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Lenkai Šaukiasi VOKIEČIAI PAREIKALAUS 
✓ LENGVE8NIŲ SĄLYGŲ.

X X

Pareikalaus paskolinti pinigų.

Talkininkų Pagelbos
Jie Neatsilaiko Karės Fronte; 

Atsimeta*

PILSUDSKĮ ŠAUKIASI SU 
LAIKYTI BOLŠEVIKUS.

Maršalas Foch apsvarsto len
ku šauksmą.

LENKAI ATSIMETA NUO 
BOLŠEVIKŲ.

Paryžius, liepos 2. — Iš Ber
lyno depešoje sakoma, jog 
mieste Spa įvyksiančion kon 
fereneijon keliausiąs ir pat
sai naujas vokiečių kasudie- 
ris Konstantin Falirenbach.

Ten jis talkininkų pareika
lausiąs vokiečiams palikti 200,

ŠV. TĖVAS DAVĖ
150,000 LYRŲ LIE

TUVOS VAIKAMS

ANGLAI PERSPĖJAMI NE
KELIAUTI HAMBURGAN.

Nes tenai siaučia riaušės.

Sovietines Rusijos Vargai

Brusselis, liepos 2.— Vakar 
čia vakare maršalas Foch 
staiga pakvietė knnfervncijnu 
Anglijos ^generalin stalui vir
šininką Sir Henry Wilson.

Tartasi apie valandą lenkų 
padėjimo klausime. Nes mar
šalas Foch gavo nuo Lenkijos 
valdytojo Pilsudskio pilną 
raudų atsiliepimą, kad talki
ninkai kitoveikiaus duotų jui 
gcllsis , lenkams. Bolševikai i 
nia grūmoti Umkijos užkaria
vimu. Tuo labjau tas gali į- 
vykti. nes lenkų ]uidėtis nuo
lat silpnėja.

Lenkai negali kariauti.

Negalima pasakyti, kokiu 
priemonių Lnlkinitikai 'llnsih, 
kad pageli>ėti leukams. I

Talkininkų karės e Ievose se
nai buvo žinoma, kad taip 
turės įvykti. Nes lenkai ilgi 
melai kariauja ir lolesni&i jau 
neturi reikalingos energijos 
grumti** prieš bolšeyikuu ir 
tai dar'svetimose teritorijose.

Tai žinojo anglai ir pralieti- 
rai. Ir pirmieji buvo persjx<ję 
lenkus nepakilti prieš hilševi- 
kus. Bet lenkai nepaklausė.

fiiandie lenkam* lie kitko 
, dar trūksta ginklų, amunicijos 

ir, alM'lnai, visokios kūrės nu* 
džiugus. Bolšerikai vra skali 
lingesnis priešininkas.

Kaip pagelbėti.

lankai be reik aF« įsišoko 
dalia r nelengva taikingos 
bolševakai*. Prancūzai jnu per 
daug nesikarščiuojr. lenkų li
kimu. Anglija gal ir jiagellNV 
tų lenkams. Bet pa’-iai reikc 
liūgas pasišventimas.

ftinislie lenkams visa pagal
ba — tai sutaikinti juos su 
bolševikais. Tą Anglija galėtų 
p&ilaryti tik pirmiau pati au 

’ įtaikindama su sovietine Ru 
sija.

V -

Pasisako apleidę du miestu.
• . . -----■

Varšava, liepos 2.— l^enkų 
genemlis štabas paskelbė; jog 
lenkų kariuomenė bolševikų 
frontė apleido du miestu 
Mozirių ir Knb-nknvič, P«de.*ė- 

j*’-
Sakoma, tas padaryta su 

tikslu sutrumpinti karės fron
tą. • prašalinus nereikalingus 
k) liūs.

Buhniisko fronte liolŠevikų* • 
kr.ruomenė pergrupuojamn ir 
patvarkoma. Tasai darltas pri
dengta* nuolatiniu ir smarkiu 
artilerijos veikimu.

Kiužiu ruošti*, sulig prane
šimo, lenkai įveikę sknitlingą 
Inirj bolševikų. Paimta ketu
rios annotosUr keletas kulkos
vaidžių.

Apylinkėse rakamose nūn 
Zvinbla bolševikų raitarija į- 
silnužusi lenkų frotitan. Ir to
dėl lenkų pėstininkai atsime
tė į Koraec. Užpakalinės «ar- 
gvlios smarkiai kovoja su be- 
si bri a uja učių skaiUingesninojn 
priešininku.

ftepetovka 
vikų spėkose 
jos Kaukazo 
zijos. Tame ruožte lenkai nt- 
mušę Imlševikų ataka*.

000 armiją, sugrąžinti terito- j 
ri jas, šiandie talkininkų oku- • 
įiuujumus, n išmokėta* talki 
ninkama oku (lavinto sumas 
priskailyti prie abelnojo karės 
atlyginimo.

Be to, kanelieris pasiprie
šinsiąs imti anglis prancū
zam* ir lenkams iš Augštosios 
Silezijos (Alionzko) ir pasta
tysiąs reikalavimą gnuti’ Vo
kietijai tarptautinės paskolos, 

laikraštis Motin pareiškia, 
jog ambasadoriai konferenci
joje nesprendė pasipriešinti 
vokiečių norams palaikyti il- 
gvsniai savo kariuomenę neut
raliam ruožte, rytuose 
Ritine. .

ą

ATSISAKĖ SKALDYTI 
BANIJĄ.

Padarytas sutarimas bus 
naikintas.

nnu

AL

pp

Rymas, liepos 2. — Kituo-. 
mot. Graikija su Italija buvo 
pndaruMos sutarti pasidalinti 
Alltanijos ter torijaa.

Dalmr yra žinių, kad ta su
tartis bu* panaikinta ir Alba
nija išliksianti sveika.

24

ir
au

I
apskrilvj IkiIh*- | 
pastebėta nau- 
raitarijos divi-

NUŽUDYTA IR 71 
ŽEISTA.

SU

BOLŠEVIKAI LABAI NU
KENTĖJĘ.

Paryžius, liepos 2. — Lenkų 
'prunešinir ,-akoma, kud bolše
vikai didelius nuostolius pa- 
nešę tomis dienomis, kuomet 
tarpe Babruisko ir Borisovo 
buvo mėginę persimesti per 
upę Bereziną. laukai juos at- 
mušę.

y t
Lietuvos Raudonojo 

Kryžiaus įgaliotinis Švei 
carijoje A. Steponaitis 
praneša, kad šv. Tėvas 
Benediktas XV per Tarp 
tautinę Vaikų šelpimo Są 
jungą davė Lietuvai 150, 
000 lvru.

I
 Suprantamu, kaip Lie 

tuva yra . dėkinga.

* —. zzrzz
NORI ATSISTATYDINTI 
KANADOS PREMJERAS.

Ottawa. liejio- 2.—Čia nliel- 
nąjam unijonistų siudrinkiiu* 
Kanados ministeris pirminin
kas Borden patikėtino atsis
tatydinti iš užimamos vietos.

WRANGEL TURI BERD 
JANSKĄ.

Sevastopolis, liepos 1. — 
Priešbolševikinė kariuomenė, 
kuriai vadovauja gen. \Vrun
gei, pažangiuoju pietinėj Ru
sijoj. PaėmėJ miestą Berdjau- 
ską. ---------į-------------

APGRIAUTOS POLICIJOS
- KAfcARMĖS.

Rymas, liepos 2. — L-nikraš- 
čiai paskelbė, jog kariuome
nės sukilimo metu mieste An- 
eoną 24 žmonės nužudyta ir 
71 sužeista.

ATKELIAUS AMERIKON 
RUMUNIJOS PRINCAS.

Honolulu, liepos 2. — Ru
munijos princas (’arol vieši 
Japonijoje. 1* ten jis keliaus 
namo per S. Valstija*. Iš To- 
kyo iškeliaus liejx*R 6.

uojautos ir personale* laisvės 
šalies gyventojams.

