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PINIGŲ KURSAS.

KETURI VAGONAI NUŠO 
KO NUO BĖGIŲ.

Už tą sumanymą stipriai 
vi Erzbergeris.

pavojaus daugeliui gar 
laivių.

TRYS JUODI ŽMONĖS NU- 
LINČIUOTA.

AUSTRALIJAI PASKIRTAS 
NAUJAS GUBERNA

TORIUS.

Nes sovietų valdymas autok
ratinis.

Atsitikimo vieton pasiųsta ka 
riuomenė.

n* V . v • • t •, ..."lluCijy KOluiiGIOj
pirmininkas John Frey prane-i 
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Paryžius, biri. 16. — Itali
ja non centraliu viešpatijų

WRANGEL ALTAIKO BOL
ši’VIKŲ SMU6IU8.

a--------
Rusų bariu ja i skelbia atsi- e 

liepimus.

8 žmonės žuvo ir apie 50 su
žeista.

i

Ruošiami ten prieš Angliją 
sukilimai.

13 fr.
5 fr.
17 1.

NEKUOMET TAIP NĖRA.

Vaikas eidamas mokyklon, kur varpu jau skambinama:
— Tai laimingiausios valandos mano gyvenime lankyti 

mokyklą I

NORIMA VOKIETIJĄ PA 
’ DALINTI J MAŽESNES 

VALSTIJAS.
i

SUSTREIKAVO BEVIELIŲ 
TELEGRAFU OPERA

TORIAI.

CHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS, BIRŽELIS (JUNE) 16 D., 1920 M.
KUTKUED AM aKOOlCU-CLASS MATTEfl MAKCii SI, IS1S, AT OHIOAGO, IIJANO1B U N D KR TT«C ACT OF MARCH S. IMI*.

prieš tėvynės
ty “.♦•i T"

h n ižu o ta, gerai išrengta, 
ifpinta gausini ginklais ir

nikino vadovystėje, 
ailrnč. gelbstint An- 
Muncuzijai, iš visų

reikalauja 60,0(X)’000,000 lirų 

karės atlyginimo, anot gautų 
čia žinių iš Rymo.^

Ta suma yca lygi ameriko
niškiems $12,1^^1,001).

DRAUGAS”

KAINA O CENTAI
PRICe “ CENTS

Darbo Federacija Pasmer 
kia Rusijos Sovietus

Lenin ir Trockii Nėra Dar
bininkų Prieteliai

Montreal. Kanada, birž. 16. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavime radikalai at
stovai visas laika# nerimavo. 
Tačiau# vakar tasai nerimavi
mas nnsirivicnibi»M». knntno* įfr- 
ta svarstyti Rusijos padėties
klausi mos.

y Atstovas Jame# Duucan iš 
Seattle Wa#li., su kitai# savo 
sėbrais reikalavo I>arlx> Fede
racijai pasidarbuoti tuo tiks
lu. idant S. Valstijos pripa
žintų sovietinę Rusijos valdžią 
ir panaikintų blokadą aplink 
Rusiją.

Bet su tdo reikalavimu ne
pavyko. Nuvažiavimas didžiu- 
nui Imlsų nusprendė atmesti 
tą. annuinynuL

Rusijoje nėra laisvės.
—•Rusijos Mmtkimas'bnvo pa
vesta# aptarti s|M*cijaliam ko
mitetui. Tasai rnportavo, jog 
suvažiavimas nebūtų patei
sintas, jei jis imtųsi darbuo- 
tio# Isdševikų naudai.

Nes šiandie Rusijoje nėra 
jokios laisvės spaudai, SvKiui 
ir susirinkimam#. Dnrbinink., 
uždrausta organizuot ies į u- 
matų unijas. Darbininkui pi‘- 
verstinni statomi darban.

Hiandie Rimija nėra demo
kratinė šalis. Ne# tą šalį val
do ne gyventojų parinkti at
stovai. Bet keletas lmlšcvikų 
uzurpatorių.

Valdymas autokratinis.

Viršpaminėto komiteto pra
nešimo, rodos, butų užtekę at
stovams. Bet radikalai tuo ne
pasitenkino ir leidosi j deba
tus.

SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE

ŠIMAS.

Šė, jog Rusijos klausime ne
gali bnt jokių debatų. Nes juk 
visiems yra žinoma, knd ten 
sovietų valdžia yra autokrati
nė ir militaristinė ir neparem
ta jokia demokratija. Šiandie 
Rusijn valdoma geležine bol
ševikų ranka.

Jame# Duncan, pirmasis Fe
deracijos viee-presidenta?, 
taippat kalbėjo prieš sovietus. 
Jis paskaitė valstybės sekre
toriau# Colby telegramą. Te
legramoje pasakyta, kad šian
die Rusijoje gyvuojanti val
džia neatstovauja ir nepaten
kina reikiamos dalies Rusijos 
gyventojų.

Gera Amerikos valdžios 
forma.

David Grange, atstovas iš 
N<*w Turko, |mrciškv, kad šian 
die Amerikoje darbininkų tar
ia* didžiau  ̂u# nesmagumus 
sukelia radikalių gaivalų #uo- 
Icalhiiivilnai w prieš šalie# vy
riausybę. '

“Man ne galvoje, ką prezi
dentas \Vilsonas arba Lloyd 
Georgo atlieka,’* sakė jis, “bet 
aš suprantu, knd mes Ameri
koje turimo gana gerą val
džios formą. Ir todėl nš tos 
valdžios nekuomet nepamainy
čiau Renino nrlm Trockio gau
jomis. Juk bolševikai nege- 
resnl darbininkų prieteliai už 
buvusį Rusijos carą**.

Po to tad ir nuėjo niekais 
visi radikalų reikalavimai.

Pabaigoje visgi padaryta 
teiriiiga rezoliucija, jog Nuv. 
Valstijose įvykstantipji arešta
vimai ir kalinimai daugelio 
žmonių, kurių didžiuma yra 
politikos prasižengėliai, nesu
tinka su demokratinid idealiz
mu ir šalies laisvė# tradicijo
mis. • '

Minnesotoj Žudomi Juodieji 
Žmones

Duluth. Minn., birž. 16. — 
Čia šiandie anksti ryk* atvy
ko vnbtijinė kariuomenė ir 
tuojau# mieste paskelbta ne
paprastoji kari*#, padėti#.

Vakar čia tukst. žmonių 
minio# užpuolė vieta# kalėji 

<r. 1 —1 ■ j——
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Chicago ir priemiesčiai. — 
Šiandie gali būt griausmą ir Be* 
tccc: v*j**r^ . ryne pap
lovus oro#

TcinjH'Fstura vakar v augšėiaturia
93 laipsniai.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 9£7.
Mėnulis pateka 9 20 ryte.

i dE&hfru

mą. Ir ten išvilko kelis juo 
du# žmones ir tris iš nnų'r.u- 
linciavo. \

Prieš juodukus pakeltos 
riaušės ir kova už tai, kad 
koks viena# iš jų niekšas, kaip 
pasnkojama buvo Užpuolęs 
jauną luti tą mergaitę.

Goveda įveikė policiją.
Prieš įnirtusią kelių tūks

tančių guvedą buvo pašaukti 
gaisrininkai. Norėta ją išrai
kyti nu vandeniu.

Bet minios atėmė nuo gais
rininkų apnratns ir vandenį 
dndon>is atsuko prieš pociją.

Be to #u policija kautasi 
lazdomis, akmenimis, nh’to- 
tnia, buteliari ir kitokiais po 
ranka {lasisukusiai# įnagiai*.

Po to nepavykimo kreiptasi 
f gubernatorių atsiųsti kariuo
menę.

Washington, hirž. 16. — Nuo 
birželio trisdešimto Amerikos 
valdžia sustos išdarinėti afi- 
davitus visiems mųiilicčiam# 
lietuviams, latviams. *ukrai- 
nanis ir kitiem# svetimša-

I- luuus. •
Visi valdininkai, dirbusieji 

tame valdžios skyriuje, paiej- 
džiami.

Todėl "luini svarbu veikiau 
išgauti leidimas išvažiuoti 
Lietuvon, tegu tuojans padtio 
dn prašymą. Nes iki bus nau
ja kokia tvarka nustatyta, gal 
praeiti mėnuo, ar ilgiau. 

Vileišis.

Berlynas, biri. 16. — Mat- 
Irias Erzberger, buvę# nrinis- 
teris finansų, pradėjo kampa
niją už padalinimą Vokietijos 
j mažesne# valstija*.

M’uerttembergijoj jis kalbė
damas pareiškė, jog. pav.. to
kia Prūsijos valstija yra per 
didelė ir ji turi bul padalinta 
j dalis, kndir tokio 
kaip Hanoveris arlia 
lija.

Tolinus jis pataria, 
tulikų centro {tartija 
dauginus nrientuotios
pusėje su tikslu prie savęs pri
traukti didesnį skaičių darbi
ninkų.

Pagalinus jis pažymėjo, jog 
Vokietijoje toiesnini neturi 
bul naci jonai izuojami viešą 
jai naudai patarnavimai. Ba
ko, užtenka pastos ir geležiu 
kelių. Nes tas kas metai šaliai 
padaro didelius nuostolius, 
vietoje užsilaikyti nuosavioinis 
lėšomis.

