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AFGANAI KONCENTRUO
JAMI PRIEŠ INDIJĄ.

30,000 Lenkų Paimta
Nelaisvėn

Taip pranešama iš Maskvos.

Londonas, birž. 21. — Iš
Maskvos kibirkštiniu telegrafu
p r a n e š a m a , j o g afganų
ka
riuomenė koncentruojama In
di jos-Afganistano parubežiais
su tikslu užatakuoti
anglus
Indijoje.
Rusijos bolševikų vadai j a u
ilgas laikas skelbią grūmoji
mus Britanijos Indijai per Af
ganistaną. Afganistane, sako
Lenkai apleisiu Varšavą.
ma, Maskvos bolševikai tnrj
Visoj Lenkijoj
pakilusios stiprios kariuomenės,kuriai va
kalbos, kad, turbūt, lenku vy- dovauja žinomas gen. Kuroriusybė j a u kraustanti visus patkinas.
savo valdiškus dokumentus iš
KRIKŠČIONYS APLEIDŽIA
Varšavos Paznaniun.
TURKIJĄ.
Gal tos kalbos p e r d a u g ir
perdėtos. Visgi jos turi savo
S. V. karės laivai Juodose
pamatus. T u r i but kas-nors
jūrėse.
n e p a p r a s t o Lenkijoje.
Lenkijos pasiuntinys Berly
Konstantinopolis, birž. 2 1 . —
ne tvirtina neturjs jokių apie
tą baimingą padėlį oficijalių Aplink Ismido užlają, už 50
žinių. J i s sako, kad tos žinios mylių nuo šito miesto, pasitai
ko vis smarkesni susirėmimai
veikrausia bus p r a m a n y t o s .
turkų nacijonalistų su anglais.
Nesama pavojaus Varšavai.
Paėiant mieste Ismide ir
New York, birž. 21. — Čia anglų užimtose vietose y r a
lenkų oficijalis
informacijų daug kri'vŠčn r i y . I m t a s i prie
biuras tas iš Berlyno trukš- monių p r a š a n t i iŠ ten visas
mingas žinias paskaito prama krikščionis. Nes T*as valanda
gali pakilti žiaurus mūšiai.
nytomis.
Šeši Suv. Valstijų k a r ė s lai
B i u r a s gavęs depešų iš Var
šavos, jog lenkų frontas y r a vai šiandie pildo tarnybą J u o 
stiprus ir tas frontas y r a už dose ir Tarpžemių jūrėse.
T r y s kiti k a r ė s laivai aplei
350 a r 400 mylių atokume.
do Konstantinopolį. Išplaukė
Taigi Varšavai negali but
j New Yorką.
jokio pavojaus.

Yra Pavojaus Variavai; Lenkai
Apimti Baimės
L E N K A I NETEKO 30,000
KAREIVIŲ.
Gali jie netekti ir Varšavos.
Berlynas, b i r i 21. — Did
žiai baimingų žinių a p t u r i m a
arpie militarinę padėtį iš bol
ševiku — lenkų fronto.
I š Silezijos miesto Breslau
p r a n e š a m a , kad lenkai karėje
su bolševikais labai nukentėję,
kad žymi dalis lenkų kariuo
menės, matyt, turės pasiduoti
bolSevikams.
30,000 papuolė nelaisvėn.
Lenkai, anot žinių, nepap
r a s t a i d a u g nukentėjo. Bolše
vikai sunaikino du lenkų n u t a 
ri jos pulku ir 30,000 lenkų ka
reivių paėmė nelaisvėn. Be to,
bolševikams teko d a r 165 armotos.
P r a n e š a m a , j o g kas momen
t a s y r a laukiamas Minsko puo
limas.
Visą karės frontą mio Dvili
nko ligi Podolsko bolševikai
laužo. Sakoma, jog pačiai Var
gavai grūmoja pavojus.

N

Lenkai kelia maištus.
Pasak gautų žinių, generolo
Hallerio karuomenė Censtakavoje pakėlė maištus ir išvaikė
savo oficierus.
Kijevo šone lenkų karuamenė atsimetė j senąsias pozici
jas, kurias turėjo užėmę balan
džio 20 d. Tenai dabar, kaip
sakoma, trečiasis ir septintasis
lenkų korpusu 1 a p s u p t u bolše
vikų ir, t u r b u t j u r ė s pasiduoti.
Pabėgėliai iš Kijevo atvy
kę Lvovan ( U m i b e r g a n ) . J i e
pasakoja, jog lenkų karuomenei t r ū k s t a maisto ir amunici
jos. K a r e i v i a i skaitlingai dezertuoja.
SAKOMA, EGIPTAS BU
S I Ą S LIUOSAS.

*

Zagloul. tariasi su kolionįjų
ministeriu.

METAI-VOL. V.

EMTERED AS 8ECOND-CLASS MATTER MARGU 31, l t l t t , AT CHICAGO, ILLINOIS UNOKR TVK ACT OF MARCEI S. 1879.

Bet biuras neužgina žinių
D A N A I SU BOLŠEVIKAIS
apie lenkų pralaimėjimus.
SANTARVĖJE.
Lenkai bėga Vokietijon.
Berlynas, birž! 21. — Smar
kus bolševikų veikimas prieš
L'-nkiją p a d a r o daug baimėj
lenkams gyventojams.
Šitie
kasdien šimtais bėga į Vokie
tijos teritorijas.
Daugelis lenkų rūpinasi gau
ti p a s p o r t u s ir iškeliauti į
Suv. Valstijas.
Nerimauja lenkai del bolše
vikų veikimo. J i e sako, kad
bolševikai gali, jei tik nori,
užpulti visą Lenkiją ir pakel
ti visur terorą. Nes Lenkija
neturi t v a r k i n g o s , kariuome
nės.

8 CENTAI UŽ VAŽINĖJI
MĄ GATVEKARIASS.

Illinois S t a t e Public Utililies
Londonas, birž. 21. — Egip
komisija paskelbė, kad su lie
to nacijonalistų atstovas Za
pos 1 d., š. m., gatvekarių kom
gloul iš čia mušė telegramą
panija Cbicagoje autorizuoja
saviesiems j Cairo,
Egipte.
ma Imti nuo žmonių 8 centus,
Pareiškė, j o g jis vedąs kon
vietoje 6 centų, už važinėjimą
ferencijas su kolionijų minis g a t v t k a r i a i s .
teriu Milner. Iš pasikalbėji
Komisija pareiškė, j o g t a
mų pasirodo, jog Anglija su
mokestis n ė r a galutina. Žiū
tinka duoti laisvę
Egiptui.
rint kompanijos finansinio pa
Zagloul darbuojąsis už nepri
de j u n o , . mokestis galės but atklausomybę. Anot telegramos,
mainvta.
E g i p t u i busianti
pripažinta
Be to, mokestis galės but
nepri k 1 au somy bė.
sumažinta ligi 7 centų ir tuo
met, jei miestas
atsisakytų
BIRŽELIO 21, 1920.
imti prigulinčio j a i nuo kom
Chicago ir priemiesčiai. —
panijos dalies pelno.
Šiandie lietus; rytoj apsiniaukę r
K a d a n g i miesto valdyba ne
vis vėsus oras.
Vakar temperatūra augščiausia mano atsisakyti nuo priklau
somų jai privilegijų, 8 centai
60 1.; žemiausia — 56 laipsniai.
Saulė teka 5:14; leidžiasi 8.28. pasiliks ilgesniam laikotarpiui,
o gal ir visados.
Mėnulis leidžiasi 11:59.

Copenhagen, birž. 21. — Da
nija su Rusijos bolševikais įs
tojo sutartim Sulig tos abieji
bendrai suorganizuos internacijonalį apskaitymų biurą (elea r i n g liouse). Tam tikslui ski
riamas laikinas kapitalas 2
milijonu kronerų.
BOLŠEVIKŲ PROPAGANDA
KINIJOJE.
Amoy, Kinija, birž. 21. —
Sukien provincijoje sutinkant
provincijos
gubernatoriui,
praplėsta gyventojų tarpe bol
ševikinė p r o p a g a n d a . Visur
panaikinamos privatinės nuo
savybės ir moterystės santikiai. Bolševikai mokina žmo
nės gyventi taip, k a i p gyvena
keturkojai sutvėrimai.

NUO LIEPOS 1 D. "DRAU
GO" PAVIENI NUMERIAI
PARSIDUOS PO 3C.