Tas klausimas vakar ligi 
vėlokai nubuvo dar komiteto 
išrištas ir nežinia, ar jam bus

Londonas, liepos 1. — C'ia 
tokia gauta komercijai* tele
grama iš Hamburgo. Vokieti
joje:

“čia siaučia didelės ir pa
vojingos riaušės. Daug nuos- 
savybių sunaikinta, daug žmo
nių nužudyta ir sužeista. Riau
šės politikinio pobūdžio.“

Londono pirkliai, katrie tu
rėjo Kelianti Humburguii, šian
die apsistojo namie.

BAISUS PADĖJIMAS BOL 
ŠEV1KINĖJ RUSIJOJ.

Nežinia, kaip ten bus praleis 
v ta žiema.

NESURANDAMAS PAGRO 
BTAS ANGLŲ GENE 

EOLAS.

Buvo norėta pagrobti Airijos 
valdytoją.

Dublinas, liejai* 2. — Airių 
revoliucijonierių pagrobtu* ir 
nežinia kur laikomas anglų 
generolas Luca* nesuranda
ma*. Ieškoti generolo pavarto
jami lėktuvai. Ib*t neduoda 
jokių pasekmių. Revoliucijo- 
nierinė iniskelhė, kad genero
lą.* internuota*.

Čia pranešta, jog norėta pa
grobti patj Airijos valdytoją, 
gen. Frenčių Bet nepavyko 
tas revidiucijonieriam*. Slap
tieji agentai patyrė airiui re- 
'rolirtcijonmrių pienu*.

i •
imties, kad 

grūmojančių

ir rusų tau- 
jicnis gailu

Cork, Airija, liepos 2. —Tie.- 
policijos kasarmėmis. palei 
King gat., pamesta bomba. 
Eksplioduodama apgriovė ka- 
Karines.

ALBANAI PAĖMĖ AVLONĄ

-t

CHICAGOJE,
NENORI NEGRAŽIŲ OMNI 

BUŠŲ.

Protestuoja, kad važinėja puo
šniomis gatvėmis.

Belgradas, liejios 1. — Gau
ta žinių, jog p<> kelių dienų 
žiaurių plukių albanai paėmė 
nuo italų A’vlona, Albanijoje.

•  %

PASKELBTA EMBARGO 
ANT GELEŽINKELIŲ.

“ Porkentėjome praeitą žie
mą. pvrkentėsime ir busimą
ją-”

Rykov pranešė kitiems ko
misarams. jog be išlaukinės 
pagelbos visoks geležinkeliais 
susisiekimas turė> sustoti, 
kaip tik prisiartins žiema ir 
pasirodys pirmasis sniegas.

Amerikoniškas inžinierius 
KceleV, pakviestas Rusijon 
liciuig.miz.uuli dirbtuve.-,, su
ko. jog žiemos metu Ims nega
lima patvarkyti Rusijos gele
žinkelius.

"Niekas neturi apie tai nei 
mažiausio supratimo,” sakė 
Kreley, “kad praeitą žiemą 
kaip tik nesustojo veikimas 
visais geležinkeliais. Nuo to 
laiko lukomotivų skaitlius su
mažėjo 10 nu oš. ir nuolat puo
la žemyn. Ir jei Rusija šįmet 
iš niekur negaus jokių reika
lingų transportinių priemonių, 
lai ateinančią žiemą sustos va
žinėjimas Jjeležinkeliais.“

Nenori kalbėti apie rekons
trukciją.

| Komisonii Sverdlovui 
daviau dešimtį klausimų, 
liečiančių trensjiortuciją. 
tent, kaip ilgai galėtų užim
ti laiko, knd |>astatyti geležiu- 
kelips normaliu (indėjiumn. 
Ar . 200 lokomotivų kas mė
nuo, kiek yra pasiutusio* Bal- 
dvvino ir kitos amerikoniš
kos kompanijos, butų gana. 
Ar Rusija pati vienu, be UŽ- 
niliežinės pagelbos galėtų su
rasti tinkamų priemonių pat
varkyti savo geležinkelius?

“Negaliu duoti tikro atsa
kymo.“ pareiškė Sverdlov.

Trockii ir lx*nin visai atsi
likę kalbėti apie rekonstruk
ciją.

Paryžius, liepos 1. (Rašo 
angį, laikr. korespondentas). 
— Bolši-vikinė valdžia bijosi, 
idant pnsaulis ne, m tirtų apie 
vieš|>atmijaučias Rusijoj* bai- 

f senybe*. ir idant Rusijos linn- 
Idi* uotiUpiaKlų didelių tiolae- 
vikų nvpasekniių, kuomet jie 
gaus progos vesti pre
kybą su kitomis viešpatijomis.

Bolšerikai valdininkai už 
uždarytų durių laiko konfe- 
i vni'ijas, tariasi, kas padaryt 
kokių priemonių 
išsigelbėti nuo 
jiems pavojų.

Jiems Rusijos 
tos negaila. Bet
pačių savęs, savo valdžios, ka
tra netikėtai gali subįrėti.

Kiek yra žinomu, jų visos 
Įiastnngos negali duoti geis
tinų jiasekniių. Nes šalies re
konstrukcija ’ ir padidinimas 
produkcijos jokiuo budu jiem* 
negulima* daiktas.

Rusija šiandie |m<lėtn ant | 
žemiausioje ekonominio vys
tymosi laipsnio.

“Ar Rusija nteinančią žie
mą įstengs valdyti savo gele
žinkelius be užrulH»žinė* pa
gelbės!” paklausiau kelių bol
ševikų vadų.

Gauta visokių atsakymų.

Sverdlov, susisiekimų komi
saro asistentas, atsisakė atsa
kyti į tą mano klausimą.

“Jei negaliu tamstai nieko 
pasakyti atvirai, tn«l norėčiau 
nieko nesakyti.“ pasakė ji*.

Ttcliitclierino atsakymas bu
vo trumpas:

pn- 
pa- 
bu-

Ant geležinkelių tarpe Clii- 
cago ir‘Gary. Imi., paskelb
ta embargo. Tžilniusta trau
kiniam* gidienti ne būtinai rei
kalingas prekes. Bus vežioja
mos tik Imtinai reikalingo*.

Tuo budu norima vienur ir 
kitur pratuštinti užblokuotus 
kelius ir daugiau pristatyti 
anglių.

ANGLAMS PAVESTAS MIL ! 
ŽINIŠKAS ORLAIVIS.

Tuo

TURKAI SUPLIEKĖ 
GRAIKUS.orlaiviu norėta bombar

duoti New Y orkas.Kni-kiirie šalo Sheridan ro- 
ad gyvenantieji piniguočiai 
padavė protestą ir reikalavi
mą "public utilities“ komisi
jai, kad šita ndraustų moto
riniams omnibusams 
nėti Sheridan road’u.

Jie sako, jog omnibusai 
apkiurę, nešvarus ir jų važi
nėjimas tik terštą* puošnią
ją gatvę.

Omnibusų kompanijos sek- 
rčtuFiun t.'i’Gsl.y uaku. kn,, ta
sai jų protestas bus atmestas. 
Nes po protestu jiairašo visi 
tie, katrie omnibusais nekuo- 
met nevažinėja, katrie turi au
tomobilius.

Tuo tarpu omnibusai reika
lingi tūkstančiams darbinin
kų, katriems nelemta turėti 
nuosavų automobilių.

važi- PIENAS BRANGESNIS.

Konstantinopolis. ’ liepos 2. 
— Paskelbta, kati turkai na- 
cijonalistni Pergainia apylin
kėse užpuolė graikus ir bai
siai supliekė. Turkai nacijo- 
nalistai skelbia, jog 10,000 
graikų paimta nelaisvėn.

Skaitlinga graikų kariuome
nė nesenai buvo išsodinta 
mieste Pergainia, kml bendrai 
su anglais u ža lakuoti turkus 
nuo Konstnnt inojmlio šono ir 
ištęsti frontą Ligi Smirnos.

Podraug pranešta, jog grai
kai įveikti ir Trakijoj.

Savo keliu, čia u raikai rok- 
rutuoja kareivius. Ima įvai
riausių tautų vyrus. Priima 
not pačius, norinčius karei
viauti, turkus.

Londonas, liepos 2. —Vokie
čiai anglams pagalinus atidn- 
vė savo milžinišką zeppelifių 
L—71. kuriuonii ki tuomet no
rėta bombarduoti New Y’or- 
kas.