Paryžius, birž. 16. — Sulig 
žinių. Krim* prasidėjo mūšiai 
iHilševikų ąu gen. Dcnikino ar
mijos liekanomis. Sakoma, 
kad los li*«k.inos, tai ne bi ko
kios liekaną^. Im** geroka ar
mijų < u. JšljlMMt kultuvių.

Tui kariuomenei vadovauja 
generolas \Vrnngel, kurs ki- 
t uoli ir t pietinėj Rusijoj veikė 
gen. l)cnikin<> 
Ta knriuoi 
glijui ifj 
pusių Kiitrabktii Krlimin, per-* 
organizuot 
npriT 
amunicija. J

Ilgas luiiaL# ji buvo lavina
ma. Ir buvo laukiama ten bol
ševiką ofenzyvos.

Pagaliau*! bolševikai neiš
kentė ir pradėjo puolimą, čia 
pranešta, kml ta rusų armija 
ne tik atmuin-i visas liolševi- 
kų atakas, M dar žymiai pa- 
Žnngiuojanti.

Rusų atsiliepimas.

Tos žinioi; išnaujo pažadi
no via gyvenančius rusų bur
žujus, priklfliisuličius prie ka
detų partijo-. Tie nišai put- 
ryotai čia trri šiltą jirivglau- 
dą. Ne# jie srovi už Franctizi- 
jos reikalu# Rusijoje. Jų tik
slus — atgaivinti Rusiją se
nuose jos rubežiuoiu* (išėmus 
l^mkiją) ir užtikrinti prancū
zams išmokėti skolas.

Tad aną dieną tie rusai ka
detai turėjo susirinkimą ir 
paderi* atsiliepimą j vistr* Ru
sijos pairi jotus.

Atsiliepime sakomu: 
“Trumpu laiku bu# daugiau 

linksmų žinių nuo generolo 
Wraugei. -Rusijos pntrijotoms 
dabar dnr laika# vienvties ir 
ištempti visas suvo spėkas

Londonas, hirž. 16. — An
glijos vyriausybė Australijai 
paskyrė naujų generai j guber
natorių. Juo yra baronas For- 
ster. Jis užims Munro — Fer- 
gnson vietų.

Wrangel paskutinė viltis.

Buvusio# nišų ambasados 
sekretorius #nko, jog šiandie 
rasai padedą daug vilties to
je perorganizuotoje ir parin- 
ktinoje kariuomenėje, kurini 
vadovauju Wrangel. Pats 
\Vrangel tečiau# esanti pasku
tinė vilti#.

Jei jau jam neptivikšią su
traškinti bolševikų, tuomet il
gesniam laikui prisieisią atsi
sakyti gelbėti nelaimingąją 
Rusiją.

K rimo pusiausalyj, sulig ži
nių. yra daugelis žymesniųjų 
rasų. Yra buvusios durnos 
narių. Jų padėjimas baisu#. 
Nes visi 'miestai ir miesteliai 
knpini pabėgėlių. Tie visi pa
bėgėliai vyriausiuoju vadn pa
sirinkę generolą \Vraugei.

Svarbus momentas.

Buvo ilidžini svarbus mo- 
mentus generolu \Vrungei ka
riuomenei, kuomet lenkų ar
mija briovėsi Ukrainon. Tuo
met ta kariuomenė tikėjosi 
pakilti prieš bolševiku# iš 
Krimo- ir Ukrainos plotuose 
susijungti su lenkų armija.

Bet lenkus ištiko nelaimė 
Ukrainoj. Jų briovimąsis ne 
tik sulaikytas, bet jio privers
ti bėgti iš Ukrainos, knip ki
tuomet Napoleonas iš Rusijos. 

Visgi vietos rusai turi dar 
dnug vilties Krimo armijoje.1 j 
Tr jie patys podraug pripa- ' 
žįsta, kad tai paskutinė jų ' 
viltis. I

Paryžius, birž. 16. (Rašo 
angį, laikraščių korespunden- 

Kuomet Kriukiu ir ki
ti Rusijos sovietų valdžios at
stovai šiandie .konferuoja su 
Anglijos valdininkai# 1 ai n Jo
ne, liolševikai Maskvoje tuo 
metu suoknlliiaujn prieš Bri
tanijos imperiją.

Vo# tik lomi# dienomis sii- 
grvžau iš Petrogrado ir Mas
kvos, kur išbuvau pustrečio 
mėn. Tenai su visomis smulk
menomis patyriau visa tai, 
ką buvau girdėję# pirm vie- 
nerių metų Lizbonojoje 
Rusijos bolševikus.

Teko patirti, jog už 
savaičių Afgaiiistannn 
vikų valdžia pasiunčia
oficijalį žmogžudį vardu Blu- 
nikiu. Tasai kituomet Mask
voje yni nužudęs vokiečių am- 
linsudorių Mirbneką, kuomet 
Vokietijos kaizeris buvo susi
laikęs mi Rusijos bolševikais.

Jis siunčiama# Afgnpista- 
nnn nužudyti emirą. Iš ten jis 
keliausiąs Indijon ir pnsike- 
binsiąs prieš viee-kara|i ų. 

.Apie tni žinių jau turi An
glijos vyriausybė# slaptieji a- 
geniai, veikiantieji artimuose 
Rytuose.

Už generali sukilimą.

Nužmlymas emiro — tni bu
siąs ženklą# Afganistano mv 
cijonalistunis sukilti ir užduo
ti gerą smūgį Britanija# impe
rijai. »

Bolševikai nieko nedaro, 
knd nncijonulistų sukilimą# 
neturi*# bolševikinio pobūdžio. 
Svarbiausia siekiama to. kad 
knolnbjaiM jmkvnkti Anglijai.

Blumkin vra menkas, juos
vas žyiias. turį# daug pana
šumo į totorių. Tarpe Afga
nistano žmonių, sakoma, ji# 
bu# ,knipir tnr|M* savųjų. Ji# 
kailiu |#*n<ų ir arabų knllsuni#. 
Susipažinęs ir #u kitų ryti
nių kulbų dijalektai#.

Sukilimų vadas.

Pat# vyriausias rengiamų 
ukilimų vada# Rytuose yra 

Vur.iiesrit#kii. Ji# yru iMŪšeri- 
kų valdžios narys. Maskvoje 
turi didelę raštinę.

Jo ruimingoj raštinėj dir
ba ugentui: jaunatnrkiai, af 
ganai, indėnai, kirmi. kon*onai 
ir japonai. Jie visi studijuo
ja ravolincijinos metodas va 
dovnujnnt pačiam Vozncscus- 
kiui.

Voznesonskii vartoju ryti- 
ne# kalbas. Ji# nėra komuni
stą“,. Tris kartus ji.« bolši«vi. 
kų policijos buvo nreštuotn#. 
Suprantamu, klaidingai.

Armija jau parengia.

Artimųjų Rytų sukilimui 
rusų bolševikai jau turi pa- 
oramttitu rF»». *«*?***'-'

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

La Junta, Colo., birž. 16. — 
Santa Fe posižierinio trauki 
nio lokomotivoje važiuojant 
sugedu koks tni mechanizmą**. 
Dėl to lokomotiva nušoko nuo 
bėgių ir paskui save nuvertė 
keturis vagonus ,su žmonėmis.

Pasekmėje 8 žmonės žuvo 
ir apie 50 kitų sužeista.

Honolulu, biri, 16. — Vie
tos japoniškas laikraštis gavu 
iš Tukyo žinią, jog Japonijos 
imperatorius apleido sostinę. 
Iškeliavo sveikatos atganti j 
Numndsu.

ITALIJA NORI $12,120, 
000,000 ATLYGINIMO

f

____
tikslas tuojau# mesties unt In
dijos ir visomis išgalėmis pa
remti revoliuciją.

Bolševikai daugiausia vii- 
ties turi padėję išlamizmo.

--- -----
Jie yra nuomonė#, kad kuomet “ 
islamai pakilsią, tuomet visai 
kapitalistinei Europai busiąs 
galas. Gi pačiai Anglijai bu- 
sinnti teismo dienn.

Artimuose Rytuose jau šo
nai darbuojasi vL-nkios rąšuąi 
iMilševikti ntrenfni. Pinčiai m 
lomu# ugiiu«-ijo#. 'tam liksiu* 
nąsigtiiliinn pinigą.

Ne#t»*bėtiM, jei šiandie ir 
pačiai Anglijai yra didžiai 
skubus daiktas kaip-nors su
sitaikinti su bolševikai# ir 
kaip nors apdrausti artimuo
sius Rytu#.

Negalima matyties su Brusilo-
vu.

Pirmiau gen. BtutUluv buvo 
pasiųsta# Kauk, front. vado
vauti Imlš. armijai.Bet kuomet 
lenkai pakilo gell»cti Ukrainą, 
Brusilov atšauktas lenkų fron
tą n.

Aš per du mėnesiu mėginau 
pasimatyti #n gen. Brasilovtt. 
Bot sovietų valdžia man už
draudė sn juo matvties. Nei 
vienam rusų laikraštininkui * 
neleidžiama prieiti prie to ge
nerolo.

