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ATSISAKO K L A U S Y T I ITA
LŲ KAREIVIAI.

TURKAI STOVI U ž SAVO
TEISES.

Vienas nužudytas, daug su
žeista.

Nežinia, kas bus toliaus.

Kovota per kelias valandas.
Kareivius sukurstė malatistai. Paragino juos neklausyti
vvrinusvbės ir neiti
kraują
lieti Albanijoj, kur jie turėjo
but siunčiami.
Pakilę kareiviai
puolėsi
prieš savo olieierus. Paskui
išėjo miestan ir ten ėmė plėš
ti ginklų krautuves. Gyvento
jai slapstėsi kas kur galėjo.
Kadangi vietos garnizono
pakilusius apmalšinti, pašau
k t a kariuomenė iš artimų apylinkių.
Trukšmas parlamente.
Aneona y r a vienas iŠ dides
nių miestų ties Adrijatiko jū
rėmis. Turi apie 40.00Ų gyven
tojų. Ten svarbus radikalų liz
das. Ten dažnai pakeliamos
suirutės.
Dėlto kareivių maišto par
lamente pakeltas
trukšmas.
Karės ministeris Bonomi pra
nešė parlamente, jog maistas
numalšintas.
Bet socijalistai atstovai už
sipuolė, kam vyri ausy bė ka
reivius siunčia Albanijon. Tta-

Konstantinopolis, birž. 28.—
Pati turku sultano vvriausvbė pranešė talkininkams, kad
jos taikos atstovybė Paryžiu
je nepasirašysianti po taikos
sutartinu. Nes Turkija jokiuo
bųdu neatiduosianti graikams
Smirnos ir Trakijos.
Tasai faktas pakėlė džiaug
smą turkuose mu-ijonalistuose. I r šituos d a r labjaus uža r t a v o ginti ligi paskutinųju
Turkijos teritorijas.
' V i e t o s graikai didžifd pra
džiugę, kad graikams sekasi
kariauti prieš t u r k u i Smir
nos fronte.
Čia visai viešai graikai rė
ki lituojami ir siunėimm karės
frontan.
TURKAI PANEŠĖ DIDE
LIŪS NUOSTOLIUS.
Anglų laivai bombardavę jų
pozicijas.

GRAIKAI VAROSI KETU
RIOMIS KOLIJfMNOMIS.

AMERIKONAI ŠVEDIJOJE
PAMINČfc NEPRIKLAUSO
MYBĖS DIENĄ.

Paėmė visą, eilę miestų.
Pakviečiami iškilmėsna žy
Smirna, birž. 27. — Anot omesnieji švedai.
tieijalio graikų
paskelbimo,
gaikų armija šitam šone prieš
Stockho|mas,
birž. 28. —
turkus naeijonalistus briauja- Švedijoj gyvenantieji ameriko
si keturiomis koliumnomis, į nai rengiasi ėia nepaprastai
keturias atskirias vietas.
iškilmingai p a m i n ė t i - Neprik
C j raikai tvirtina, kad jie lausomybės dieną, liepos 4. •
pažangiuoju.
Paėmę
daug
švedų dainininkų kliubas iš
miestelių.
Oliicagos, turintis arti šimto
P o d r a u g graikai patvirtinti narių, kurs tomis dienomis ėia
žinių, jog jie sunaikinę try atkeliavo, parengs tris koncer
liktąjį turkų armijos korj)usą. tus sostinėje ir priemiesčiuose.
Į tuos koncertus pakviesti
BOLŠEVIKAI KALTINAMI žvaliausieji švedai. Kai-katrie
pasakys kalbas. Vieno koncer
BAISIUOSE DARBUOSE.
to metu kalbės ir ministeris
pirmininkas Rranting.
Baisiai kankina jie karės
nelaisvius.
Čia duižiai
apgailestauja
mas nebuvimas
pasiuntinio
VVashingrton, birž. 28. —Val Morris, kurs šiandie yra Chistybės
deprtamentas
gavo cagoje.
raportą nuo amerikoniško komisijonieriaus Konstantinopo LIŪDNAI PASIBAIGĖ PIK
ly!. Vadinasi,
r a p o r t a s yru
NINKAS.
otleijalis.
P r a n e š a m a , kad bolševikai
10 žmonių užmušta ir 9 su
lvanovkoje, pietinėj Rusijoj,
žeista,
v
birželio K) sušaudę paimtus
nelaisvėn 30,oficierų ir kanki
Evansville, ind., birž. 29.—
nę kitus nelaisvius.
Netoli Huntingburg, Ind., Sou
$M nelaisviais baisiai buvo thern geležinkelio traukinis
apiieinama. Vienas Jiudinin- sutruškino didelį automobilių,
ka£, leitenantas Koehler, p a t s kuriuo važiavo piknikininkų
matęs, kaip bolševikai dau partija.
geliai-paimtų nelaisvėn rusų oAutomohiliuj buvo 21 žmo
fu'ierių.nukapoję kojas ir ran gus. Iš tų 10 žmonig užmušta
kas i r išhtpinėję
nelaimin ii- 9 sužeista. Likusiuoju du
giems akis.
kažkaip išliko nesužeistu. Nu
P o d r a u g pranešama,
kad kentėjusieji daugiaiisia vaikai
gen. VYrangelio kariuomenę g) ligi 15 m. amžiaus.
ventojai visur sutinką džiaug
smingai.
MERGELĖ KARŽYGĖ GA
VO DOVANŲ.
Gen. "NVrangel atimtose mm
bolševikų vietose didžiuosius
žemės plotus padalinąs vals Jinai yra kaipir "motina »>
broliukams ir sesytėms.
tiečiams.

Londonas, birž. 27. — Sulig
drpešos iš Graikijos sostinės
Atėnų, anglų kaVos laivai, sto
vintieji ant inkarų
priešais
miestą Ismid, smarkiai bom
bardavę t u r k ų
naeijonalistų VOKIETIJA TURI 117 MI
pozicijas. Turkai panešė dide
LIJARDŲ MARKIŲ
lius nuostolius, nes žuvę jų
SKOLŲ.
daugiau tūkstančio.

PAGROBĖ GENEROLĄ IR

Tap šiandie yra* Airijoje.
\ Belfast, birž. 29.—Aną nak
tį nežinomi užpuolikai už tri
jų mylių nuo Fermoy -Corkapskrityj, pagrobė vieną an
glų generolą ir du pulkininku,
atvykusiu ten pažūklauji ir
apsinakvojusiu vienoj pasto
l į
Visi trys paimti jų pačių
automobiliu.
Vienas pulkininkas mėgino
pabėgti, bet buvo pašautas.
Užpuolikai tad paliuosavo ir
kitą pulkininką, kurs apsiė
mė prižiūrėti paliktą sužeistąto.
(ii generolas nežinia kur iš
vežtas.
PREZIDENTAS TURĮS
DAUG PASIŲLYMŲ.
Washington, birž. 29. — Ateinančių metų pradžioje bai
giasi prezidento WiIsono tar
nyba.
Sulig pasakojimų, preziden
tui šiandie siųloma įvairiausių
vietų, kuomet jis pabaigsiąs
taifiybą. Kviečiamas jis vado
vauti universitetuose. Laik
raščiai pažada dideles sumas
už rašinėjimą į juos. Net fil
mų kompanijos m atsilieka su
pasiūlymais.
Kuomet pabaigs tarnybą,
prezidentas neturės vargo pa
sirinkti tinkamą vietą, jei bus
reikalas ir jei jis to norės.
laikė kuogeriausiam švarume
i r sveikatoje.
Tik vienas daiktas Louisei
buvo nesmagus. J a i norėjosi
gauti kokį nors geresnį ir šva
resnį pagyvenimą.
Bet kaip visur, taip ir čia
didelei vaikų šemynai nelen
gva rasti- tinkamą
švaresnę
vietą.
J i n a i nebuvo nei sapnavusi,
kad ją laukia atlyginimas už
tokį jos nepaprastą pasišven
timą. I r pagaliaus tas įvyko.
Pripažinta jai dovanų.
P i r m kelių metų miręs He
nri Fortin paliko fondą,
iš
kurio kas metai skiriama vie
na dovana kam-nors už ne
paprastuosius
pasižymėjimus
ir pasišventimus. Šįmet is to
fondo dovana paskirta Luisei

Paryžius, birž. 28. — Šali
mais šito miesto senoj bakuž*\l.gyvena tikroji 9 metų kar- ;
y
žygė.
* Iš lsmido pranešta, sakoma"
Šitai apie ją istorija:
Berlynas, birž. 28. — Nuo
Atėnų depešoje, jog žiaurus
1918 metais jos motina, pa
karės pradžios pirmu k a r t u
mūšiai seka anglų su turkais
Vokietijos vyriausybė paskel prasto darbininko moteris, mi
Jsmid užlajos pakraščiais.
bė, kad Vokietija turinti 117,- rė nuo susijaudinimo, kuomet
T u r k ų armotų trys šoviniai
148,755,623 markes vidujinių j « ? J ? 8 n ? v m ^ V ™ * ? S o v i n > ' s
papuolė Tsmidan
ir p a d a r ę
paleistas iš toli šanjamos vo
skolų.
didelius nuostolius.
^-=—
Nuo balandžio 1, 1920 ligi kiečių armotos.
Paliko jos n e l a i m i n g a i vy
sausio, 1920, šalis
turėjusi
lija nereikalauja Albanijos.
6,025,226,962 markių įplaukų. ras" su šešiais mažais vaikais.
Ministeris pirmininkas pa
Vyriausias buvo 8 metų, gi
aiškino, jog i rabi karinome lė
JAPONIJA DUODA SAVY jauniausias — 7 mėnesių.
neužpuldinėja albanų, ivt tik
Tokiais laikais nebuvo len
t
VALDĄ KORĖJAI.
ginasi nuo jų.
gva prižurėt ir pramaitinti
«
Socijalistai teėiaus statė vytokią
skaitlingą
šeimyną.
Žmo
Paėmė dovanas.
riausvbei vis naujus -klausi- Tuo būdu norima patenkinti gui nebuvo kitokio išėjimo,
v
fcoreonus.
Birželio 5 dieną Frocadero
kaip tik vaikus atiduoti viemus ir pakėb*- toki trukšmą,
jinai viekai gavo 500 frankų
sojon prieglaudon.
kad pirmininkas
turėjo užHonolulu, birž. 28. — Vie
Tečiaus vyriausioji* jo duk dovaną. Dovaną indavė dova
darvti sesiją.
tos japoniškas laikraštis turi
tė, einanti 8 metus, pasiryžo nų skyrimo komitetas.
iš Tokyo informacijų, k a d J a 
visus kitus savo
mažesnius
Tos iškilmės metu merge
ponijos vyriausybė nusprendu
broliukus ir sesytes namie pri- lės džiaugsmas buvo sumaišy
si Korėjai duoti savyvaldą.
žiurėli taip, kad jiems netek tas su ašaromis. Nes jinai pa
Korėja, sakoma, turės nuo
tų papulti prieglaudoii.
ti nežinojo, už kągi ji čia ap
savą seimą, k u r i ą atstovais
J o s . vardas Luise Depu i s.
dovanota. J u k jos priedermė
bus renkami išimtinai tik vie
prižiūrėti ir auklėti savo ma
mylių p l o t u i su 2 milijonais ni koreonai.
gyventojų.
Tikra "mažoji motina."
V a k a r a i s ir rytmečiais jau žesniuosius broliukus ir sesy
Be to Korėja rinks paskirtą
To negana. J i s d a r paėmęs
tes.
nelaisvėn daugiau lt) tūkstan skaitlių savo atstovų Japoni na Luise skalbė, valgius ga
J a i buvo džiaugsmo,
kad
mino, mažyčius aprūpindavo.
čių bolševikų kareivių.
jos p a r l a m e n t a n .
To negana. J i n a i dar paga nors kartą, jinai namiškiams
Rusai giriasi, jog tasai svar
Pranešama, jog apie tai ar
bus žygis gen. \Yrai)geliui at timiausiomis dienomis bus pa mindavo valgyti ir tėvui ir galės pagaminti geresnio val
lankyti gio ir išleis juos mokyklon su
siėjęs tiktai
2,800 kareivių. skelbta oficijalė proklemacija. pati turėdavo laiko
mokyklą. Mokykloje ji gerai lengvesne širdimi.
Tiek jo kareivių žuvo ofensyNebus tiek d a u g vargo,
vos metu, neskaitant sužeistų.
Paryžius, birž. 28. — Grai mokėsi, gaudavo dovanas.
Mūsų tarpe y r a d a u g tokių
Šiandie jinai dar neturi 10
Atimtuose plotuose t r ū k s t a kų karalius Aleksandras iš čia
maisto, nors tie plotai labai iškeliavo namo. Gal k a r t a i s jis metų. Bet kuone per du pra karžygių. Tik mes jų gal ne
derlingi.
,
ves graikų karę prieš turkus. ėjusiu metu visą šeimyną už matome a r nenorime m a t y t i .

