kad trečioji 
jau gontkartė auga grynais 
lietuviais. Garbė lai būna už 
tai lietuvėms motinoms šios 
kolonijos! Jos gali būti pavyz
džiu visai Amerikai.

Jaunimo čia gražaus yra. 
Vietinis > bažnytinis choras 
gražiai dainuoja. Jį veda py 
Mondeika, darbštus ir gobus 
vargonininkas.

I P-lė Maplė Stapikauskaitė 
ria tarpe jaunimo “lyderis" 
Turi puikų Udaų, dauiuoja 
tarp savųjų ir yra solistė vie
linėj katedroj. Ji daug dirba 

. dėl lietuvių tarpo amerikonų, 
tarp kuriu turi dėdely 
j tėkmę, nes turi daug įžymių 
pažįstamų bei prietelių.

Pp. Vaičimmi (Cicero kle
bono brolis) turi čia gražių 
krautuvę vyriškų apn>daJų ir 
ėeverykų. Abu jie yra •įžy
mus įlarbuotojai. Jų namas-tai 
centras, apie kurį sukasi veik 
visa visuomeninė šios kolom 
jos darbuotė.

Ponia M. Šukienė ir p. Kizi 
laitienė tai vadovės sųjungic- 
čių tarpe, daug nuwiku*os 
organizacijos (vietinės kuo 
pos) ir parapijos naudai. Pa 
žymėtina, kad Grand Rapidso 
Mot Hų-gos kuojm pirko ii 
savo iždo Lietuvos bonų ir 
abelnai daug dirba tuutos nau
dai.

Per prakaliau*, kurios įvyko 
gegužės 16 <f. (knlbėju iš Chi- 
cagos A. Nausėdienė /, vie
tinė Mot Sų-gos kuopa padi 
JU4a U4:rtX*.Marvtmo iu»4«y* įtūpei 
kalbėtojai paaiškinus apie A. 
R. tuojaus miritvėrė čia 
naujas skyrius iš suvirs 30 na
rių, prie kurio prisirašė gir 
blausios ir ideališkiausios 
Grand Rapids’o lietuvės mo
terys.

I ' Klebonijoje šio* kolonijos 
viešpatauja tų pati nuoširdu-

I mo ir svetingumo dvasia, kuri 
čionai visur randasi. Čionai 
Idcbonanja kun. Demir, gra-

l - žini sugyvena su parnptjunais. 
yra visų branginamas' ir 
gerbiamas.

j Žmones srcUuuvjo per pi u- 
Laibas gražiai užsilaiko. Ibi-

L alus, mandagu* ir domiai Iriau 
i ąu. Muįvnu ria uutrv purų ***»*« 

uų praleisti. Grand Rapid» 
|mUkn manyje maloniausius]

ėjos choras irengė ' kouoertų 
augšėiau minėtom ypatom. 
Programa susidėjo iš 12 šluo
telių ir išpildyta gerai.

Pertraukoje St Šimkus pa
sakė prakalbų apie lietuviškas 
dainas. Koncertų galima butų 
pavadinti nusisekusiu. Tiktai 
publikos tiek 'mažai atsilankė, 
Kftu religijai .to hcfi-
tikėjo. So. Bostond yra skaito
ma apie 9,000 lietuvių. Iš tn 
akaitiiaus koncertai! atsilankė 
vua apie 90 asmeuų. Garsinta 
buvo gana gerai. Visur matė
si skelbime i ir raginimai ne
praleisti iHiikios progos. Bet 
viskas išėjo priešingai, lig 
tyčia. Vieni sako; “tai žmonių 
nesusipratimas praleisti tokių 
progų.” 0 kiti sako: “tai 
žmonių susipratimas, kad ne
remia laisvamanių.”

Daugumoje girdėjosi: “ne
rvinsime tų Šliupo klapčiukų, 
nors ir katalikai rengia ir tar
nauja jiems. Jie abu nuo ka
talikų atsisakė ir pastojo Šliu
po taniais, bet nuo musų pa
ramos reikalauja. Ne, nerem
tame.”

Bostoniečiai ir išpildė savo 
]iažadėjimų, it senų priež<x3į: 
rauku rankų mazgoja.

* Gluosnis.

Po $1.00: Lcon. Kelpšienė, 
Ant. Aukštaifieuė, J ieva Ma- 
hiševiėteuė, Magd. Naojalie- 
nė, 8tan. Armonienė, Jonas 
Počekis Mikas Rumčeviėin, 
Petras Toleikia, Knr.. Raibus, 
Ant. Brųzauskas. Ant. Šimkuj 
Vincas Brusokas, Kuz. Pilipai- 
ti?, A’b. * Pilipnitis, Pi anas 
Pranckcvičius, Juo*. Blaškcvi- 
šia, Marijona Jucevičienė, Jo
nas Bakas. Kotriua Račins- 
Irionė, Jurgis Navickas. Kaz. 
Steponaitis, Jonas Rutkaus
kas, Petronė Trijnnienė, Ona 
G ringi i ė, Juos. Pulkis. Kaz. 
RachadniLskas, Kas. Kaklus, 
Juonas Karpis, Ant. Tamošai
tis, Ona Morkūnienė ir Juoz. 
Aukštaitis.

BARO IX .Vi.
Parsiduoda BuČnrnė ir Gro*«rn6. 

labai pistai. Geroj virtoj. l'rlvhtaU* 
imllrrtle ant

> Alvtkauklto
Iktl

vtot<-^

tuojau* no adresu: 
8. 10 < mirt

Alkus.

ROSELAND, ILL.

SPRING VALLEY, ILL.