Londonas, birž. 16. — Vakar 
ant visų viešpatijų garlaivių, 
plaukiojančių okeanais ir jū
rėmis, sustreikavo jurinųikai- 
kiliirkštinių telegrafų operato
riui. priklausantieji operato
rių organizacijai.

O|H-ratoriai n-i kalnu ja padi
dinti užmokestį apie ISO nuo
šimčių daugiau, kaip jiem* 
buvo mokama pirma karė*. 
Tnippat reikalauju geresnių 
durim svlygų.

Sulig streiko vedėjų parė- 
fyrno, operatoriai tuojau# turi 
pertraukti darbu#,, kuomet 
garlaiviai nuplauks paskirton 
vieton. Ir paskui l>e vedėjų lei
dimo neapsiimti operuoti apn- 
ratų tolesnėje kelionėje.

Tni pirmasai to# rųšie# strei
kas. Laimė yra, kud jis netu
ri nieko bendra su sansžeinio 
kibirkštinių telegrafų stoti
mis.

Keikia tikėli**#. jog operato- t 
rini laimė# streiką. Nes jie 
reikalingi ir daugelio jų rei
kia.

Konstantinopolis, biri. 15,— 
Čia gauta žinių, knd miestas 
Baku ir apylinkėse esama 
5O.OOH bolševikų kariuomenės. 
Tai kariuomenei vadovauja 
gen. Alcksiojov.

Svetimą viešpatiją pinigą ver
tė mainant nemažiau $25 000 bir
želio J5 d. buvo tokia milig Mcr- 
chant# Loan & Tnut Co.:

Anglijos sterlingą vvarui M JM 
Lietuvos 100 auksiną 
Vokietijos 100 markią 
įlenki jos 100 mnrkią 
Prtuiruzijoc už 1 dolierį 
Šveicarija* nž 1 dolicrj 
Italijos už 1 <k*l.

2 50
2.50 

.67 
00
50
60



>

t DRAUGAS Trečiadienis, birželis 14» 1920

LIETI nu KATALIKU DIENRAŠTIS 

“DRAUGAS”

Eta* H “r1*—*t Ifokyrua ncdėliUcnlao.

FRENVMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR VISIUTYJE:

Mi-uum •■••.... ., . • • -aA S® 
i*u*<-i Meta «**.* * ajw

SITY. VAIAT.
Metant. ..............  15.00
I*umiI Mcttj ««•■•••.■••••• 8.00 

Pr«ntun*rota niokoja likai n o. Lai
ka* ekaltoal nuo utalrolymo dlanoa 
n« nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti *dr««Q visada reikta p-islųstl Ir 
sena* adresam, Pinigai geriausia alų- 
■U ltperkani kronoje ar evpreao "Mo- 
noy Order" arba įdedant pinigu* j 
regmtructų taUkg.

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

Telefonai SIvKInlry 4114

Waterbury’o 
Streikas.

4491

Turtn patyrimą 
motorlų UgoMi r»- 
peatlncal pri Uo
rių ligonę ir kūdi
ki laika Ugo*.

Senoji gvardija — Ui «rnrė 
be jokio pažungiavimo, palin
kusi senovės politikinių “lx>- 

reakcijon ir nepcrnuddau 
jainoji užtarėjo kapitalo. Visas 
laikas ji vaduojasi senobiniais 
partijos palikimais ir sumr- 
kini, nors nepcrdnng atvirai, 
veikia prieš darbininkų orga
nizacijas.

Anais metais republikonų 
partijos abclnų suvažiavimų 
metu pulk. Roosevelt su savo 
pasekėjais mėgino partijon j- 
nešti kiek gyvumo ir pažan
gumo. Bet sutiko stiprų pasi
priešinimų. Tuomet Roosevelto 
pasidarbavimu iš partijos iš
ėjo riša eilė žymių vadų ir 
tie užmezgė progresyvę parti
ją

Tas žygis republikonų ei
les suskaldė. Ir tas davė nau
dos demokratų partijai.

1916 metais progresyvė par
tija išuuujo susiliejo su senų
jų gvardijn. Tas padaryta ne 
mielu noru. Norėta Įveikti de
mokratus tais metais.

Bet nepavyko. Ir nuo to lai
ko tarpe abiejų srovių jau ne
buvo tinkamo sutikimo.

Šįmet republikonų partijos 
ai virpini su važiavime Chicago- 
je senosios gvardijos srovė 
jMisirodė esanti vis dar stipri. 
f suvažiavimo komitetus ji n.%- 
įsileido progresyvių delegatų. 
Padarė, nuosavų platformų.

Ir pasekmėje kandidatu j 
prezidentus nominuotas seno
sios gvardijos srovės šulas. 
Taigi tu gvardija laimėjo.

Pasekmėje toks darbus gali- 
išeiti nesveikaton republikonų 
lairtijai. Nes prieš ję jiakyla 
m> vien organizuotas darbas, 
bet ir pntys progresyviai.

Progresyvių srovė turėjo du 
geru kandidatu — gen. Woo- 
d’ų ir senatorių Johnsonnę. 
Abudu, pralaimėjo kampanijų.

Tad dabar tie progresyviai 
mėgina išnaujo atgaivinti sa
vo “bulmuserių" ]tartiję ir 
pakelti kovų pneS senųjų 
gvardijų.

Progresyviui tuo tikslu nu
tarė turėti atskirų suvažiavi
mų (konvencijų) ir nominuo
ti nuosavus kandidatus. Su
važiavimų turės Chicagoje, 
pradėjus liepos 10 d,

G alų-gal e demokratai ir vėl 
galės laimėti prczidencijaliaij 
linkimais. Nes demokratai ei
na pažangos keliu.

Chicagos Vyskupijos Jubiliejus nmn^^sniEn

Vyrų ir Moterų Rnbų Kirpi
mo ir Dedfnius Mokykla.
Muniia totam* tr mokymo bodu Jų* 

lo.
Mm turima dldtlauaiua tr Bari* a- 

aiua kirpimo, ir alurtuo
•kyrlua, kur klakvlauaa gaun* («roa 
praktikos boMtnoklndam**.

Vtouoa* Mušimo akyrluoM malino* 
raronioa elektra* jl«*a.

KMoCtame klekrien* atarti Mis ko- 
kluo talku, dleo* Ir ar ra k arai* p*- 
alilurMl Ir poMkolMU dol u,^8U-

I'attarBa Oaromoa auti* *>l«ro* M- 
aoklo allUAua Ir dydllo U bat kurta* 
madų knytoa

MASTER DESIGNING 
SUHOOL.

einančio tramvajau* elektra, 
nors jo bildėjimo nebuvo gir
dėti.

Bet ne. Durys žemi* ir 
šviesa nuo tramvajaus per jas 
negalėjo pasiekti sakyklos. 
Butų neprotinga tę žybtelėji
mų pavadyti stebuklu. Bet jei
gu kas butų norėjęs tyčia tę 
žybtelėjimų padaryti, tai ne
būtų galėjęs rasti patogesnės 
vietos ir laiko.

Pietus.

Iš bažnyčios po procesijai 
kunigai susėjo j prirengiamų
jų Seminarijų. Ten yru dvi di
dokos svetainės. Viršutinėje 
nnt pidaipos buvo stalas, o 
prie jo garbingiausia rietą 
kardinolui Gibbonsni, šalo jo 
po dešinei popežiaus delega
tui, pu karei Liucagus iuki- 
vyskupui. Užpakalyje tų trijų 
nnt tam tikrų vėliavėlių ky
bojo išsiurinėti trys erbai: 
kardinolo, delegato ir arki
vyskupo. Prie to paties stalo 
sėdėjo tarpe arkivyskupų ir 
du kunigai. Kiti nrkivyhkupHi 
ir vyskupai, nekallmiit apie 
monsinjorus susėdo prie prastų 
stalų ėjusių keturiomis eilė
mis išijgai svetahiės. Keli 
šimtai kunigų buvo toje sve
tainėje. Kita tiek susirinko a- 
patinėje svetainėje. Daugelis 
turi*jo Inukti, kol pirmoji eilė 
pabaigė pietus.

Seneliui kardinolui nesveika 
buvo ilgai sėdėti žmonių ]>ri- 
kimštoje svetainėje. Prakalbė
jęs į kunigus viršutinėje sve
tainėje. jis nulipo linksmai j že 
mutinę. Ten truputį pajuoka
vo ir linksmais kunigų šauks
mais lydimas išaiskubino pasi
lsėti.