GEN. VVRANGEL
PIRMYN. EINA

•

Jau paliuosavęs gerus plotus.

M

^ -

Konstantinopolis, birž. 28.—
Vietos rusai pagauti džiaugs
mo.
Nes, sulig pranešimų,
priešbolševikinės k a r i u o m e r ė s
vadas, gen. Wrangel, iš Kriimgerokai p a s i v a r ę s p i r m y n .
Sakoma jis paliuosavęs nuo
bolševikų 22,000 ketvirtainiu.

J
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Negyvuos Ilgai Jugoslavijos
Monarchija

DU PULKININKU.

Wrangel Paliuosavęs 2 milijonu
žmonių
i
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Rymas, birž. 28. — Bersaglierių 11-as
pulkas
pakėlė
maištus, kuomet jau buvo įsakyta apelisti Ancona, ties
A d r i j a t i k o jūrėmis.
Įgulos komendantas
prieš
pskilusj pulką buvo privers
tas pašaukti, ištikimąją
ka
riuomene.
Į vyko-smarkus .susirėmimas.
P a v a r t o t a kulkosvaidžiai. Pri
s p i r t a s pulkas visgi
turėjo
pasiduoti.
Susirėmimų metu vienas"kareivis nužudytas ir daugelis
kitu sužeista.
Bet pačiam mieste Auniim,
tąs kareivių maištas padare
blogą intaką. Socijalistų ir
• anarchistų " sukurstyYi^"darni
ninkai pakėlė generali streiką.
Prasi*Įėjo riaušės.

the President, A. S. Bnrleson,

Offloe of CMrago, III. By
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JUGOSLAVIJAI NELEMTA irutėmis ir nepaprastuoju sto
B U g GYVUOTI.
viu ir sauvaliai paskelbė ka
ralystę.
- .
Taip sako serbų persekiojami
" K r o a t i j a , Slavonija, Čeržmonės.
nogorija, Da Imat i ja, Bosnijai
ir Gercogovina labai karčiai!
Vienna, birž. 27. — (Rašo atsineša į serbus už jų abso
angliškų laikraščių korespon liute valdžią.
dentas). — ~Teko čia susieiti
Reikalinga federacija.
ir pasikalbėti su Dr. Ivo F r a " M ū s ų pienai — įsteigti su-|
nk, pulk. Denitch ir kitais iš
Jugoslavijos ištremtais, kat vienytas federales Jugoslavi
rie stovi už jigo-slavių valsti jos valstijas, inėmus Bulga^
jų federaciją vietoje šiandie riją ir Makedoniją. Supranta
ninės absoliutės centralinės ka ma, tas turi but p a d a r y t a tik
gyvento
ralystės Belgrade. Visi tie iš sutinkant patiems
tremtieji yra aitrus serbų jams.
" B e pačios Bulgarijos I
priešininkai.
Dr. F r a n k o draugas Dr. R a - ' d e r a e i j a nebūtų stipri ir nė
ditor, vadas stiprios agrarų galėtų ilgai gyvuoti.
partijos Kroatijoj, buvo su
Tegu turisi monarchijas.
areštuotas, uždarytas kalėji"Serbija, .Černogorija
ir
man ir serbų teismas turėjo
jį teisti. Tečiau vienas ištiki Bulgarija, pagal jų noro, tegu
mas jam leitenantas jį išgelbė turisi karalius ir monarchijas.
Gi kitos valstybės gali but
jo nuo to teismo.
respublikos.
Taip, ilgai nebus.
Ekonominės priežastys ver
u Dabartinė padėtis
negali čia vienvties slavių tautas Babtęsties i l g a i " , sakė Dr. F r a n k . kanuose. Kuo veikiau Serbija
" N ė r a jokio daikto vardu J u  susipras ir sutiks su valsty
goslavija. Tuo vardu mėgina bių federacija, tuo bus jai \
ma pridengti tik padidinta riau.
Serbija turi 3 milijonus gy
Serbiją. Vaidas serbų, knmfcąf*
ir slovėnų, karalystės yra tik ventojų. Tuo t a r p u jugoslavių
deliuzija. % Visupirmu, jokia yra 8 milijonai ir bulgarų šte'j
Jugoslavija negali but įsteig makedonais 6 milijonai.
" K a i p g i * ilgai 3 t milijonai
ta pirmiau neatlikus bepartijinio plebiscito. Serbija armi- gali valdyti 8 milijonus. S u p 
sticijos metu pasinaudojo su- rantama, kad neilgai.''

t
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kusieji 20 nuoš. turi tekti Bei
gijai ir Italijai.
Olemenceau ypač kaltina
mas už tai, kodėl jis šitam atSan Francisco, Cal., birž. 28. ^sitikime nepasitaręs su visa
— Čia atidaroma iiacijonalė •aula. Bet sutarimą su Ang
demokratų partijos konvenci lija p a d a r ę s savarankiai.
ja. Bus nominuotas kandida
tas j šalies prezidentus. Visa
DAUGIAU GEMA, KAIP
eilė žn*Onių nori but kandida
MIRŠTA ISPANIJOJE.
tais, lygiai kaipir buvusioje republikonų konvencijoje.
Madridas, birž. 28. — Pra
Sakoma, jog konvencijoje į- eitais 1919 metais Ispanijoje
vyks smarkus
susigulimas
buvo 585,352 gimimai, sulig
" s a u s ų j ų " sn " s l a p i a i s i a i s " .
Nes daugelis delegatų įgalio oficijalio laikraščio. Tais pa
ti platformon indėti svaigalu [ ™ i s metais mirę 482,030 žmo-

DEMOKRATU PARTIJOS
KONVENCIJA.

klausimą.
PRANCŪZAI CLEMENCEAU'Ą ŠAUKIA TEISMAN.

uių.
LENKAI SULAIKĖ BOLŠE
VIKUS.

Varšava, brž. 29. — Lenkai
praneša, jog jų armija kuone
visam fronte sulaikiusi bolše
Paryžius, birž. 28. — K a r ė s
vikų briovimąsi.
metu Clemenceau buvo Pran
Lenkai pripažįsta, jog prie
cūzijos ministeris pirmininkas.
Šiandie laikraštis Le Rap- šininkas visur yra skaitlingesper editorijaliam
straipsny.) nis. Bet tas, sako, nieko ne
reikalauja, kad
Clemenceair reiškia prieš lenkų didvyrybę.
Pavadina jį šalies išdaviku.

butų pašauktas
augččiausian
šabes teisman. Buvę<; ministe
ris pirmininkas pavadinamas
Prancūzijos išdariku. J a m te,
Svetimų viešpatijų pinigų ver
fcvao, sakoma, reikalaująs p a t s
tė mainant nemažiau $25,000 bir
maršalas Foch.
želio 26 d. buvo tokia sulig MerClemenceau kaltinamas, kad ehants Loan & Trust Co.:
jis permažos diiies karės at
Anglijos sterlingų svarui
$3.99
lyginimo pareikalavęs iš abelLietuvos 100 auksinų
2.76
uot. sumos, x« kią turi išmo
Vokietijos 100 markių
2.76
kt' »« talkinirkaras Vokietija. Lenkijos 100 markių
.70
Būtent jis sutikęs tik 55 Prancūzijos už 1 dolierį 12 f r. 10
nuoš. K a d tu6 t a r p u Anglija Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 47
16 1. 20
turi paimti 25 nuošimčius. Ll- Italijos už 1 dol.

PINIGŲ KURSAS.

Antradienis, birželis 29 1920

DRAUGAS
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"DRAUGAS"

I n a kasdiena Išskyras nedėldlenius.
P R E N U M E R A T O S KAINA:
' HICAGOJ I R UŽSITJfYJE:
Metanu
...
^fft.00
Pusei Metu . . . . . . « « » * - » > » 1.50
į UY. VALST.
Metama
$5.00
Pusei Metu
S.00
P r e n u m e r a t a m o kasi iakalno. Lal
as skaitosi nuo užsirašymo dienos
e nuo Naujų Metų. Norint p«rmai{ y t i adresą visada reikia prisiųsti ir
enas adresas. Pinigai geriausia sių; ti iaperkant krasoje a r e i p r e s e "Mo' ey Order" arba Įdedant pinigus 1
egistruotą laišką.