Gegužio 20 d. 6v. Onos par. 
mokyklos svetainėj kalbėjo 
gerb. kun. dž. V. Mironas. 
Žmonių į prakalbas atėjo 
daug, Bet galėjo būti ir dau
giau.

Apįe 
svečias, 
kalbi* ji i, 
žinoma, kalbėjo apie Lietuvos 
ptulytj ir jot* reikalus. Žmo
nėms gerb. svečio kalba labai 
pūtiko. Nors kalbėjo ilgai, liet 
m-' vieiiAin nenubodo klausyti. 
Jeigu butų kalbėjęs iki ryto, 
ir tai susirinktieji visa šir
dimi butų klausės ir dar butų 
norėję, k»t| ilgiu u kulis-tų. Ir 
kurgi neklausys noriai, kad 
kun. V. Mironas kalba aiškiai, 
Žinodamas dalykus ir išaiškin
damas įvykių priežastis, ir 
pasako tų kas labiausiu Ame
rikos lietuviams rupi arba rei
kalinga žinoti.

Kuomet kalbos pertraukoj 
buvo renkamos aukos Tautos 
Fondui, vienas uukodiuims 
du dvlieriu sako: “Brolyti, 
tas kunigas gerai kalba. Tai 
ue uukų čia duodu $2.00. ale už 
prakalbų, nes vienų tokių pra
kalbų išgirsti verta penkių 
dolierių.”. Arba pasibaigus 
praknJbai. kuomet skirstės ei
ti namo, žinoma, labai neno
riai ėjo iš svetainės, tai buvo 
girdėti visais kraštai*: “Tai 
bent kalbėtojas. Taip gražiai 
knlbėjn ir kiek daug gero pa
pasakojo...”

Viso aukų Tautos Fondui 
sudėjo $67.20.

VauUi aukoju*ių po vienų 
dolierį ir daugiuos:

Klebotuis, kum S. Bumrajus

Vik$M-a> Mikutaviėia $4.<ML 
Po $2JX): Juozas Vilkaiti* 

lir Juozas Baniuuskus.

Gegulės, 11 d. musų koloni
jų atlankė gerb. kun. dz. .\fi- 
ronas. Daug papasakojo apie 
On'# ę TMiįvos’ pidėtj ir' 

apie Tautos Fondų, kokių 
pagvllm jis suteikė tėvynei ir 
kokių gali suteikti.

Prie to taijigi ragino visus 
iM-gnilvli aukų Tautos Fondui. 
Pertraukoje buvo renkamos 
aukos. Aukojo:
Jonas I laukas ........... $20.00
Pijus Dažnokas ............ 1V.UO
Kaz. Paukštis ..............  6.60

Po 5 dol.: Kun. P. lapelis 
Ted. Kelpšas, P. Aduniicnas.

Po 4 dol.: St. Druni]»auski.-. 
J’o 2 dol.: Pt-l. Siuilingis. 

A. .Kervaliiuskis, A’. Malnknus- 
kis, S. Klezevičius, V. Gra- 
kauskis.

Po 1 doL: J. J. Slankus 
M. K&kuraitis, K. Slnjortis, A. 
Rimkus, J. Kuizinas, J. Stas<>- 
vič, J. Stivaitienė. R. Sinrni- 
lituiė. K. Vaitaitis, A. Tiško- 
vič, VI. Nkuturas, J. Mikolai- 
tis, J. Stanevič, P. Betkaus- 
kas, B. Šimėnas, J. Ramanau
skas, K. Gruadnt. J. Puodžiū
nas, K. Danupas. V. Jaučius, 
A. Josi ules, F. Meividas, 
Asl raus kis, J. Mažomis, 
Mockenčius, J. Einbergas, 
Klaiu'iuM, P. TitnrnšiiihM,

J. 
«1.
J. 
•J.

kų gerb. iš liietuvos 
. kun. dž. V. Mironas 

», liereikalinga aiškinti-

Dargiu V. Zajias, A. Likša, 
A. Stancvičia.

Smulkių aukų $20.88.,
Viso surinkta $118.88.
Vimetns aukotojams, varde 

Tautos Feodo, tariu širdingų 
ariu. J. Ramanauskas.

ANT PARDAVIMO.
3 aus U) y niūrima uparttnenl uamae 
Ir krautuvė H. W. Kampa* tirto. Ir 
Campbell Ava. loU> klx>. Hlram 
He*t rniulrioitlu, «oral rtuljtiui Kai
na f**,ooo 00 au pinųn nioroao* 
Iii.000 00. Imu Ir antru morgas*.

Agrntarue komio*.

UTE8CH & SON,
Exclusive Agente 

2423 W. 63rd Str.

ANT PAIUJAVIMO
|ivr oavinlnk* hm 17M K. taiurald 
Avė. * kambarį* murinu namu* pu 
t ir * kambariu* naujai IMaUytu 
kaina II.SW00 
vtnink*:

M. J.
N.

VU.

JUsMMklle |i*a aa-

MUKAN. 
farp-nlrr Kr.

PAMRSODA
pua« akro bm(, »u i kambariu alų- 
b* pietvakarių puaėj lietuvių apsy- 
realą, elektrų* kviea*. prekė U.fc## »0 
P ritmui n lot* artu, autumubUlų. Al- 
rtta ūkite; ,

A. < HFU<K lI KKiS.
3321 Aukuru Are. iliirasu. UI.

TitUAtN ljlK*

Uatuvių ai>ny*W«..
UCMIIH ODA.
___ d apylinkėj, dai

lioj natoj, aru *v. KaaunM>rv luaiuv- 
Uju* ir paiko «r*lua. nauju* narna* 
<sunsalo>). « katnbart*. •furnacr" 
Mldomaa. Parduodam** prtclnutn* 
kam*.