Žemutinėje sušlamėję pie
tus pasibaigė pirma negu vir
šutinėje. Kiek tilpo tiek pri
ėjo kunigų j viršutinę ne val
gyti tik prakalbų klausyti. 
Tostmasteris buvę kun. Rior- 
dan. Jis truputį permainė pas
kirtųjų tvarkų. Pirmiausiai 
davė žodį St. Paul’io arkivys
kupui A. DoMling’ui. Jo kal
ba susivedė į tų, kad Chicaga 
savo pavyzdžiu davė pamokslų 
ir kitoms vyskupijom*. Sv. Tė
vo Delegatas arkivvbkuj>a» , 
Bonzanu perskaitė 'stebėtinai 
puikiai stilizuotų prakalbų a- 
pie Sv. Tėvų ir jo pasitikėji
mų Amerikos katalikais. Po to 
įtaisę gavo kunigą*, kuris, 
matomai, yra istorikas. Jis 
INUMtkė, kaip katalikystė Chi
cagoje prasidėjo ir knip ūmai 
ji išaugu. Toje kalboje pasi
rodė grynas diieagiškunpis. 
Kalbėtojas Mikė, kad Chicagos 
vyskupija yra pirmutinė Ame
rikoje ir pirmutinė paMiulije. 
Kalbėtojo chi< iigiškumu, ma
tyt* gyvena ir jo klausytojai, 

«8 w«j|rfi9M IrttnisrtiM l|
Jie nesiliovė ploję tiems žo
džiams. Minėta*}* pasigyri
mai-. be abejonės; perdėtos, liet 
ne visai tuščias^ Kalbėtojas 
tvirtino, kad Chicagos arkivys- 
kjįjiijoje yra 333 regularėa pa
rapijos ir 281 parapijinė mo
kykla. Maža ko trūksta iki 
šimtui nuošimčių.

• •
Po to prabilo pats arkivys

kupas. Jis padėkojo visiems 
.garbingiems r- ečiams. Psžy 
inėjo kad skaitlingas vyskupų 
suvažiavimas yra ženklas, kad 
yra vienybės jerarchijoje, pa
gyre dijccezijav dvaaiakijob 
rienylię, ištarė nuoširdžios pa
garbos žodžius kardinolui, iš- 
imsiuuanuts jo unk*tyuę išėji
mų iš svetainės, priminė savo 
draugavimų pirm dvidešimties 
aielų su dwlnirtuliu 6v. Tėvo 
Delegatu.

(Pabaiga bus).

(Tęsa.)
Prakalbos.

Norėdami visų muzikos pro
gramų sutraukti į vienų vietų, 
turėjome pirmos ir antros die
nos dalykus supliekti krūvon. 
Dabar grįšime atgal į pirmųjų 
iškilmių dienų j katedrų, kur 
tuojaus po Evangelijos vi
siems susėdus savo vietose sa
kykloje pasirodė monsinjoras 
E. W. Hoban’as Chicagos ar
kivyskupijos kancleris. Jis lo
tyniškai perskaitė ir angliškai 
atkartojo šventojo Tėvo raštų, 
kuriame aprašyti Chicagos 
Arkivyskupo Jurgio Munde- 
lein’o nuopelnai. Pažymėda
mas jo 25 kunigystės metų su
kaktuves, susibėgančias su 75 
metų vyskupijos jubilėjum Be
nediktas XV mus arkivysku
pų pakelia Apaštališkojo So
sto Asistentu.

Kancleriui nulipus, sakyklo
je pasirodė New Yorko Ar
kivyskupas Hayes. Jo Imlsas 
ypatingai malonus ir iškalbs 
graži. Jis trumpai pažymėjo 
arkivyskupijos ir arkivyskupo 
atliktuosius darbus. Tarp kit
ko jis pasakė: “Kai-kuriems 
rodosi, kad religija buvo nau
dinga civilizacijai pastatyti, 
kaip reikalingos yra pokari
nės trioboms statyti. Bet trio- 
lię pastačius, pakari nes atima, 
idant trioba butų gražiau ma
tyki. Tečiaus religija ir šian
dien yra civilizacijai reika
linga. kaip pamatas triobai."

Mišioms pasibaigus, į saky
klų įlipo vyskupas McGavicjf 
Chicagos arkivyskupo pagelhi- 
ninkas. Jis iš rašto visų arki
vyskupijos kunigų vardu per
skaitė arkivyskupui pasveiki
nimų ir linkėjimus.

Po to žmonės nustebo, jš 
presbiterijos išgirdo balsų, ku
rio nepratę buvo girdėti baž
nyčioje. “Kas čia darosi! Pa
saulietis katalikų kuįedroje 
pamokslų sako!" — Ne, tai 
buvo nepiunokslas. Tai p. Kel- 
ly aiškiu gražiu balsu sakė ar
kivyskupui ir arkivyskupijai 
]Misveikiniinę pasauliečių ka
talikų vardu.

P-nui Keli y pabaigus, Ciri- 
cagos arkivyskupas su pouti- 
fikaliais raliais užėjo į saky
klų. Jis atsakė visiems pas
veikinimams ir padėkojimams. 
Jo stiprus aiškus balsas vir
pėjo nuo galingos emocijos. 
Jis minėjo, kaip katalikams 
reikia naudingų darbų, vieny
bės, ir kad jų darbai .tuomet 
bus vaisingi, kuomet švento
ji Dvasia vadovaus.

Čia pasidarė mažas, liet ne
suprantamas dalykėlis. Arki
vyskupui ištarus tuos žodžius 
blykstelėjo šviesi melsvai bal- 

, ta linija augščiau jo galvos že- 
pavrikslo

3839 Ko. HaUtcd SL, Chleago. UL

S. D. LACHAtfICZ
LIETCVYS GRABORIVS

T-il*rMt>m. U ■«-*«• ko 
linkai* ni»l4tlu euiaaaktt. • »»n» 
Oartta t,uut« uirunėdtnt*
9314 W. 34 H. Chtoago. III
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ametonoa gerai pritaikinu Akintai 
bua palengvinimu dc! Jtiay akli*. 
Kuomet tų kenti nno galvoa akau- 
dėjimo, kuomet roldėa Ucjmd t kru i 
r^. kuotaot skaitai ar Muv> ar ta
tai, tai tueoiei yro iaaklaa, kad j 

| reikia Jum* akinių. Mano >4 metų i 
1 patyrimą* prĮduoa J urna gerlauat* J

patarnavimų u4 prieinamų kaina < 
ne* taip temai net Iki I4.M.

JOHN SMET.ANA
Akių Specijalist&s

1801 S. Ashland Ar. Chicago \ 
EcuuulnM atilelklama* dykai. ? 

Komnaa lg-toa gatvea.
Il-eioa labo* vinį plau'o apek-koa. > 

Kambarte 14. 1&, 14, 17 tr 18 (
TVniykltc | mano porai*.

Vatandoa: nuo T v*L liryto Iki 9 ( 
> rol. vakare. Panedėllala. Berodo- Į 
’ mt» tr Pntnyeiorala.
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Rroid. IIS9 ItHk-|*m<lm<v IUwL 
Tcieronaa V*n Burvn S94 

DR. A. A. RflTH, '
Im tTVUBtaM »v

BpcHJalMaa MoterOkų. Vyrlikų 
Valkų tr viau «4taonMkų tirų

CMImu: SSM Bo. Halaeed BU Gtarogo 
TrldraJU Krom MII

VALANRAS: 10—11 ryto 9—8 po 
pMų 7—S vek. KmKUumie 15—IS K

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

Kalns* Imrloa rrltinlra Irlelrn*. 
uuui AUvuiuU liv*r<uHuuj<uua 
autauptnalmo Juma 14* lld 
ant klrkvlano pirkinio; nekuria 
dalykai maliau naru wholaaala 
kalDOA

Vyru Ir Jaunu valkynu galan 
4rabuktai padirbu ant ubtakyrao 
bet noatalfaukU aiutal'lr orerko- 
lal au dlrfellala Ir be. for mene 
Ir kitokio aiyllatu 141.54 iki |«4 
Pamatykite muau apecllale eile 
aluta ir ororkotu po SIS, 1T.C0. 
ISO. SSLSe. 125. ir 110. Juodi 
Siutai po 115 iki SCS. Mclinoa nl- 
noa alutal po lis Iki 440. Valku 
aiutal ir ovarkotal 44.50 ir au«A- 
Clau. Vyru kelinca |4. ir auginau. 
Malino* puavlina* kalino* I&.60 Iki 
417.M. BpocUalla nuoSImtia S% ant 
kiekviena pirkinio X u nf lamo J 
Europa,

Atdara pckTlona diena Iki 4 
vai. vakaro Sut>atoml» 10 vai. Ne- 
dvliombi Iki C vai. vakare.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street
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Dr. L E MAKARAS

Trl.-i*M 1>1bv«a' *«r »-*•♦*!••«* n* 
<UIIWM» 4*u tat. W«od Maa. . 

Tik Kilvaev* vakaka aaa Bita na na«|
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JOSEPH C. W0L0N 

Uetuvfs Advokatas 
, M BO. LA AALLM OTRIOM 

a/vanlma ToL MaaaboMt 97 
vakaram 3111 W. tl-nd litre* t 

Tol. nockv.n «»»»
ODCAOO. ILU

Kai-kurie . laikraščiai rašo, 
kad IVaterburyje gulima gau
ti gerų darbų, gero užmokes
čio ir kad čia trūksta darbi
ninkų. Tuomtarpu ten yrn 
streikas ir tam tikri agentai 
ieško streiklaužių. Teko gi alė
ti, kad tapo partraukta streik
laužių net iš Ispanijos.

Misingės liejimo darbininkai 
vaterburieėiai prašu savu 
draugus darbininkus kituose 
miestuose pranešti visiems no
rintiems ieškoti darbų Watcr« 
būryje, kad čia yra streikas.