" D r a u g a s " Publishing Co.
.800 W . 46th St. Chicago, HL

tlševikai ir Vaikai.
Ne viskas bloga bolševikų
lyje. Ten įvestas įstatymas,
ad visų vaikų auklėtoja yra
Apatija. Jau daugiau pusės
IJvaikų auga Rusijos prieglau
dose. Iš to kaip jos surengtos
galima spėti, kad netrukę vi
si vaikai augs prieglaudose.
Jos sudarvtos trisdešimčiai
vaikų kiekviena. Prieglaudose
vaikus maitina, aprengia, mo
kina ir lavina. Maistas geras,
rūbai menki, nes nėra iš kur
gauti. Mokslas padalintas dvojaip: knygų mokslas ir amatų
mokslas. Tikėjimo bolševikai
nemokina, bet jie mokina pilietiškos doros. Vaikai dar ne
klausia, delko jie tur būti do
ri.
Šitą vaikų prieglaudų tvar;kę. įvedus motinoms labai pa
lengvėjo. Joms nerupi vaikų
valgis nei kiti didieji reika
lai. Atidavusios vaikus į prie
glaudas motinos gali sau dirb
ti ir linksmintis. Kada jos išsįilgsta savo vaikų, gal nii-~
eiti i prieglaudų ir pasidžiaug
ti jais. Norėdamos gal atsiim
ti vaikus namo visai arba ku
riam laikui.

rnoje aprūpinančioje vaikus
ne viskas y r a gera. Tų vaikų
diduma y r a gimusi moterys
tėse. Dar vaikai ir jų motinos
žino, kas jų tėvas buvo ar yra. Sistemos blogumas pasi
rodys tik tada, kada moterys
tės atmintis bus išnykusi, ka
da ne tik vaikas nežinos savo
tėvo, bet nei pati motina to
negalės pasakyti, kada visoje
plačioje tautoje išnyks mer
gystės pagarba ir tėvo atsako
mybės jausmai.
Bolševikų priešai klysta ti
kėdamiesi jį įveikti ginklais
arba šmeižtais. Vienatinis bū
das pergalėti bolševizmą yra
pataisyti senosios tvarkos blo
gumus išvengiant bolševizmo
klaidų.
Tai-gi reikia nuimti nuo mo
tinų nepakeliamą joms naštą;
reikia pavalgydyti ir aprū
pinti jų vaikus. Idant butų iš
ko tą padaryti, reikia panai
kinti kares. Todėl reikia sudaryti, ne tokią kaip Versailles'e, bet gerą visų lygių ir
laisvų tautų sąjungų.
Prieglaudų sistema gera ti
ktai nelaimių
atsitikimams.
Tos sistemos silpnybė yra šei
mynos dvasios panaikinimas
auklėtinių protų ir jausmų
šabloniškumas. Tai-gi nebolševikiška sistema, panaikinu
si kares, ir jų gaišinamus
turtus pavesdama vaikams,
turi tą padaryti palaikant šei
mynas.
Kuomet auklėjimo lėšos bus
apmokamos iš visuomenės iž
do, tuomet pati žmonių pri
gimtis labiau krips prie šei
myninio auklėjimo, negu prie
prieglaudimo. Bet ir tuomet
dar reikėtų palaikyti bendrg,
vaikų gimnastiką ir nakvynę,
skyrium bernaičių ir skyrium
mergaičių.
Tokiu būdu triobų stokos
vargas sumažėtų miestuose,
ir išnyktų daug doros nuosto
lių, išeinančių iš bendros nak
vynės tėvų su vaikais.
Tos reformos sunkiai išpil
clomos ir negreit įvykdomos.
Jei pasaulis nori greičiau grį
žti tvarkon, turi sutvarkinti
pirmiausiai tautų klausimą,
kad karės išnyktų, paskui tuojaus turi palengvinti moti
noms, kad bolševizmo klaidos
nepadarytų Ligai nepataisomų
nuostolių.

John Clyton, Chicago Daily
Tribūne korespondentas, pri
rašęs daug blogumų apie žy
dus ir bolševikus,
gėrisi
bolševikų apsiėjimu su vai
Sibenjos lietuviai.
k a i s Ka> nori gali paskai
tyti to dienraščio iiumarj 25
Pereitų žiemą į Vladivosto
birž. 1920. Ten yra daug gra
ką atvažiavo ten paskirtas
žių paveikslų.
Lenkijos konsulis p. KarczewVisi stebėdavosi, kodėl bol ski. 7 kovo 1920 tas ponas Ry
ševikų valdžia taip ilgai ne- tų Instituto svetainėje laikė
sugriuva. Išmanantieji žino, prakalbų ir tarp kitko išsitarė,
kad niekas negali ilgai laiky buk Lietuvos Vyriausybė dar
tis vienu blogumu, todėl pri- buojasi išvien su vokiečiais.
seidavo spėti, kad ir bolševi
Tokio mųs valdžios įžeidimo
kuose turi būti kas nors gera.
nepakentė p. I. Vaitiekaitis,
Clyton'o raštas ir prisiųstos
Lietuvių Tautos Reikalų Ap
fotografijos parodo tų geru
gynimo Komiteto Pirmi ninmų: jis yra vaikų aprūpini
Kas.
mas.
Jis negavo progos pasikal
Militarizmo slegiamame pa- bėti su p. Karezewski'u akis
saulije šautuvai, anuotos ir į akį, todėl nurašė atvirų laišV'IM kiti brangus karės pabūk kų į laikraštį " E c h o Polskie,"
lai suėda tą, ką civilizacija išeinantį Vladivostoke. Subagalėtų ir turėtų pavesti vai toje 13 kovo 1920 dešimtame
kams. Bolševikai militarizmo to laikraščio numarije p. Vainepanaikino, nei negalėjo pa tiekaičio laiškas tapo atspaus
naikinti, turėdami karę su vi tas ir padarė daug, triukšmo
sais. Bet jie neatsižadėjo ge tarp lenki}.
ros ir teisingos minties pa
Tame labai protingai susta
lengvinti motinų naštą. Jei tytame laiške p. Vaitiekaitis
kaimynai nekariautų su bolše priminė lenkų konsnliui, 1)
vikais, tai šitiems nereikėtų kad Lietuvos Valstybės Tary
laikyti armijas ir ginklus. Ta ba priėmė neprigulmybės re
da, gal, Rusijoje maisto ištek zoliuciją 22 rugpjūčio 1937
tų ne vieniems tik vaikams. m., 2) kad lietuvių konferen
Kas paima įkudikį už ran cija Stockholme, Švedijos so
kutės, tas jpmma, jo tėvą ir stinėje, 5 lapkričio 1917 m. pa
motiną už širdies. Aprūpinda reiškė, jog nepripažįsta sutar
mi vaikus bolševikai užsipel čių su Vokietija, sumažinančių
nė Rusijos meilę ir j a laikosi. neprigulmybę, ir
reikalauja
Ta yra jų stiprybė.
išvesti vokiečių kariuomenę
Dabartinėje bolševikų siste iš Lietuvos, 3) kad tapo žrno-

Lietuva ir Prancūzija.
(Pabaiga).
Gi Prancūzija — mus ir-gi
pripažino, davė gerokai gar
vežių geležinkeliams, išsigabe
nome daug jos produktų minimale kaina — ir tai tokių, ko
kių kitos šalys už didžiausius
pinigus neleidžia išvežt svetur
ir iš Lietuvos- Prancūzija nie
ko negavo. Lietuva naudoja
pas save kelius ar keliolika
milijonų visokio Prancūzijos
turto (ir tai labai svarbaus)
ir iki šiolei už dyką!.. Jei ne
skaityti 200 tonų linų, kurių
"per gvoltą" vos ne vos pran
euzai išprašė sau. Gi Anglija,
kuri tikrai ir gi mums daug
davė — irgi daug atsiėmė, o
kiek dar atsiims?., nesant Lie
tuvoje iš mūsų pačių pusės
1i
ekonominės politikos" specijalistų.
Jei ne nieko, tai mažiausia
mums davė ir daugiausia blėdies padarė Lietuvai, tai Amerika... Vis del to kaž kodėl
niekur nerašoma apie " A m e 
rikos žabangus," gal dėlto,
kad pačioje Amerikoje rašyti
nepatogu,. • o gal kad lengva
galima butų užminti čia tuos,
su kurių pagelba Amerika lie
tuviams akis apdemdo, per
gausiai Lietuvai viso ko ža
dėdama, ir savo agentų - vei
kėjų Amerikos Lietuvių did
vyrių tarpe laikydama.
Taip mano dėta kuomažiausia galima užsipuldinėti ant
Prancūzijos. Istorija parodys,
kad ji, kaipo tokia, mažiausia
mums kenkė. Čia tik gudri iš
laukinė rusų diplomatų politika stengėsi bauginti lietu
vius lenkais, kad le*hgviau ap
sidirbtų patys su lietuviais.
Mes tuomet išlošime, jei bol
ševikai nugalės lenkus. Šios
dienos
tųdviejų
valstybių
padėtyje nieko dar nulemian
čio nesimato. Vienas dalykas
nuo seniai aiškus: jei Rusijos
platybėse butų kaip susisiek
ti, alijantai su visa savo galylybe butų tenai nusidanginę
bolševizmo palaidoti. Bolševi
kus nuo alijantų užplūdimo
Rusijoj išgelbėjo vien amži
nas susisiekimo pairimas.!
Man atrodo, kad " g e r o j i "
Anglija, verčianti kaltes ant
kitų šalių,* kad jos trukdan
čios Lietuvos pripažinimų de
jure, pati vilkina mūsų reika
lus, mūsų finansinius dalykus
ir t. t. lukeriuodama, kas bus
su AVrangeliu ir kas bus su
bolševikais!.. Tuo-gi tarpu ji
nesnaudžia: kraudama, kas ga
lima Lietuvoje į savo kišenes,
ir už tai atidėkoti gausiai
daugiau žada, ne tikrai atidėkoja...
Mums butų begalinis koziris
ir ginklas prieš federacijų su
rusais prijungimas prie mūsų
t. v. Mažosios Lietuvos (Klai
pėdos krašto). Alijantai tą su
pranta ir dalykų dailiai vilki
na.
Kas pikčiau, kad šiuo mo
mentu kabant ties Lietuvos
galva Demoklio kardui —
federacijos su Rusija pavida

nių išrinkti 162 atstovai, ku
rie nepasivadino Kuriamuoju
Seimu tik del nedalyvavimo
rinkimuose žmonių gyvenančių
svetimų užimtose Lietuvos1 že
mėse. 4) kad Lietuvos Prezi
dentas yra teisėtai išrinktas
minėtų atstovų, 5) kad Prezi
dentas nėra vokiečių šalinin
kas, 6) kad to negalima pri
mėtinėti nei' ministrų pirmi
ninkui p. Galvanauskui, 7) kad
Lietuvos kariuomenė sumušė
Bermonto kariuomenę
ties
Radviliškiais.
Aštuntame
punkte p. Vaitiekaitis klausia
lenkų konsulio, kuomi tat koiir