PIASI Į DEMOKRATŲ
PARTIJĄ.
Paduoda visą eilę reikala
vimų.
*

Nauja Lietuvos Ministėrija

Montreal, K a n a d a , 'birž. 22.
— Praeitą šeštadienį pasibai
KAUNAS, 20 BIRŽELIO. ekas; finansų — Galvanaus
gė čia- kasmetinis Amerikos
kas; teisingumo Karoblis; žy
Pabrangus spaustuvės reik
Nauji Lietuvos ministeriai:
Darho Federacijos suvažiavi
dų reikalų — Solo veiči kas;
menims dvigubai, o poperos
pirnjininkas d-ras K. G a n i u s ,
mas.
gudų — Semaška; Stulginskas
kainai iškiulus keturissyk tiek,
vidaus
reikalų
—
Skipitis;
Pasibaigus
suvažiavimui
kaip buvo prieš metus, ar pu
eina prezidento pareigas.
užsieninių
J
.
P
u
r
i
c
k
a
s
;
krašsantrų, leidimas dienraščio da prezidentas (lOinpers su kitais
Gaisras Kaune, sudegė 150
rosi sunkiai pakeliama našta. vykdomosios valdybos nariais ' to apsaugos Žukas; agrikultu- namų; dar tebedega.
Šimtai laikraščių, tvirtesnių kuoveikiaus iškeliavo Waskin- ros Aleksa; švietimo—BizauRoman.
finansiškai už lietuviškus, jau gtonan. Iš ten važiuos į S a n
Krancisco, kur tomis dienomis
sustojo ėję.
atidaroma d e m o k r a t ų partijos
Kad palengvinus išleidimą,
konvencija.
priversti esame pakelti pavie
T a i konvencijai bųs paduo
nių numerių kainą, o taippat
reikės padaryti ir su prenu ti Federacijos reikalavimai su
prašymu padėti juos savo plameratą.
tformon.
Daugelis pačių mūsų Gerb.
Reikalavimai yra tie:
Trumpai po 8 ryte p. Sutkus atidarė posėdį. Pirmutinis
Skaitytojų apie pakėlimą k a i 
Kuoveikiaus ratifikuoti tai sumanymas buvo pirkti ūkę Amerikoje arba Lietuvoje. T a s
nos mums priminė nekartą.
kos sutartį.
atidėta iki busiančiam Seimui. D a u g ginčų kyla del reikala
Tai darome.
" DRAUGO * ADMINISTR. » Paimti vvriausvbės valdžion vimo mokėti pašalpą už pirmą ligos savaitę. Didutfia bal
geležinkelius ir demokratiniai sų nusprendė palikti po senovei. Anglekasių prašymas pada
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII juos operuoti.
K
ryti jiems privilegiją pašalpų mokesčiuose nepripažintas.
DEPORTUOTA.
P a t v a r k y t i didžpelnius
ir
S u m a n y m a i : įvesti 3000 dolierių apsaugą po mirties, 21.
papiginti pragyvenimą.
dol. pašalpos savaitėje pavesta valdybai sustatyti galutinu
New York, birž. 22. — Aną
Duoti pilną teisę darbinin
dieną vienu garlaiviu iš čia kams streikuoti, panaikinti .smulkų projektą ir duoti perbalsuoti kuopoms. Taippat kuo
deportuota d a r visa eilė vi priverstiną arbitraciją ir prie poms pavesta nubalsuoti įvedimą skyriaus grąžinančio premi
ją po 20 metų įmokėjimo. įnešimas seniems nariams išbuvu
sokios rųšie* radikalų, negei šstreikinę įstatymdavystę.
stinų šiai ša'liai.
Nesimaišyti į Meksikos rei siems Susivienijime nemažiau 10 metų leisti įstoti į augštesrip
skyrių su sąlyga, kad mokėtų 50 metinę premiją,
tapo
J i e visi buvo sugabenti čia kalus.
iš Oregono, Califofnijos, IdaIndorsuoti Airijos respubli nubalsuotas taip, kad paskui prie skaitymo protokolo d a r
lio ir Illinois.
kijo truputį ginčų. Kadangi protokolas tapo priimtas, tai
ką.
•
Mokančią savaitę, sakoma,
Duot.i teisių kolektiviam de- tik iš protokolo paaiškės to balsavimo pasekmė.
bus išgabenta d a r daugiau.
rėjimuisi.
Moterų ligą po kūdikio skaityti lygiai su kitomis ligomis
Padidinti darbininkams už
algos: pirmininkui bus $300 vietoje $200 irte.-.
/Padidinta
ATLYGINS SVAIGALAIS.
mokestis, kur tas reikalinga t a m s ; vice-pirmininkui ir kitiems algų negaunantiems val
pragyvenimui.
dybos nariams grąžinti keliones lėšas ir už sugaišintą dieną
New York; birž. 22. - * Už
Sutrumpinti dienos
darbo septynis dol^sekretoriui $200 mėnesi nevietoje $150; iždininkui
ėjus prohibieijai, čia suardo valandas, jei tas butų reika
$9(X) metams, vietoje $600; globėjams po $100 dovanų metams,
ma Bacardi kompanija, kuri linga atsiradus bedarbiams.
išlaidos ir dienpinigiai.
išdirbinėjo rūmą ( a r a k ą ) . Ka
Valdybon išrinkti: prezidentas Vasiliauskas, 42 balsais,
dangi kompanija neturi pini SERBIJA IR BULGARIJA
vjce-primininkas A. Sutkus 33 balsais; sekretorius J . Tumagų atlyginti savo šėrininkams,
PRIEŠ TURKIJĄ.
sonis 43 balsais; iždin. J . Stulgaitis aklamacija ty.*vienbal
gi svaigalų turi apie 36,000
galionų, n u t a r t a visiems šėri
Londonas,
birž. 21. — Iš siai. Jždo globėjai: Mačiulaitis, iš Brooklyn'o ir A. Kižys iš
ninkams atlyginti svaigalais. Maskvos pranešama, kad Ser Pittston, P a . Dvasios vadovas kun. Petkus. J a u buvo po 1:J0, '
Teismai tokį atlyginimą pri bija su Bulgarija padarusios k a d a sesija tarjo u ž d a r y t a sutarus ją atnaujinti 2:30 po pie
pažino legaliu.
slaptą sutartį prieš Graikiją. tų.
Prieš uždarysiant kun. A. Skrypko išdavė raportą iš
įgaliotinių atsilankymo pas Chicagos Arkivyskupą. J i s pasi
rodė* labai p a l a n k u s lietuviams, suteikė palaiminimą Seimui.
By GENE BYRNES
Seimas raportą priėmė delnų plojimu.
(Pabaiga bus-sekančiame num.)
KODĖL?

Trečioji S. L. R. K. A. Seimo
Diena

THINGS THAT fcEVER HAPPEN

RIAUŠĖS; DU ŽMOGŲ
NUŽUDYTA,

mėje vienas jurininkas ir ki-.
tas baltas žmogus nužudyta.
Policmonas Owens ir
kitas
juodukas sužeistu.
Tuojaus tan kvartalan su
t r a u k t a daugybė policijos. P a 
bijota
rasinių riaušių. Nes
mieste ligi vėlai viešintieji ju
rininkai ėmė organizuoties f*i
tikslu užpulti juoduosius.

Sekmadienio, birž. 20,_ va
k a r e juodų žmonių apgyven
tose apylinkėse buvo sureng
tas parodavimas. Parodavimą
surengė " S t a r Order of Ethiopia a n d \ t h e Etihiopian Missionary to A b y s s i n i a . " Tai
tikslas
paraginti
juodukus
gryžti iš Amerikos Abissinijon.
Paroduotojai, matyt, buvo
vedami radikalų propagandis
tų. Nes jie iš perdidelip sa
vo uolumo arti P r a i r i e ave.
ar 35 gatvės sukūrė ugnį ir
ėmė deginti Suv. Valstijų vė
liavą.

Svetimų viešpatijų pinigų ver
tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 19 d. buvo tokia sulig Merchants Loan & Trust Co.:

Policmonas Owens, juodu
k a s , i r k i t i baltieji žmonės,
t a r p k u r i ų buvo ir jurininkų,
puolėsi prieš parodavimo ve
NEKU0MET TAIP NĖRA.
dėjus. Šitie buvo apsiginkla
— Taip, aš sulaužiau sužadėtuves su tąja mergina. Nes man vę.
TAUPY
Prasidėjo šaudymai. Pasek
(W.S.S.). pavyko patirti, kad ji yra turtinga, turi perdaug pinigų.

Anglijos sterlingų svarui $3.9714
Lietuvos 100 auksinų
2.64
Vokietijos 100 markių
2.64
Lenkijos 100 markių
67
Prancūzijos už .1 dolierį 12 fr. 37
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 48
Italijos ui 1 dol.
16 1. 55

VAKAR BUVO PREMJERŲ
KONFERENCIJA.
Londonas, biržr~ 21. — Va
k a r ir užvakar Anglijos mies
te Rythe turėjo konferenciją
prancūzų ir anglų premjeru.
Šiandie abudu iškeliauja abelndn konferencijon į Bologne, Prancūzijoje. Šitoj konfe
rencijoj bus atstovai d a r I t a 
lijos, Japonijos, Belgijos i r
Graikijos.
Vietos laikraščiai pareiškia
jog konferencija surišta su
turkų nacijonalistų veikimu.
Talkininkai
įsitikina, jog
spėkomis nebus galima palenk
ti tuikų.
PIRKITE KARĖS
MO ŽENKLELIUS

iiiimimituiiiiiiiuiumiiiiiiiiiiiimimiil A. D FEDERACIJA KREI

No. 147

TeČiaue viskas greitai pat
v a r k y t a ir policija
pradėjo
ieškoti riaušininkų i r žmog
žudžių ir juos areštuoti.

PINIGįĮ KURSAS.