Streikininkai j kūrė savo ko
misijų 670 N. Riveraidc Wa- 
terbury, Conn. Kas nenori bū
ti streiklaužiu, tas tesusižinai 
su ta Komisija. Darbininkui 
reikalai pagerėtų, jei žmonės, 
radę laikraščiuose skelbimus 
kviečiančius darbininkus j Wu- 
terbury, iškirptų tuos skelbi
mus ir nusiųstų minėtų jai ko
misijai.

Komisija yra atspausdinusi 
atsišaukimų j visokias organi
zacijas, prašydama jai geibus 
streikininkams ir jų šeimy
noms sunkiame varge.

Todėl kas gali, tegu nusiun
čia tai komisijai draugijų, ur 
jų sekretorių adresus. Betų 
gera, kad kiekvienas darbi
ninkas prisiųstų savo adresų 
Streikininkų Presos Komisį- 
jai, o paskui gavęs iš jos at
siliepimų, tuos atsiliepimus j- 
eiklų savo draugijai pirmu

tiniame jos susirinkime.
Subutoje, 5 birželio iš ryto u- 

pie šimtas buvusių kareivių su 
. kariškais rūtinis nuėjo j mies

to valdybų, kad gautų leidimų 
streikininkams surengti paro
dę. Majoras utsakė negalįs 
duoti to leidimu. Kareiviai 
crižo i svetiiine. Inir iii lankė w ♦ • • * •
SU8irink<; mašinistui. Kad ne- 
pasidurytn ko nepaprastu, 
miesto vuldybu pusjuntė 13U 
polirijantų ir milicijos būrį. 
Kareiviai-streik. ramiai sau ė- 
jo. Paskui juos žengė policija 
ir milicija. Paskui policijų tu- 
kstančini žmonių. Tie iš visur 
suplūdo į gatves. Mildos svei
kino karei viusst reikininkus.
Daugelis tvirtino, kud tokio 
parodavimn Watarbttryjc ne
buvo per keliuiįkų metų.
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Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTINTAB

V*l**4oa: aoc 4 ryto lld 9 rok.
BerodortiM «u« 4 lyg 9 vakaro 

4711 so. aaaLAHD avkmum 
aru 49-to* G*CW* 
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DR. G. M. GLASER
Froktlkuoja M aaetal 

Oflaaa 3148 So. Morgan Su 
Kent 82-ru su. CMcago. ia.

SPECIJ AUSTAS
Motorllkt;. Vyrilkų, taipgi ekro- 

nliky llfinj.
OFISO VAIJLKDOS: Nuo 10 ryto 
Iki 4 po plati), nuo 4 Iki 4 valan
da vakaro. %
N«dvU*gd> nuo 9 tai 3 po plot. 

Telefonu Ttfde 447
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PAMPORTV tlbA.'tK.VI 
PILDOME

DYKAI.

Laimėjo Senoji 
Gvardija.

fiepnblikonu Įjartiioie n»»o 
žinomo Roosevelto laikų vii 
dar gyvuoju dvi kita kilai 
priešingi sro.». Viena iš a:ių 
yra. Įaip vadinamoji “senoji 
gvardijų," kita — progavy- 
yi.

Šliupas vis Šliupas.
Tegu skaitytojai peržiūri 

korespondencijų iš Edu’ards- 
ville

Kas nori gali tikėti p. šliu
po pasakymu, buk iš “Drau
go" Lietuvoje žmonės juo
kiasi. Keno smegenys svei
ki, tas žino, kad p. Šliupas 
dar niekad nepasakė tiesos 
apie katalikiškų spaudų. Jisjmiau balandėlio 

esančio snkykloB viršuje. At- 
sigrįžęs pažiurėjau {.didžią
sias duris, ar kartais per at
daras duris nesužaibavo pra-

taip ėjo, kad latviai pa- 
suturtj su lenkais, 
valdžia pasirūpino, 

asmuo aprupiutų

Lie- 
kud

M1U8 
Ar

negali teisingai kalbėti nei a- 
pie “Draugę.’*

P-nas Kliujms būvu Lietu
vos ambasadorium Latvijoje. 
Tę savo parugę laisvnmanių 
Aulas 
darė 
tu vos 
kitas
sant iki lis su kaimynais, 
niekas nesijuokia iš p. riliu- 
jio anilmsadorystės, tai to 
EduardaviUo'je neminėta. 
Tiesa pasakius, ne juokai, o 
verksmai iš tokio Lietuvos at
stovo. Kalta, žinoma, ir užru- 
liežinių Lietuvos dalykų mi
nisterija. Ji turėjo žinoti, kad 
p. Hl i lipas kitam kam netinka, 
kaip tik kurstyti prasigėrė
li ut, kad bažnyčias paverstų 
karkiamomis ir kad seserie-— 
mokintojas pakartę varpny- 
čiosc.

Dalis Latvijos priklauso

prie Žemaičių vyskupijos. Bu
vęs Lietuvos amltasadorius 
Latvijoje nuėjo su vizitą į»w 
Žemaičių Vyskupų Karevičių. 
Mandagumas reikalavo, kad 
vyskupas revizituotų ambasa
dorių, nežiūrėdamas jo “nuo
pelnų." Vyskupas Karevyčius 
revizitavo. Dabar šliupas gi
riasi tuomi EdvardsvilJeje.

Jeigu tat Žemaičių vysku
pas liausis revizitavęs kai 
kuriuos Lietuvos ambasado
rius, tai mūsiškė ožrubežinių 
dalykų ministerija negalės 
pykti ant vyskupo, o turės 
padėkoti Inivusiam ambaMi- 
doriui D-rui Jonui šliupai taip 
Bukaičiam j diplomatijų, kaip 
jBirvas j valgi-

’ Dr. M. T. STRIKOL’IS
METIV1N 

Gydytoja* Ir llilroryv 
ortanu: 1117 W. 47tb su.

(47 tr Wood gaL) 
Valandoe: 14 ryto Iki S po platu. 
4:M iki 4:44 vakare Nedillemla 
9 iki U rytai*
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PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBE8 BONŲ.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angUkkoa Ir Uotunlkoa 

kalby. aj-rtinoltaoa. knyrvvdyatta. «to- 
nogrofljo*. typ»w-rtO*<. plrklyboe el
nių. Suv. Valai. Intotuoa. abalifoa lMo- 
rijon. r.HĮrranjoa poUMktnča ekono- 
tntjoa. pHHtyMėa, dalltartayette.

Mokinimo valandos: nuo t ryto iki 
4 valandos po pieta; vakaram nuo 4 
Iki 10 vai.

3106 So. Halsted St, Chicago.

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Cliirurgas
Ofisas 4930 W. 13 BL 

kuup. 4* ooun
R«u 14» W. 4» Avm*e 

Teletonaa Cicero 4444
Oflao Cicere 4»

KALBAME IIETniUAI J

V. W.RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 Sonth La Baile Btreet
Kambarta 334

Tcl Cratrol 4394

S
I
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jVakarais, 812 W. 33 81
TcL Varde 4481
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
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EDWARDSVILLE, PA.

Gegužės 31 d. C Ij. pasko
los reikalais čia buvo sureng
tos prakalbos p. P. Barbės,
stoties iždininko, svetainėje, 
kuris veltui davė ja naudotiem 
Kalbėjo pp. J.*8. Lopatto, 
žyratas ir Jonas šliupas. Vi
si laukėme išgirsti, ką naujo 
p. Šliupas parvežė iš tėvynės. 
Štai ištraukos iš jo kalbos: I) 
“Draugo” kunigėliai išleidžia, 
tai Lietuvoje visi juokiasi iš 
tokių raštų. 2. Kunigėlis 
Karevičius (paskui atsipra
šydamas sakė, kad vyskupas), 
būnant Lietuvoje, suteikė jam 
(J. Šliupui) vizitų. Sakė, kad 
kunigų darbai tik prie aitorio. 
T’ 2 " IriTl ' T»nrl->b Tini 

\ to įžeidimo net kumštys matė
si publikoje. Ant galo išjuokė 
Amerikos lietuvius, kam tie 
siuntė Lietuvon skudurus. Po 
kiekvieno sakinio vis kartojo: 
“Nedaryk to kitam, kas tau 
nemiela.”

K. K.

' CHICAGO HEIGHTS. ILL.

L Birželio 6 d. 11 bernaičių ir 
\ 17 mergaičių priėmė pirmų 

Yiventų Komuniją. Bažnyčion 
altoriai buvo gražiai gyvomis 
gėlėmis papuošti. Vaikučiai 
gražioje tvarkoje ėjo pirmą 
kartų priimti savo išganytojų. 
Tų vaikučių tėvai yni dėkin
gi Seserinis mokytojoms už 
taip gražų jiapuošinią Dievo 
aukuro ir raibučių išmokini- 
mų. Tik vien nesusipratėlis ne 
išmano, kiek tai darbo reikia 
ir spėkų kol vaikuritis priren
giama prie kokios iškilmės, o 
ypač pirmos Šv. gępionijoa. 
Tokių pas mažai yra.