le—musų "šeimyninko", mū
sų seimo "politikieriai," par
tijų vadai ne visi numano už
sienio dalykus.... Jiems šalies
nepriklausomybei užtenka pa
tiems ir pasigarsinti neprik
lausomais, ir iš to visa tauta
ir valstybė pasidaro neprik
lausomai... Laimingi — politi
kieriai — diplomatai!
Gaunu žinoti, kad į Užsienių
Reikalų Misisterijos vedėjus
Seimas
numato
kandida
tus: Naruševičių ir Balutį. Jei
taip atsitiktų, tai pats "Sei
m a s " užnertų sau kilpą ant
kaklo, kad p. Vasilčikovas vi
są musų .Valstybę patrauktų
Maskvon pas Konstitucijonalistų Demokratų
(Kadetų)
" š u l u s , " kurie po bolševikų
rengiasi įsigalėti Rusijoj.- —'
Ir štai del ko taip butų: Na
ruševičius — populeris Mas
kvoje, tai —Maskvos k u l t ū 
ros žmogus, kaip toks rusams
— persona grata!
Balutis — Amerikos pilietis
— kaip tik Amerika ir nor
" s u d a r y t i " United States of
Russia." Jei Seimas Užsienių
Min. prįešakyje tokius pasta
tytų, palodytų, kad palankus
tam vėjui, kuris pučia ties
Lietuvos
galvą,
nešdamas
kvapsnius federacijos su ru
sais.... Kaip tik Seimas pri
valo parodyti sav 0 griežčiau
sių nusistatymą prieš rusus,
kaip kad lietuviai mokėjo pa
rodyti save priešais lenkus.
Kaip tik savo darbais —
Seimas ką kitą rodo, jei iš
^ - ^ kandidatus į
tikn]jil
svarbias ministerijas stato.
Aš manvčiau, kad Amerikos
lietuviai turėtų sukilti prieš fe
deracijų su rusais sav 0 rimtais
pareiškimais urbi et orbi ir vėl
po laikraščius imti rašinėti,
kaili r nurod vmus Seimui. Matyt, jo smarkuoliai—tai tik
*'kaimo" 'politikos veikėjai.Jug
cha rėkt ėringas
užreiškimas,
rodos, K. Krupavičio girdi:
" m u m s neprivalo rūpėti Už
sienių simpatijos.. Mes priva
lome eiti kur mums patiems
simpatinga...! Mes patys ne
priklausomi" ir tt.Kasžin kaip
atrodys toji musų politikierių
Lietuvoje tautos nepriklauso
mybe be užsienių simpatijų,
kuomet užsieniai uždarys Lie
tu, on importą ir eksportų,
ir pareikš, kad Tamstos galit
gaut prekes ir visa kas reika
linga atsigabenti iš Petrogra
de, Maskvos ir iš kitų musų
sandėlių rusuose ant rusų a
count per mus.
Juk dar vakar Užsieniai
kalbėjo, kad kų-gi Lietuva be
Rnf-ijos ekonominiai nega' fcgjjfctuoti, netur užtektinai reik'amų turtų, ir tt.
Trys dienos atgal lenkai, oficijaliai gavo žinoti, kad
Vilnius ir CJardinas skiriami
Lietuvai!..
v

Lietuvos Misijos Antrašas:
257 West 71 str., New York,

Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $ 3 5 iki $ 7 5 Savaitėj

n

SEIMO DARBAI.
Kaip visų valstybių parla
mentuose dirba skyrium įvai
rios frakcijos ir komisijos,
taip dabar yra ir Lietuvos
Seime. Frakcijos ir komisijos
išdirba įvairius projektus, o
paskui visas Seimas svarsto
ir arba priima, arba atmeta,
arba padaro kokią pataisų.
Lietuvos Seimas, pradėjęs,
dirbt, pirmoje eilėje pastatė
Žemės klausimą. Krikščionių
demokratų noras yra, kad be
žemiai ir mažažemiai gautų
žemę į nuosavybę, o social
demokratai tuojaus įnešė savo
pataisų, kurių jei Seimas butų
priėmęs, butų buvusi panai
kinta nuosavybė. Tame dalyRe ėjo smarkus ginčai ir tas
projektas turėjo būti atidė
tas toliau.
Laikraščiuose pagaunamos
žinios, kad Seime karščiausi ir
indomiausi iš visų pusių kilo
ginčai, kad paėmė svarstyti
Lietuvos Valstybės pamatinių
įstatymų projektą.
Socijalistai su soc. liaudi
ninkais užsispyrė pravesti sa
vo sumanymą, kad Valstybės
prezidento visai nereikia. Bu
siu girdi, perbrangus jo užlaikvmas.
Bet
"krikščionims demokratams per kelias
valandas pasisekė sudaužyt'
gal kelias nedėlias rengtus so
či jal-demokratų
orguinentus.
^Kaupas ir Draugelis (kr. de-

mokr.) parodė, kad preziden
to nžlailcvrnnfi nei J<nok bran
giau neatsieis, kaip
atsiėjo
musų Atstovybė Londone su
p. Čiapinsku (sočiai.), kuris
dabar Seime taip vaitoja del
brangumo.''
"Socijal-demokratai.
siuva
skraistes, kad pridengtų savo
nagus ir ragus, kurie nuola
tos visur išlenda. Matai, jiems
parupo Lietuvos finansai, ku
riuos jie Sleževičiui socijalistui, ministerių pirmininku bebnnan~f, taip nutaupino, kad
jie visiškai ištuštėjo. Dabar,
matyt, socijal-demokratai prie
Valstybės kasos neprieina, uz
tat pradėjo garsiai kalbėti apie taupymą. O gal tai daro
iš meilės Lietuvos ir jos
žmonių. Abejotina.
Lietuvai labai butų gera,
kad visi lietuviai butų pirkę
kuodaugiausia paskolos bonų.
Ar daug nupirko socijal-demokratai tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje? Nei patys nepirko
ii' kitiems da trukdė ir trukdo.
Jie bučiuoja Lietuvą, bet
"pabučiavimu" rengia jai
naujas kančias. J ką jie panėši
Bet, reikia tikėtis, kad žmo
nės pamatys, galutinai, social
demokratus per jų skraistes,
koki jie ištikrųjų yra ir bus ke
lias užkirstas jų nelemtiems
darbams.
V. K.

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami.
Ge
riausias a m a t a s ,
mes išmokiname
į keletą
savai
čių,
prityrimas
d u o d a m a s mokinantiee. Vietos a t d a r o s . Specijalis
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus.
MASTER SCHOOL
190 N. State Str.
K a m p a s L a k e str. a n t 4tų lubų.
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DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 4 3 St.
K a m p . 4f Oourt
Bes. 1229 W. 48 Avenue
Telefonas Cicero *«5a
Ofiso Cicero 49
KALBAME LIETUVIŠKAI

•

~-----*»;$

DR. G. M. GLASER
P r a k t i k u o j a 28 metai
Ofisas 3148 So. Morgan St.
K e r t ė 32-ro St.,
Chicago, I1L
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi c h r o 
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po p i e t
Telefonas Yards 68T

* ™

• • • •>.•

Dr. 1. E. MAKARAS
I i i tuvU Gydytojas Ir Chlrojrgafl
Roselaade: l t 9 M Se. MirbtcMi * » • .
T«l«fMUM Paliauta 34S Ir F a l l n f I1M

Ghicagoj: 4515 So. Woo4 Str.
Tik Kctr«r*« Tokake nuo 5:3© iki 7.-SU
Tctaf—— Tardą TOS.

j pildymo, o nėra nei vienos Ii- m
„
.,,*
Tel. Drover 7«43
gos iš lyties norų visiško su
valdymo. 2-o Didžiausias As
LIETUVIS DENTISTAS
muo minėtas Sv. Rašte buvo
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.
V. Jėzus Kristus. Jis neturė
Seredomis nuo 4 lyg 9 v a k a r e
PASNINKAS.
4712
SO. ASHLAND AVĖJOTE
jo pačios. Nemažas asmuo bu
a r t i 47-tos Gatves
vo šv. Jonas Krikštytojas. Iš
Klausimas. Ar žmogus su- ganytojas pastatė jį augščiau
ir,ri>i
laužo pasninke, gerdamas ga už patrijarkus ir pranašus,
vėnioje arbatos, kavos su pie tardamas: " T a r p gimusių iš
nu, arba ir paties pieno tarpe moteries nei vienas nepakilo
ĮppfFORYOŪB STOMACrfS SAKL
valgių ?
augščiau Jono Krikštytojo."
P o valgiui neužmiršk, kad gerlanJ . M.
(Mat. 11, 11). Jis neturėjo sias vaistas tavo skilviui yra EATOPrašalina visus n e s m a g u m u s
Atsakymas. Arbata ir kava pačios nei vaikų. Nemaži bu NIC.
suvirškinimo, o t a s reiškia, kad rei
be pieno nėra valgiai, dėlto vo apaštalai Povylas ir Jonas. kia pamėginti vieną.
Parduodama
pa.
visus
aptlekorins.
jie, kaip vanduo, vynas, alus Juodu taip pat užlaikė skaisir kiti* gėralai nelaužo pasnin- tybę. 3-o I r trečias Tamistos
ko, nors žmogus jų gertų kas- tvirtinimas neaiškus. J e i sa Telephone: Yards «492
žin kiek. Gėralai laužo pas kai, kad Šv. Raštas neliepia
ninkų tiktai .prieš Komunijų, visiems atsižadėti moterystės,
dėlto paragavus nors lašelį tai tiesa. Bet jei sakai, *kad
vandens ar kitko negalima tų Šv. Raštas nepagiria skaisty
dienų priimti Šv. Sakramento. bės, tai netiesa. J u g paįiria
Turiu
patyrimą
Pienas ir mėsinė sriuba, Marija, kad J i skaistybėje pa
moterių ligose; r ū 
gimdė
Dievo
Sunų.
V.
Jėzus
pestingai
prižiū
nors yra taip-gi skystimai, teriu ligonę ir kūdi
čiaus skaitosi prie valgių ne pagiria tuos, kurie' del dan
ki laike ligos.
prie gėralų. Dėlto senovėje, gaus karalystės atsižadėjo ly
Chicago, IU.
kol pieniški valgiai buvo dra ties geismų. (Mat. 19, 12.) 3255 So. Halsted St..
udžiami gavėnioje, pienas bu Net Sename Įstatyme parašy
vo draudžiamas taip pat, nors t a : " K a i p graži yra skaisti
giminė su šviesybe" Sap. 4.1
Telefonas Boulevard 9199
jis yra skystas.*
Šv. Povylas vyskupui Timo
Bet pieno uždaras nepaver
tiejui liepia laikyti skaistybę
čia nei kavą nei arbatų val
DENTISTAS
(1 Į k n . 5, 22). Ar Tamista j!
giu. Jeigu kas įsipiltų dau
S3S1 S. Halsted Str.
neskaitei Šv. Jono Apreiški
Chicago, 111.
giau pieno kaip kavos, arba
VALANDOS: 9—12 A. M.
mų 14,4, kaip tenai išgirti tie,
daugiau pieno negu arbatos,
1—5; 7—8 P. M.
kurie nesusiteršė su moteriš
tai pienas tuomet nebūtų už
komis !
daras, o kava arba arbata bu
Tai-gi amžinoji, visiškoji
tų uždaras pienui. Tada butų
skaistybė nėra priedermė vi
pasninko laužymas.
S. D. LACHAW1CZ
siems,
bet
šventa
ir
augšta
do
LIETU VYS
GRABORIUS
Kun. P. Bučys.
Patarnauju,
laidotuvėse ko pigiausia,'
rybė pašauktiems, išgirta Šv. Reikale meldžiu atsišaukti, o mano

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI.

Dr. C Z. Vezelis

PATONIC

AKUŠERKA
A. SHUSHO

DR. C. KASPUTIS

SKAISTYBĖ.