Pirmadienis, birželis 21 1920

DftAUGAŠ
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"Waltz Caprice" tikrai artis mo aukomis i r pasidarbavimu.
tiniai pašoko Silvia Kiriutė.
Prie chieagiečių pirmiausia
TSTEH
Atšaukta antru kartu šokti. (jau pora nie^ų atgal) prisi
Tris sunkius šmotelius ant dėjo kolonijos Melrose Park,
žmonių rases. Norima, kad žy
Vynj ir Moterą Rūbą Kirpi
smuikos
griežė
Jadvyga
Ur111. su 9 kuopa, West Pullman,
dų rankosna atsidurtų viso pa
mo ir Designing Mokykla.
saulio prekyba i r visi turtai. biutė. J i , kaip visuomet, savo BĮ., su 10 kp. Waukegan, 111.
Mus v s istema ir mokymo būdu jų*
Žydai radikalai
įsitikinę, užduotį puikiai atliko. "Sun- su 11 kp\ Racine, Wis., 12 kp. trumpu laiko išmoksit* Tiso ajnajog Europa perdaug šiandie bbnnet Babies" atliko mažos Sheboygan, Wis., 16 kp. r to.
Mes turime didžiausius ir geriau
pavargusi. I r todėl y r a silp mergaitės. Jos taip gražiai sa 17 kp. Kenosha, Wis.
sius kirpimo, designing ir siuvimo
kur kiekvienas gauna geros
na pasipriešinti staiga pafct vo užduotį išpildė, kad rodos
Iš pastarųjų kuopų daugiau skyrius,
praktikos besimokindamas.
iusiai didelei revoliucijai. Tąv paimtum jas, pabučiuotum i r sia matosi veikimo
17-toje Visuose siuvimo skyriuose mašinos
revoliuciją pirmiausia turi pa pamyluotum. ' ' Nubodumas'' kuopoje, nes praėjusiame Cen varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvieną ateiti bile kokelti dešimtys milijonų malio- pasakė Leonas Šertvetis. J o tro susirinkime, geg. 26 d.,kiuo laiku, dieną, ir ar vakarais, pa
metanų ir sugriauti Anglijos iškalba aiški, tikrai atjautė sa kenoshiečiai net savo atstovą sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų.
Patterns daromos sulig mleros, vi
pfertų viešpatavimą. Ku > riet vo užduotį. J i s tapo atšauktas buvo prisiuntę p. V. Varana sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuriom
vičių. 9-ta kuopa girdėtis daug madų knygos.
tas žygis pavykusiai bus atantru sykiu pakartoti.
liktas, laitas viešpatijas apMASTER DESIGNING
Labai gražiai ant pijano pa bruzda, 10-tos, 11-tos ir 16-tos
SCHOOL.
griauti nebus sunkenybių.
skambino " W a l t z " Eugenija kuopų mažai kas girdima, gal
J. F. K&Miicka, Vedėjas
BolševHcai tam tikslui at Griniūtė/ Tuo jaus sekė duetas jos namie i r daug veikia šelsiekti pavartoja smegenis ir "Charge of the Ulans". Išpil pdamos naminius pavargėlius, 190 N. STATE STRLET, CHICAGO.
Kampas Laks St., ant 4-tų lubų
auksą.
dė E. Griniūtė ir F. Nausiedai- bet našlaičių namo reikalams
Tas viskas, kas čia pasaky tė. Tiesiok nuostabu, kad to veikimo dar nedaug tesima
::
ta, atrodo, kaip ir "Michaldos kios mažos mergaitės sugeba to. 0 našlaičiams priglauda
p r a r a c t v o s " ,ka,troniis maiti skambinti tokius sunkius Šmo įgyti kaip greičiausia yra
Dr. I. L MAKARAS
LdetoriB
Gydytojas ir Cbirargas
nami tamsus žmonės.
telius. "Močiutė Drąsuolė" at opus reikalas. Prieglaudos ne
Roaelaade: 1S90S 8*. Mlchlraa A v a .
Pullnum fttt Ir Pmllmma 11M
Bolševikai yra kenksmingi liko Jadvyga Urbiutė. J i taip galima pradėti statyti netu TalefMM
OnicagoJ: 4515 8 0 . W o o 4 Str.
žmonijai. Prieš juos prisieina jautriai kalbėjo, kad nevie rint rankose nors $100^000. Tik Ketvcrr* Tafcake na© 5:30 Iki 7:00
Tfll«f«MM Yards 7 Si.
pakelti kovą. Kad ta kova hu nam išspaudė ašaras iš akių. 00. Pasidarbavimas visų lie
Gražiausia programo dalis tuvių ir lietuvaičių visose ko
tų pasekmingesnė,
prasima
noma tiesiog nebūtų daiktų. palikta ant galo, t. y. klasiški lonijose lengvai atneštų tą
Žydai/ kaip ir kitos taatos, šokiai, kuriuos atliko didesnės sumę greitu laiku. Todėl prie
Jeigu Suvienytu Va^s *;ų laiko.
Kepublikonų partijai d-arant Senatas davė progų p. Byam'- Kelias p. Claytono korespon turi savyje gerų ir blogų žmo ir mažesnės mergaitės. Vienos darbo visi.
Gydytojas ir Chirurgas
savo konvencija Chicagoje bū iii sugriauti pp. Lind'o ir dencijas (kablegramas) su nių. Tiesa, prieš žydus labai buvo pasirėdžiusios geltonais
Visais Labdarybės reikalai<
Ofisas 4930 W. 13 St.
ro paduotas sumanymas į par- Butler'io darbą, tai matyt, trumpinę padėjome ir " D r a u - lengva y r a sukelti įtari n m, rūbais, kitos rausvais. J o s reikia kreipties adresais:
l c
Eflmp. 4 1 Oonrt
ijos platformą įtraukti, kad kad Suvienytos Valstijos ne ge", nors negalima pilnai su-. ' " užtatai reikia visiems ap- atrodė kaip tikros gėlės. Su
Jul. Šliogeris,
Res. 1289 W. 49 Avenue
sižiurėti, kad tiems įtarimams sirinkusiems reikalaujant, šo
saldžia paimtų visas mokyklas nori vesti intrigų politikos su tikti su jo išvedžiojimais.
1508 So. 48th Ct.
Telefonas Cicero 86SI
kiai
buvo
pakartoti
po
du
sy
. Ofiso Cicero 49
neįtikėjus
pergreitai.
Ypatin
savo globon. Tokiu būdu no-j savo kaimyne Meksika,
Mums atrodo, kad ParvžkiCicero, 111.
KĄIMAMM
LIETUVIŠKAI
reta nuspausti kataliku moks
je duota pradžia kokiai nors gai reikia apsižiūrėti, kad kiu.
arba
X.
naujai propagandai. Nes žy nepavartojus spėkos prieš žy
o įstaigas. Tečiaus įtekini il
KARĖS VAISIAI AUS
St. Jucevičius,
dus.
Rusai
ir
lenkai
gana
uždai radikalai, katrie šiandie
giems katalikams parodžius,
TRIJOJE.
726 W. 18th Str.
Jfenkė
sau
padarydami
žydų
terioja Rusiją, gali but kenkskad tai yra peiktinas i r lais
Chicago, 111. Resld. 1139 Independence Blvd.
Prakeiktoji karė sunaikino
Telefonas Van Buren 294
niiiigi ir baisus Anglijos rei skerdynes. Lietuviai dar labvei priešingas dalykas, repubAustrijos turtą. Žmonės netu
kalams. Bet toli gražu ne vibiau užkenktų sau, jei pana
ikonai katalikiški] mokyklų
ri ką valgyti nei kuo maiGegužės 22 d., 1920 m.,
sam krikščioniškam pasauliui. šiai apsieitų.
užkabino.
tyti savo vaikus, suveda juos
" D r a u g o " No. 122 tikėjomės
pamatai
Rasas gydytojas ir chirurgas
Buvęs Floridos gubernato- pas kunigus i r į vienuolynus. Nes krikščionybės
naujoms
kuopoms
susitveriant
Spedjalistas Moteriški}, Vyriškų
PRAVOSLAVIJA
ius p. Sidney J . Catts nongo Seserys neatstumia mažų uba tiek stiprų^, kad prieš tuos ĮSPŪDŽIAI I S ŠV. KAZI
Valkų ir TlSU chroaiskų l i g ^
miestuose Indiana Harbor i r
pti senatorium iš tos valsti gėlių: jos nevalgo pačios, bet pamatus radikaliai gaivalai y- MIERO AKAD. RĖMĖJŲ
Ofisas: 8S64 So. Halsted St.. Chicago
GaryJnd.Pirnną garbę jau su
Telefonas Drover 9693
ra
menkas
daiktas.
DR-J0S
SEIMO.
Ramiai sau gyveno, snaude
jos. Bet jis yra pasižymėjęs maitina kūdikius kuomi gali.
gavo kolonija Indiana Har ir ilsėjosi pravoslavu Bažny
Štai ką p . Clayton rašo aVALANDAS: 10—11 ryto S—S po
po aklas katalikų noapken- Iš valgio stokos daugelis jau
bor
ir
jai
teko
No.
20.
Dabar
Kad
tinkamai
galima
butų
plelų
7—8 vak. Medellomis 10—19 4L
čia, " c a r o batiuškos" globo
ėjas. Floridoje
viešpatauja nų seserų nepaeina be lazdų. pie žydų radikalų suokaibia1 laukiame, kuriai kolonijai te 1 ' •
je. Niekam nebuvo leista prieš
emokratų partija. Prie jos Maisto stoka suminkštino jų' vimą. Čia atpasakojame trum- aprašyti įspūdžius, kokius išnumeriai
21
ir
22.
Lenkty
noi <
sinešė delegatės iš Šv. K. A.
įJcU •
ją ką nors ištarti, ją i^ sal
riklauso ir p . Catts. Atsida kaulus.
nėse
stovi
Gary,
Indiana
ir
rius senatoriaus vietai, Floridaus miego pakelti. Nelaimin
Bolševikizmo vedimas einą R. Dr-jos Seimo, reikėtų už
Dr. M. T. STRIKOL'IS
Chicago
s
kolonija
vadinama
Kūdikiui
apsirgus
negalimo
os demokratai ėmė tartis ka
ga. Išbudo. Bet kokiame bai
dviem srovėm. Vienos tųdvie pildyti kelis " D r a u g o " lapus.
LIETUVIS
Marąuette Park. Kuriai tų
Gydytojas ir Chirurgas
darys savo kandidatu Prieš pavartoti operacijos, nes ba"^ jų srovių tikslas viso pasau Čia tik paviršium mėginsiu
siame stovyje. Apiplėšta, su
Ofisas: 1757 W. 47th St..
dviejų kolonijų teks pirmes
%
naikinta, bplševikų komisarų
Jfto'ą
stojo taipgi dcuokra- d a v i , n o .*™**f
^ n e l i a i lio valdymą pavesti, darbo aprašyti.
(47 ir Wood gat.)
nis numeris, tai sunku įspė
l er
autl n e U i
Ankstį
rytą,
apie
10
valandą
Valandos:
10 ryto iki 2 po pietų,
pančiais apkaustyta. Nei ženg
tas Duucan-U. Fletcher. C a t - P W
.
W \ * « * » » žmonėms arba proletarijatui.
C:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis
ti. Lauksime ir matysime.
ti, nei šaukti pagelbos negali. 9 iki 12 rytais.
ts'as prieš jį paleido visus pasitaiko kas gailestingas pri Kitos — įkurti pasaulyj nau jau pradėjo rinktis delegatės
Spring Valley kolonija pirm Ir kur šauktis tos pagelbos!
Tel. Boulevard 160
kubilus visokių niekų, užsipul- duoda gausesnio maisto. Vni- ją rasinį patvarkymą. &iią į Šv. Kazimiero Vienuolyną.
Res.
2914 W. 4Srd Street.
poros metų buvo sutverus 14 Nuo Katalikų Bažnyčios senai
Lygiai
11
val.prasidėjo
Šv.
kal
h ]
nurytl
,,eS
Tel. McKinley 263
(Ii nedarnas ant Fletcher'io h
"*"
°
'
* srovę veda žydai radikalai.
kuopą, bet del stokos žinių atsimetė, apsirinko savo galva
::
Mišios,
kurias
laikė
kun.
P
r
.
fkatalikn. Perėjo balsavimai, pilveliai perdaug susitrauko Jie nori, kad vieni žydai už
i.
Bučys, Šv. Kazimiero Akade apie Labdarybės naudą ta carą. Gal dabar kokis Leninas
Fletcher gavo 19.167 balsus, nuo badėjimo, tik pamažėlį valdytų pasaulį.
mijos Rėmėjų Dr-jos Kapelio kuopa buvo bepradedant iš ar Trockis pasiskelbs galva? Telephone: Yards 6492
Catts gavo 7,180 balsų. Pasi- atsigriebia.
Bolševikų komunizme yra to
nas. P e r Mišias pasakė labai nykti. Gegužės 16 d. ji stojo Bet ne. Jiems tai, rodos, ne
Kunigai
Austrijoje
išmoko
įrodė, kad nei Floridoje aiitiji žydų radikalų rasinė srovė.
visą mėnesį pragyventi \ū vie Ta srovė komunizmu tik pri gražų,tai iškilmei pritaikinai, ant naujų kojų ir su pilna e- rupia Jie trokšta greičiau tą