AUlinuklt* pu* aarmtok*.
». mt m

•M& a laimiui Avr.

AMT r.UWAVlMQ 
poolruiaila < Šlaku <M(ų virtoj. Ai-

W. n<h torrt 
Telefoną* Mck.įnirty )>j:

KEIK.\I.1X<.I

lxiilM>riai. dvi pllw>.n<* fondre* dar
bo, 1 iki 10 valandų, >u laikų Ir 
pi.*f po t valandų darbo, Gotu mo« 
kvailu. I'lunta ramina) arti kart) II- 
nljo*

Clill.UiO STSKL rbENDKV CO.

3730 8. Kr-m, Am

KEIKAblSGI
I Vyrai prfr labA darbo, painioti. 
I^nmaty k Mr. Javob-.

INDlA PACK1NU lt_WfT
SŪP9 South A-hlatul Avė.

REIKALINGOS MERGINOS 
pri,, f.j,,p ‘fi ’ . B

landos gera mokestis.
Nepaprasta proga valandos 

nuo 8 iki 5.
WinhoC* Schel] Co.

306 So. Canal Str.

REIKALINGI PRIE KARŲ
DARBININKAI.

Materiul ir nuo štukų darbas 
cheekers nnt freiglit 
Taippat ir leiberiiii

Atsišaukite:
Streets Co.

W. 48ta St. & S. Morgan.

kariu.

REIKALINGI VYRAI.
Dėl fultriko darbo geni mo
kestis ir tanus.

Atsišaukite:
Western*Felt Works
4115 Ogden Avė.

Arti 22ron & CrauTord Avė.

ilu> turim aaktihio <Imi1»o mer- 
gaiUsun ir vaikam* suvirti 16 me
tų. Taippat tnuiirinut, ir vyrams 
musų i&ūuutuiio skyriuj. Darbas 
mergaitėms ir vaikams nudėti ka
nu ir prižiūrėt i jas. Darbas dd 

‘vyru yru užkulu buzas ir Nudėti 
j karus. Taippat padirbti prie 
troko. Mums rokai ingiu, mergai* 
lės, vaikai mot iria ir vyrai dėl 
dieniniu* darbo tutimj fabrike. Pri
tyrimas ncrrikulingas. Durims pa
stovu* ir gera proga prnaiinvini- 
mus geriems darbininkams. Atsi
šaukite tuo jaus.

Continenta! Can Company Ine. 
5411 West G5th Street

REIKALINGI LEIBER1AI. 
Dvi fuuntiri--. darbo Pastovus 
durims.

Link Beit Co.
39tli & Sievvart

Plt HN> I.IHIA ! 
i'-yaujlino ir iMtmi* Firmoj

M tit ijf — u trruMAN o>. 
kaa E. *-nl Slr.

KŪ*.ll.l*UlU

Lietuvi* Eirfi,grafinio*, "rrtom kino'* 
Cnru tuiikrrtl* Ir irtum ant visados 

Atalka ūkite
U.VssKI -S NTl Dl<>.

Si I— Malu Mr. <lu<*st> Hrlglit-. III.

REIKALINGI
Vyrai prii- lungvau* ir šva
ru uk tlnrlMi pri*' pnvvikslinių 
ri-uių uiuuldiugs; prityrimus 
nereikalinga.-; -'Ta progų pa
kilimui.

The Joseph Klickn Co. 
20lh * Calforniu Avė.

REIKALING08 MER 
GAITE8.

16 įlietų unižauA. Taippat mar
gaitė* su virš 16. Lengva.- Sva- 

$•- :« tuvav^Mn aat—» - f• aųn <aaa««*»a^. \ai • 
pradžių.

John Baumgarth Co. 
1414 W Rfmdolph 8t.

EKTRA BARGENAS!
2 medinėj namai ant kam

pinio loto ant 45-tos ir So. 
Richmonti St. 2 ldokni nuo 
Ljetuviškos bažnyčios parduo- 
simt .lengvu išmokesčių arba 
mainysiu nnt loto ar mažesnio 
namu.

Naujas meilinis namas jmj 5 
kamltarius 4115 So. Sacrnmen- 
to avė. intnisvtas pagal nau
jausia mada parduosime visai 
pvgiai.

Naujas muro namas po 4-ri< 
kambarius viskas intnisyta pn 
gal šia mada parduosime pi
giai.

SALDUKAS & LUCAS 
4414 So. O&lifomia Avė.

Musu ofisas atdaras nedėiioj 
iki 6 P. M.

?■ --------- —...........-—------------ s

TEISINGOS DRABUŽIU

Kalno* kurio* pritinka kiekvie
nam kikentai. Gvarantuojamo kn<1 
autauplMtme Jums 10% Iki (0% 
ant kiekvieno pirkinio: nekuria 
dalykai maliau noru trbolcaalc 
kaino*

Vyru Ir jaunu valkynu r* tavi 
drnbullal padirbu ant ulaakyvno 
bet ncaUUfaiukU siutai Ir ovarko- 
tal au dlriciiai* 
Ir kitokio rtyliuua 
Pamatykite tnuau 
siutu Ir ovarkntu 
»:o. III.50. »15.

tr be. for fJtt'tic 
SI3.S0 Iki SCO 
apecllal* alio 

po »1S. JT M. 
ir SSO. Juodi

Siutai po S<< Iki |CS. Molino* nl- 
no* alutal po SIS Iki ISO. Valku 
■lutai Ir orerkotai SS.SO ir auni- 
člau. Vyru keline* S*. Ir aucdctau 
Molino* puavtlnea kaline* M W Iki 
117.S0. Spocljalla nuoUmtla 5% ant 
ktokvjona pirkinio *lnn£mmo J 
Europa.