Zeppelinas padirbdintas 191H 
metų jialuiigoje. Anglams pu
vėsius pasiremiant taikos su
tarties sąlygomis.

Tn* ndliiniškas orlaivis yra 
30(1 jiedu ilgesnis už visns ki
tus vokiečių tos rųšies styri- 
n i us orlaivius, su kokiais bom
barduota Londonas.

Tas saper-zeppelinas 1h? nu
sileidimo guli skrajoti 12,000 

i mylių su greitumu 100 mylių 
valandoje.

I’ieno išvežiojimo kompani
jos pabrangino pieną. Su va
kar diena nuo suvartotoji) jau 
rcikalunjaina 15c. kvortai vie
toji? 14c.

i Kompanijos prąneša, kad jos 
už pieną brangiau turi mokėti 
fnrmeriams.

Anglijos karės alcroue nuo 
inoniaujama, kml vienatinė 
lenkam* šiandie pngellia gali 
būt — pripažinti lt įsi jos >*o-1 duota vieta platformoje.
vietinę valdžia.

Bet tokiam žygiui priešina/i 
pnineuzai.

i

Is Demokratų Partijos 
’ Konvencijos

«

DEMOKRATAI BARASI 
PROHIBICIJOS KLAUSIME

Airiams išreiškiama tik nt 
uojauta. z

Ban Francisco, liepoa 2. — 
Demokratų partijos konvenci
jos platforminis komitetas 
vakar paskelbė tik apčiuopia
mus partijos platformos pos
mus. Kaip šiandie iš ryto pla
tforma turi bnt juu pilnai pn

baigta ir paskaityta konven
cijoje. Po to seks nominaci
jos.

Komiletas vakar ilgas lai
kas varė smarkius ginčus svai
galų prohibicijos klausime.Bu- 
vo išklausinėjnmi “sausieji” 
ir ”šlapi*ji.” Bryau nukaitęs 
gynė prohibiciją. Jis reikala
vo padėti platformon jiosuią, 
• * K **■ • l A •_Knu n u v,
“sausos”, kaip tynnas Saty
ra. “Klupieji“ reikalavo už-

Tas pat komitetas tečiaus 
veikiai apsidirbo su Airijos 
klausimu. Padėjo platformon, 
jog demokratai Airijai išreiš
kia gilių užuojautą ir pataria 
airiams kreipties tautų sąjun
gom Paskui tą posmą visai iŠ- 
metė iš platformos. •

Darbo klausime demokratai 
priešinasi priverstinąjai arbi- 
lracijai, taigi ir uždraudimui 
streikuoti. Tautų sąjungos 
klanshne — pripažinti są
jungą su pataisymais ir pas 
tabomis apie Amerikos nepa- 
liečiainyl*1.

Ėutudie seks noimuarijus. 
Daugelis yra nuhurinių kan 
didatų. Bet, matyt, j kandida
tus papui* kuka "juuutu, tu- 
klys," kaip tas įvyko repu
blikonų partijos konvencijoje.

„i— iOAV,

PASTA BUS UŽDARYTA 
LIEPOS B.

Chicagos puštos viršininką* 
Carlile paskelbė, jog liepos 5 
pušta per dienų bu> uždaryta.

Šįmet Nepriklausomybės die
na (lie j >0 s 4) išpuola sek m a- 

iru4tAtCUJ j. J uu

šventės paminėjimas perkel
iamas į pirmadienį.

PABRANGO TELEFONŲ 
VARTOJIMAS.

Su liepos 1 d. pabranginta 
telefonų vartojimas. Privati- 
niuosr namuose kiekvienas pa- 
siknlbėjimas telefonu atsieis 
ne 5c.. liet GVĮfC.

•k ——1
8c. GATVEKARIAIS.

žinonės moka.8 .centų*, va
žinėja gatvekariais Ir rugojo. 
Bet ką gelbės tos rugonės be 

••• o34^»ne vniadn <*▼- •• p,1

ventojų protesto prieš tokį iš
naudojimą.

Rymas, liepos 2. — Imikraš 
ktn* generall* *treikns. Bailė, 
tis normalė.

LIEPOS 2, 1920.

(’birago ir priemiesčiai. — Gra- 
hin orą* šiandie ir rytoj; bet gali 
pasitaikinti griauanią. /

Vakar aukščiausia t«-ui ju rai ura 
Lū'V £7 •., M-uiiaumn — oo 1.

Saulė teka 5:19; lridžin.*i 8129 
Mėnuli* ieidžia«i 9<W ryte.

PINIGU KURSAS.i

Svetimų viešpatijų pinigų ver- 
lė maumu:, nemažiau $25,000 lie
pos 1 d. buvo tokia sulig Mer- 
chanta Loan & Truat Co.: 
Anglijo* atrrlingų svarui $3 96 
Lietuvos 100 auksinų 2.68
Vokietijon 100 markių 2.68
Lenkijos 100 markių .62
Franciui j1-1 n.v 1 uuiirrj «2 ir. ū9 
Sveicarijo* už 1 (kilirrj .*• fr. 48 
IlalijtH už 1 dol. 16 L 75
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2 DRAUGAS

. SS.00 

.. 4.<te
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UKTTVię KAT.U.IKV D1F.JVBASTIS

“DRAUGAS”
Una kAMlini* nnlvldirulua.

PKF.M V MEILYTOS KAINAI 
CIUCAGOJ IK I ZSIEX1JE:

Mrum* ............
PtiM-l YIMų . .

6vv. vawt.
McaanM ............
JPnM-1 Melu ,..

rronunicraia mokurt likalno. LaI- 
ka» akaltool nuo ulBiraHytno dieno* 
no nuo Nauju MetQ. Norint permai
nyti odrea* rbmda reikta prtalŲctl Ir 
•ena* ndroaoa. Pinigai geriausia Mų- 
•tl llpc-rkant krtuaoje nr cxrrc«o "Mo
tin Ordrr" arba įdedant plnlgua I 
regtetroot* įatMu).

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

jais taip ir nedėlioję Pitlabur- 
ghe policija suėmė keletu žmo
nių. Jų vardai ir adresai ši
taip užrašyti policijoje: Mrs. 
Nellie Zamblanska, renr of 
2127 tVriglits way; Mrs. Fran
ce* Buehevish 2120 Merriinan 
way; A. J. Tervellis 1724 
Mary str., Andy Gostrausky 
1810 Merriman way; Chnrles 
Oalenis 2220 AVatson str; 
Georgo Cacabish 95 S. 13-th 
str; Alex Kubus 148 So. 20-th 
str.. Anton Gelonis 11 Uxon 
wav; VValter Stacinskas 2025 
Jano str. Ant rytojaus jie visi 
tapo paleisti, liet pašaukti j 
teismų pas teisėjų B. 
coiip.

Nedalyvavę tame 
vardų žeminančiame
me, nei priežastyse sukėlusio- 
se jj. mes negalime pasakyti 
kas ten kaltas, kas teisingas.

Tik apgailestaujame, kad 
beveik kn< motai \menkoji 
lietuviai parūpina uiuerikie- 
ciams nors vienų skandalų.

L. Suc-

lietuvių 
atsitiki*

Demokratai ir Tautų Sąjįnga.

Pittsburghe Skan
dalas.

Visos Amerikos akys atkreip 
tos į San Francisco, nes tenai 
didžioji seniausioji partija 
renka savo kandidatų j prezi
dentus. Tuomtarpu lietuvių 
akys, skaudamos ir susigėdu
sius turi žiūrėti j Pittsburgln. 
Ten lietuvių vardų ir katali
kai katalikų vardą apklojo ga 
na gausiais purvais.

Kas ten pasidarė? \"ienas 
vietinis dienraštis sako, kad 
konsen'atyvai, kuriems vado
vauja kun. J. J. Sutkaitis. su- 

. sirėmė su radikalais, kurių va
das yra kun. M. J. Kazėnas, 
ftitų tarpe eaų daug aidoblis- 
tų (I. W. W.). Aišku, kad 
dienraštis klysta. Dar galiniu 
butų tikėti, kad kunigas veda 
konservatyvus, 1x4 kad kuni
gas butų aidoblistų vadas.'Sb' 
jau visai netikėtina.