R a š t e i r p a t i e s V . J ė z a u s bei

didžiausių asmenų pavyzdžiu
Klausimas. Kunigai, sese- patvirtinta.
sulis rėmėsi"" prikaišiodamas
Kun. P. Bučys.
lietuvių valdžiai provokišku- rys-vienuolės ir šiaip kai-kumą, ar dokumentais, ar lenkų rie maldingi žmonės užlaiko
GRAND EAPIDS, MICH.
visuomenės upu. Devintame skaistybę. Rodosi, kad tatai
Šiuomi pranešu, kad pas
punkte p. Vaitekaitis prime priešinga yra žmogaus pri
na, kad Prancūzija ir Angli gimčiai. Šv. Raštas niekur ne mane galite užsirašyti dien
ja pripažino Lietuvos nepri liepia taip apsieiti. Visi Šv. raštį "Draugą", kitiems ir }
visokių
gulmybę, o nebūtų to padariu Rašto didžiavyriai gyveno po Lietuvą,. Užlaikau
sios, jei Lietuvos vald|ia bu-' romis ir turėjo daug vaikų. maldaknygių. Priimu ir priJ. K. duodu į dienraštį "Draugą"
tų buvusį vokiečių šalininkė.
Mes džiaugiamės, kad net Atsakymas. Apie lyties klau paieškojimų, pagarsinimus ir
tolvmame ir nelaimingame VIa simus mes neatsakinėjame. darbų užsakymus.
Tais reikalais kreipkitės
divostoke Lietuva turi savo Tbdel ir Tamistai tik pažymė
ištikimų sūnų, mokantį ir no- sime, paviršumi. 1-mo Skai šiuo adresu:
lintį apginti jos reikalus ir stybė nėra priešinga prigim
Y. MARGELIS,
garbę, kuomet kas nors juos čiai. "Tą parodo faktas, jog
544 Myrtle Str.,
pažeidžia.
yra daug ligų iš lyties norų Grand Rapids, Michigan.

darbu

busite

2 $ 14

W.

23

užgonėdinti.
IM.

TeJL O a a a l

Chicago,

111.

SlM.

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS I K C H I U I HGAS
ofisaB Ir Gyvenimo Tletm

S252 So. Halsted Str.
Ant Viršaus Universal State Bank
Valandos nuo 10 iki 12 r y t e : nuo
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak.
Nedėliomis n u o 16 iki 2.
Telefonus Yards
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Antradienis, birželis 29

1920

DRAUGAS
darumas i r ' pasirįžimas tęsti
pradėtą kovą iki laimėjimo.
Sekretorius Spaudos .Kom.
Redakcijos prierašas. Dėda
mi šitą Streikininkų Spaudos
Komisijos balsą mes tik vie
name nesutinkame su ja, bū
tent, mums išrodo, kad noras
taikinti kovojančius t a r p sa
vęs žmones nėra blogas. Bet
Piliečių Komitetas, visa kovos
kaltę dėdamas ant darbininkų
ir nereikalaudamas neikokio
nusileidimo nuo
fabrikantų
p a d a r ė didelę ir kenksmingą
klaidą.
Gerbiamos
Streikinin
kų Spaudos Komisijos mes
prašytume, kad ji siųsdama
mums savo pranešimus nedė
tų viena r a n k a visų parašų.
Dokumentas, ant kurio visi pa
rašai y r a padėti viena ranka,
neturi vertės.

Jonas Mickeliunas, Šiaulių gienazijos mokytojas.

vežties jau iš tos, laimės —
V A L P A R A I S O ,IND.
nelaimiu, šalies,
Anivrikos.
Mirė Robert B. Irving.
(Laiškas Jono Miekeliuno, Daug vargo patyrę svetimoje
Šiaulių gimnazijos mokytojo, šalyje, mokėsit jus, be aln'jo
Praeitą subatą, birželio 19
•** rašytas į Chicaga broliui Juo uės, p a t i r t ą s i a s žinias pritai
daržan apkasinėti
zui Mickeliunui ir seseriai Ju kinti gyveniman i r sukursit d., išėjęs
lijai Mickeliunaitei — Pumpu ė i n pat, p a s mus, Lietuvoje, bulves staiga mirė Robert B.
no menkesnės laisvės i r laimės Inving, V a l p a r a i s o universite
tienei).
šalį, kaip t a svetimoji jums to knygvedys bei finansų pri
Po ilgo laikotarpio siunčiu
Amerika. Miestai p a s lutii iš žiūrėtojas. J i s p e r aštuonis
tamstoms laiškuti. Taip daug
griauti, sodžiai vietomis išde metus y r a buvęs Valparaiso
• laiko pragyvenome mes čia [
ginti, šalies ūkis apmiręs. Rei- miesto klerkas.
Lietuvoj, skaičiumi gal ir ne ?
m nemaža darbininkų ir ka
Išgirdę apie jo mirtį nuliut a i p daug, bet daug deltc, kad
pitalo, kad visa tai vėl atsta -do ne vien universiteto val
pergyvenome didžiojo
karo
čius. Todei sakau dai" karta, dyba, bet studentai ir miesto
metus. Kol ėjo k a r a s , rodėsi,
nebegaišuokite nei valandėlės, gyventojai, nes tai buvo ge
kad i r galo j a m nebebus. Bet
visi
spieskitės krūvon, pri ros širdies žmogus. J i s gerai
d a b a r užsibaigė karas ir mes
kalbinėdami vieni antrus, kas pažino ir lietuvius moksleivius.
gyvename laisvoje, nepriklau
gimines, kas pažįstamus, kas
V. R.
somoje Lietuvoje. T a i p , Lietu
draugus, ir statykite savo val
va nepriklausoma, bet kol mes
džiai griežtesnių reikalavimų,
DETROIT, MIOH .
busim visais atžvilgiais nepri
kad ji tuojau leistų jus visus,
klausomi, d a u g d a r metų turės
norinčius grįžti, namo.
Pas
prceii
T a i p y r a dėlto, kad
Biiželio 12 d. &v. P e t r o lie
mus vietos yra, sutilpsite J u s
pas m u s stoka žmonių, sug*
tuvių Rymo Katalikų p a r a p i 
visi, nebijokite. I r mes dabar
banėių by kokį valstybinį dar
j a buvo įrengus šaunų pikni
laisvės oru kvėpuojame. Bai
bą dirbti. Todėl d a b a r vis\j
ką Cambėll darže. Oras buvo
su užtaigi, kad kas vėl neužmūsų akys nukreiptos į jus.
šiltas, tat ir žmonių nemažai
sėstų mums ant sprando. Mo
amerikiečius. I r mes laukiame,
susirinko. Atsilankęs
gerb.
kykimės užtaigi branginti taip
it saulės užtekant, jūsų par
klebonas kun. J . J o n a i t i s d a u g
brangia kaina įgytąją laisvę.
grįžtant savo Tėvynėn padėti
Tegyvuoja laisva, nepriklau visieins x>ridavė gyvumo ir emums darbo dirbti, nes mūsų soma Lietuva ir laisvieji jos nergijos ir iki vakarui sykiu
vienų t a i p maža tėra. T >del, piliečiai vietiniai lietuviai ir s u visais linksminosi. Vakare
Jaunimo Lietuvių R. K» drau
manyčiau, jus, amerikiečiai, amerikiečiai. Valio!
gijos ir Sv. Petro parapijos
turėtumėte dabar visi urmu
Brolis Jonas.
csora, vedamas p. .K. Šlape
lio, padainavo keletą dainų ir
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
» • • • • • •

fc-.V—

WATERBURY. CONN.
Piliečių Komitetas Sutaiky
mui Darbininkų su Dar
bdaviais.
Streikuojant
apie 20,000
darbininkų savaime aišku, kad
ne tik fabrikantai t u r i didelių
nuostolių, bet nuolatai mažėja,
pajamos bankininkų,
veieigų
krautuvininkų, amatininkų, ad
vokatų ( s u p r a n t a m a , ne visų)
daktarų
ir t. t.
Smulkiam
profesijonalui a r politikieriui,
diena iš dienos t u r i n t nuosto
lių^ ramiai sėdėti negalima. Ma
t a n t savo padėtį
tiesioginiai
priešais kapitalistus stotį į
kovą nėra naudos. Išeiti tie
sioginiai priešais, darbininkus
del tų p a t priežasčių neprak
tiška. Todėl s u m a n y t a būti tai
kytojais darbininkų su darbda
viais ir tuomi gelbėti save.
Birželio 10 d., š. >m., sfcrei
ko komitetas sušaukė piliečių
susirinkimą, kuris įvyko mies
to T a r v b o s bute. Susirinkimas
buvo skaitlingas. J a m e daly
vavo laikraštininkų, advokatų,
daktarų, politikierių ir str^ikieriai. Susirinkimas
išrinko
komitetą iš penkių
piliečių,
kurių'pareiga
biivo surasti
tinkamą
pamatą
sutaikyti
darbininkus su darbdaviais.

''» •

—:•:

linkime
šitaip
išsireiškė:
•*pilnas oras y r a kalbų apie
8-vai darbo dieną, jeigu aš
galėčiau gauti 8-val naktį, tai
aš bučiau
labai l i n k s m a s . "
Nepaisant to, streikierių abelna nuomonė buvo s e k a n t i : da
rydami šitą žingsnį, jeigu ir
nieko nelaimėsime, tai ir pra
laimėti neturime ko. Reikia
visko išbandyti.

i

ant galo Lietuvos 4mną. Pas
kui žaista įvairus lietuviški
žaidimai, kas
susirinkusiems
žmonėms padarė ger 0 įspū
džio.^ Visi tik ir prašė, kad
daugiau ir daugiau jaunimas
žaistų. Kadangi tame darž^
nėra įtaisyta elektros šviesų,
tat pradėjus temti visi turė
jo traukti į namus.
Pikniko įrengime daugiausia
pasidarbavo moksleivis J . Ale
dinis, A. Rokas, ir K. Kančius. Piknike nuo
pradžios
iki pabaigai darbavos šios po
nios ir panelės: A. Gustaitienė, J. Kalrauskiutė, , (J. Poškiutė, A. Ligmeliutė, A. Urbo
navičiūtė i r . A . Rokiutė.
Taigi visiems pasidarbavu
siems tame piknike
tebūva
nuoširdus ačiū. Geistina butų,
kad Šv. Petro parapija
ir
daugiau įrengtų tokių pikni
kų.

P o trijų dienų svarstymo
prie uždarytų durių, kalbėji
mosi su fabrikantais, Piliečių
Komitetas
sušaukė Streiko
Komitetą ir ėmėsi neva beša
liškai ir protingai prirodineti, buk darbdaviai streikie
rių reikalavinlų išpildyti ne
gali, buk streikas perilgai tę
siasi ir neša blėdį, nuostolius
publikai, buk streiko vadovai
Ten buvęs.
turėtų tą viską išaiškinti dar
bininkams, grąžinti juos į NERIMAUJA VOKIETIJOS
darbą ir t. t.
DARBININKAI.
Š'.tas kvietimas piliečių į tai
kintojus patvirtino senai žino
Ant jų užkrautos didelės
mą faktą, būtent, kad politi
mokesrtys.
kieriai taikosi prie laiko, a p
Ivkybių ir rūpinasi tik savais
Berlynas, birž. 27. — Vokie
reikalais.
tijos darbininkų tarpe pakilęs

Darbininkų reikalai jiems
svetimi. Šitas žingsnis patvir
tino da ir kitą, mušu suprati
mu, labai svarbų faktą, bū
tent, kad vienintelė spėka, ku
ri darbdavius gali prispirti iš
reiHalaviNors minėto piliečių komite pildyti darbininkų
to pirmininkas tame pat susi-'mus, tai tik jų-vienybė, soli

trukšmas. Nes su birželio 25 d.
vyriausybė pradėjo nno
jų
rinkti mokestis, 10 nuoš. iš
uždarbio.
PIRKITE „
LIETUVOS PASKOLOS
BONUS

į

TRUMPAS DARM) APRAŠYMAS DRAMATIŠKOS
1
DAILĖS DRAUGIJOS "AIDAS. '
(Tąsa).