•
Atdara klckvlon* diena Iki * 

vai vakare Subatombi 10 vai. Ne- 
dėlloml* Iki C vai. vakar*.

S. G0RD0N,
1415 So. Halsted Street

X'

FARMOS z ŪKĖS.
Jau didžiuma* »et nuotojo viltie* 

kad 3«:,u* atpiginta* praayvcnlmk* 
Ir bevelk Ue*a. n** nei pati vyriau- 
»ybe Durtojo darbavua) ni-Kuledanm 
• urnai) budo. K* K*l)ina daryt) kad 
to itvrnirun yra daug IrnoDlų kad 
to nckeali* kaa-<1 ugi fermeriai 
Dtai fariuerlkl neperka mauto bet 
da parduoda ui kų r*unum Keru 
kaina tr tnuau turtą* auga kaadlo* 
Ir mea turim tinkama gyvenini* nea 
nenlKirdl aimanavimai tauri Ger
biamieji* tautiečiai Jei kurie norit* 
raiaaua ryv#nlmn tni Inaygtklt aau 
forma pet kur galima aunuitl Crra 
viala nea reikia forma taip rinktu 
pat ink* ui a kaip kad vaikina* reas- 
damaala vcatl o renku*) mergina Jei
gu t*turtą nuMpIrkai kur farma o 
putom nebuai ul*un<dlntan tai yra pa 
lyftnlniaa cyvenltno kad ppelvedu* 
blucn pafia lulri me* pataralm kur 
galima auraall tinkama vieta uxi Mi- 
chigano lietuviu ūkininkų tarpe mea 
flonal turini *ualvicntjlmua tr drau- 
oyrtv* ir parapija* ir viaoklu* paal- 
Itnkamlnlniu* m u* u kolonijoj Jau v- 
ru Ir Kana turtinau lietuvių ūkinin
kų me* Savo tnrpc turim vi*oklų 
ruohi neri J ų kaip tai iciudirbya:,-*
mokinu. įtikinu malūnų automobilių 
ir taip toliau, 
kreipia* prie 
kad ko kam 
(elballm viena
Cial aiel>«*l mali darni lietuvių dorin
tum* uktnlnkavltn* kada llrtuvli nu
siperka farrnu tai j pora metų Jau 
taa narna* atrodo daug kltoka mo* 
paceldaujame kad ko dauglaual* do
rų tr darbKtų amoniu utvailuolų ir 
dla apviiryventa pa* mua. Gerbia
mi* ka* norėdami pirkti ūko kralp- 
kitlea pri* dorų Irteirtnru tumulu u 
n* pri* iAnauduloJų agrntų kurie ne 
patirta J Urvo no *vieto tik doreli 
lai*i kreipkite* pri* kv. Antano 
braugratv*. Cuater Micbioan kur 
viat oon ir trumai uuninkal pri- 
klauao me* turim tam tlk»lu nus
kirta komiai j* kurt Juui* pa t am* u* 
ir po kilk** neflHkjrrt. kad aaeota* 
apgavo ant 1100 an daugiau kur 
tankiausi* taip ataiti&k*. *u daugiau 
infurmacUo kreipkite* Auo a drenų:

8V. ANTANO DRAUGIJA 
c-o Kas. Daunoras 
Cnstcr, Michigan.

žvaigždute j

Graži Maldaknygė
Ypnė tiiikaiiib ciiiniitii-ins prie Pirmos Komunijo*. Knygelė s 

ntdiddr, liulti kauliniai apdarai, nut apdaro V. Jėzaus paveik- g 
skis, užitaroma sagutė. =

Kaina — SI .75 (su kryželiu viduje) 
1.60 (bekrv sėlio)

Norislnini Kauti (kreipkitės j g

“DRAUGAS" PUBLISHING CO.,
1800 W. 46 th Street, Chicago. IU. E

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin: " • ritiiiiiitiiiitiiiiiiimiiiiiitiiiiiiiiii
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NAUJAS TEATRALIS VEIKALAS

Dešimts Metu Smuklėje
Vertu

Jonas M. Širvintas

Kaina 50c
Daugiau imtini nnloidžiiunn.* nuošimtis

H

E

“DRAUGAS" PUBL. CO.
1800 W. 46tli Str. Chicago. IIL

=
I
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Didelis Išpardavimas Namų
per Birželio menesį ■ 

Ant iengvių išmokėjimų kiekvienam lengvai prici- J 
narna, Atsišaukite tuoj aus pas:

J. POŠKA S
g 4436 Washtenaw Avė. Chicago, III. ■ 
■ Tel. McKinley 5608 S

f

Jau »*• noprivalom 
irctlmUuOij reikalą 
pritruksią me, paal- 
kitam uet- avetiiutau-

STPAIGUT

T*

OTHru 
5ini

r l_'OW OEL

MELBA
Ctęa.r- i'upreme

IO* 
ST&AKHT

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

l'aklau-Z Mito krauliunluk<>—It«-t j,-i)iu 
krauliu ninku, nuturi—ra!y« mum*.

SU I. LEWI5 CfGAR MFG.C0.NnmkK1
Lorgct Independent C0r Padoru irft» Wxid

a Aa

DYKAI! GERA DOVANA DYKAI!
Eina 8 dienas be sustojimo.

MŪRINIS NAMAS UŽ
$7,500.

5523 Loomis Blvd.
2 fintai 5 ir 6 kambarius au- 

gštns cemento lMi«cineutns. tu
rime greitai (Mirduoti kreipki- 
Ujii pas,

nrz r n 0. ©mmta 
arvui MAUVVM!