Skandalas, sako, iškilęs ši
taip. Krūva žmonių nedėliojo 
po pietų 27 birželio 192U m. 

,. susirinko ties šv. Kazimiero 
Į parapijos svetaine ant kampo 

22-os ir Sarali gatvių. Žmo
nės norėję laikyti posėdį svo
tui nė j<*. Klelsinas neleido to 
posėdžio laikyti. Is*t ne pats 
žmonėm.* uždraudimų pasakė, 
tik pranešė per parapijos ko
miteto sekretorių, kuris ang
liškai pasirašo John Alet/jii- 
ker.

Ar tas turtingas Pittsbur- 
gli’o mėsininkus lietuvis man 
dagiui kaiIs*jo mi žmonėmis nr 
ne, t<> mes negalini pasakyti. 
Tik žmonės jį nuvijo nuo 
laiptų ir įpykę metėsi j klebo
nijų, Žadėdami apkulti ir ku
nigus.

Minia [takeliui sutiko leite
nantų John Ali ir koletų poli- 
cijantų. Tie bandė sulaiką ti 
minių. 1x4 negalėjo. Minia iš
laužė klebonijos duris ir išsi- 

; vedė kunigų. Kaikurie lamdė 
. stabdyti įniršusius žmones, Im4 

nepasisekė.
Pirmiems |M*licijnntams ne

galėjus atlaikyti minios, atlė 
kė pageliai iš Souili-Sidė* (Mi
licijos stoties. Pamalę, kad 
daug žmonių, t:e pašaukė dali 

_ giuu jMilicijnntų iš ocnt rolės 
stoties. Automobiliu atvažiavo 
įletektyvai II. Elmer A. Miller, 

‘ J. Islcr ir E. SchmerschnlL Jie 
atvažiavo pirma negu kiti pri
buvo. Minia parmušė ant >/* 
mės ir apkūlė tuos keturis po- 
lirijnntus. Iricr ir Schmcrs 
chnl|'tn|x* sunkokai sužeisti. 
Kuomet atvyko daugiau puli- 
cijantų. tuomet teko ypų ir 
žmonėms iš minins. |veikliai 
minių policija išveržė iš jos 
alradn kunisru ir nuvožė juodu 
į viešbutį Fort Pitt.

Kaip visuomet tokiais atvė-

*
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Darbas ir Demokra 
tų Partija.

Darbo

darbo 
nuvy-

Republikonų partijos suva
žiavimas Chicagoje neišklau
sė jokių organizuoto dnrbo 
reikalavimų. .Suvažiavimas net 
atsisakė oficijaliai priimti at
važiavusių Amerikos 
Federacijos delegacijų.

Tad toji organizuoto 
delegacija šiandie yra
kuri j San Francisco, kur turi 
suvažiavimų demokratų parti- 
ja.Ten ji nuvyko su tokiais 
jmt reiknlaviinnis, kokie kituo- 
met buvo paduoti republikonu 
partijai.

Niekas negali pasakyti, kaip 
į tuos darbo reikalavimus at
sineš demokratai. Bot jei de- 
juėkratai pasirodys darbui 
nuolankesni už republikonus, 
tuomet jie daug kų laimės. 
Tuomet organizuotas darbas 
stos demokratų pusėn. Tas rei
kštų, knd ateinančiais rinki
mais demokratų partija išnau
jo paliktų vadovaujančioje 
rolėje.

Keikia žinoti, kad šiandie 
organizuotas durims yra svar
bus faktorius šalies politikoje. 
Tai, l>e abejonės, žino repub- 
likouai ir demokratai. Ir kaip 
tie, taip kiti turės pajusti or
ganizuoto dariai veikimų, kuo
met įrisiubuos prieš rinkimus 
politikinė kampanija.

Organizuoto darbo vetera
nas, Sarnue! (iompers, geriau
sia tų žino. Jis sako, jog lai
kai atsimainė ir šiandie dar
bininkas nesiduos žeminti. Jis 
stato nuosavus, aiškiai apib
rėžtus reikalavimus. Gi jei Ims 
suignoruota-, kaip tų pada
riusi rejniblikonų partija, im
sis kitokių priemonių 
tikslų.

(inintu-i-ė uftlr*?, jog 
zuotas dalims ėjo ir
galiu kebu. Jis [Miduoda rei
kalavimus demokratams. Ir 
nuo demokratų prigulės toles
nis darbo veikimas.

Jri demokratai prijaus or- 
giuiizuotMin darbui, priims rei
kalavimus, tuomet tas darbas 
veiks išvien su demokratų j ai
ri i .ja. Bet jei ne, tuomet orga
nizuotas darbas skils pusiau. 
Viena dalis persimes Ridiką 
lizman, kita — steigs naujų 
politikių? partijų.

Toks darbo suskilimas gali 
daug bloga [atdaryti šaliai.

at niekt i

urmini.
*• '

eina le-

Kunigai ir Lynch.
Nepciimai mieste Dulutb 

Mina, minia išlaužė kalėjimo 
duris ir vedė tris ncįnis pa
karti, nelaukdama kibino. Mi-

(Pabaiga).
Pats senatorius H. C. Lod- 

go tam punktui buvo pritarę* 
ir dargi buvo pasakęs, 
kad ir Kongreso ir preziden
to mintis yra, jog negali bū
ti taikos, kol nesudarysime 
tokios situacijos, kad jau ne
galės pasikartoti tokia karė, 
kaip dabartinė.

Tam punktui pritari- ir ki
ti žymus republikonai. 18 lie
pos 190$ m. buvęs preziden
tas T. Rooseveltas, prirodinė- 
tiainas reikalų eiti ra talkinin
kais išvien pridėjo taip-gi, 
kad reikia žiūrėti, idant pa
žadas padaryti pasaulyje de
mokratijos pilnybę (nnaunce- 
ment abont making the world 
safe for democracy) nepasida
rytų tuščias.

.Ant tralo mnn priešai vo-l 
kiečiai 4 lapkričiu 1910 ui. ap
siėmė padėti ginklus ir savai
te vėliaus paliaubos įvyko tik 
[Misiromiant tąja keturiolika 
prezidento Wilsono punktų.

Cumniings tarė:
“At no |>oint, at no tiine, 
during no period while this 
history was in the making, 
was onc rvsponsible Anieri- 
can voicc raised in protest.“ 
Tv.

Nei prieš vienų punk
tą, nevienu laiku, nei vie
nu tarpu kol tas istorijos 
lapas buvo sudaromas, ne
pakilo nei viena* balsas iš 
amerikiečių turinčių atsako
mybės.
Ir mes pripažįstame tų fak

tų. Cummings iš jo išveda, knd 
visa Amerika, valdantieji ir 
valdomi, yra surišta tais sa
vo pažadais. “Tegu kiti sulau
žo savo žodį, kallia Cuuun- 
ings, tegu Suvienytų Valstijų 
Senatas tampu apgaviku, bet 
nei prezidentas M’iisunns, nei 
Demokratų Partija nelaužys 
žodžio.”

Visa tat yrn Inbni gražu 
kabioje, 1x4 mus, lietuviškų lai 
kraštininkų, džiaugsmas nuo 
gražių kalbų nekylu.' Ir mes 
ir visps pasaulis senai žino
me, kai! Wilsonas. yrn ne[wip- 
rustai iškalbus žmogus. De
mokratų Partija turi ir dau
giau iškalbingų vyrų. Pono 
H. 8. Cunimings’o ‘prakalbu 
taip-gi galimn [atsidžiaugti. 
Bet mes vaikai tų mažųjų tau
tų, apie kurias galingi arneri-

I

kalba, nu
sulyginti

Tikslas.

tautų sų- 
(’ummings

kiečiai taip grafini 
retume tas kalba- 
su faktais.