Apie liepos menes] atkartota "Trys Mylimos." Rugsėjo 6 u. su
rengta margumynai. Vaidinta trys monologai ir kiti žaidimai del S.
1;, R.-K. A. ir dar vėliau kiti margumynai surengta parapijos naudai.
Tuose pačiuose metuose vaidinta "Užburtas Kunigaikštis." Gruo
džio 6 d. " A i d a s " paskyrė $10.00 išleidimui Dr. Vinco Kudirkos ras
ti]. Mėnesiniam susirinkime, gegužio 3 d., dr-ja nutarė, kad visi "Ai
das" nariai butų taip-gi ir "Maldos Apaštalystės" dr-jos nariais.

<s

KOŽNA MOTINA NORI KAD KŪDIKIS
BUTU TVIRTAS IR SVEIKAS

1909 Mc i':.. V tikimas.

Jeigu negalit žindyti kūdikio, nebandykit su
visokiais maistais, bet ptradėkit išsiyk gerai—
duokit toki maistą, kuris, išaugino daugiau
tvirtų ir pilnų vyrų ir moterų, negu visi ki
ti maistai sudėjus į viena—duokit jūsų kū
dikiui , ,
, . , I I I «>fcĮ t • I I »„» »'J •

Valdybon inėjo sekantieji: pirmininkė—M. Baltrušaiėiutė, rašti
ninkas—K. liazinantas, iždininkas—J. V. Kovas.
,
Vaidinimai buvo: kovo mėnesyje "Tilienų kunigaikštis." Vėliaus
atkartota "Užburtas kunigaikštis" ir pelnas to vakaro paskirtas lietu
vių moksleiviams. Po to tapo surengtas margumynų spektaklis para
pijos naudai. Buvusioje "U. L. Šviesos "-draugi jos išdirbinių parodo
je, lapkričio mėnesyje " A i d o " draugija dalyvavo vaidindama "Vaito
piršlystė Nįr turėjo Įsitaisius savo rankų išdirbystės skyrių su elektriš
ku parašu "Aidas."

J3ordwtti
EAGLE BRAND
(CONDEN5ED

1910 Metų Veikimas.
Valdyba ta pati, išskirus raštininke Praną Banį, kuri.> Uipo iš
rinktas į vieta K. Jfazmanlo.
Balandžio mėnesyje " A i d o " dr-ja surengė " f ė r u s " paminėjimui
45 metų sukaktuvių nuo pirmo lieluvių atvykimo \Vaterburyn.
Šiuose "fėruose" aidiečiai padarė drąsų ir. prakilnų žingsnį,
surengdami "fėrus*' be svaiginančių gėrimų.
Tai buvo stebuklas vvaterburiočiamsį nes prieš tai dar nei viena
draugija nebuvo nei jokio pasilinksminimo surengusi be svaigalų. Mat
buvo manyta, kad kitaip negalima. Geriaus sakant nedrįso pasipriešint
tam pragaištingam papročiui. Net nekurie aidiečiai abejojo, ar tas
išeis gerai; mat manė nieko nepelnysią. Keikalaujant miesto valdybos
leidimą rengti V fėrus" valdininkai užklausė, " A r bus svaiginančių gė
rimų V Atsakyta " N e ! " Iš to amerikonas labai stebėjosi, kad lietu
viai jau bandys blaiviu protu linksminties. Buvusieji "fėruose" gan
linksmai ir padoriai linksminosi ir buvo užganėdinti, nes aidiečiai
vis ką nors tokio naujo sugebėdavo parodyti kas vakarą. ( " F ė r a i " tę
sėsi savaite). Galop buvusieji "fėruose" pripažino, kad ir
be svaigalų galima linksmu būti ir sau naudą rasti.
Sugrįžusį iš kelionės po Europą ir Aziją, kleboną F. Saurusailį,
aidiečiai pasveikino dainomis.
Į buvusius parapijos "fėrus," rugsėjo mėnesyj, aidiečiai nuėjo
pasilinksminti ir paaukojo $10.00 parapijos naudai.
"Mindaugis," istoriškas veikalas, vaidintas lapkričio 10 d.
Tautiniam namui Vilniuje " A i d a s " paaukojo $10.00 gegužio
3 d.
t-;.

Parsiduoda Gerose Aptiekose ir groserių krautuv.

š i s LabcUs ir Vardas
yra J u m s Gvurantlja
V

The Borden Oompany
108 Hudson St. New York
Iškirpk kuponą.. P a ž y m ė k no
rimą knygutę ir prisiųsk j j
mums ŠIANDIEN.

City
State
(8)
. . . . N u r o d y m a i apie Valgius
. . . .Kūdikiu Gerovė

I N S T E I G T A 1857 M.

Kiti B o r d e n 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

PASPORTŲ

BLANKAS

LABAI SVARBU.

PILDOME

AMATN1NKAI

DYKAI.

kurie apdirbinėjat naugę
metalą tuoj atsiliepkite.

Baltic Oonsultation Bureau, Ino.
85 So. Dearborn St. Chicago.
R o o m 20€

Lietuvoje yra steigiama ke
li dideli fabrikai. Bendrovės
'' Nemunas'' fabrikas tuoj

srgr.

p r a d ė s dirbti. J į įsteigė su
sidėję :
Lietuvos
Valdžia,

VASARNAMIAI ANT
RANDOS.

Lietuvos Atstatymo Bendro-''
vė ir žmonių būrelis. Darbui
reikalinga daug prityrusių
žmonių, nes fabrikas bus plė
tojamas. Fabrikas gamins
žemdirbystei padargus ir įL a.s įsteigta
automobilių ir kiti sfcyriai.
Amatninkai norintieji keliau
ti į Lietuvą tuoj atsišaukite
j Lietuvos Atstatymo Ben
drovę.

Iš valdybos permainų, pirmininku išrinktas P. Banis, raštininku—
A. Lazdauskas, o iždininkas, tas pats, J. V. Kovas.
Sausio 2 d. " A i d o " dr-ja nutarė atsišaukti į vietines lietuvių te
Kurie rengėtės ant ilgesnio
atro d raugi jas ragindamas jas protestuoti ir vengti nekurias draugijas
laiko prak'i. 11 ^ r . l l . l o ( .ulicV
ir pavienius asmenis už bjaurioj imą sceniškų veikalų, kurie visai nesu
ei jų) dienas, o labjausia šei
pranta teatro dailės, "vaidina" veikalus tik del "raudonųjų."
mynos, tai galite gauti pui
(Daugiau b u s ) .
,
kių vasarnamių
(Cottages)
arba pavienių kambarių ant
m I K \r.i\<;i
F i r e m o n a i Burners Pagalbininkai. E - jau senai Lietuviams žinomos
n a m e l fabrike del n a k t i n i o darbo.
Geros algos. Geros darbo sąlygos. (Lemont's Resort Farmos, So
Atsišaukite tuojaus:
dus, Mieli.)

A. į

A.

KAZIMIERAS RUPŠIS
mirė birželio 27, 1920; 6
vai. ryte, 50 matų am
žiaus. Paėjo iš .Kauno red.
Tauragės apskr. Šilalės
parap., įseručių kaimo.
Paliko dideliame
nu
liūdime/ moterį ir
duk
terį Kazimierą, taipgi Įlie
tu vo j e dukterį Juozafą,,
seną motiną ir seserį.
Laidotuvės bus-seredoj,
birželio 30 d. iš Dievo
Apveizdos bažnyčios 8:30
ryte į Šv. Kazimiero Ka-1
pines.
Kviečiame visus gimi
nes ir pažystamus daly
vauti laidotuvėse po num.
1800 So. Peoria Str.
Nuliūdę,
Moteris ir duktė.

Į Lietuvą keliauti be tiks
lo, be pinigų neapsimoka. Amatninkams geriausia keliau
ti su žinia, kad ką nors ten
ras, bet ne akių plotu. O
darbo Lietuvoje yra, bet tik
tiems, kas moka ir kas turės J
rekomendacijas iš Lietuvos
Atstatymo Bendrovės.

Chicago Vitreous Kiiainel

Products
Co.
1431 South 55 Court.

Vasarnamiai ir pavieni ka^
mbariai passiranduos su lovo
'
mis, — valgius patys turės
REIKALINGOS
pasigaminti. Visokfe valgiai
— mėsa ir grocernė — yra
Mergaitės, del leng-vaus fabri pristatomi ant vietos kožna
ko darbo. Gera alga, 48 va diena, per bueerių iš Benton
Harbor.
landos savaitėje.

Apdirbinėtojai naugės, ma
šinistai ir kitos rųšies dar
bininkai,
tuoj atsišaukite
šiuo adresų:
Liet. Atstatymo Bend-vė

Norite platesnių žinių, mel-(
126 West Randolph St. džiu rašyti pas

American Paper Goods Go.
;

Stli

_ZZZZ

;

Reikalingi
Vyrai, stocko ir išsiuntinėji
mo kambaryj, klerkai krautu
vėje. Darbas pastovus.
NOVAK,
1654 Blue Island Ave.

1

Mrs

1911 Metų Veikimas.
Valdyboje Įvykt; .ik ši permaina: pirmininkė išrinkta A. Petrukoniutė.
Sausio 26 d. vaidino "Kerštinga meilė." Mėnesiniame susirinkime
" A i d o " dr-ja nutarė užsiprenumeruoti šiuos Waterburio laikraščius
"Aidas," "Šviesa" ir "Upelis Ramybės."
Gegužio mėnesyje aidiečiai surengė tautinį vakarą. Vaidinta
"Piastų duktė,", o po vaidinimui žaista tautiniai žaidimai ir šokiai.
Tai buvo pirmas tokis vakaras Waterburyje.
Liepos 24 d. aidiečiai užsiprenumeravo šešis egzempliorius nau
jai pradėto leidinėti teatro veikalams pašvęstą laikraštį "Teatras," ei
nantį Lietuvoje.
Iš Lietuvos atvykusius svečius: kun. Ališauską ir kun. Tumą su
"Saulės" draugijos reikalais, " A i d o " draugija nutarė iškilmingai pri
imti ir surengti jiems puikų vakarą ir užkviesti lietuvių draugijų at
stovus dalyvauti tame vakare. Tas viskas nusisekė labai gražiai.
lmigraeijos reikalams " A i d a s " paaukojo keletą dolierių rugpjūčio
ti d.
Prūsų Lietuvoj einantį laikraštį " B i r u t ę " užsiprenumeravo rug
sėjo mėnesyje tuomi paremdami tenaitinių lietuvių tautinį kilimą.
- '' Aukso dievaičiai'' vaidinta gegužio 27 <i.
1912 Metų Veikimus.