'klerikalizmas nepelningas.
nergija žada darbuoties naš Bažnyčią palaidoti, kad jos
sidengia. Jos vadai svarbiau pamokslą.
Seniau mes minėjome p. ną dolierį.
Po Mišių visos delegatės su laičių prieglaudos reikalams. nei atminties neliktų. A r ji
sią domą atkreipia prieš Ang
Linį, kurį VYilsonas 1913 m.
Taippat pirm poros metų išsigelbės
MOTERYSČIŲ PERSIS
n u o t o bolševikų
Turiu
patyrina*
liją i r Ameriką. Nori sunai- sirinko į gėlėmis išpuoštą, val
buvo pasiuntęs i Meksiką;
moterių ligose; rū
gomąjį kambarį, kur buvo pa buvo pasirengus susitverti 15 skirto jai likimo, Dievas vie
KYRIMAS
P-nas Lind tvirtino, kad Mek
Skinti abidvi šąli p/ekybos at
pestingai
prižiū
dėti ant stalo dar skanesni val kuopa Westville, Ilk, bet kaž nas težino.
PRACUZUOJE.
žvilgiu.
sika negali pakilti, kol visai
riu ligonę ir kūdi
kodėl iki šiol nieko negirdėti
giai.
įjnepanaikįs katalikų bažnyčios.
Giliau mąstantieji, tikintie
kį laike ligos.
Srovės smegenys yra Ber
Vienas Amerikos dienraštis
apie jos darbus. Esam tikri,
Po
pietų
visos
delegatės
su
SCarraiiza Lindo paklausė i r pranešė, kad Prancūzijoje lyne. Bet vyriausiuoju sroves
ji pravoslavai dabar aiškiai 3255 So. Halsted St.,
Chicago, 111.
kad Westvilliečiai gal ir trum
ėjo
salėn.
Ten
prasidėjo
sesi
įjo patarmę pildė. Meksika nuo vieno Paryžiaus teismuose y- vadu y r a Trockii. Šitas luri
pamatė, kokia klaida jų pro
pu laiku pasistengs gauti pla
• t o nei kiek nėjo geryn, šian- ra 123,000 porų pasidavusių Napoleono ambiciją. J o tiks jos.
tėvių padaryta, atsiskiriant
tesnių
žinių
ir
nelaikys
savo
Nors
šis
Seimas
buvo
pir
jdien Carranza.negali išreikšti skirtis. Atstovas De la Fer- las užkariauti ir pavergti vi
nuo Katalikų Bažnyčios.
Telefonas Boulevard 9199
kuopos
pavožę
po
rėčių.
J
ų
mutinis,
bet
daug
ką
nuveikė.
•Savo nuomonės apie p. Lind'o ronay Prancūzijos parlamente są Aziją, inėmus Indiją ir Ki
Katalikų Bažnyčia neturi
Gražiai i r rimtai svarstyta vi- 15-tą numerį tebelaikom, ti
patarmę, nes guli negyvas.
užklausė teismų ministro. Mi niją. Neužilgo ties Indijos rukėdamiesi, kad ne visai numi ginkluotų jiegų, neturi pasau
si
dalykai.
Nėra
abejonės,
kad
DENTISTAS
Vokiečių diplomatai savo nistras dalyką ištyręs atsakė, bežiais bus išmėgintos bolše
linių
valdovų-globėjų. J o s
rė.
3331
S. Halsted Str.
kaimynams prancūzams nuo kad norinčių persiskirti Pary vikų ir anglų spėkos. J e i po šio Seim 0 draugija padi
vienas globėjas—Dievas, jos
Chicago, III.
Šįmet susitvėrė 18 kuopa jiega—tai Dievo malonė ir pa1875 iki 1914 m. šnekėdavo, žiaus teismuose yra 5,230 po* bolševikams pavyks, Trockii dės, ko jai ir linkiu.
VALANDOS: 9—12 A. M.
1—5; 7—8 P. M.
Apie Seimo nutarimus kiek Aurora, III. 19 kp. Detroit, gelba ir giliausis įsitikini
kad pirma reikia panaikyti rų, t. y. iš dešimties tūkstan galės triumfuoti.,
katalikystę ir pinigų tam tiks čių porų trylika, o ne iš vie
Žydų radikalų organizacijos vienas patirs iš paties proto Mich., 20 kp. Indiana Har mas, kad dievišką darbą ant
lui nesigailėjo
kaimynams. no tūkstančio 30, kaip buvo grupės y r a visose didesnėse kolo, kuris trunipu laiku bus bor ir atnaujino jiegas 14 kp. žemės atlieka ir kad turi prie
Spring Valley, 111. Garbė toms
Dabar prancūzai j a u numanu sakoma.
viešpatijose. Norima žydų ra patalpintas laikraščiuose.
dermę jį atlikti. J i j a u per
kuopoms
už
prakilnų
veikimą
S. D. LACHAWICZ
Užbaigus
Seimą,
Seserys
pa
sę pakelti augščiaus už k i b \
tų patarmių vertę.
leido daugybę baisiausių au
LIETUVYS GRABORIUS
kvietė visas delegates prie va Labdarybės reikalais. Atnau drų ir išliko, ji tų audrų tu P a t a r n a u j u . laidotuvėse k o pigiausia
Numano ir Amerikos Sena KATALIKIŠKI LIG0NBUČIAI
Reikale meldžiu atsišaukti, o m a n o
karienės.- Jos laiku pasakyta jino jf&gas i r 13-oji kuopa So. rės i r išliks.
darbu busite užsonėdinti
tas p. Lind'o
diplomatiją,
2314 W. 23 P i .
Chieago, Ifl.
Šįmet labai kilniai ir gra labai gražių ir jausmingų pra- ClncaAo, Ilfc, kuri taipgi ža
^įmetinis
katalikiškų
ligonTel.
Canal
9199.
bet nenori su j a eiti iš vien.
Mąstantieji pravoslavai tai
žiai ta "Meno šventė" buvo kalbėlių. Ištikrųjų, net širdis da daug veikti. Bet daug lie
Imėių
atstovų
suvažiavimas
11 fcirželio Suv. Valstijų Se
apvaikščiojama.
džiaugėsi pažvelgus aplink sta tuviškų kolonijų dar neparo mato. J i e numano, kad jų iš
bus
mieste
St.
Paul,
Minn.
bir
nate apie Meksikos dalykus
Skersai Laisvės Alėjos lą. Čia sėdėjo moterys ir mer dė savo gyvybės labdarybei. sigelbėjimas geriausia gali įželio
22-2-i
dienose.
Posėdžiai
liudijo p. Eber Col Bovam.
vykti vienijantės su Katalikų
buvo pratiestas pžrašas: "Lie ginos iš visiį kolonijų, kitos
Laukiame
atsiliepiant
iš
vi
bus
St.
Thomas
College
sve
Jis nekatalikas, bet jisai į g y 
Bažnyčia. Gal tai ir įvyks, jei
tuviu Meno Apžvalgos Paro net iš gana toli.
sų
keturių
Illinois,
Indiana,
tainėje.
Suvažiavimo
sekreto
veno Meksikoje nuo 1895 metų
LIETUVIS
d a . " Namas, kuriame paroda
Joms visoms rūpėjo tik vie Michigan ir Wisconsin vals bolševikai nesuspės jos greitai
rius
yra
D-ras
B.
F.
McGrath
GYDYTOJAS-IR CHIRURGAS
iki 1907 ir žino ką kas ten vei
numarinti.
sutaisyta, buvo 4žpuoštas mel nas dalykas; kokiu būdu su tijų.
Ofisas Ir Gyvenimo vtetm
iš
Mibvaukee,
Wis.
3252 So. Halsted Str,
kia gera a r bloga.
svomis vėliavukėmis. Tokios teikti finansinę paramą Šv.
V. K. Ant Viršaus Cnivcrsal State Bank
Labdarybės svarbą, našlai
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo
J i s pasakė, kad Meksikoje
pat spalvos ženkleliais buvo Kazimiero Vienuolynui. Tam čių ir pavargėlių, skurdą pir
TAUTOS MENO ŠVENTĖ.
2 iki 4 po pietų r nuo 7 iki 9 vak.
apšvietą platino misij'.r.'.riai.
pasipuošę ir dailininkai, kurie tikslui jos visos susirinko.
Nedėliomis nuo 10 iki t.
PIRKITE
miausia suprato Chicagieči ri
Telefonas Taros t M 4
Valdžia išveržė iš jįj, ką jie Lietuvoje visokios rųšies priiminėjo atsilankančius sve
Vakarė Vienuolyno auklėti lietuviai ir gausiai remdami
"-•
.'"gssgaaagaag:
turėjo, bet jie nesiliovė veikę. artistai sumanė turėti " T a u  čius. Parodon atsilankė Lietu
nės įrengė programa. Čia bu- aukomis ir pasidarbavimu iš
Bažnyčia Meksikoje visuomet tos Meno Šventę." Sutarė, vos Valstybės prezidentas, ke
Vo tikros širdims vaišės.
mokėjo daug skolos už rjrigpalaikė tvarką ir teisę. Jeigu kad šventė ta butų kasmet ap letas ministerių, užsienių sve
Choras, susidedantis iš mer laudos yžemę, bet kad vissiems
JOSI*H C. W0LaT
j Meksikoje nedidelė ištvirkėlių vaikščiojama Gegužės 1 dieną. čiai ir daug šiaip žmonių. Pa
Jetuviš Advokatas
gaičių, labai gražiai padaina lietuviams be skirtumo' reika'I dalis galėjo pagriebti valdžic Tą dieną bus taisoma dailės roda buvo labai turtinga/ Ke/»»
SO.
liA SAJJLE STREET 4
WARSA>TNfeSSXAMPS
vo "NemuiĮėuV^ ir "Sunuur linga našlaičiams, ir pavargė
Gyvenime 9tl Hmtrtteffclt:97 ' I
ISSOED BVTIffi
jį savo rankas, tai tat įvyko paroda, rengiami
koncertai, Ii tūkstančiai dailės dalykų mer Breezes". Ant pijano.pa
t
i
k
a r a t s l » ! t w , **-&* «t>*«t i
liams, priglauda, tedeL ir j a u 
UffltEB STATES
1 dėlto, kad katalikai vengė ne- vaidinimai ir t. t.
buvo išstatyti joje.
Tsl Knokw«ul fB9S
i
skambino p-lė O. Jurgutaitė. kiame iš visų lietuvių pritari
,
GOVERNMEHT
CHIOAOO,
113^
|
J
teisėtų priemonių savo t e i s i n s
i l E T t V l V KATALIKŲ D I E * RASTIS apginti. Katalikai nesipriešino
valdžiai, kada tą norėjo įkurti
mokyklų, bet kuomet tose mo Dienraščio The Chicago Dai
fitna kasdieną Išskyrus nedėldienius.
kyklose imta mokinti bedievy ly Tribūne
korespondentas
PRENUMERATOS KAINA:
bės, tuomet katalikai atsime John Clayton šiandie vieši Pa
IKICAGOJ IR UŽSHlNYJE:
6 0 0
Metama
..•••• ^ I
tė nuo jų.
ryžiuje. Anot jo paties pasisa
Pusei Metu. Aj.4».»«tB»»Kt«A * * °
i r r . VAI >r.
Iš p. Boyam'o liudijimo pa kymo, jam teko išbūti bolševi
Metams
. . . . . v . . . . $6.00
Pusei M e t ų
3.00 sirodė, kad p. Lind rase apie kinėj Rusijoj pusantro mėne
dalykus nežinoda sio. Sugryžęs
j i s Paryžiun,
Prenumerata mokasl iškalno. Lai Meksikos
tas skaitosi nuo užsirasymo dienos mas jų. Daug visokių niekų a- šiandie iš ten rašo savo dien
įe nuo Naujų Metų. Norint permalkatalikus pri raščiui baisiai trukšmingas ži
lytl adresą visada reikia prisiųsti Ir pie Meksikos
ienas adresas. Pinigai geriausia sių- pliurpė i r p .\Villiam Butler,
nias apie bolševikų piktus dar
(|1 iSperkant krasoje ar esprese "Moley Order" arba įdedant pinigus J Amerikos protestantų misi j o- bus, jų suokalbiavimus,
apie
registruotą laišką.
norius. Tas ponas sakėsi ma bolševikų norus užkariauti pa
"Draugas" Publishing Oo. tęs mumijų asmenų, kuriuos saulį.
1800 W. 46th St Chicago, I1L nužudė inkvizicija. Tuomtarpu
Indomiausias daiktas jo raš
tai buvo lavonai trylikos vie
tuose tai tas, kad skaudžiai
nuolių dominikonų mirusių •sa
paliečia žydus radikalus. J i s
vo vienuolyne i r palaidotų vie
tvirtina, kad šiandie bolševiki
nuolyno kapuose. Mat vienuo
nę Rusiją valdo kuone vieni
liai savo nabašninkams buvo
žydai radikalai. I r tie žydai
pasistatę sienų su skylėmis, į mėgina pavergti pasaulį. £>akurias įdėdavo grabus su nu ko, negana jiems* užgrobti vi
mirėliais i r užmūrydavo. P-nui so pasaulio turtus. Bet pirm
Butleriui pasirodė, buk tai visako jie nori pasaulį sužygyvų užmūrytų lavonai. P-nas
dinti, ty. padaryti žydiškuoju,
Byam Suvienytų Valstijų Se
Tad .saukia jis viešpatijas
nate išrodė i r p. Butler'io ne pakelti kovą prieš žydus radi
teisingumų.
kalus, kol esama dar tinkamo