Tautų Sujungus

Didžiai giriamos 
jungos tikslų p.
išdeda šitais žodžiais:

“The purpto- of tbis 
league is to give notice that 
if any natiou raises its me- 
nacing hand and seeka to 
oross tho line into any othor 
eountry the forte* of civi- 
lization will be aronsed lo 
supprera the conimon enentv 
of peace. Therein lies the se- 
eurity of the vorld.” Tai j- 
ra: Šitos sųjungos tikslas 
yra duoti žinių, jeigu viena 
tauta kelia savo grūmojan
čių rankų ir rengiasi per
žengti ribų j svetimų šnlp 
knd rm!hw4rl5nu jtof*nn su
kikų ir nuslopinių beuduų 
taikos priešų. Tai ta yra pa
saulio apsauga.
Visas pasaulis žino, kad Vil

nius yra Lietuvos, ne Ijenki- 
jos, sostinė. Pono Pilsudskio 
legijonai netik pakėlė grūmo
jančių rankų, bet ir užgriebi’ 
didelius Lietuvos [įlotus: Sei
nų, Trakų, Vilniaus, Švenčio
nių apskričiu* ir patj Vilnių. 
Demokratų Partijos visatinio 

seimo pirmininkas kalba apie 
civilizacijos jiegų [įskilimų. 
M es lietuviai tų jo šnekų nega
lim kitaip suprasti, kaip tik
tai skaudžių mums, jam gal 
juokingų, ironiją urlm pasity
čiojimų. Jug mes žinome, kad 
p. Wilsono sudarytoji Versai- 
lles’e Tautų Sąjunga leido 
lenkams užimti tuos didelius 
Lietuvos plotus.

Gal demokratų valdoma A- 
merika tam europiečių milita- 
ristų darbui nepritarė. Bet tn 
p. Cummmgs’o giriamoji val
džia sudraudė National Catho- 
lic Welfare (’ooncil, kad ne
siųstų keliolikos merginų bu- 
rj j Lietuvų gelbėti tos šalies 
varguolius ir pusalkius vaike-' 
liūs.

Pirma tautinė anieriknniza-: 
rimo Konferencija Suv. Vals
tijose buvo laikyta Minneapo- 
iis, Mum. gegužės antroj sa
vaitėj. Pribuvo 800 ftinerikani- 
ravimo darbininkų iš visų da
lių Suv. Valstijų. Kalluint apie 
tlnrbų, prof. Alhert E. Junks, 
pirmininkas Amerikos ameri- 
kanizavimo Tarvhos išdė«t<’« 
tikslus konferencijos ir atei
ties problemas.

Legislaturos dvylikos vals
tijų suprato reikalingumų a- 
merikanizavinio dnrbo ir ap
rūpino įstatymus. Amcrikani- 
zavimo savaitė buvo laikyta 
Suv. Valstijose nuo pjgušės 
29 d. lig birželio 1 <1.

ItKMNbUO UKAUUZIU 
KAINOS.

■X T

m.so iu »«o 
■peciiol* elta 

po 71 C. 17.(0. 
ir 110. Juodi

Kainos kurto* pritinka kiekvie
nam ktionl uL ararantuojnme kad 
mitauplnsime Jums 10<S iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurta 
dalykai maliau negu uholonalo 
kalno*.

Vyru Ir jauno valkynu gatavi 
drnbutlal padirbti ant atsakymo 
bot noatalknukU siutai Ir ovorko- 
tal su dirlellata tr be. for fltt'ng 
Ir kitokio styliatis 
Pamatykite muau 
siutu ir overkotu 
*30. *33.50. *35.
Kultai po *<* Iki *C4. Meltftr.* ni
uo* siutai po **G iki ISO. Valka 
siutai Ir orerkotnl *4.50 ir aug*- 
Mau. Vyru kelines 14. Ir augfc'lau 
Mellnoe pusvllncs kelinei *5.50 Iki 
*17.50. Spėri Jalta nuolimtia 5% ant 
klidcvlcna pirkinio slunCiaaio J 
Europa. *

Atdara kiekviena diena Iki * 
vai. vakare Subalonita 10 vai. Ne
daliomis iki f rai. vakare.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

-------------------a

TaUtaM* raliam* M*S 

Dr. P. P. ZALI Y5 
Lietuvi* Deutista* 

1OS41 So. Mlrtil***!. Avenue

VALANDOS: • M » rakara.

KAPITALAS 
mwoo

Ik'iiktadivin.**, KrpOS 2 1920

PERVIRŠIS
125,000.00

PIBMA TAITTINt AMHRLĮ
RIKONIZAVIMO KOJOTE

RENCUA.

s Temykite Lietuviai!
; ‘ VlaieaM lutom*, kad UN1VKRHAL KTATK BANKA yra tikrai 
-jr IJeluvMka. Valatybln* įlanka, kuri vlvuda romia Tautu* ir Vaha- 

tyboa talka)n* tr kaipo tokia Ijatuvty Jataiga Airdtngai kviesta 
vlaua Uetuvlu*—AtnerlkioCiua uimegali ir palaikyti ryklu* »u 

r ‘ Muoml Banku. n«« Bankas randasi parankiausioj vi«t<>J yra atda
ras vakarais du syk anvaltSJo Įnamiu -mJHi pinigai yrn KunpU-

■ alanatal n|H*m:oU dtdtiu kapitalu Ir sumauta radimu baalrmtų 
g| reikalu patyrualų valdininku tr direktorių.

Jeigu me* neraudame savo Tauto* Ir viens kito, tai svetimi tik- 
tai namlrml* H muaų ir vilios mu* pas save vlicklaia daug prl- 

S •aduni’iaie Mptcarsmimaia kurte musu vardo kaipo Linn« >u Vantų 
nepakela Todėl visi Uetuvlal romklte savo teisingais įstaigas ir 
VaMala patyo, o ne -.retiml nandokitėa. J r

DABAR YRA LAIKAS
Nuo I IJepn* ncmuradlnmi' nuaUnnHo PERKELTI RAVO 

PINlGCS i muku ir ’llpru Banko. •
ITktankltc mv Bankine knygutę kurion Cldeiųcn* oriai kito 

mh-ato banko- Kur| J*» nruisaramiaa arba ners Jum- paranki
■ — nn- MikolcktauvUin Ir prrkdatm via** pinigu, m* mr-tm.’-iMh 

5 iiMiuriw*i ot*tc n iii v 
į, UHlMMIUrik Ulnlk unitu

(Under Statė Govemment Supermion) g DIDIUAIHIA IR UTII’HIAISIA IJETIVH FINANSINE INS-
TAJGA V1MME AMF.IUKOJK 

1*0 vaUtlkM. uiiiura5 Banko Tarias Viri $2,490,000.00
■ 1917, Kovo 3 (Dienoje Atidarymo).. .$16,754.95
■ 1919, Sausio 1 .................. 941,689.40

1920, Sausio 1 ....................  1,625,997.43
1920 Biržefio 30 / - 2,121,595.33

-lame liauk. |Muk-lit’. jUnlgu* Kalinu at-liratl anl kirki leno 
pareikalavimo mi 3-čiu nuuZtmčiv- * •

My-kltc iHuigu* ir «aiiau*^tc | IJctut* per *lg DidiiauUę A- m merilu.R IJctuviy -Vgmtnrg.

2 Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamo* Dykai, 
linuko -kyrtai: Tmipinlmo. KommUJo*. Psakoton. AjatrauikM 

nuo ugnlra. Pinlgy Ir Alpkarviu MunUnto.

IŠMAINOME kitu ša&u pinigus pagal dienos kursą. 
ILVNKINtS VALANDOS:

Pa mideliai*. Scredomla. .Ket ver
gui* Ir Pf-tnyCIomla nuo t vai. 
IKryto iki 5 vai po ploty. 
VAKAHA1S: l'tjtrnlnkals Ir Su- 
tialoml* nuo «' vai. Utryto Iki 
*:34 vai. vakare.

• ••••••••e

ĮLINKO VALDYBAI
Jm«-ph J. Elta*. Prenldont
Mm. M. AnumUeM. Vira-Pro*. 

t* and Caahlar
Jos. A Vlra-I’rr*..