M/LK)

Tas maistas stiprfina kojas ir sveiku palaiko kūną,
duoda spalvą vcidanis ir linksmumą akis. Pagirtas
ir patariamas gydytojų del savo gerumo ir atsakantumo. Lengvas pritaisymui—tik dadėk prie tinkamo
daugumo Kagle Brand virinto vandens, išmaišyk, ir
gatavas maitinimui.
Jei kūdikis naktį verkia—jei nervuotas ir neramus
— jeigu neauga, tai greičiausia jo maistas netinka
mas ir negars. Pashjsk šiandien kuoponą del instruk
cijų maitinimui jūsų kalboje, taip-gi gausi penkias
dešimts keturių puslapių knygelę apie kūdikius, dy
kai, kur pasakoma kaip užlaikyti kūdikį sveiku ir
i\ irtu.
Dėlei jo gerumo, kadangi padarytas iš gero karvės
pieno ir malto cukraus, yra ekonomiška naudoti Eagle Brand namuose ant stalo kur tik reikia pieno ir cu
kraus. Bandykit jį su kava arba kokia, ir visiems
virimo ir kepimo reikalams. Nereiks bėdavot del cu
kraus stokumo.

(Lithuanian Development
Carporation)

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

294 8th Av., New York

m
fm

=

REIKALINGAS
Geras ir teisingas ž m o g u s prisidėti
prie gerai a p m o k a m o biznio. Savi
n i n k a s Savininkas biznio nor4 eiti j
didesnį biznį aš. vienas n e g a l ė d a m a s
atpirkti, reikalauju teisingo, pusininkp
R e i k a l i n g o s : vietos m a ž i e m s Vaiku aš gerai s u p r a n t u tą. biznį pusininkas
čiams, geruose n a m u o s e . Paliudiji gali būti visai prastas darbininkas,
mai reikalingi. Atsišaukite į Child- pinigu turi turėti mažiausia $800.00.
Kreipkitės p a s :
ren's H o m e C o m m i s i o u , City Hali,
T. A. B.
Waterbury, Conn.
tarpe 11:00
ir
Chicago, UI.
1:00, arba rašykite prisiųsdatni p a - 2745 W. 43rd SU'.
lmdijimua
Valandos n u o 5 iki 9:30 v a k a r e

Or. M. T. STRKttUS
UJGTUVIiS
Gydytojas ir Oteli MI»«H
Ofisas: 1757 W. 47tfa St,,
( 4 7 ir Wood g a L )
Valandos. 10 ryto iki 2 po pfaHŲ.,
6:30 iki 8:30 Tjbkare N a d ė l i o m i s
9 iki 12 rytais.
Tel. BooJevard 140
Res. .2814 W. 4$rd Street.
Tel. MrKintay M S

PIRKITE K A R t S TAUPY
m
ŽENKLELITO (W.S.S.),

y

"Antradienis, birželis 29 1920

BKKlfGAS
)

!•'•

•ir

I

%

D

"1

jsilankyti pas stoties pirm. A.
' J . K a r e i v ę , 4537 S. Wood St.
ižd. J o n ą Viscontą, 4635 S."
•.
Wood St., kur bonus gausite
-ant vietos. J e i g u panašiai pa..
SUGRĮŽO."
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. , P A B L U D S L I S APMUŠĖ KE
sleigsim, tai ištikrųjų
mūsų
TURIS.
kolonija
bus
apvainikuota
Veikalas praėjo gan sklan garbės vainiku.
Antradienis, birž. 29 d.,
Mėgino pabėgti, bet suimtas. džiai ir vietomis giliai įspū
i Šv. P e t r a s ir Povilas apašt."
Jonas P. Parkauskas.
dingai.
T
a
r
p
e
lošėjų
eia
buvo
Trečiadienis, birž. 30 d.,
ŠVEIČ. JĖZAUS ŠIRDIS.
Nolan SL Kobins, 23 metų, pastebimi labai gabus ir daug
IŠ BRIGHTON PARKO.
pabėgo iš pabludėliu ligoni žadantieji dramos srityje as
nes Joliete. \Vheatone nuėjo menys, pav. A. T. Augustinas,
Labdaringos
Sąjungos
8
NAUJOS SENSACIJOS
I
Kristupo
rolėje,
darė
pilnai
aji i uošvio namus, kur gyvena
kuopa laikys extrą susirinki
POLITIKOJE.
jo moteris su kelių mėnesių t a t i n k a m ą veikalui tipą — mi mą birželio 29 d., 1920 m., 7:30
mikoj, pozose ir visame kame
vai', vak.
Išvelkami aikštėn negirdėti kūdikiu.
išlaikydamas
jį.
Malonu
buvo
Primušė jis savo moterį, kū
Visi nariai esate kviečiami
daiktai.
tėmyti,
kad
lošėjas
atydžiai
diki, uošvi ir uošviene. Paskui
atsilankyti, nes bus rinkimas
studijavo
veikalą
ir
savo
rolę.
išvažiuoti
darbininkų ateinančiam bazaOrganizuojama trečioji poli išbėgo ir norėjo
Pageidaujama, kad p. A. F .
rui.
t i kine partija.
Ton partijai! Cbicagon. Tečiaus veikiai bu
Augustinas būtinai ir a n t toTaipgi nepamiškite atnešti
glaudžiasi visi tie, katrie ne vo suimtas ir pristatytas at liaus lavintųsi scenos srityje.
tam bazarui dovanų. B a z a r a s
patenkinti senom — republi- gal ligoninėn.
Toliaus kaipo atsižymėju prasidės liepos 17 d. p a r a p i 
Šiandie jis, būdamas ligo
konų ir demokratu, partijom*
Naujos partijos naeijonalis su ninėje, prašosi pa I "mosuoti, nes sieji geru lošimu, a t a t i n k a m u jos darže.
scenoj užsilaikymu seka: p p ,
Komitetas.
važiavimas bus Chicagojc lie f norįs nubaigti tas savo aukas.
Pr.
Jenėius,
A.
Benaitis,
S.
Xes girdėjęs, kad ne visi pri
pas pradžioje.
Matas St. Šimulis, A. Petru
LIETUVOS GELBĖJIMO
Vienas tos partijos
vadu. muštieji mirsią.
lis, F . Naumaitė. Visi jie gra
DRAUGIJA. %
Tai baisus atsitikimas.
^Minnesota universiteto profe
žiai, vietomis net labai gra
Robi n s, dar ligi perniai bu
sorius Stanley I. R v pins aną
žiai, vaidino. Ot, tik Švedas,
I š p. S. Orišiaus gavome
dieną eie viešajam snsirinkiino vęs'jurininkas, iš ligoninės pa ūkininkas, p e r d a u g g r e i t kal
pranešimą, tyad ryto, birželio
pranešė sensaciją, katra gali bėgo pirim poros savačių. Vi bėjo neatskirdamas
svarbių 30 d., 7:30 vakare bus apskri
sas laikas jis slapstėsi lankuo
pakelti didelį trukšnią.
sakinių, negiliai atjauzdamas čio susirinkimas L. (J. D. Nors
ifis pasakė, jog karės metu se.
savo labai prakilnią rolę ir iš tų trijų raidžių nevisai tik
I r .pagaliaus aną naktį jis
YVasliingtone cenzoriai
taip
Rūpinas buvo perjaunas, ne
uoliai darbavosi, kad atida pakliuvo j miestelį \Vbeaton, tinkamai pasirėdęs ir balso 1o rai galima atspėti organizaci
rinėdavo privatinius laišku-, k u r pas savo tėvus gyveno jo neturįs, bet keliose vietose pa jos v a r d a s ; nors be tikros ži
nios nepriderėtų jos susirin
šalies valdininku šeimvnu na- motelis su kūdikiu.
rodė d a u g energijos ir karštos kimą garsinti, bet tikėdami,
Po pusiaunakčio
kopėčio
r i u. Taip daryti buvo įsakyta
meilės savo tėvynei! Kunigas
išgaugšto. Ta cenzūra
vedė mis jis per langą įlindęs vi buvo monotoniškas. Rožytė ir kad tai v ra Lietuvos Oelbėjitrečiasis karės sekretoriaus dun ir tenai atlikęs baisenv- Magdė — jaunos, gražios mer 1110 Draugija neprieštaraujanti
savo vardui, jos susirinkimą
asistentas Lonir, kurs šiandie bes.
gaitės, bet labai gaila, kaipo pagarsiname. T a s susirinki
j a u rezignavęs, norėdamas Imt
vaidintojos, kol-kas silpnokos. mas bus YYoodman'o svetai
NUSIDAVĖ POLICMONU,
išrinktas senatorių iš MissoJ a u n i m o šokiai ir dainos da nėje, 3253 So. Limo str. ant
uri valstijos.
SUAREŠTUOTAS.
rė malonų įspūdį.
kampo 33-čios gatvės.
Profesorius Rypins karės
Dailės meną vedė a r t i s t a s
Fred D. Brown pranešė <Obimetu dirbęs fo karės asisten
J . Balsis. P r a k t i k o akis matė,
PRANEŠIMAS.
to žinyboje ir pats atidalinė cago a \ e . policijos nuovadai,
kad d a u g d a r b o i r energijos
Perkėlė savo ofisą po nnui.
jęs privatinius laiškus. Nes kad ji nori areštuoti kažkoks
padėjo
jis,
bet
užtat
ir
rezul
Švento Kazimiero Akademijos
poli c i nonas. Reikalaująs
$3,
taip daryti buvę įsakyta.
tatai, dailės žvilgsniu,
buvo Rėmėjų 1-mo skyrio nepaprastas 4729 S. Ashland Avenue
už kuriuos • pažadėjęs
pagražus. Ant kiek leido aplin susirinkimas įvyks birželio 29 d., Spėriaiistas d/fovų, moterį; ir vy
iiuosuoti.
ru HgiJ.
DAUG ŽMONIŲ NUKENTĖ
kybės, t. y. scena, dekoracijos, 8-tą valandą vakare, Švento Kry
Iš nuovados pasiusta deteValandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo
JO NUO TRIJŲ PLĖŠIKŲ.
efektai — veikalas p a s t a t y t a žiaus bažnytinėje svetainėje.
2 iki 5 po,pietų; nuo 7 iki 8:30
ktivai nurodyton vieton. Su
Visos
narės
malonėkite
atsilan
vakare.
Nedaliomis 10 iki 1.
gerai, o ir vaidintojai taip ge
areštuotas
žmogus
pasidavęs
Telefonas Drexcl 28S0
Sekmadienio ryt meti
trys
rai sulošė ,vientik jo pasidar kyti. Taipfci tos visos, kurios no
policmomi,
kurs
nekuoinęt
nė
rėtų priklausyti prie šios orga
plėšikai su dideliu automobi
bavimu.
nizacijos, kviečiamos širdingai atliu trankėsi ]>o pietinę miesto ra buvęs poKemonn. Ru savi
(Jarbė
ponui
J
.
Balsiui
ir
Kilankyt. Ši draugija yra. viena
dali. Nuo ju daug žmonių nu mi jis turėjęs specijalio poačiū!
iš prakilniausių, todėl kiekviena
kentėjo. J i e užpuldinėjo pra- licmono ž'vai<?ž<le.
Beje, vienas kunigas, sve- moteris ar mergaitė privalėti]
Pasisakė esąs llarrv McDaeinančiu.
ėias, pastebėjo, kad Rožytės, remti. Mokestisi labai maža, tik
niel, 01)0 No. Clark gat.
3107 So. korg&u otreet
vienas
$1.00
metams,
bet
nauda
CHICAGO, ILLIMOl H
lošimą pagadino josios vestu
MAUDYNĖS ATIDARYTOS.
T
e l e f o n ą * Y arda SOS*
PABRANGO TELEFONI vių suknelė. A n t scenos ypač neapsakoma ir neapkainuojamn.
Valendos: — 8 lkl 11 UI ryto.
Tad-gi, nepamirškite atsilankyti
i
po pietų lkl 8 vak. NedAUobalta
suknelė
t
u
r
i
būti
labai
NĖS KNYGOS.
Praeitą šeštadienį Chieagomta nuo 6 iki 8 vai. vakar*.
į
susirinkimą.
švari ir atatikti figūrai, kitaip
je atidarytos viešosios maudy
- . . . , - »
Rast. M. Mikšaitė.
Telefonu kompanija savo vi ji labai skaudžiai atsiliepia į
nės. Tr pataikyta. Xes Obica- siems obonentams pristato te
žiūrėtojų dailės skonį ir d a u g
gą palietė šilumos srovė. Tr lefoninę knygą (telepbone diANT PARDAVIMO
kenkia gracijoziskumui pačios
H
tūkstančius žmonių suvarė i rectory) už birželį.
Grosernė fr Bučernė iš priežasties
I
lošėjos.
išvažiavimo j Europą. Yra arti lietu
ežerą atsigaivinti praeitą seh•
Sulig kompanijos kiekviena
vių
bažnyčios. Nėra knygučių.
-Bu.
Atsišaukite
•
mnilienį.
ADVOKATAS
knygos kopija jai šiandie at
2983 \V. 43 st.
Ofisas Didmlestyj:
fi
sieina SOc. 1920 metais birže
PRANEŠIMAS
TOWNOF
PLĖŠIKAMS TEKO $3.100. lio knygos kopija kompanijai
29 South La Salle Street ^
PARSIDUODA GROSERNĖ
LEIKIEČIAMS
Kambaru S24
B
geroj apielinkėj, nepraleiskite pro
atsiėjusį tik I6V2C
Tuomet
gos. Atsišaukite
Tel. Centrai 6S90
h
American (ilove Co., 2021- toms knygoms kompanija bu
3246 So. Halsted Str.
B e n d r a Lietuvių L. P . sto
Oliureliill gat.,
prezidentas vus išleidus $47,397. ŠiandieVakarais, 812 W. 33 St.
tis praneša, kad bonų parda
su savo*sunumi iš bankos ve gi atskuna apie $500.000.
•
EXTRA BAROENAS
Tel. Yards 4681 s
vinėjimas pasibaigia su birže parsiduoda 6 kambarių rakandai •
žė dirbtuvės ofisan $3,100 ap
Tas esą del stokos ir bran lio 30 d., šių metų. Pirkusieji parduodu pigiai.
mokėti darbininkus. Užpuolė gios poperos ir darbo pabran
J. G.
ant išmokėjimo, o d a r neiš 2853
So. Emeralcl Ave.
Chieago, 111.
plėšikai ir atėmė pinigus.
lllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllll
gimo.
ant
antrų
lubų.
baigę mokėti, pasiskubinkite
Plėšikai važiavo motoriniais
užmokėti ne vėliaus šio mėne
dviračiais.
S. V. TURĖS 105,000,000 GY sio 30 d. Norintieji pirkti L.
PARSIDUODA.
DRY OOODS
VENTOJŲ.
L. P . bonų taipgi sukruskite, 2 lotai, namas, 1 karvė, kele
1800 W. 47th kamp. Wood Sta.
VARGAS SU ANGLIMIS.
nes paskui negausite. Atėjo tas kiaulių, paukščių ir tt.
Mei duodame dvigubaa «temp»*
P e r dešimtį metų 5 milijonai paskutinės dienos, turime pa
Ketveriais Ir Bubatomls.
Kampas
arti
Marąuette
Par
Cbicagai trūksta anglių. Vibus priaugę.
Dideliame pasirinkime gaunami.
sirodyti a r tikrai esame rėmė ko, tik 2500.00.
Visokie materijolal, vaikams drabu
žiai, alebėe Ir Jaku t ės
.si visur tankiasi anglių. Ra
j a i s Lietuvos laisvės i r nepriWashington.
birž.
26.
—
A
t
s
i
š
a
u
k
i
t
e
:
ginamos geležinkelių kompa
gulmybės.
, .
J. P. EVALDAS,
nijos pristatyti į kasyklas di Cenao biuro statistikas virši
Pluksnos
Townofleikiečiai! Viena die
2434 W. 69 St.
desnę kiekybę vagonų. Kitaip ninkas ITill tvirtina, j o g Suv.
Valstijos skaitys 105 milijonus n a beliko, o mūsų kolonijai d a r Telefonas Prospect 107
bus blogai.
trūksta 30,000 dolierių.
Sugyventojų be posesijų.
Vadinasi, per praeitą de bruskime, išpirkime tą truku
Buenos Aires, birž. 29. —
PAIEŠKOJIMAI
mą.
Nepadarykime
gėdos
sa
šimtmetį
gyventojų
skaitlius
PLUNKSNOS,
Suv. Va I-t i jų ambasadorius
Paieškau
brolio
Zigmonto
Stari-.
Argentinoje Stimson vakar po bus padidėjęs penkiais milijo vai kolonijai, kuri tautos dar bergo, paeina Suvalkų redybos, Ma
buose iki šiol visados buvo pir rijampolės apskričio, Šunskų valšč- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
rai mėnesių iškeliavo į Suv. nais.
Makoles kaimo, išvažiavo iš Lietu
Daugelis tuo apsireiškimu mutinė. Ar-gi dabar, tame svar vos
Valstijas.
1920, paskutiniais laikais gyvenu
biame
momente,
apsileisime;
CJevelande,
Ohio. Kas apie ji žino
džiaugiasi. Nes per buvusį de
Resld. 1189 Independence Blvd.
tų arba jis pats lai atsišaukia į
šimtmetį Suv. Valstijos turė ir neišpirksime mums paskir
KAUNATAVICIUS.
Telefonas Van Buren 294
tos
ąuotosf
Ne,
to
niekados
Vokiška
gatvė,
Ą. J. arba Beisogajo
p
a
m
a
t
y
t
i
daug
sunkių
laiPCTRATIS
S FABIJONAS
nebus. J e i g u išpirkome už 120,- la stoties Viršininkui.
k,:.
ZIGMONTPI STNBERGITT.
A. PETRATIS & CO.
000
dol.,
tai
išpirksime
ir
li
{Salį buvo palietusi karė, pa
"Rasas gydytoja* ir cblrurgas MORTGAGE BANK
kusius
30,000
dol.
Tą
p
a
d
a
r
y