Tų pačią dienų su iškilmė- 
mis buvo apvaikščiota Dievo 
Kūno šventė. Procesija buvo 
lauke. Prie gražiai įjapuošto 
altoriaus žmonės suklaupę da
vė garbę Tam. Kūra yra tie
sa, kelias ir gyvenimas.

Po pietų buvo pirmos jiara- 
pijos metinis piknikas. Ka
dangi oras jauHtaikė labai 
gražu.-, tad ir žmonių nema
žai prisirinko j daržų. Vakare 
buvo rodomi krutamieji pa
veikslai. Taipgi išleista 
gonai. Ijaimė pasekė N. 
ponavičienę, nes ji gavo 
gonus.

Piknikus gerai pavyko, nes 
poliuj parapijai liks netoli 
$300. Kaip vienybėj viskas da
roma ,tai ir nauda didesnė.

Keli mėnesiai atgal kaip 
čia dn broliu ir .tonas
ftepučiai užsidėjo liaradaska
lyklų. Abu geri vyfid. Verta 
savuosius paremti. Iki šioliai 
lietuviai ėjo pas svet im tau- 

-ciua, nes lietuvio barzdasku
čio nebuvo.

Birželio 8 d. Oakforvsto li
goninėje mirė Antanas Maci
jauskas. Laidotuvės buvo bir
želio 10 d. Paliko pačių, du 
aunu ir vienų dukrelę.

YU
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ka Monsaitė su Juozu Kerpau- 
•hi

Sutuoktuvėse dalyvavo 
gražus būrelis svečių linksmai 
dainuodami bei žaisdami. Va
karieniaujant p-as ]g. Tiške
vičius susirinkusiem* priminė, 
kad ne visi taip linksmai pra
leidžia šią dienelę prie skanių 
valgių ir žaidimų. Priminė 
Lietuvos našlaičius ir patarė 
sumesti nors kiek aukų. Aki
mirksnyje padėtą lėkštę pri
pildė dolieriaift, nes visi sve
čiai buvo geri Lietuvos pilie
čiai. Štai jie“ Ig. Tiškevičia 
aukojo 1.00, M. Tiškevičie
nė — 3.00, A, Abromavičius
— 1.00, S. Šimkus—l.OOį K. 
Žakevičius — 1.00, S. Rubeikis

. . T- • -,- , nn

O. Janušauskaitė — 1.00, P. 
Žiliūtė — 1.00, Liudvika Ir 
'Juozas Kerpauskai — 2.00, K. 
Karpauskis — 1.00, J. J. Kar- 
pauskis — 1.00, P. Šimkienė
— 1.00, J. Abroinavičins —Į 
1.00, A. Abromavičienė—1.00,1 
M. Ragauskienė — 1.00, J. 
Frajerienė -- 1.00 ir M. Ab
romavičiūtė — 50c. Viso 20.50, 
kurie jn*r O. JunušuiiskuilĄ* i 
tajjo įteikti Labdaringos Sąj. I 
2rai kuopai, kuri pasistengs 
j»»os išsiųsti Lietuvon. Visiems 
aukotojams ačiū.

Po vakarienės risi dar lai-Į 
dė. Paskui išsiskirstė, linkėda
mi jaunai porelei kuodidžiau- 
sios laimės ir pasisekimo.

• A. J.

VAIKŲ MAITINIMAS.

REIKALAUJA.

REIKALINGI LEIBERLAI.
Dėl fonndrčs darbo Pastoms 
darbas.

Link Balt Co.
SŪth A Stewart

nuOKV«Jkl — Kklbanu* I.nrt'IA’UIKAI 
I*anlw<i l«w acna* MUJn) mMIvKijaj 
wurrtawia l« mokinsiu.*
Ja» nal -Mini Ubai* m»»i i<tu>rv- 
««u» Bln t,.an»t»T:u» i>mii !!:*»• luių 
■MA Iki MM | lt (VBdttoa
4ttt4»«kn» Mr. K«|'P*1. talku manaa*r. 
JAVARAS ANO JOHKMOS. ntbdlvMtnu 
rM>m »0L 1>1 N. L* Salia M r.

RKIKA1.ISGI EEmETlIAI 
mokestis naouiainr 11 c. ) valanda 
tr plecework. Po kelėtoa dienų dar
bo vyrai rali padaryti UI ) diena. 
Darbas poirtovua fttiUuadlenoe j savai
tę. Devynios valandos | dienų. Mo. 
kaal kas suraito.
AMERICAM KRAK E SROEA IHRV. 

Mriroae Purk. Ui.
Imkite l.ako Str. arba Mudlaon St. 
Karų linijų.

*

MERGAITES IR JAUNOS 
MOTERYS.

dvi lengvo ttevembling (tarini 
Ir T**r?tariMimri. <*<*m 
pradžiai.

EDISON ELECTRIC AFP- 
LIANCE Cu.

5ti«0 Taylor Street

REIKALINGI VYRAI IR
MOTERYS.a

dėl lengvo ir švaraus fabriko 
darbo. Prityrimas nereikalin
gas. Gera pragn pakilimui.

Atsišaukite:
J0SEPH KUOKA CO.
20th & California Avė.

REIKALINGI
Karų darbininkai prityrę prie 
taisymo frvight karų. Nuo 
štųkų darbas. Pastovi vieta. 
Gera mokesti* ir geros darbo 
sąlygos. Atsišaukite:

STREETS 00.
W. 48th & So. Morgan Str.

var-
Ste-
var-

ROSELAND, ILL.

Nbdėlioj, gegulė* 30 d. Vi- 
ri) ftarnių bažnyčioje me»tary»- 
tėa ryšiu tapo «urišti Liadvi-

T

< v R a vir b

A. PETRATIS & CO.

Rašant apie netinkamą mai
tinimą, sekamieji nurodymai 
apie vaiki; ralgj gali būt nau
dingi.

Kūdikystėj rieninlėiis val
gis turi būt pienas, ir geriau
sias pienas yra motinos.

Šešių mėnesių kūdikiui jau 
galima duot po biskj krašti
nės ir avižinės košės. Vande
nio galima duot su pienu. Pa
tartina duot pamarinčių syvų 
du syk j dienų. Kuomet dan
tys pradeda dygti, paduoki
te kūdikiui džiovinto šmote
lį. Apart to, galima duot tru
putį kisieliaus (iš grudų, ta* 
cukraus) sykį į dienų, geriau-, 
šia ryte.

Apie penkioliktų ar šešio
liktų mėnesį, kepta bulvė, o- 
bolinė košė ir minkštimas iš
virtų džiovintų slyvų geras 
valgis kūdikiui.

Kuomet kūdikis dviejų ar
ba trijų metų, motina turėtų 
duot viena arija du šaukštu
ku kapotos mėsos arbu vienų 
kiaušinį, bet karštame ore 
vaikams mažai mėsos reikia 
duot vieną nrha du fiankštu- 
šešių metų kiaušiuį reikia duot į 
tik sykį arba du syk j savai
tę

t'ukraa apart to kas natų fa
liškai raudasi maiste, nereika
lingas vaikams.

Kuomet jau vaikas anga, 
gali po biskj valgyt tų kų tė
vai valgo, vientik reikia pri
žiūrėti, kad valgis butų maišy
tas ir įvairus, ir kad turėtų vi
sus reikalingus elementus dtl 
augimo. Prie kožno valgio 
raikain* reikia duot pieno.

Vaikams neduot kavos arbų 
arbatos. Reikia uŽlaikyt val
gymo ra landa?, ir nednot ga
dint apetito »u cukriniais.

LEIBERIAL
Gera mokeslta, ir dnrl*o sąly
gos, pastovas darbas.

Atsišaukite:

STREETS CO.
48th & S. Morgus Str.

REIKALINGI
Vyrai prie fabriko darbo. Ge
ros darlio sųlvgos. Pradžiai 
mokama dTVijc. iki 55c. j va
landų su proga dirliti nuo štu- 
kų su gerų mokesčiu.
Atsišaukite j Eniptayment O- 
ffice,

United Statės Rubber Co. 
Rookwall Str. & Grand Avė.

ALBAUGH DOVER CO.
Reikalingi Solderers 

prie t oreli trim geležie* »lnrl>o.
PAGELBININKAI

Dd stocko ir išsiuntimo sky
riaus. Paimkiti* Daugius Purk 
L. arba 22ros Gatvėn karus iki 

2100 Marshall Blvd. 
Albaugh Dorcr Co.

DRAUGAS

■■M

PRANEŠIMAS

ROSELANDIECIAMS!

PIGIAI IK GERU.
Parduodam ir mainom namu*. lo

tu*. farnuta ir visokius btenlu*. Pna 
raus *aUma gauti visokių pasirinki-

Atettaukite pat:
A. GRIGAM Al CO.

31II S- IlslMcd aL. CtikAgo, III.

J~^ABAR vyrai nori pilnos ir teisingos vertės.

Jie gauna Fatimoj. Ne auksinius pamargini- 

mus, ne brangius bakselius, bet geriausį tabaką— 

ot tai ką jiems duoda Fatima. — Ir Fatimos par

davinėjimas didžiausias iš visų didelės vertės ci

garetę — parodo kur Fatima stovi su rūkytojais.

Liggett & M vers Tobacco Co.