IĮ Stasy* Vabuic-luuuluuk, Aaa'L 
0 Ciuihler

gm
iM

iaBaM
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M
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i UNIVERSAL STATĖ BANK
3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL 

Kampa* 33-čiog gatvės.

oioje Imvo keletas šimtų žmo
nių. Jai sustojas pas stuljjų, 
prie kurio norėjo vieną negrų 
pakurti. kunigas W. J. Po- 
wers, vietinės katalikų kated
ros klebonas.-pats užlipo ant to 
stulpo ir garsiai tarė: “Žmo
nes ! jus nežinoto, ar kalti yra 
tie žmonės ar ne. Padaryto
ji niekšyųtė, tiesa, yra bjau
rių bjauriausia, bet tam yra 
teisinas, kaii kaitini likus i muš
tų; tegu jis savo priedermę 
išpildo. Ir Die\o vardu, ir 
Bažnyčios, kuriai tarnauju, 
vardu sakau, liaukitės.”

Kun. I*. J. .Mnloney, Gero
jo Ganytojo bažnyčios rek
torius, padėjo kun. I’ouers’ui 
stalsiinti minių. Bet minia ne
klausė nei proto, nei teisy
bės, nri sužiurs: tris negrus 
pakorė be teismo.

Viri Duluth’o išmintiagiefi 
gyventojai garbina dviejų kr. 
talikų kunigų drąsų • ir pas
tangas snstahdinti barbarišku 
įprotį. Vietinis protestantų e- 
piskopalų dvasiškis l>r. A.' W. 
Ryan išleido viešų pagyrimų 
dviem katalikų kunigam, ku
riame rašo: “Garbė Rymo Kn 
talikų Kunigam, kuriuodu 
drįso stoti prieš įšėlusių mi
nių ir handė jų sustabdyti.”

duo-

nniB. 
skai-

Politikai ir mes.%
Didieji didelių, tautų ]»oliti- 

kai Rr[Mihlikoiiai ir Demokra
tai murirenka, didelius neimu* 
daro, Inlmi iškalbingas praka1 
bus laiko. Tuomtarpu jie 14- 
žiniligai palaiko bendrijų su 
Anglija, kuri kraujais aptelo 
mažų Airių žemę, jie kalini a 
pie mažųjų tautų laisvę, ku
rių vardo nenori paminėti, ir 
užtaria tuos, kprie joms 
uos kųsnio [uivydi.

Jie iš augšto žiuri į 
Būdami turtingesni, jie
tori ė«ų protingesni ir dores
ni už mus ir dėlto nekartų 
mus paniekina. Kerštas miiTTta 
hrukn į širdį pagiežom jnui- 
tnin*. Daugelis mūsiškių pnklau 
sė to velniško balso ir per- 
vcrsiiiės veikėjais tapo. Bet 
velnias turi lx>rnų gana ir be 
mus. Nedaug jiegų teturėda
mi talpinkime jas statymo, ne 
griovimo darbui.

Tie, kurie giria Versaliu*’e 
padarytų Tuntų Sujungi; neži
no kokių skriaudų jie mums 
daro. Atleiskiniė ncžiiuintienis. 
Skaudų it -liukų darbų dirb 
<iaini nepanii-ridlM vilties. Bi
jos darbas nesiseks. Viltis 
mums sako, kad Amerika su
sipras. Ji |>anpB tų kas via 
lx»ndrn K opu H ikonų ir Demo
kratų partijoje apie Tautų 
SųjuiiEB. būtent, kad ji yra 
reikalinga karėms su* t sodinti. 
Pasilaikius gerųjų bmdrp jų 
dalį Amerika išmes niilitnnv 
mų iš dabartinės Tautų S<ųjun
gos. Tada [Niitandfie jąi ir 
nirK. Tndn r>aaidxixugv ir ci
vilizacija Amerikos nuopel
nais.

/

r.

UCTlTIS
GYDYTOJA* Ui CHUUTCGAM 

oriau tr U/vaattmi Vrti
IU1 Mo. Halatrd Mr.

Ant Virtau* I ul*<-r*al Mate Bank 
Valandos nuo 14 iki 13 ryta: auo 
3 iki 4 po plotu: nuo 7 Iki • rak. 

Nodrhomia nuo 10 Iki 2.
TalatMMM »■»*• *M«

-X«■

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morg&n fetreet 

CHICAGO, ILUKOU 
Tolėjo*** YardB MM

Valanda*: — a Iki XI M ryto: 
* po plot* Iki » rak. Nadilio- 
ml* nuo 4 Iki S vaL vakar*.

r

Rraid. 1130 ln«>n>cndca<x- Bltd. 
Telefoną* Van fiurrn 241 

no A 1 DATŲ 
DiU K4 Mi liuilli

amiuiiiiiiiiiiimmiiiHHHUMitnnmimi

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp Wood 8ta

Kptvora*la ir
DtdAUam* p*a»nalmn» *mm*ml 

Viaokl* tualAHJcial. r*lk*aw Aramu 
Mat. Mabfc- tr 7»Sw**

TelephOM: Xard* 6OB

3365 So. U»Mrd HV

Turtą patyrimo 
notarių 11*oao: rū
pestingai pridu
riu liiront Ir kūdi
ki laika 11c oo.

dM<a«v. IIL

Dr. M. T. STRKOL’IŠ "
UKrvvis , ,

Gydytoja* ir <.3>irur*a* 
OflMu: 1767 W. 47th ut, 

(47 ir Vood g*L) 
VnUuidaa: 10 ryto iki I po plotu. 
4:14 Uti <:S4 vakaro Nodtiluiai* 
4 iki II rytaia.

TeL Ikmb-vord IK 
lira. 2414 V. 43rd KlrreL

TeL MeKinley 243 ■»

v.

ė

-X

................................

B . . T*L Dravar 7*41

Dr. C. Z. V eželi s
METU VIS D EN ĮIMTAS

Valandose *ao * ryto IU • rak. 
Šaradomta bud 4 lyir 4 Vakar*

4713 kO. AKUlJkNO A*WUB 
arti 47-to. Gatvėn

X
J. P. WAITCH£S 

ATTORJfEY AT LAW 
IJCTtm ADVOKATAI «M1 A *444 MMMV 

vm w. tat* «ntnrr 
t Ml, H-iMtlsut’-r <M.

------------- ------- Į 
Išmok Gerų Amatų. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj

Rak kirpėju. KI- 
rpf'Jai vtaur r«l- 
kolaujatnl. G*-

| |*y.M rtafflrtfc*. «m»U* r
me* ittgokinam* 

vį42z>w I k*loM ■»**>- 
Ci u. prityrimo*
diKMlatti** moki- 

iiautlo* Viola* u įdaro* 8(>o<IJ»lta 
Krtaafyotta Skyrių*, moluloa tri- 
gasidlim vtau*

MASTEI! SC1KKIL
IMI N. Stata Str.

Kaiujut* laAr atr. ant 4tij lab% 

.«----------------------------------------------------------

X DR. J. SHINGLMAN
Gydytoja* ir Chirurgą*
Ofisai 4930 W. 18 St,

Kaanp- 4» OooK

Tolrfona* Ocoro *444 
OOao Clo«ro 4*

KALBAME LDmHUjU
---------------------- --------------

m.-----------------------------------------—

no n u m accd 
viii vi mi uL/tvun

OfUa* SUlTfc?

KrrU M-ro Bu. II*
8PECUA1JBTAH

Moteruk y. Vyrliky. taipgi ebro- 
mlky Ilgy.

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 1 po piety, nuo C Iki I valan
da vakar*.
Nedaliomis auo t Iki t po plot.

Tolotonaa Yards 4(7

I

X 
o S. D. LACHAMCZ 

ijetcvys grahorh s 
taiMav** ku la.

K.įkala maldlla ataU*«kU. • maM 
4aitn> t'uidle algaair--'-* ‘
J3I4 M, V* n. <2>ica«t>. Iū. 

TeL OaaaJ UM.

PANFOltrC BLANKAS
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PenktmlieniR, liepos 2 1920

F CHICAGOJE
K-—    —   

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Penktadienia, Liepos 2 cL, 
Šv. P. Marijos Aplankymas, 
šeštadienis, liepos 3 d., 
šv. Ireniejus.

ĮŽIŪRIMAS MILŽINIŠKAS 
UŽ CUKRŲ PELNAS.