Žydų Radikalų kokalbiavimai.

"DRAUGAS"

Tikėjimas Suv. Val
stijų Politikoje.

DR. J. SHINGLMAN

LABDARYBĖS REIKALAIS.

IŠ RUSIJOS.

DR. A. A. ROTH,
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A. SHUSHO

DR. G. KASPUTIS
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DR. S. MIKELIS
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
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ROCKFORD, ILL.
Birželio 6 d. š v . Petro ir
Povilo dr-ja turėjo pirraa iš
važiavimą Old Illinois darže,
Kockford, 111. Nors ta dr-ja
dar jauna, nes nėra metų kaip
susitverti, bet daug jau darbu
yra nuveikusi. Tiesa, narių ne
perda ilgiausia turi, bet visi
yra darbštus.
šv. Petro ir Povilo dr-ja
Šiuo metu Rockforde b u \ i bu
vus jau viena iš didžiausių, jei
nebūtų turėjusi daug priešų.
Dabar jau dalykai virsta ki
ton pusėn. Visi priešai pra
deda būti prielankus iT prie
šinga agitacija pamažėl liau
jasi. Nežinia del ko praeitų
metų pirmininkas ir organi
zatorius turėjo sutikti tiek
daug kliūčių ir priešų, kada ta
dr-ja organizavo.
Rengiant
išvažiavimą,
vienas narių davė įnešima su
sinešti su aplinkinių miestelių
lietuviais.
Kadangi Beloit,
Wis. vra arčiausias Bockfordui, tai nutarta susinešti su
beloitiškiais ir tą atlikti įga
liojo p.p. Povilą Vaitkų ir Fe
liksą Jankauską, kurie seniau
tenai gyveno ir turi pažinti su
Šv. Antano dr-jos nariais. Igaliotiniai pranešė, kad Šv.
Antano dr-ja pakvietimą pri
ėmė ir nutarė dalyvauti Šv.
Petro ir Povilo draugijos, iš
važiavime.
Birželio 6 d. rockfVrdiečiai
tikrai nustebo pamato beloitiškius traukiant išvažiavimo vie
ton. Užtat šv. Petro ir Povi
lo dr-ja širdingai dėkoja šv.
Antano dr-jai už prielankumą,
taip-gi jos pirmininkui, p.
Pankauskui, už gražu pasidar
bavimą. Ačiū ir visiems beloitiškiams, dalyvavusiems tame
išvažiavime.
Oras tą dieną buvo labai
gražus, tiktai truputį vėsus.
Ryte rengėjai buvo kiek nu
siminę, bet apie pietus, kada
pradėjo iš visų pusių žmonės
plaukti daržan, vieni upe botu,
kiti gatvekariais, dar kiti au
tomobiliais ir kada baržas
buvo pilnas žmonių, tada pa
kilo rengėjų dvasia ir pradėjo
dirbti. Einant i pažintį su
svečiais ir besišnekuči >jant nė
nepajutome kaip dieną, it šū
vis, pralėkė. Net temstant nie
kas nenorėjo važiuoti namo.
Bravo už surenghn§ tokio iš
važiavimo. Patarčia vėliaus
dar tokį surengti.
" K u r vienybė, ten galybė*',
sako priežodis. Taip ir yra.
Šiame išvažiavime, kaip teko
girdėti, nemažai draugijai ir
pelno liko.
Progai pasitaikius negaliu
praleisti nepažymėjęs, kad kaž
kur dingo mušą
jaunimas,
ypatingai mergaitės. Priežas
tį i* šito ar nebus tik camp
Grant. Nė vakaruose, nė iš
važiavimuose jų nematyti, bet
sykį išėjęs pasivaikščioti ant
kelio, vedančio į camp Grant,
keletą tuzinų mergaičių ma
čiau vaikštant su kareiviais.
Ne visos ten eina, bet, galima
sakyti, diduma. Čia reikia pri
durti, yra kelios
mergaitės
vertos pagarbos, ty. dvi sesuti:
Ona ir Teofiė Ruginiutės ir
Frances Rodzevičiutė. Nors

S. FABIJONAS

PETHATfS

A. PETRATIS & CO.
MORTGAGE

BANK

REAL ESTATE- INS'JRANCF

EUROPEAH AMERICAN BURFAU
Siunčia Pinigus Parduoda Uaivokortva
NOTARJJLŠAS
324)

So

Halsted Street.

TCLEPMONE
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šitos mergelės nepriklauso prie
Šv. P. ir P. draugijos, vienok
mato kame y r a prakilnus dar
bas. J o s išvažiavimui pataisė
ir papuošė gurbelius skanių
valgių, atnešė daržan ir paau
kojo draugijos naudai. Tos do
vanėlės nemaža atnešė dr-jai
pelno, nes buvo parduotos tam
kas daugiau įsiūlė.
Šitos mergelės y r a čia au
gusios, bet gražiausia lietu
viškai kalba. * Jos dalyvauja
visur, kur tiktai dora ir pra
kilnu.
Garbė jums mergaitės. Ne
aš vienas džiaugiuosi jūsų do
ra, bet ir visas Rockfordas
džiaugiasi. Gi jus, kurios drau
gaujate su kareiviais, meskite
įprotį
vakarais
gatvėmis
vaikščioti. Pasirodykite, kad
ir jus esate lietuvaitės, kadi r
jūsų gįslose teka tikras lietu
viškas kraujas. Tada ir jūsų
gimdytojai
turės
didelį
džiaugsmą ir paguodą.
Prisižiūrėkite, ką lietuvaitės
nuveikia kitose kolonijose. Ar
gi jus, Roekr'ordo jaunime, ne
galite tą patį p a d a r y t i ! Kito
se kolonijose mergaitės džiau
giasi ir didžiuojasi esą lietuvai
temis. O čia kaip? Kitur, jei
gu pakvieti prie kokio nors
prakilnaus darbo, tai visos su
didžiausiu džiaugsmu dirba. O
kaip jus, rockfordietės. Jei kas
pakalbina prie bendro darbo,
tai atsakote: " O h ! I got a
d a t ę " . Gėda. Reikia pažymėti,
kad, be minėtųjų jau, yra dar
kelios mergaitės, kurios kaip
kada, kuomet noras užeina, su
visais dalyvauja, bet nevisada.
Garbė ir jums, Rockfordo
moterys, katros matote gerą
ir prakilnų darbą. J u s netik
remiate

Šv.

Petro

ir

DRAUGAS

*mm

Povilo

dr-ją, bet dar ir kitas kalbina
te, š i t a padėka priguli narei
Mikalinai
Jankauskienei ir
.Moterų Sąjungos 9-tos kuopos
pirm. p-niai Paulinai Pyra
gienei.
Dar pažymėsiu apie paisipijos stovį. Praeitą rudenį, ka
da buvo klebonų permainos
ir kada susilaukėm naujo kle
bono viskas ėjo iš pradžių kaip
ant mielių. Dabar kaikurie
žmonės nerimauja, kad vargo
ninkas lenkas ir kad nauja
bažnyčia
dar nepradedama
statyti.

ATVIRUS LAIŠKAS,

Lietuvoje pavasaris, Lais 7
vės spinduliai sutirpdė vergi
jos ledus. Amžiais slegiama
lietuvių tauta liuosal atsikvė
pė. Prasidėjo darbymetis: vie
ni aria, kiti akėja. 0 Lietuvos
šeimininkas — Didysis Stei
giamasis Seimas — galinga
ranka diegia naujos kultūros
diegus. Laimingas, kam ten
ka Lietuvos pavasarį regėti;
dar laimingesnis turi but tas,
kas nors lasę prakaito pralėjo del to pavasario atėjimo.
Amerikos lietuviai iš seno bu
vo pirmųjų eilėse. Lietuva
šiandien didžiuojasi savo lie
tuviška kolonija Amerikoje.
Laisvės Paskola plaukia, kaip
platus upelis ir suka Lietuvos
Valstybės ratą.
Liuosanorių
būriai atsidūrė jau Vilniaus
fronte. Amerikiečių
parama
Lietuvai yra plačiai išsišako
jusi kaip Nemuno įtaka. Viena
tokia šaka yfa — rėmimas
krašto Apsaugos reikalų. Šiais
reikalais rūpintis apsiėmė nau
jų darbininkų — Lietuvos Neprigulmybės Šalininkų Sąjun
ga, veikianti kontrolėje Lie
tuvos Valstybės organo. Lai
ku, labai laiku Laisvės Sar
gai ir Dėdės Šamo armijos
ex-kareiviai susijungėte; dar
bas didelis.Sustiprinkite ir pa
dauginkite eiles, užmegskite
santikius su visa be išimties
organizuota Amerikos lietu
vių visuomene,'negaišinkime energijos tuščios savy meilės,
stokite tuoj i darbą, llliuzijos
žūna, tik darbai pasilieka. At
liktas darbas — geriausius ar
gumentas visuose atvejuose.
1. Štai liuosnorių
dalykas.