Turi Daugiau
Turkiško/Tabako Negu
Kiti Maišyti Turkiški Cigaretai

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

ŪKTI Via ADVOKATAM įeit n. «(XfD Krunrr

McKials*

RED ATSAKYMAI

rAIUIl»lO©A
Ir ••<aras<r” dvi < niekinu.Noraus 

pagyvenliiinit. : .turai tr 3 lotai kam* 
pas 34 Gatvei Ir Cooltor t!Ir., au 
•‘Grocery" |p*nlu lietuviu apgyven
ta vieta. 9 blokai nuo balnyčių* ge
ra proga tik dėl lietuvio btaolertaua.

El-EKTRUS OKVKKYKV 
Talaymo krautuvė Ir vira rcikallnfM 
CuUM.

I7M W. 49 MU-.

jtwri> macucwich. 
, 3*43 M- bnavIU Mr.

MCAL eSTATC INS'JRANCK

Ebropean Amfricak Burfau
Nl fT AMI.H.AAN

Tlll U S>Ku4 SVmU CVcU# 4IIi>»”

Streikininkų Presoe Komisijai 
W»terbury, Conn. ’ 

Tomistų pranešimo negali
me spaniulinti taip kaip pri 
siųstas, iMM nėra nei parašų 
r*i adresų. 1
' '-<L • ♦ . I a

* • - I -•.. JL Į

rAIEMiOJtMAS 
P«Je4kau kambario 4el vlann vaiki
nu. Brld*vt>orto splvlinkeje l* vai
siu arba laimi rvtkarOiaia, per tai 
kad turiu nekurtai* vakarais dirbti 
Kvietine, kad butu Avleeila Ir serai 
uMaUioniaa poa serus totu ne* gerus 
ulniokcetis.
Meldliu praustu lailku.

K. C. I.HK.
73S W. IBUi Mr. Ctiiman. IU.

X-

I

K

F AI KARAI
Wlllmr> ailnskls buvfa setUnu (’tirla- 
stoher. III. Jau motai kaip slvaiisvo 
J Chkagų. irrtįuan Jo adreso. turiu 
svarbu reika lt Jis pala arba 
tino ryoie h prakoma amkaukU kino

AI.ERSAKOK AS GORMY. 
43<t R. Wood Su-.

r

TVIrlima.-. Ik>nl<-VM« IIH

DR. C. KASPUTIS
DENTI8TAS 

>331 S. Halalrd Mr. 
rtiiuųn. ul 

VALANDOS >—13 A. M.
1—»: T—« P. M.

DR. GriARLES SEGAL
l*crkčlū *a«o ufh« jm nuni.

4739 8. Ashland Avenue
atlotu. tnMrru Ir r,- 

*• ac«.

ValAMSoa nuo 10 Iki 11 ilrytci: nuo 
3 Iki * po nuo ” iki
vakaro. Nodttionua 14 Iki 1.

X

Jj jr' . * »■■
r

ANT PARDAVIMO.
Negirdėta progų gauti gražų 

dviem pagyvenimsia mūrinį narną 
ir taippat gerai išdirbtų biznį. Pir 
uum klemm knygynas ir Cigarų 
krautuvė. Naniuono naujauai įtai
kinai, kai}) va: viaamo name ga- 
žus. geriaun elektros įvedimai, 
maudyne* abejuoae pagyvcniinuo- 
ne. bnacmcntaa, akmona jiamataa 2 
pėdų ir 18 colių ulonui. Grindį* 
baacmente cementinės. Garu iildo- 
nuia visu nuniM. Sūrus naujausio 
įtaiiymn 1-maa pagyvenimų—pir
ma* klesus knygynus ir cigarų 
krautuve lutmpaa 47-toa ir Wnod 
gatvės Grindį* muro, durį? ir bai
gai ąžuoliniai. 2-nie pagyvenimo 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai.

Paruduosiu uaiuf ir biznį vidu
tine kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europų. Ataišaufeito tuojau į

P. MAKAREWICZ, 
1757 W. 47 gatvė, Chicago, DI.

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D.
UCTCVU AIIV hTEGtALIH.U

Falas** ia* visu akla 
im* k a ■ f t * 
salimi aaaoM- 
ralrM. vniot- 

aMssenn*.

I

Pranui 2_._ ir apiumkes lie
tuviams kad aš nupirkau nuo J. Butkaus šiaučiaus 
šapa, ant 10835 Michigan Avė. taisau visuokios rų- 
šies čeverykus ir mano darbas yra užtikrintas varto
ju viso geriausias skuras su prieinamą kainą esu tik
ras kad mano darbas užganėdins visus nes turiu ge-

■
I
I

....
1 ras mašinas dėl visokio darbo.

S Stanislovas Virkutis
J 1083S So. Michigan Are.

J 
a a

■

I
/ 

/

I

Roseland, IU. ■

KOL DAR YRA, RARGENAI 
negirdėt* Chicago Reni Eklate ant north wrat aide, arti prie 
Mokyklų ir Balnyčių ,
Pastatysime Jums Namų kokį norėsite ant Jūsų Išlygų.

Lotai 30x125 pėdų po $435 ir aušėiau. Ateikite paa mus 
ir paaikalbėkitr. Ateikite Nedėlioj Birželio 20ta. musų maši- 
uoa paaiuin Jus prie Ciceru ir Bclinuui Av«u, tarpe 1-iuoa ir 
6 valandos. Reikalaukite

IrtifArnn nnJ Inhnonn uavaiao anų uuniiouii
Roorn 802-118 N. La Šalie Str.

M r. Koppel. Downt<wu Ofkuui.

uaran M> M «l I nl »n* • • • • i ur\ »
ims w. m st. tr Ariami Av. Į Biznieriai gar sinki tęs Drauge.

k Ar



SITAS PIKNIKAS
Yra Rengiamas

= Liet Darbininku Sąjungos Chicagos Apskričio
I

Ned. Birž.-June 20,1920
Bergmans Grove Riverside, IH.

=
E

Visi žmonės darbininkai ir jų prietdiai. esate nuoširdžiai kviečiami atsilankyti j šj 
pikniką. Pasigerėti gamtos grože, atnaujinsite savo dvasią tnomi sustiprindami savo 

spėkas dėl darbuotės už mus tėvynę ir tisą žmoniją. Tiktai nepamirškite dienos, atva
žiuokite; o po piknikui visi pasigirti įspūdžiais pasidalinti.

Kviečia Liet Darbininką Są-gos Chicagos Apskritis.

=
E=
E

f l- ll . ._
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CHICAGOJE.
8---------------------------------------------

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Trečiadienis, birž. 16 d., 
šv. Lutgardas.

Ketvirtadienis, birž. 17 d., 
Šv. Adolfas v. Rainelis,

JAUNAS PLĖŠIKAS GRŪ
MOJA TEISĖJUI.

Nubaustas penkiems metams 
kalėjimo.

Teisėjas Lindi* nubaudė 
penkiems metams kilieji man 
Charies MrEvcn. IS metų, ku
rs su kitais savo sėbrais buvo 
apiplėšęs vieną pastos skyrių 
ę*ubstation).

MeEwen yra buvęs pasitai
symo įstaigoje. l>et iš tenai 
pal mosuotas.

Kuomet maršalu* nubaustą
jį vedė iš teismo kambario, šis 
atsisuko j teisėjų ir ėmė grū
moti: “Aš tave nutversiu, tu, 
seni....”

Teisėjas išvedamąjį sustab
dė. Nebuvo kaip paklydusį 
barti. Tik jam girdint lieja* 
teisino klerkui pranešti kalis 
ji man jinroliavimo tarybai a 
pie tuos grūmojimus.

Yra aišku, kml piktas jau
niklis be jienkerių metų nebus 
paleistas iš kalėjimo.

POLICIJA PRIEŠINGA 
POLICMONŲ STREIKAMS.

Miestelyj Aurora turi suva
žiavimų Illinois valstijos poli
cija. Suvažiavusieji padarė re- 
zoliueijų, kuriąja pasmerkia 
jmliemonų streikus.

PA8IŲL0 15 CENTŲ DAU
GIAU VALANDOJE.

Viršutinių geležinkelių ko
mpanija *avo motonnonmns ir 
konduktorium* jiasiųlė 15 c. 
valandoje daugiau, t y. 82 cen
tu vietoje šiandie mokumų 
67c.

Kitiems darbininkam* pa 
siųlvta 10c. dauginu valando
je.

Tumi.* dienomis darbininkų 
unija balsuos to pasiąlvmo 
klausime. Ir sakoma, jog uni
jos vaidyba jau sutikusi su 
pasiųlymu.

PAVOGTA 65.000 LENKIŠ 
KŲ MARKIŲ.

JoM-pli Morania, važiuoda
mas n mini Areher gnfvckariu. 
turėjo su savimi daug pinigą. 
Pinigai buvo kišeniuje.

Nelaimingam užsižiopsojus, 
tuo pasinaudojo vagiliui. Iš. 
trankė iš kilniau* pinigus.

Neteko tad: 65,000 lenkiš
kų markių (šimtas lenkiškų 
markių vertos 67 centus), 

amerikoniškais j>inigai> 
ir $50 vertės lenkų valstyls-* 
UįmmI&o.