4547 S. Hermitage Avė
Chcago. III

Tel. Yurds 145

. HOME LUPPLY
110 Nassau Strcet,

homk stpflt ai 
Jmu.L >01. Il« .\mmu 8(, 

Ntrv Vort. N. T.

Prialųak man t* paMwll>m* dovanų l*iki>dėlj. 

•**•««■ i* yaiarav .

Adraaaa

Mlaaiaa

ValMd*

Klok vieniui *n}| loti dtkal falų 
pulki) LlkfKRJLDf. Mu*a valanda* 
Ir puavuluntUIlt*. Einu a dienu* l»o 
•uvUiJtmu Il>'«uul padaryti U> pa* 
rinkto incdJUo.

ttta r-rvet yirstsils." Ir pa**,- 
tlnė. tai yra rauti pulku latlLnalj 
Pykai.

Kiekviena* vyra*. įimtrri*. duk
tė ar aunu, imli J«ytl nemokant 
nei centu. Valiuodama* Europon. 
*all piummtl au airiui. kaipo do
vani). V ūdų, ka me* )>rukuin« j u* 
perakaiiyktt tnuau Si puidaplų ka- 
talioici). nuteikianti Pilno
Ir Ituion*-. aulo draugam*. Kiek
viena* 1*1 rnll psidaryt.l ne* ne
ri'ik ui >■ imu > rimo. Mo turime 
luk-tamui- kiti) Imi. naikių. kurie 
bu- iluiMtunil dykai. |<>l<yk mu vi*. 
no Neatidrlluli. i»ot tuojau* iš
kirpk Jut* kuponų ir punųak 
mum*

COMPANY
New York. N. Y.
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Į DRAUGAS

CHICAGOJE. j
SUIMTA TRYS STAMBUS 

PLĖŠIKAI.

L. VYČIŲ CHICAGOS AP-1 
SKRIČIO KUOPŲ DOMEI. I

Iš TOWN OF LAKE

----------------
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

Penktadienis, birželio 
Sv Pranciškus Knrakė 

šeštadienis, birželio 5 
šv. Bonifacas

d d.,

d..

VISI UŽIMTI REPUBLIKO- 
NŲ KONVENCIJA.

Paskelbiama jau dalinė 
programa.

Republikonų partijom konven 
vijoje, kuri, kaip žinia. įvyks 
Coliseume ir prasidės birže
lio S d., lie paruoštų vietų de
legatams Ims apie 14.(100 sė
dynių pnšaliniems žmonėms.

Pašaliniai iškalno turi įsi
gyti tikėtus, paduodami tam 
tikrn« nnliknoiįns konvencijos 
rengimo komitetui.

Įteikia tik įsivaizdinti, 
tai yra norinčių žmonių 
konvencijos sesijose!

Sulig pranešimo, jau
0(Xl žmonių padavę aplikacija* 
gauti sėdynių.

ržsisakitsieins tikėtai bus 
pradėta dalinti ateinantį šeš
tadienį.
• Pirmadienį įvairių valstijų 

komitetai turės savo atskiriu* 
susirinkimus. Gi nnt rytojaus 
nacijonalės republikonų ]>nr- 
tijos pirmininkas atidarys 
konvencijų.

Per pirmųsias kelias dienas 
bus dnromn platforma. Gi 
paskui Ims skiriami kandida- 
tni.

kiek 
Imti

150,

TURI SMARKIAU PASI
DARBUOTI DARBO TA- 

RYBA.
__________ /

Darbininkai reikalauja dides
nės užmokesties.

B. F. Jeuell. Brotherhood «»f 
Railvay Trainmen vice-prezi- 
dentas, vakar pareikalavo, kad 
geležinkelių darini tarytai kuo- 
veikinus atnnujintų savo sesi
jų ir paskelbtų galutiną savo 
nutarimų užmokesčių klausi
me.

Nes šiandie, sako JeweU, 
kuomet taryba vilkina savo 
nusprendimų, darhininkni vis 
Inbjnus ima nerimauti. Ir nie
kas negali pasakyti, kų gali 
atnešti rytojus. Darbininkai 
reikalauja, knd tnrylia knovei- 
kiaus apsidirbtų užmokoRtios 
nukalė.

TAYLOR IŠTEISINTAS

pa

Koronerio teismas išteisino 
Roliertų M. Taylor. kurs, knip 
xakoni. netyčiomis jicršovęs 
Viola Carpenter, su kurin be 
šHiiImi gyvenęs ir sii ana su- 
šliulmota.* ligoninėje.

Viola Carpenter mirė,
m imdama su savimi viso nuo- 
tikio paslaptį. Pirm mirsiant 
jinai buvo pateisinusi Tnylo- 
rį. su kuriuo, kai;x> vyru, pa- 
sidžiaugė vos keletu valandų.

Mirė jinai laiminga, nes bu
vo apkrikštyta ir su mintimi, 
knd Taylor nebuvo jai koks 
suvedžiotojas.

BIZNIERIAI GARSINKITE^ 
“DRAUGE.”

I
A FCTOATIS • FABUOMAI

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

Bt*L t»TAT* INS'JRANCK

Ęuropeam Americaa BuREAU
I Piotru,

•-F r

Kovojo Jie prieš tris detek- 
tivus.

Trys detektivai — Fred 
Kemper, Jobu Diotx ir War- 
ren Frnnklin, užklupo tris plė
šikus. įsilaužvsius sandeliu po 
num. S44 Nn. \Vells gat. Mn- 
tyt, jie iš tenai mėgino iškrau
styti kiek degtinės.

Visi trys plėšikai buvo stip
rini apsiginklavę. Bet neturė
jo progos pavartoti ginklus. 
Du plėšiku, kuriuodu jau tai
kėsi šauti j driekti vus. aki
mirkoj buvo parblokštu nnt as
los. Trečias pasiditvė lie pasi
priešinimo.