Reikia

istorinis

d ž i a u g t i s «ir

stebėtis iš jų pasišventimo.
Svarbumą dalyko tik tas ne
supranta, kas nenori supraNti.
Liuosnorių reikalus neišgali
aprūpinti tk Liuosnorių fondas'
prie Misijos. Tat pirma parei
ga Neprigulmybės Sargu, kad
tas fondas nelaiku neišsektų.
2. Lietuvos kariuomenė iskėie obalsį: ir i vieno" kareivi :>
— nemokančio rašvti, skaitvti! Vis'jose kariuomenės daly
se steigiama kareivių kliubai — skaityklos;
dėstoma
Lietuvos istorija, geografija,
žemės ūkio mokslas, privers
tinai mokinama bemokslius.
Didelis ir svarbus tai darbas
ir nemažai iškaščių reikalin
goms knygoms, laikraščiam.*
ir kitiems mokslo įrankiams.
Valdžia negali visų išlaidu
pakelti, pati visuomenė tur
čia pagelbėti. Parama Nepri
gulmybės Sargų- — yra būti
na.

Dabartiniu laiku čia priva
žiavo daug gerų žmonių iš ki
tų miestelių, ypatingai iš ang
lių kasyklų. I r dar vis atva
žiuoja, mat darbai čionai ge
rai eina. Tik vargas su namais,
nes negalima gauti. Daugelis
žmonių gyvena " g a r a d ž i u o s e "
arba šėtrose.
Tai tokios žinutės iš Rock
J
fordo. Ateityj, jeigu^kokios ra
Kareivių, netekusių svei
sis iš parapijos, ar dr a agi jų
darbuotės, vėl parašysiu į dien katos del ligos ar žaizdų, šel
pimas, taipgi ir jų šeimynų
raštį " D r a u g ą " . '
"Gamės vepelis." aprūpinimas yra šventa parei
ga valdžios ir visuomenės. L.
MOKSLEIVIŲ S-MO
Neprigulmybės Sargams čia
SEIMAS.
platus darbuotės laukas.
4. Galop L. Neprigulmybės
Pildydamas aštuntojo Seimo
nutarime ir remdamasis or Sargams turėtų rūpėti ir tas,
ganizacijos konstitucija, šiuo- kad žuvusiojo už Lietuvos Re
liri skelbiu, kad A. L. li.-K. spublikos reikalus Samuelio
Moks. S-mo Dvintasai Seimas Harris'o atmintis butų tinka
šįmet įvyks Cambridge, Mass. mai pagerbta. J o kūnas ilsis
rugpjūčio 27, 28 ir 29 dienose. Arlinligton kapinėse, WashinBrangus moksleiviai ir, mok gtone. L. Neprig. Sargai turi
sleives! Visi pasirūpinkime ir pasirūpinti, kad toje vietoje
visi pasidarbuokime, kad ir stovėtų dailus akmuo, kaipo
Devintasai mūsų organizacijos Amerikos ir Lietuvos simpati
Seimas, Ijaip ir visi kiti Sei jos ženklas.
mai, butų naudingas netik mtfSŲ brangiai organizacijai, bet
-yisai tautai ir pa'.iai atgimu
siai Laisvai Tėvynei, Lietu
vai !
Jonas P. Poška,
Centro Pirmininkas.

Lietuvos Laisves Paskola.

Lietuvos Neprigulmybės ša
Paskolos stoties
lininkų Sąjungai.
(L. L. S. S.)

•

(Tąsa).

vardas

Stoties
Bonų stovis Bonų stovis
kvota
pradž. ge«.
1 birž.

\

Wana,mie, Pa

8,000

1,260

Braddock, Pa

7,000

3,940

AVilkes, Barre, P a
Kolonijos be stočių, kaip

-

1,350
4,865

t ....70,000

Carbondale ir kitos

^

7,149.62

Močiute Sako:

, . r . .25,000
500,000

24,412

a

Kuomet ji buvo mažytė mc*";°*tė ir jos mama
neturėjo užtektinai pieno žindymui jos, ji davė
jai.

35,920.12

Pasilieka išpirkti $464,079.88

i

Shenandoah, Pa. apskričio kvota $500,000.
Ambridge, Pa

,

Bentley ville, Pa

-....5,000°
t

Fraekville, Pa.. .
Girardvillc, Pa

1,000

1,000

15,000

825

15,000

275

- 275

645

645

. . . r . . 25,000

,

'

Gilberton, Pa

20,000

600

Ne\v Philadelphia, Pa

70,000

3,370

3,425

85,000

2,060

2,060

75,000

—

Aluhanoy City, Pa. . .

.*

Minersville, Pa
Pottsville, Pa
Shenandoah,

Pa.

EAGLE BRAND

825

$

(CONDENSED MUK)

Nuo ko ji buvo tvirta ir sveika—ir, kada močiutė
negalėjo žindyti mano motinos, ji taipgi davė jai
Eagle Brand, ir dabar—mano motina duoda man
Eagle Brand, ir aš augau sunkesnė po virš pusę
svaro kas savaitė nuo to kaip buvau trijų mėnesių
amžiaus".

900

700

?

..

100,000

8,060

8,380

30,000 *

100

250

Mt. Carinei, Pa

35,000

700

700

Shamokin, Pa

25,000

?

St. Clair, Pa..

>

$500,000

$17.635

f

Gjcrumas, atsakantumas ir ekonomija padaro Eaglo Brand pirmu pasirinkimui del stalo ir gamini
mo valgių. Gaspadinė neturės bėdos su cukrum, ir
jis yra dar pigesnis. Pirkit, dėžę šiandien ir vartokit
jį visur kur reikia pieno ir cukraus. Didesni vaikai
jį mėgsta su duona vieloj sviesto.

$19,160

Pasilieka išpirkti ant $480,840

iTi

Pittsburgh, Pa. apskričio kvota $400,000.
Donorą, Pa.

.

l)uquesm\ Pa.

•

Homestead, Pa.

•

••
...

...

,.25,000

200

500

..30,000

775

1,415

..50,000

1,335

3,930

170,000

7,320.00

18,171.30

Pittsburgh, Pa.
(su pi'icntiršriais)

...

i

Prisiųskit mums šiandien kuponą, jeigu jūsų kū
dikis tinkamai neauga—jeigu verkia, neramus ir #
suvargęs—ir gausi dykai penkiasdešimts keturių p u - '
slapių knygelę apie kūdikius, taipgi maitinimo insti-ukcijas jūsų kalboje.

Sis Iiabelis ir Vardas
yra J u m s G! varant i ja

v

Į Parsiduoda Gerose Aptiekose ir groserių krautuv.
The Borden Company
108 Hudson St. New York

i:

Iškirpk kuponą. Pažymėk no
rimą knygutę ir» prisiųsk jj
mums ŠIANDIEN.

. 125,000

Daugelis kolonijų be stočių

i*l * O

.

$400,000

$9,630

Pasilieka išpirkti ant $375,983.70

Akmn, O

,

Cleveland. O.
Columbus, O. .
Dayton, O. . . .
Detroit, Mieh.
Grand Itapids, Mieh
Youngstovvn, O. • . . .
•

»

•

*

•

•

•

•

.

•

•

.

.

....25,000

115

115

90,000
15,000
25,000
80,000

18,963

23,485

200
1,065
10,969

300
1,435
12.604,26

60,000

3,865

4,140

•

...

i

;

Extra Proga Biznieriams!

Kolonijos be stočių, kaip
Toledo, Lorain, ete^ . .

95,000

..

$400,000

INSTEIGTA 1857 M.
Kiti Borden P r o d u k t a i :
Borden's Evaporated Milk
Borden's Malted Milk
Borden's condensed coffee
Borden's Milk Chocolate

50

• lUjUvU

r-

$35,177

$42,129.21

(Pabaiga ant 4 pusi)

THE STREETS CO.
tik pakvituojama. Aukoti—do
Leiberiai
rvanos liuosnorių, kareivių ap(iera mokestis ir darbo są
švietos, invalidų pašelpos rei
kalams siųstinos L. Misijai, lygos, ir pastovus darbas.
Atsišaukite
257 W. 71st st., New York,
N. Y. su aiškiu nurodymu, West 48th ir So. Morgan St.
kam pinigai skiriami. Aukas
gi S.llarris'o paminklui reikia
Iteikalinpos: vietos mažiems yaikučiauis, geruose namuose. Paliudiji
siųsti Lietuvos Atstovybės
mai reikalingi. Atsišaukite į C'hiltlvardu: Representative of Lith- ren's H o m e Commision, City Hali,
Conn. t a r p e 11:00
ir
uania to U. S., 703 Fifteenth Waterbury,
1:00, a r b a rašykite prisiųsdami pa
St., N. W. Washington, D. C. liudijimus.
Visi laikraščiai yra prašomi
NAMAS ANT PARDAVIMO
šį laiškų patalpinti*savo skil medinis, 5 kambarių, labai pigiai
parsiduoda tiktai už 1800.00, nes tu
tyse.
riu išvažiuoti iš Chicagos.
.
4056 Artesian Ave.
Su gilia pagarba,
Ha j. P. žadeikis,
L. Kar. Misijos pirm.

ANT PARDAVIMO.
4 akeriai geros daržinės žemės, su
nauju 4 kambarių namu, Sulinis ir
vištoms gardas, randasi ant Chieago
—Joliet Electric Linijos t a r p e Argo
Ir Willow Springs. Kaina $4,000.00.
Iškalno $800.00 balanca a n t lengvų
KEIKAIJNGI
išmokesčių. Locb Hommel Rcalty Co.
prie mašinij prityrę darbininkui, taip Savininkai, 343 Marquette Bldg.
imt ir medžio darbininkai, augščiau- Telefonas R a n d o l p h 5757
sioa algos, darbas pastovus. Atsišau
kite:
MAY MFG CO.
. ANT PARDAVIMO
61st & May Str.
Bueernė, Groserno, buvęs sąliunas,
namas> du lotai žemės, gera apielinkė kalbantiems lietuviškai ir truputi
REIKALINGI
lenkiškai.
Telefonuokite McKinley 4421
Vyrai del fabriko darbo. Ge arba
atsišauite j " D r a n g 4 " Ofisą,
ros darbo s t y g o s . Pradžiai po
1800 \V. 46th Str.