Daromi nuodugniausi ta*r 
dymai.

t________
Iš Anglijos per Kanadą Clii- 

eagon atvežama keli milijonai 
svnrų kubinio cukraus. Pirk
liai sako, kad tą cukrų krnu- 
tuvnininkams jie parduosią jio 
2G centus svarui. Vadinasi, jie 
patys bmngim mokėję cukrui.

P i' 1., P 3pr.,»fn' l^.r
kuroro agentų sužinota, kad 
tie pirkliai cukrui nebrangiai 
mokėję, tik po 9e- svarui. Va
dinasi, už cukrų jie nori pa
imti kuone trigubą kalną.

Tai butu milžiniškai ir did
žiai batiemingaa toks [«hiaa.

Dist rikto prokuroras įsakė 
pravesti nuodugniausius tar
dymus. Ir jei bus suokta Įma
inąs toks pelnas, didžjielniiii 
kuo ve i kiaus atsidurs apakiM- 
tųją suolan.

Nes tni butų ligšiol negir
dėtas daiktas taip baisiai plė
šti žmones.

Ulnengnjė ir Illinois valsti
joje norima atgaivinti “fair 
pri<H>" komisiją, kuri nieko 
neveikė nuturėdama komisijo 
nieriaus pirmininko. Manoma, 
jog čia bus jKiskirtas koks 
naujas koniisijoaieriua ir iš- 
naujo bus skelhianmoe įvairią 
daiktų “fair" kainos.

CARDINBLLA NUBAUSTAS 
MIRIOP.

PaliuosuoC&s žmogžudis 
CarviUe.

Kriminaliam teisme pasmer
ktas niiriop Salratore Cardi- 
nelia, kurs apkaltintas nužu
dyme saliunininko Asdrew P. 
Bovumn.

Cardinella pats nenužudė 
saliunininkd. Bet tą utliko jo 
gauja, kurios jis buv0 vado 
ir su k oriąją jis pats piena
vo apiplėšti saliuną. Ir plėši 
mo metu nužudytas tas žmo
gus.

Cartluiella buvo. mokytojas 
nepriauglią piktadariaiiti.

Teismo paliuoraotas žmog
žude Carvilie, kurs vienam 
galione, 3435 Wa!liice gai., nu
žudė Jos. Hnriey. Pastarojo 
lavonas atrastas ant rytojaus 
tušėinm lote netoliem salinno.

Nežinia, kokios aplinkybės 
prisidėjo jj paliuosuoti,.

unijoa agentas Jukuuuw»ki, 
kurs nužudė darbininką 
Reilly, teisino nubaustas 
metams kalėjimo.

0’-
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UŽDRAUSTA PIKETUOTI.

Teisinas uždmndė piketuoti 
ties dirbtuve Merit Dress Co., 
154 West Monroe gat., atrei- 
kiniuknniK unijos Intcmatio- 
nal Garmant Workers.

Kompnnijni “injunetinn” iš
davė teisėjas MoGoorty.

• erraari* • raaiiOM**

A. PETRATIS & CO.
Mohtgage Bank

REAL ESTATC INS JRANCC, 

European Americam Biireau 
aiuMi* E:*lfu* t.*.,***o»i

notahuiSas
liti U Mt1il*4 Sorai. (*>*•<« Ithmui 

TcutraoMC *ouin»«!> S|1

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

IŠ T0WN OF LAKE.

Birželio 24 d. Alumiių 1-nin 
kuopa buvo įrengus nepapras
tą vakarė!) su programa.

V’isąpirnm gražiai pakalbėjo 
kler. J. Skrypka. Jis almn- 
nams išreiškė daug gražių 
minčių.

Solo nnt smuiko grojo alunt- 
nas M. Petrošius. Jani pijanu 
pritarė pijanistė p-lė J. Skin- 
deraitė. I)u sykiu iššauktas bu
vo atkarti. Paskui solo “Leis
kit į tėvynę’’ dainavo p-lė Z. 
Jurgaičiutė. Jai smuiku prila- 

*• . -• -...tr,.., . • •

Nkinderaitė.l&ęiukta antru syk 
padainavo “Pamylėjau va
kar.” Labai gražiai išėjo.

Ant galo kallN'jo musų my
limas dvasios vadovas kun. N. 
Pakalnis. Jo .kailiu buvo rim
ta. Ragino kiekvieną nei vie
nu# valandėlės nepraleisti vel
tui, bet mpkiniiee.

Po kalbos p-lė Z. Pukelailė, 
vardu alumnų kuopos, gražią 
dovanėlę įteikė p-lei Z. Bnjo- 
rinutei, ir tapo priimti į A- 
Ittninų ketvirtą laipsnį, trys 
jaunuoliai: Z. Bajorinutė, J. 
Jesuluitis ir J. Jannsoiuis.

Po programos linksmai žais
ta.

AJumnė.
—

RED. ATSAKYMAI

J. M. p. V. J. Damašui 
Chtcago, UI. Norėtume, lud 
Mtoejaua reikale Tamista at
eitam patdfnekėti į redakciją 
prieš dėsiant laikrašti n Tanu- 
toa atsiliepimą j visuomenę.

PRANEŠIMAI.
SVARBU NORTHSIDIE- 

ČIAMS,

Pelnyčio j, liepos 2 dieną, 
Str. Mykolo Ark parapijos 
svetainėje įvyks svarbios pra
kalbos. Kalbės visiems žino
mas studentas A. Raukus. Už
tai nei vienas nepraleiskite 
progos. Išgirsite daug naudin
gą dalykų. P rakai lios prasidės 
po jmnmJdų, apie 9-tf valandą 
vakare. Įžanga veltui. Visus 
kviečia

Rengėjai.

L. D. S. Chicagos Apskr. 
kuopoms.

Praeitame susirinkime L. D. 
CTl Apskritis, iš priežastieM ma
žuma* atsilankiusią atstovų, nu
tarė sufcmkti susirinkimą 2 d. lie
pas, 1920 m., Apvrizdoa Dievo 
parap. svet. (16-ta ir llnion avė.) 
7 JO vai. vak.

Šiame susirinkime turi dalyvau
ti visą kuopą į Veikiančiąją Ko
misiją išrinkti nariai. liet jeigu 
jų nebūtą, tai kuopą valdybos lai 
užima vietą.

šisai susirinkimas bus svarbus 
rentnamni prie L. D. S. busiančio 
Seimo.

.Valdyba.

S.

DRAUGAS

X

3

LIETUVIAI AMERIKOJE.
■■■■

BALTIMORE. MD.

Čia lankėsi gerb. kum V. Mi
ronas ir laikė prakalbas. Jis 
yra tikras auksaburnis. Taip 
vaizdžiai nupasaktdo Lic-.uvos 
padėtį, kad klausantieji, kaip 
veidrody;?, ją matė ir jautė. 
Tik \ptiln, kad daugelis 1 alti- 
ųioriškių nežinojo, jog čia kal
bės gerb. svečias. Mat tik iš 
sakyklos buvo paskelbta, <* 
plakatų nebuvo atspauzdintn.

Aukų surinkta 00 dol.

Delegato įspūdžiai parvežti iš
Chicagos laike S. L. R. K.

• A. Seimo.

— Kaip-gi atrodo Clrcaga!.
— paklausiau vieno sugrįžusio 
delegato.

— Luinu prąsUu, — guu».u 
atsakymą.

— Knip tai! nustebęs klau
siu. Ten gyvenu daugiausia 
lietuvių. Daugiau negu by ko
kiame pasaulio mieste. Ton iš 
leidžiama laiknuiiai, knygos, 
kurie neša šviesą po visą A- 
nieriką. Ten gyvena jjati musų 
šviesuomenė, kuri rengia pra
kalbas, paskaitas ir 1.1. Norė
jau ir aš važiuoti į Chicagt ir 
tuo jjasinaudoti.

— Well, 
ir yra 
kml žmonės 
leidę, ne laikraščių, matyt, ne 
skaito, fttai kadi r per seimu 
vakarus: atėjo po penkinliką 
moterėlių — nė kokio gyvumo. 
Net ir tie nežinojo apie seuną, 
ku rie priešais Sv. Jurgio Imž- 
nyeią gyvena. Tai ne Baltinm- 
re. Girdi, jei ką rengiame ar
ba darome, tai visi einam, viri 
dirbam, svečius j iri i iriam, vai
ši nūn.