Tarpe anų yra 
Itnnks. gnlvnžndis, 
1917 metais buvo
kalėjimu nuo vieucrių 
ligi gyvos galvos. Bet 
liuotas. Ir nesenai dar

Kanados
i

I., Vyėių Chicagos Apskri
ejo svarbus susirinkimas bus 
suimtoj, birželio 5 d., 7:30 vnl. 
vakare, Aušros Vartų pnrapi- 
jiuėj svetainėj. J praeitų susi
rinkimų kai-kurios kuopos ne
prisiimto savo atstovų. Sis su
sirinkimas yrn labai svarbus. 
I'ž savaitės bus Apskričio pik
nikas.

Todėl visų kuopų atstovus 
kviečiame skaitlingai suvažiuo
ti

Apskričio Valdyba.

PRANEŠIMAS/ '

ves rin viena 
vi.

Kitu du jo 
turi policijoj

Leonąrd 
plėšiknu 

nubaustai' 
įlietu 
pnro- 
I iššo
ka rei-

sėbru taippat 
rekordus.

PATRAUKIAMAS TIESON 
DETEKTIVAS.

Kam jis leido pabėgti 
Geary.

Genei

Žmogžudį s Gene Geary ne
surandamas. Nors po nužu
dymo Hnrry Ročkas jisai iš
ėjo Švilpaudamas iš saliuno 
po num. 4165 So. Kalstei] gnt., 
_bet, jo švilpimas veikiai turė
jo aptilti. Nes Imvo priverstas 
pasislėpti. Ir jis pasislėpė. 
Policija ir lig šiandie niekur jo 
neužt inka.

t’ž j«> )iabvgimų policijos 
viršininkas patraukia tieson 
detektivų Daria. Sis žmogžu
dystės metu buvo saliune, po 
nužudymo žmogaus matėsi 
ten su tuo žmogžudžiu ir pas- 
tarųjani leido jurin-gti.

PuliciioH viršininkus tvirti
na, kad Dovis neturėjo reika
lo valkiotics jx> saliutui*. Be 
to, jis nepildė savo jmreigų 
neareštavo žmogžudžio. Todėl 
turi būt patrauktai tieson.

PIRMENYBĘ TURI 
VAIKAI.

Ęvnnstoiie, Chicagos prie- 
miestyj, buvo pakeltas suma
nymas uždrausti vaikams 
vaikščioti po žolę ir žaisti ties 
svarbesnėmis gatvėmis.

Bet miestelio tarybininkai 
atmetė tų sumanymų. Pareis 
kė. jog vaikai, ne žolė, turi tu
rėti pirmenybę.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

PRANEŠIMAS T0WN0P 
LEIKIE^IAMS.

Aiuoini pranešame visiems 
pirkusiem.^ L. L. P. luinus mu
sų kolonijoje, knd Imnus jau 
gavome ir bu* išdalinti ne
dėlioję, birželio 6 d., 6 vai. 
vak., p. J. Flias svet. 
(460(1 So. Wood gatv.) Atei
dami nejMimirškilc atsinešti 
kvitas ir atvirutis iš Centro, 
nes be to negalėsite gauti bo- 
nų. Taipgi visi tie, kurie esa
te dar nepirk? L. E. P. bonų, 
širdingai e«ate kviečiami at
silankyti tų vakarų, nes bu* 
vieniu iš misijo* inguliotinių, 
kuris aiškina apie L. U Pas
kolų. Bus keletas kiių kaibė- 
tijų-
Bendra Liet. L. P. stotis 

ant Town of Lake.

Ar. Cecilijos giedoritj draugi 
ja laikys ptųm« tinj susirinkimų 
pėtayėioj, biri. I d.. 7:30 ml. 
vak. bažnytinėje svetainėje.

Teiksitės akai d ingiu subrinkti, 
nes bu* viens* iš avnrbinusių su
sirinkimu. Valdyba.

RCSlVIKNIJIM't AM LIETI’. 
VIŲ KAREIVIŲ.

2-ros kuopa* įvyk* mėnesini* 
*u«i rinkimu birž 4 <L, 1920 m„ 
7:30 vnl. vakare Kasi linkio svetai
nėj, 731 W. guirių. Mnlo-
nėsite atsilanką'i visi nariai į 
virftminėtų sumnnkimų.

Kviečia Valdyba.

Kuomi pranešu, knd pėtnv- 
čioj, birželio 4 d. Liet. Vyčių 
Chic. Apskričio choro, prakti
ko* nebus. Tod<‘l sekančių p’-l- 
nyčių, birželio 11 <T., š. m., 
kviečiu visus choristus j Liet. 
Vyčių Cliicngos Apskričio 
rlmrii molinį susirinkimų, ku
ris bus Mark AVliito Squnre 
parko svet.. 8:00 vnl. vak.

Z. M rait.

lu

!•

I

Penktadieni?,

L-4U«X>

Lietuviški Rekordai
10-inch 85c.

Nauja Muzyka, Nauji Rekordai Lietuviams
r

ORKESTRĄ SOUTH PAR 
• KUOSE.

Kartkarčiais žmonės 
r iknlavo iš Daria Square'G 
^'lektoriaus kad darže butų 
m kęst ra. Todėl tapo nutarta 
šitų norų įvykinti, jei ntsiras 
užtektinas skaičius asmenų 
įstojančių nariais. Devyni jau 
įteikė savo vardus. Dviejų sa
vaičių laiku bus surinkimas 
nptarti tuos pasilinksminiipus. 
Kol kas orkestrą tebėra lie 
velėjo, liet ta trukumą taps 
aprūpinta, jei tik paaiadai 
pati organizacija.