Parsiduoda "Draugo" mūrinis namas. Stovi gero
je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti
lieuvių Šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra garage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.
Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
(C

DRAUGAS" PUBI-. CO.

1800 W. 46th Str.

Paieškau Jokūbo Chesnulevičiaus,
kuris pražuvo 10 d. 1 šio nuties***
(birželio) apie i» - -- .
-v. u
pėdų 10 colių augščio, biskutį r a u p u o 
tas, kairės i^nUos piršto neturi ir
tiesios kojos 4 pirLtų. Jis paliko mo
terį
nuliūdime r U vaikučiu.?, vie
nas 2 nedėlių.
Jis pats a r b a kas apie jį žinotu
mėt, meldžiu pranešti šiuoadresu:
o gausite dovaną.
J O S E P H CHESNCJLEVKZ,
208 F o r c s t St.
IJrfslou. P^nna

47y 2 c- iki 55c. į valanda su pro
ga dirbti nuo štukio už labai ge
Parsiduoda grocerne labai puik*ioj
ra kaina, Atsišaukite
įEmployvietoj ir k a s norėtų užsidėti bučerne,
ment Office:
ries ant viršaus yra keturi k a m b a 
riai. Meldžiu tuojaus atsišaukti nes
bus greitų laikų parduota.
,
S. Kanopeckas
2»58 L«wc Ave.

ĘEIKALINGI LEIBERIAI

Gerbiami Lietuvos Nepri
gulmybės Sargai! Sukruskite del l'abr.iko darbo. Pastovus
patys ir nepraleiskite progos darbas.
paraginti visuomenę. Nepa
/
U N K BELT CO.
mirškite paaiškinti, kad pas
39th ir Stevvart Ave.
kola—atiduodama; dovana - -

ANT PARDAVIMO
puiki ir garži Grosernė ir Saldainių
krautuvė. Puikioj vietoj. Lietuvių ir
ir Lenkų apgyventoj. Biznis i š d i r b 
tas per ,8 metus.
Atsišaukite:
KAZ. VENCKUS,
4332 So. HermiLage Av*.

Chieago, 111.
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Daug žmonių kreipėsi į u Drau
g o " knygyną, norėdami gauti įvairių '"G&padinių-Virėjų" arba
aiškiaus sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame,
kad jau tokią knygą turime. J i
vadinasi:

"VALGIU GAMINIMAS"
Jos k»ina be apdarų . . . . $1.25
su apdarais
$1.50
Taip pat turime kitą labai gra
žią didžiai naudingą knygą:

REIKALAUJA.

United States Rubber Oo.
Rockvvell St'. & Grand Ave.

• • • • • • «

Street
City
State
' (8)
. . . .Nurodymai apie Valgius
. . . .Kūdikių Gerovė

$24,016.30

Cleveland, O. apskričio kvota 400,000.

%m • • • • • • • • •

THE STREETS CO.
Proga

"MEILŽS GALYBĖ"
Kaina su apdarais
Kaina be apdarų

75c.
45c.

Užsakymus siųskite šiuo adresu
karų taisytojams, karų taisy
'" Draugas" PubL Co.
tojų pagelbininkams' truckų
taisytojams i r malioriaįns dir 1800 W. 46 Str., Chieago, 111.
bti v nuo štukų ir uždirbti di
delius pinigus prie taisymo tiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiHiHinNitiniii
freiglit karų. Geros darbo są
WESTPULLMANIBČIAI!
lygos ir pastovus darbas.
Atsišaukite
Atkreipiame J usų atydą,
kad pas Jus dienraštį "Drau
West 48th St. ir So. Morgan st. g ą " atstovauja p. M. Kiupelis 12115 So. Halsted St.
Pas jį galite gauti kasdien
nusipirkt i *' Draugą ", taippogi galite užsiprenumeruoti
BIZNIERIAI GARSINKITĖS ir apgarsinimų paduoti į
dienraštį.
"DRAUGE."

Pirmadienis, birželis 21 1920

DRAUGAS
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LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA.

CHICAGOJE.
}{«••« • • • • » • » • • » » » » » • • • » • » » » • • • • •

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

\

•'

( P a b a i g a nuo 3 pufk).

AR TU ŽINAI

Pasilieka išpirkti ant $357,870.74

••'••!

AMERIKA ATRASTA 1476

Chicago, 111. ir visų vakarų apskr. kvota $1000,000.

METAIS.
Antradienis, birž. 22 d.,
Šv. Paulinas, vysk.
Trečiadienis, birž. 23 d.,
Šv. Agripina.
PALIUOSUOJAMI SENYVI
PAŠTŲ TARNAUTOJAI."
Chicagoje neteks vietų keli
šimtai.
Chieagos pastojo, k a i p ir ki
tur, t r ū k s t a darbininku. Vyri&usybe pigiai juos apmoka.
Tad daugelis rezignavo ir imasi kitokiu (laibų.

Taigi 16 metų pirmiau
Columbo.
*

Copenbagvuo
universiteto
bibliotekininkas, Br. Bofus Larsen, paskelbė veikaliuką. Ta
me pareiškia, jog jam pavyko
surasti senobinius užrašus su
j žomlaruais. Tie kuoaiškiausiai
liudija, kad A m e r i k a atrasta
pirmiau Columbo. Šitą šalį at
rado 1476 metais tuometinis
danu-norvei»u keliauninkas J o lm Seolvo.
Larseno veikalas
gautas
Cbieagos knygyne ii" apie tą
faktą šiandie plačiai skelbia
oje.

Nežiūrint
to
darbininku
trukumo, i porą mėnesių iš
Chieftgoe pastos bus paliuosuota 214 darbininku (vafdininkų ir k l e r k ų ) . Tas bus pa
STATYDINAMAS K AT ALI
d a r y t a sulig vyriausybes įsa
KIŠKAS UNIVER
kymo.
•
SITETAS.
Kongresas pravedė įstaty
mų, kad susenusius darbinin
Arti Area, 111., ties E r a ekui) paliuosuoti ir anų vieton žeru, Cibeagos Arkivyskupas
paimti jaunesnius.
arkivyskupijos vardu nupirko
Į s t a t y m a s turi but pildomas. 80 akrų ženiės ir šiandie jau
T a r p e paliuosuojamų
y r a : ten pradėta statydinti katali
inspektorius Stuart, postmeis- kiška seminarija — universi
terio asistentas H u b b a r d ; sla
tetas, kurs atsieis daugiau 10
ptos tarnybos viršininkas Potmilijonų doliei ių.
ter ir kiti.
Pranešama, kad tam tikslui
J i e visi eina daugiau kaip i p a s k i r t a s t a m plote vietas

70 metus.

SUSEKTI BANKINIAI
PLĖŠIKAI
Suareštuotas ir gydytojas.
Policija su telefonų pagelba
susekė vieną bankinį plėšiką,
kurs su keliais kitais sėbrais
buvo užpuolęs Dresser Commercial & Savings banką pra
eitą trečiadienį
ir nužudė
bankoj vieną žmogų.
Detektivams pavyko susek
ti, kad vienas plėšikas pašau
tas ir pavyko patirti gydyto
ją, kuris jam žaizdą apžiurėjo.
(iydytojas atsisakė pripa
žinti, kad jis apžiūrėjęs žaiz
dą. Tad už tai suareštuotas.
I r tuojaus suimtas plėšikas.
Gydytojas y r a Dr. J o h n A.
Stevenson. Gi pažeistas plėši
kas yra Casimir
Wysoeki.
Pastarasis išdavė kitus ketu
ris savo sėbrus.
ATSKRIDO PLIENINIS
LĖKTUVAS.
Praeitą, šeštadienį vėlai va
kare į Maywood, Cbicagon, at
skrido naujos rūšies Jėkthvas.
Tai plieninis. P a d i r b d i n t a s su
lig vokieėių plieninių lėktuvų
modelio. Tokius lėktuvus vo
kiečiai pavartojo karėje.
Atskrido jis tiesiog iš Buffalo, X. Y., be jokio sustojimo,
tiesiog per ežerus, s u p e ų k i a i s
keliauninkais.
I š Buffalo į Chicaga tiesiai
oro linija y r a 430 mylių. Tą
tolumą atliko per 4 valandas.
Tai buvo k a i p i r išmėgini
mas.
Lėktuvas yra milžiniš
kas. Sakoma, ore galįs išbūti
15 valandų.
PAŠVĘSTAS KERTINIS
AKMUO KOLEGIJAI.
Iškilmėse dalyvavo pats Arki

vyskupas.

Aurora, 111
Beloit, Wis
Chicago Hėifchts, 111
Cicero, 111
J
K. St. Louis, 111.
Gary, Ind
Indiana Harbor, Ind
Phieagą, 111. (-13 stočių)
Konosha, Wis
Melrose Park, 111
Mihvaiikee, \Vis
Roekford; IIP
Btekdate, 111
Rhinelaiuler Wis
Kaeino, Wis
Sprin^field, 111
Spring Valley, 111
St. Charles, 111. •
S. Chiea^o, 111.
Thorps, Wis
\Vaawatosa,. Wis
Wmikepran. III
:
v
Westville, 111
Kaušas City, Kans
Los Angolos, Cal
Seattle, AVash.
S. Omaha, Nebr
Sioux City, Io\va

10,000
5,000
....2.0,000
25,00
20,000
15,000 I
35,000
.500,000
50,000
!
30,000
'
25,000
20,000
20,000
10,000
:...20,000 #
20,000
25,000
15,000
30,000
5,000
10,000
20,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

.

$1000.000

•

800
275
360
7,767
1.756
1,705
1.600
8,995
850
3,240
5,280
5,280

'

1,000

950
600
300
5,650
$301,758

/

Peoples Stock Yards State Bank
kamp. 47 gatve ir Ashland A ve.

KODĖL?

800
425
360
9,510
2,256
1,835

Užtat kad čionais kalbama lietuviškai ir kuomet ateini, jautiesi kaip namie.
Užtat kad jis yra stiprus senas Bankas po
Valstijos priežiūra.
Užtat kad ant kiekvieno pareikalavimo gauni savo
pinigus iš Bankos.