Ne* lenkų markių niekas ne- 
frn*. Bet žmogui baf<u« nuos
tolis.

PASIŲLO VAGIMS AUTO 
MOBILIAUS APDANOĄ.

Bet. neapvilti tų piktų žmonių.

r; \Y. su’eviicy, -1120 Trving 
|«ark blv., nesenai jirarado au
tomobilių. Pii vogtas.

Nukentėję* žmogus krei,*'*- 
si i (Milicijos viršininką.

Sako, jie man pavogė auto
mobilių ir ligšiol nesugrąžina. 
Su automobiliu jiems viskas 
teko. Man jtnliko tik automo- 
bilinns ajalangų (sudedamas 
viršus). Tegu jie atsišaukin, 
aš jiems atiduosiu ir njslangų. 
-Man ji nereikalinga. Ir jei 
kartais jiem* tas automobilius 
sugestų, tegu kreipiasi j ma
ne. Aš pataisysiu.

Bet vagys nėra tokie nai
vus. kad jie paklausytą to bal
so.

VIENAS ŽUVO, KELETAS 
SUŽEISTA.

Aną dieną Pere Man|iu*tt** 
traukinys ties 103 gat. ir A- 
vcnu'e C. nžlM’go nnt kito .sto
vinčio traukįjįio. Žuvo kondu
ktorius ir keletas žmonių su
žeist n.

DAUG DARBININKŲ 
TEKSIĄ DARBO.

NE

išnmijo jiranešamn, jog šim
tai miestinių darbininkų ne
teksią darbo, nes miesto ižde 
nesama reikalingo fondo.

Miestui vargni su išlaido
mis prasidėjo su salinnų pa
naikinimu. No* gyvuojant *a 
liūnams buvo pinigų.

2 ŽMOGŽUDŽIU NUBAUS
TA KALĖJIMU.

Ilgiems 
nubausta 
Hurry Soff ir Mielinei Burke.

Neleista atnaujinti bylos.

motam* kalėjimai) 
•iu žmogžudžiu —

IŠAIŠKINO, KAIP PRAŽU
VO DEGTINĖ.

(’hieagon atvažiavo AVilliam 
Ttimer, buvę* jirnlitbicijoc f». 
genia*. Ji* išaiškino teisėjui 
Lmdis, kaip vežant iš Oak 
Parko vienos užeigos astuoni 
buteliai degtinė* pražuvo.

Sakė, kad butelini buvo pa
dėti niitomobiliau* gale, kur 
sėdėjo du suareštuotu žmogų. 
Tik Chiengon atvažiavo* ap
sižiūrėta. kad nėra butelių.

Ttimer pasisakė jiadaręs 
klaidų palikdama* degtinę 
prie areštuotų žmonių.

PRASIDĖS BYLA 2M0G- 
2UDŽI0 GEARY.

žmogžudžio (Ivary byla pra- 
' sidėfl liejw>s 6 d. Teismas jj 
1 • - i.- įį. -. g«n<« jnu-'a;»iv tttiinnat^ /jtlio- 
gžudis neturi sėbrų, kas jo pn- 

1 Mgnilčtų. Jis nesenai nužmlč 
jauną graiką Rėčkas.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

S. L. R. K. A. SEIMAS

S. L. R. K. A. 35-tas ir 1- 
inas dvimetinis seimas atsida
rys ketverge, birželio 17 d., 
.sv, Jurgio jin rupi jo* svvL, 
32nd PI. ir Auburn Ave., Chi
cago, III. Taigi visus delegatus 
kviečiame susieiti jiažymėton 
vietos apie 9 vai. ryte.

Knip visados, taip ir šįmet 
Seimas prasidės su šv. Mišio- 
mis. kurias atlaikys S-nio dva
sios vadovas, arba kitas sve
timas kunigas, Šv. Jurgio liaž- 
nyėioj, 9 valnndų ryte.

Seimo rengėjai

X

Susiu. Liet. R.-K. Amer
•x

IŠ TOWN OF LAKE.

Pirkusių bonus ir norinčių 
pirkti domei.

Kurie esate pirkę iš mus sto
ties j»ardnvinėtojų bonus, pra
šomi juos atsiimti iš iždininko 
Jono Baltučio, 1543 W. 4G St.

I’as jį galima ir daugiau nu
sipirkti. Užmokantieji visų su
mų tuojau gauna Ismų. Kurie 
dar nepirko bonų, gali nusi
pirkti ir pas šiluos pardavi
nėtojus: kleb. kun. A. Skryp- 
ką, 4557 So. Wood St., Jonų 
[įmiginą. 4549 So. Derini tage 
Ave., A. Damaską, 4606 So. 
Paulina St., Jonų Nausiodą, 
4508 So. llonore SI., Juozų 
Juraškų. 1815 W. 45 St., M. 
Kniukštą, 1804 W. 46 St., M. 
Sveikauskį, 4521 So. Donore 
St.. J. Martinkų, 4549 So. 
llonore St.. A. Panavą ir M. 
Panavų. 1902 W. 47 St., A. 
Butkų. 4537 So. Hcrniitagc 
Aw., K. Baltikauską, 1815 W. 
45 SI., J. Paukštį ir P. Kn- 
zakų.

Kiekvienas, kurs įmokės pil
nų už Imiiius sūnuj ir tiems 
pnrdavinėtojnms, tnijigi tuo
jau gaus bonų.

Vincas Stancikas, 
rašt.Town of Lako stoties

PIKNIKAS.

Vinai jau netoli rengi n ma* 
piknikns L Vyčių dviejų kuo- 
pų: 13-toa hu 36-tos. Pikniką* 
bliu birželio 20 <L 1920., Nat-

UIUtV«V|
ši* dnržns, knip visiems ži

noma, yra gražinusia* iš kitų 
daržų toje ajiielinkėje. Didelė 
ir ruiminga šokintu* svetainė, 
daug darže medžių, stalų, suo
lų. Rengimo komisija darbuo
jasi. knd atvafiavusieji butų 
jiatenkintl Apart lengvų gėri
mų, šaklinio, bus šilti ir šalti 
užkandžiai.

šitame piknike, kiek jau ži
noma, žadn būti daug susivie
nijimo L. R. K. A. seimo at
stovų ir svečių vyčią iš ryti
nių lietuvių kolonijų.

Korės jjonden tas.

DARBININKŲ PIKNIKAS.

Darbininkai ir jų prieteliai, 
nepamirškite, kad Liet. Darbi* 
ninku Sąjungos Chicagos Ap

M 35-to ir Pirmo Dvimetinio

SEIMO VAKARAI
Pirmas Vakaras Birželio 17 dieną

■

I
bus koncertas. Kuri išpildys Šv. Jurgio parapijos Kanklių Choras vedamas pono Janušausko. Taip

gi dainuos žymiausi Chicagos solistai, k. a. pone Janušauskienė, p. Šule kaitė, p. Bercckaitė, p. 

Ramanauskas ir p. Balsys.

Antrą Vakarą
18 d. Birželio, bus sulošta

“Sugryžo”
Šj veikalą išpildys L. Vyčių Dramatiškas 

batelis Vedamas pono Balsio. Artistai L 

Vyčių 4-los kuopos.

Trečią Vakarą bus

Vakariene
ant kurios visus kviečiame

I

Seimo Rengėjai.

i

s*,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------, r

skrilis rengia piknikų sekma
dienyje, birž. 20 d., Bergmanas 
darže. Riverside, III. .Jūsų akai, 
tlingas atsilankymas daug ką 
reikš šios, npielinkė* krikščio
nims, darbininkams. Pr.

GRAND RAPIDS, MICH.
šiuomi pranešu, kad pas 

mane galite užsirašyti dien
raštį “Draugą**, kitiems ir j 
Lietuvą. Užlaikau visokią 
maldaknygių. Priimu ir pri- 
duodu j dienraštj "Draugą” 
paieškojimų, pagarsinimus ir 
darbų užsakymus.

Tais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu:

Y. MARGELIS,
544 Myrtle Str., 

Grand Rapidi, Michigan.

r X

Paskutine Proga:
Kas nori išgirsti naudingą, sveiką prakalbą, tegul ateina

Seredoj, Birželio 16, 7-2P vai. vak
Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje

32nd Place ir Auburn Avenue

Kalbės visiems žinomas Kun. H. Vaičiūnas ir dar du atstovu Liet. Valstybės 
bonų — reikalais iš Nėw Yorko — ir “Garso” redaktorius. Jau kelios dienos 
likosi tiktai pardavimu. L. V. Bonus. Kas tik tai jaučiatės Lietuviais ateikite. Išgir 
sitė daug naujo -iš Liet. Steigiamojo Seimo — Pasveikinimų — Chicagos Lietu
viams. Lai gyvuoja Laisva ir Neprigulminga Lietuva.

Bridgeporto Stoties Bonų pardavime Komisija.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morg&a otreet

CH1( AGO, nXUOIh 
Tartte MD

▼AlMdoa: — B Iki 11 l* ryto
* po ploto Iki t «k 
ml» nuo 1 Iki B vnknro.

v.

IDr, P P ZAJ«vs 
Lietuvi* Dentista* 

10*01 So. Mk-hlgan. Atmur
VAuumoai • M • ««i
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