Visi muzikantai turi atsi
nešti instrumentus su saviti, 
o parkas parupįs gaidų. Kiek
vienas muzikantas turėtų įsi
rašyti j orkestrų. Priimami vi
si gyvenantieji netoliesin. I 
teik savo vardų Parko Direk
toriui, jei nori prisidėti.

LIETUVOS BONŲ

jnu
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NAUJAS BŪSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS

Su ftinomi pra
neši) savo visiems 
paiįMamėms knd 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Farmu. 
Trileri <Amtiwn nl 
magus uiti namų 
ir fnmiu už maža 
nuošimti ir aptau 
gojų namus ra

kandu* ir automobiliu* nuo ugnies 
gerinusiose kompnnijoar. Aš turiu 
ant pkrdavinio daug namu naujų 
ir senu brangiu ir pvgių mūriniu 

i ir inudiuiu. Taipgi turiu ir gražiu 
farmu ant pnndaumo ir ant randoa 
su gyvuliais ir su vnmi* įtaiininai* 
kn* tik yra reiknlinga prie gyve
nimo. Tos formos yra Valstijose 
Wi*consin ir Michigan. Todėl ne
praleiskite tos p rus progos kad 
vėliau nesigailėtu mete, bet ateiki
te j mano ofiao ir galenite gauti di
desne* infominfiji* apie namus ir. 
fnnnas.

GEORGE PETKŪS.’
Real Estete, Loans & Fire 
Insurance, Foreign Exchange 

and SteamBhip Tiekėte.
3402 S. Halsted St. Chicago. 

Tel. Yards 5379
miimmiiiiiiHmnimmiiiiiiiiimmiiim

i

PASPOHTV BLANKAS 
nusotr. 
-te4---------

nritAi.

I

50.00 
50.00 
50.00

50.00

50.00
50.00
50.00

pirko ‘‘Draugo” ofise šie as
menys:

Juozapas Adnšinnas .. 
Boleslovas Juipšinskis 
Nikodemas Macijauskas 

(Antrų Bonų) 
Antanas Radauskas ..

(Antrų Bonų) 
Nikodemas Panavas .. 
Jurgis Marčiulionis .. 
Stanislovas Trumpis .. 

(Colombus, Ohio)
l/MMiardas Jucevičins 1(M).(X) 

(Snperior, \Vis.)
Simanas Petrikas .... 100.00 

(Aurora, III.)
Ben. Jankauskas ............ 50.00

(Glenridgo, III.)
Antanina Budaričaitė 50.00 
Ta jmti ..............................100.00

(Bet ji žada dar daugiau; 
ne vienas ebieagietis stebėsis 
pamatęs, knd ji pirks Lietu
vos veiiavų iš trijų Bonų; gat 
tai bus pirmas pavyzdys Chi
cagoje. bent iki šiol nebuvo 
apie tai girdėti. O jeigu tokių 
|mvyz<lžių jau yra, tai nesis
lėpkite, gerbiamieji: paduoki
te vardus, pagarsinsime, kad 
visi gęru* darbus matytų).

Hilas mėnuo jau paskutiuis 
Bonam* pirkti. Perspėjame 
tat visus lietuvius, kad neati
dėliotų, o imtų Bonus dabar 
kol galima jų gauti. Bonai tai 
ia- toks daiktas, katrų, gali 
nusipirkti nuėjęs į štorų, ka
lia tiktai panori. Ne! pasi
baigs paskirtas laikas ir Bo
nų nebebus. O tas laikas bai
giasi su pirma diena Liepos 
mėnesio.

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIU? W.S.S.)

Marijona Tamašauskiene 
mirė brželio 2, 1920 1:30 
po pietų.

Laidotuvės bus Suba 
toj iš Dievo Apveisd. pa 
rapijos 9 vaL ryte i šv. 
Kazimiero Kapines.

Paliko nubudime vyrų 
Adomų Tamašauskų ir 7 
vaikučius, jauniausias 13 
mėnesių.

Kviečiams gimines ir 
pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse no num.

1609 S. Canal Str.
Nubudę

Vyras Adomu Tamašaus 
kas ir vaikučiai

. f MOSTE CARI4K MarU«

b-tkKM v
[_ AVKICARUON KAI^iVOSK 

kaleliai yra togalo gražu* ir ypačiai priimami 
dėl pnailinkmiinimo lauke, nnt porėiniuk 
ant laivo ir kif<w riekute. Kvartetuose t n ro
site proga išgirsti gražiausiu* muziko* gnba- 
lelun. kuip aagophonc, Freneh. born, kornetas 
ir kiti.

Šie Rekordai Užganėdins Tavo Šeimyną ir Draugus
SLKO.KIME: KOVU

Miką* Premtikka- Tenorą* 
DARHIVnCKl MARKKMFrft

M. Prtrautka, Tenorą*

l U KRĖS ROMK
ii.4’1.M.tfs Salio mi <*tki*Mrn 

[ ATMINTIS

Columbia rekordai yra žinomi vimir kaipo 
turinti gražiausi tonų, ypačia Lietuviški rekor
dai. Išgirskilc šiuo* rekordu* ir tuomet liktai 
suprasite kode) kiekviena* namas negali buy be 
Lietuviškų Columbia rekordų. Sic musytas gn