Iš CHICAGOS LIETUVIU

l,KJ.r>
11,020
850
3,370
5,630
1,320
1,000
950
600
300
5,650

AR GALI BŪTI GERESNE BANKĄ? .
BANKAS
ant kampo
,
47tos ir Ashland Ave.
Chicago

$338,854.49

. -

VAK. PA.
S ' V "

L. L. P. STOTIES DAR
BUOTĖS.

Šv. Vincento de P a u l uni
Jau
ir brightonparkieėiai
versiteto prezidentas,
kun.
pradėjo daugiau domės kreipti
Tliomas F . Levan, anų dieną
į Lietuvos Laisvės Paskolą.
teisių doktoratu apdovanojo
Šiandie bonus perka net ir tie,
Ispanijos ambasadorių Suv.
kurie
pirma
atsisakinėjo.
Valstijose J u a n TJiano y CaT r u m p a s laikas, turbūt, pas
yangos.
*
katino juos atlikti savo parei
Karės nu tu šitas kiltos dva gas, nes bonų pardavinėjimas
sios ambasadorius d a u g dar baigiasi su 1 d. liepos. Bet
bavosi Amerikos reikalais Vo daugiausia, gal, juos paskatino
kietijoje ir buvusioje Austri Lietuvos Steigiamojo
Seimo
joje — Ungarijoje. J i s ten priėmimas šalies konstituci
saugojo Amerikos piliečius ir jos, iš kurios paaiškėjo, j o g
ju nuosavybes, lygiai ir kitus Lietuva j a u tikrai laisva ir ne
mūsų šalies reikalus.
prigulminga. /Tąja jos laisvė
T a d jis d a u g kuo pasidar naudosis visi Įmonės nežiūrint
bavo Amerikai ir už tai pa kokių jie butų partijų a r pa
gerbtas.
žiūrų. Kodel-gi nevisi turėtų
remti tokią valstybę, kuri kie
PAGAUTAS UŽPUOLIKAS. kvienam piliečiui duoda lygias
teises.
Andai pareinančių iš darbo
Taigi, laikas šiandie
dar
Linda Marsball, telegrafo aperatore, mėgino užpulti plėši tą valstybę , paremti p e r k a n t
kas. J i n a i m savim turėjo ke paskolos bonus. Valio visi p r i e
bonų f Prie bonų augstaičiai,
lis šimtus dolierių.
Būdama atsargi, veikiai pa prie bonų žemaičiai, prie bonų
tuos
stebėjo, kas aplink jų sukinė Visi lietuviai. Neilgai
j a i . Tad išsitraukė iš skry bonus parduosim, neilgai juos
bėlės špilkų ir pagrūmojo tam pirksim. Dabar geriausias lai
kas.
niekšui.
J. K. E.
Bet šis paskui aną sekė, kol
(
jinai neatidarė namų durų,
kur gyveno. Tuo metu iš na
ŠILTINĖ VĖL UŽPUOLĖ
mų išėjo kitas žmogus. Plėši
SERBIJĄ.
kas tai pamatęs pradėjo bėg
ti.
Belgradas. — Šiltinės už
Jį bėgantį pastebėjo neto- krėsti pabėgėliai iš pietinė*s
lies praeinantis poliemonas. Rusijos, apie 7,000 iš viso,
Pasivijo ir pagavo.
perėjo Serbijos rubežius, at
Šiandie jis laikomas kol-kas nešdami su savim, ligą kuri
po užraktu. '
metai atgal taip baisiai nai
kino šalj. K r i m o ir K a u k a z o
kraštai prigrūsti, ir Amerikos
Raudonojo Kryžiaus pagelbos
vietos
Konstantinopoly^ ir
Bosforo
salose
prikimštos
•daugiau pabėgėlių, negu gali
prižiūrėti. Nuo 300 iki 500
pabėgėlių pereina Serbijos ru
bežius kasdien. Šimtas Belg
r a d o gyventojų užkrėsti šil
tine.

%

J. P. Petraitis*—pirmininkas.
J. Janauskas—viee-pirmininkas.
J. W. Patckevich, nutarimų raš
tininkas.
J. Daukžys—finansų raštininkas.
B. W. Woshner—iždininkas.
Direktoriai:—S. Simanavičius,
J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F .
Venslovas, J. Marei nkevich, P.
Bardzilauckas.
Ligonių direktoriai.'—J. Kybar
tas, P. Marmokas.

•••»•••
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DR. G. M, GLASER

Valdybos Antrasai:

PAGERBTAS TEISIŲ DOK
TORATU

?y*

LIET. PILIEČIŲ DR-J0S
Pittsburgh, Pa.

IŠ BRIGHTON PARKO

:

#

Lietuvos Misija.

Tai bus didžiausia Suv. Val
stijose tos rūšies mokslo įstaiga.

River Foreste praeitą sek
Lisbona, birž. 21. — Atsis
madienį J o Augs toj i Malony
bė mūsų Arkivyskupas paš tatydino Portugalijos injniste
ventė kertinį akmeni statydi ! rili kabinetas, kuriam pirmina m ai mot e n) Šv. Rožančiaus ninkavo R a m a s Pretos.
kolegijai.
Iškilmėse buvo ir giedojo ir BIZNIERIAI GARSINKITĖS
žinomas Paulistų choras.
"DRAUGE."

V

:

I Kuri Banką Stock Yardų Distrikte Chicagoj
turi DAUGIAUSIA Lietuviškų Depozitų

585
2,350
4,300
13,470
3,150
5,402
11,326.50
225,939.45
15,910
8,670.54

Pasilieka išpirkti ant $661,145.51

snvežama trobesiams reikalin
ga medžiaga. Vežama geležiu-j
keliu ir vežimais.

ATSISTATYDINO PORTU
GALIJOS KABINETAS.

310
2,050
4,270
12,585
2,840
3,682
9,640
198,829
13,740
7,498

•

* DR. CHARLES SEGAL

Prakukuoja 28 metai
Ofisas 3148 So. Morgan St.
Kertė 82-ro St.,
Chicago, 111.
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet.
Telefonas Yards 687
į—»»»»»»»»»»

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morg&i Street
CHICAGO, ILLDfOIfi
Telefonas Varde 50SS
• aisndos: — 8 Iki 11 U ryto:
6 po pietų iki "8 rak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare.

DYKAI.
Baltic Oonsultatlon Bureau, Inc.
SS So. Dearborn St. Chicago.
Room 206

Perkėlė savo ofisą po num.

4729 S. Ashland Avenue
Specialistas džiovų, moterų ir vy
rų Hgų.
Valandos nuo 10 iki 12 iSryto; nuo
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
Telefonas Drexel 2880

ERNEST WEINER
DRY OOOD5
1800 W. 47th kamp. Wood Sta.
Mes duodame dvigubas stemp/as
Ketvergais Ir Subatomia.
Dideliame pasirinkime
gaunami.
Visokie materUolal, valkams drabu
žiai, glebės ir Jakntėa.

Pluksnos

Pluksnos

79c

79c

» » » » » » » » » » » » » j g >:«
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PASPORTU BLANKAS
PILDOME
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CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kas tiktai iš Cicero norite
PLUNKSNOS.
gauti "Draugą" arba paduoti
į jį apgarsinimą, ar kokį dar iiiiiiniiiimiHimiHiiiiimiinimmttrmii
bą (jobą) kreipkitės prie p.
PIGIAI IR GERAI.
A. Valančiaus.
Parduodam ir mainom namus, lo
tus,
farmas ir visokius biznius. Pas
1442 So. 49-th Ave.
mus galima gauti visokių pasirinki
•
Pas jį galima gauti malda mų.
Atsišaukite pas:
knygių ir kitokių knygų.
A. GRIGAS & CO.
Pasinaudokite.
3114 S. Halsted st., Chicago. 111.

TeL Drover 7041

Dr. C. Z. Vezelis

LABAI SVARBU.

LIETUVIS DENTI8TA8
Valandos: suo 9 ryto Iki 9 vak.
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare
4712 SO. ASHLAND
AVENUE
arti 47-tos Gatvės

AM ATNINK AI
kurie apdirbinėjat naugę
metalą tuoj atsiliepkite.
Lietuvoje yra steigiama ke
li dideli fabrikai. Bendrovės
"Nemunas*' fabrikas tuoj
pradės dirbti. Jį įsteigė su
sidėję : Lietuvos Valdžia,
Lietuvos Atstatymo Bendro
vė ir žmonių, būrelis. Darbui
reikalinga daug prityrusių
žmonių, nes fabrikas bus plė
tojamas. Fabrikas gamins
žemdirbystei padargus ir j vairias mašinas. Bus įsteigta
automobilių ir ^riti skyriai.
Amatninkai norintieji keliau
ti į Lietuvą tuoj atsišaukite
į Lietuvos Atstatymo Ben
drovę.
Į Lietuvą keliauti be tiks
lo, be^ pinigų neapsimoka. Amatninkams geriausia keliau
ti su žinia, kad ką nors ten
ras, bet ne akių plota. O
darbo Lietuvoje yra, bet tik
tiems, kas moka ir kas turės
rekomendacija iš Lietuvos |
Atstatymo Bendrovės.
Apdirbinėtojai naugės, ma
šinistai ir kitos rųšies dar
bininkai,
tuoj atsišaukite
šiuo adresų:

Liet. Atstatymo Bcnd-vė
(Lithuanian* Development
Carporation)

I

Kodėl Mokėt Augštas Miesto
Randas?
įdėk tuos piningus i gražų nuosava namą

V. W. RUTKAUSKAS

Į trumpa laika busi savjstovis savininkas propertes kurios vert*
visada, kils.

ADVOKATAS
Ofisas

WESTFIELD MANORA

DidmiestyJ:

29 South La Salle Street
Kambarį* 824
TeL Central 6890

Vakarais, 812 W. 33 St.
TeL Varde 4«8l

I LOTAI $455 K
$60 Iš Kalno

ATONIC
iaV:iv»iii.».iMrfiTH;a?.M
Po valgiui neuŽmirSk. kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATONIC.
Prašalina visus nesmagumus
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena.
Parduodama
pat. visus aptiesomis.

Tik 40 Minute Iš Vidurmiesčio
šios properties randasi žiemvakarinėj Dalij miesto 46% p£dos vir§ ežero. Mokyklos, -bažnyčios, krautuvės, gražus namai Ir
visi miesto patogumai.
Tik mūriniai. namai statomi.
15 pėdų statomos linijos.

Nepraleisk šios progos. Nes kita tokia proga gal nepasitaikina
Pasiusk šj kuponą o gausi pilnus paaiškinimus. Be jokios parei
gos iš tavo pusės.
_

Suite 802 Oxford Bldg.
Leiberiai.

Jos B. Clow & Sons
534 So. Franklin St.

\ -

Meldžiu prisiųsti pilnas informacijos be jokios pareigos ifi i
mano pusės apie WESTFIELD MANOR LOTUS.
Vardas
Adresas

r

113 N. La SaBe St.

AtsiGERBIAMIEJI:—

294 8th Av., New York

,

J AVARAS and JOHNSON

REIKALINGI
Paprasti
šaukite

$8 Kas Mėnesį