nkui
influenzos
epidemija.
Ly
REAL ESTATE
INSURANCE
8pecljallHta» Moteriško. Vyr«kq
sime
šį
vakarą.
Aš
pasitikė
Valko tr vlstj chroniško Hgg
EUROPEAN AMERICAN BUREAU d a i tuo laikotarpiu ir a t ė i r y s d a m a s jumis visais sakau, kad
Ofisas: S854 So. Halsted st.. Clilca«t'
!e buvo suvaržyta.
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortca
Telefonas Drover 9698
NOTARIJLŠAS
Lietuviška juoda duona bus pakel
šį vakarą likusią sumą išpirk
'Teeiaus
gyventojų
skaiUius
ta 3c ant kepalo. Balta kvietienė 2c
3249 So Halsted Street. Chicafo Illinois
VALANDAS: 10—11 ryto 9—8 po
sime.
Taigi,
kad
nebūtų
mano
T C L E D H O M E : Boui.EVARD 611
ant kepSlo nuo liepos 1—1920.
šalyje visgi žymiai pasidaugi
pieta 7—8 vak. Medėllomls 10—19 A
WALTER SZYMKIEVICZE, *
žodžiai tušti, kviečiu visus atno.
3045 W. 42nd Str.
©*"

2

CHICAGOJE.

£'

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ

KOLONIJŲ,,

AR TU ŽINAI
Kuri Banką Stock Yardų Distrikte Chicagoj
turi DAUGIAUSIA Lietuviškų Depozitų

N

Peoples Stock Yards State Bank
kamp. 4 7 gatve ir Ashland A ve.

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

AR GALI BŪTI GERESNE BANKĄ?

\

\

*

BANKAS
ant kampo
47tos ir Ashland Ave.
Chicago

DR. CHARLES SĖ6AL

1

in
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Extra Proga Biznieriams!
Parsiduoda " D r a u g o " mūrinis n a m a s . Stovi gero
je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti
lieuvių š v . Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo y r a garage, kuriuose guli tilpti 3 automobiliai.

Norėdami gauti informacijų/kreipkitės šiuo adresu:

•

Dr. M. Stupoicki

r

V. W. RUTKAUSKAS

i

ERNEST WEINER

79c

Pluksnos
79c

DR. A. A. TO,

PRANEŠIMAS.

•

" D R A U G A S " PUBL. 0 0 .

•
•

1800 W. 46th Str.

dhieago, UI.

•
imt•

y

I Extra Pranešimas! |
diuomi pranešu savo kostumieriams, k a d aš sugryžau iš ligorjbueio ir vol pradedu savo darbą Čeverykų
taisymo. Mano kainos 2f)c. pigesnės negu k i t u r niokėE si, jei netiki persitikrink. Darbą atlieku gerai, greitai
ir pigiai^už darbą savo garantuoju.
Taip-pat turiu senos mados čeverykų,
^ ^ ^ ^ p a r d u o d u po

5
I

$2.50,^3.00 ir $3.50. Reikale kreipkitės pasmane, o busite užganėdinti

5

=
=

JUOZAS BŪDVYTIS,
3239 Auburn Ave.
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: REIKALINGI:
MOTERYS,
MERGINOS,
VYRAI,
VAIKAI
del fabriko darbo. P r i e mašinų Drill punch pressing ir
tt. Taippat prie eoil winding del soldering dratų ir
offiso darbo k a i p klerkai, typistes. Turi mokėti an
gliškai kalbėti. (Jera alga pradžiai. Atsišaukite p a s :

KELL0G SWICHB0ARD & SUPPLY CO.
1066 West. Adaniss Str.
arba
po 6 vai. vakare, atsišaukite
j

B. F. ZIKĄ,

2515 South Austin Boulevard,

Cicero, 111.

—

»