E 4535
’ JArXAVFT»MO r.KKINKt'NniMAS 

J. I*tlrnliuu> Ir P. l.u&nakojb 
l*AS TARDYTOJI.

, J. I’llt-nlana" t

‘ PAVAKARIO

*E 4536

E 2358 {
D ATŠOK 

t'olumMJa* Ikma, 
I’AKOI. 4AISAS. TAI IK LINKSMA* 

Ihtlka Icmjluo Ktnrtrta,

Reikalauk nuo savo krautuvninko kataliogo Intemational Instrumentu Rekordų.
%

Bile Columbia kmutnvninknK S. V, arba Kanadoj 
pagrok jnm* bent viena iš šitų Rekordų be jokio 
kašto. Ji* duo* jum* taip pat katalioga Columbija* 
Ilrkordig Paprašyk jo.
Kuomet perki rekordus, reikalauk Calumbijos 

Rekordų primindamas numerį.
Žiūrėk kad butu Vaizbaženkles ant kiekvieno

' ‘1 Rekordo.* '*<♦ ' *•
COLUMBIA GRAPHAPHONE COMPANY

DIDELIS PIKNIKAS AKUšERKA
A.SHUSHOtU-ngia

I
■
■

* I
I

Tunu patyrimą 

motete Ilgo**: rn- 
pe*sin*al pridu
riu Itffoar Ir kūdi
ki Ulk* H*o»-

Columbia
Rekordai geria 
usia skamba ant

Columbia
Grafonolo

Kaina $32.50 
iki $2100

!

■
■
■

■
■
■

■ 
f

■ *
1 •I*■

ŠV. MYKOLO ARKAN10L0 DRAUGYSTĖS NO. 2 !

Nedelioj Birželio 6, 1920 
P0L0N1A GROVE DARŽE 

Higgin ir 61 St, Jefferson Park, Ui.
Pradžia 1:00 vai. po piety Įžanga 35c. ypatai 
____________s___________________ f______ ~______*.

Northnidirčim, visi už miestu į daržų! Nei viriui/ nepasili
kite naniuor. Kaimynai; dd genmnio susipažinimo ir vienybės,

I
Į

k

■

IU*/ .»W«. «4. • «■ .......
atsilankykite pas mn*. Apart tyro, gero oro. boa įvairių pa- y 
silinkaruinimų, žaislu, dainų, skanių užkandžių i.* saldžių ge- * 
ridų- ' „, ■

Reikia važiuoti Milwnukve Avė karau į vakfcrua iki Jcffer- r 
šou Park. Išlipę iš karo eikite 2 bloku į pietų* ir 2 blokų į va- j 
karus iki daržni. . Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti, y 

D'.nuĮfyati Av. Mykolo Arkaniolo. g
»

X'

DR. C. KASPUTIS
DENTI8TA8 

8*31 g. Itaburd Mr. 
Chlrnno. III.t

VALANDOM »~IJ A. M.
i--«: r—* p. m.

n*************************

Ilndd. liulr, tilvd.
Trlrfonaa Van . Borvn 2UI

STANISLOVAS NElZlS
mirė birželio 2, 1920, 2 
vai. po pietų. Paėjo' iš 
Kauno Guber. Raseinių 
Pav., Kvėdarnos parap. 
Kuliškių Sodžiaus.

Laidotuvės bus Suba 
toj birželio 5. 1920 iš šv. 
Kryžiaus bažnyčios 9 vai. 
ryte į šv. Kadmiero Kap.

Kviečiame gimines ir 
pažįstamus dalivauti lai 
dotuvėse po num. 4420 
8. HemitafO Avė.

Nnliudę

tris vaikučiai ir brolis Jo- 
nas Neižis.

-

I

DR. CHARLES SEGAL
Prrtėtf huto ofWe po ngm.

4729 8. Ashland Avenue
<Wovv, tr ry-

If Dr. K T. STRKOL’IS "
ŪKTI n*

GldjrloJaa Ir CMnu«a« 
orte*: IW W. *Tlh HL.

(«7 tr Mood *at.)
Valanda*.- !• ryto iki > eo platu, 
<:>• UU t.It vakar* NodZliomi* 
» Iki 11 rytala '

Trl. Itoatrrard IM
Rm. 2*14 M . 4*rd HUvet.

TrL McKlalry MS
te

«—

K'IDf "JI ten

«

nata. a »(*«» ©Z
m •< ovrnnn

Katuiyra RUFFLES? Ar 
tai irydaoM? Nrt! Ar kve- 

tanJuo? Net! RUF
FLES yra ui papraaėiautra 

1 plaukų tr odo* tutuprunoji*. 
karia prięrlbi gamtai autrikt žmogui priklausanti groži O kaa gal 
būt graieaiuo už ilgu*. bUannėiua, it elnio* plauku*? Kai gal Imt 
•magesnio ai ėyft* neniežinži* galvoj odg?

NUFFLB* 
panaikina pleiskanai! Su jomi* neteikia keliu mtaraig galio* 
trynime-: dviejų artrite dtentj bėgyje RUFFLES pradė* maitoti 
pleiskana*, o aavaitėa laike ja jau ne žyn;d • neliks f Paskui tik retkar 

.bala suvilgant galrg bu* oatcM.mu. kad plettkano* nraiaintnjintų.
\naiptrkte Mguakt KVrruca bonautę apmnoje. avaamn ant-j 

65c . bet jų* aakyaite. kad Jo* vogtai daug daugiu*. Paaukmtauū 
pridėti prie kiekvieno, boriratž*. Jei ncg»u*ite jot* aptiebok. ui 
Muųtlatt imttM TJc pačio markriuia, ar monev arde šiokiu adresu:

——— F. A». RIČMTE* » CO.. MS^SOmad^. Me*Tart —

H.......... -...............  «

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgai otreet 

CHICAOO. ftUUOU 
T-f-Hnn- v»TO* *•»

- » IU U S ryt*. 
» iki • rak MaMtet-
ml* aw t Iki S vat rakara

*■
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