Bot no viskas peiktiną. Su 
vienu žmogum nuvažiavau į 
Sv. Kazimiero \’ienuolyną -- 
pasakoja toliėu delegatas. — 
Ton tai puiku. Seserys Kazi- 
merietės maloniai mus priė
mė, po visus kambarius* išva
džiojo, išrodė. Pačios darže 
dirlm, su inatikais kaupia, sto
vinėję. Visur švaru. Malonu. 
Mergaitės taip gražiai išauk
lėtos, kad net malonu į jas žiū
rėti. Gaila, knd mano dukterys 
Lietuvoje — tuojau atiduoda 
jas seserims Kaziiuierietėm* 
auklėti — užbaigė delegatas.

Ašara.

llrd. prierašas: Seserys, tie
sa, ujidirba savo daržą, bet tai 
tik inažesnyris jų veikimas, 

valandą i*o pietą, Šv. Kryžiuos 
parapija* svet. Kvivčuuni yra viri 
nariai tusirinkti, nea yra avarini* 
sUKirinkimas. Daug turime ap 
svarstyti dr-jo« nukalą. Taip-pai 
privalu uiriinokėti už mirusius 
draugus poinirtinus.

Sii Pagarba.
J. hliMOi, 1‘iiu.liiiliLii, 
J. L<j.>uyarit, l’rut. Huri.

4545 So. Wood SL ,

t
gid ten 
veikiama, 

surugę.

ta< 
bet 

apsi-

Ccrirjoei gie-dorių draugijos 
mėnesini* aunirinkimas lie
ti. bažnytinėj svetainėje, 8

18 T0WN OF LAKE -
Pusmetinis suririnkinuut <lr-jo« 

Šv. Agotai* Motorą ir Paną bus 
nedėlHij, 4 <1. liepos, 1920 m., 2 
valandą po pietą, šv. Kryžiam 
parapijos svetainėje (46-to* ir 
AVta'd gaivią). Visut narės malo
nėkite Miririnkti, nes yra labai 
svarbių įeikalų aptarti.

Valdyba

Av, 
įvyks 
JKJK 2 
■va!, vak.

M.doni-sitc akaitlingi gitdoriiii 
MiKirutku. nta turinn daug svar
bią pnuttšiiną ir pakalbėti apie 
ateinantį i»vaxuvimą.

Voidgiii

Rubsiuvių unijos 269 akyrio 
pusuiotiiiui susirinkimas bus pėl- 
nyfioj. liepos 2 d.. 1WO Bu, unijos 
salėj, 1564 N. Robcy str., 7 JO va
kare.
* PASARGA: Susirinkimai bus

Draugija Šv. VmceuLo Fereren 
io laikys savo pusmetinių susirin
kimą m-dėlioj. lupos 4 diena 2-rą

UK vieną syx| pirmą peuiyetą 
mėnesyj. Nariai būtinai kviečiami 
j Šį suririnkimą. Bus daug svar
bią reikalą.

F. Juosapavi&a.
1S47 K. Wood St

---------- ------------------------------ K 
Pirmutinis jų durims mokinti 
ir auklėti. Tnm jos jinšvenčia 
viną savu laiką ir jiagaa.

I

LINKSMAS DlitilR^AC DIDELIS rlnilBIlAdA’
PRANEŠIMAS.

Dėl pabrangimo spaustuvės 
reikmenų, o ypač popicros, 
“Draugo" prenumeratą pake
liame.
Chicagotje ir Užsienyje-:

Metams............v... $8.00,
Pusei Metų .............. 4.00.

Suv. Valst.
Metams ..........................S6.00
Pusei Metų .................,3.00

Pavieni numeriai po 3c. .

MŪRINIS NAMAS UŽ 
SS,500.CD

Baltu spaustu piltu namas. 2 
fintai, 5 ir 6 miniai. Garu šildo
mas. 2, garinei pečių. 7 pėdų bei- 
seaientns. Kieto medžio ]mdlaąca, 
durys ir Vėliausias mados intaisi- 
mni Tuilctnosc porrclcnes pndla- 
gus, sinkus, vanos, ir sienos. Gra
žioj apygardoj arti bulvaro ir 
Shcrman parko 5520 S. Elizabctii 
St.

Mes turime ir daugiau namu, 
gražiose apygardose. Norinticjc 
pirkti namą, kreipkitės pas

ZOLP & BARČUS, 
4547 S. Hennitage Avė. 
Tel. Yards 145 Chicago, Dl.

k«

Rengiamas

Liet. Darbininku Są-gos 20-tos Kp.

Nedelioj, Liepos-July 1920
BERGMAN'S DARŽE

Riverside, III.

PRADŽIA 10-tą VALANDĄ RYTE.

—■

(ierhinmi, darbininkai ir darbininkės, mes dirbame prie įvairių užsiėmimų per 
ištisas suvaitos surukusiame mieste, n sulaukę įiedėhlionio, lieabejo, važiuojame kur 
į laukus ant tyro oro praleisti laiką. Tai sulaukę 4 dienos liepos visi važiuokime j 
darbininkų parengtą pikniki}, kus visi svkiu galėsime linksmai praleisti laiką, ant 
tyru oro, priv linksmos muzikos. ‘ . Kviečia LTET. D. S. 20 KUOPA

II

T

Didelis Metinis PIKNIKAS

VASARNAMIAI ANT
BANDOS.

Kurie rengėtės unt ilgesnio 
laiko praleisti )>usiLsio (vaku
rijų) dienas, o labjausia iei- 
niynos, tai gulite gauti pui
kių vasarnamių (Cottages) 
arba pavienių, kambarių ant 
jau senai Lietuviams žinomos 
(Leniont s Reaort Fanuos, So
dus, Mich.)

Vasarnamiai ir pavieni ka
mbariai pa>>i randuos su lovo
mis, — valgius patys turelį 
pasigaminti. Visokie valgiai 
— mėsa ir groc-cmė — yra 
pristatomi ant vietos koz.nn 
diena, per buferių iš Benton 
Harbor.

Norite platesnių žinių, 
džiu rašyti pas

A. J. LEM0NT. 
Lemont's Resort Farm,

Sodus, Micliigan.

mel-

ANT I*AltI»AVIMO
Grųacrnt-. tw<*J vietoj. Prteiartia par. 
darinio aavlninkaa valiuoja | laattura. 
IMI S. l*aulit^ Nr. Clildigu. III.

PAI<sll>ro»A
> Autoinobllal: viena* H ardymų. an
tra* vudbu tri'kaa genu prie inaiu

H ^7T?**'? e**** *** J^*'**** /Jaolėdaam
matyti vakaran* n»n> s Ik! 10 vaftme 
3138 S. lxmr Avc.

Anl 3-<tų luta*.

i'AiuiiDron t AiTOMoini.it h. 
IMU t paaaenrtr nauji** Maga* Nau
ji .tajarial.. plgiauala* vigam inieate 
*4T».M.
IMI W. 4*lii SU.

l’tuiiic Yard* 7133

r

I
2:

------  Parengtas ------- 
CHICAGOS LIETUVIŲ PAŠALPOS KLIUBO 

Panedėlyj, Liepos 5, 1920
NATIONAL DARŽE, Riverside. HL

Pradžia 9 vai. ii ryto. Įžanga 30c. ypatai
Taipgi MrAingul kviestame vl*u» jaunu* ir m-nit* at Ktlankytl unt niunų dblrllo pikniko, no* bu* virtiną U 

pulklHUHlų piknikų. Jaunieji prie grru* mu-ikua galėsiu grožini |*a*>l*oktl. o wnv*nlrjl lyra oro pakvio- 
puotl. t* tuo* vt*u* »vrM.‘iu« lUcgniiėilInaltuc. Kvivėia KOMITHTAS.
FASAKGA: 1- italių mlrato tinkite Irtlta Laru-. Iki 23-ro*. nuo 33nw iki La (.rangi-, o lai G range
iki |»nl įtariai.

%

3 t 3 3

PAIEŠKOJIMAI.
Patarimu brolio Zigmonto 

la-rgo. IKU-Iiui Suvalkų rodyta**, Mn- 
rljainpolė* apskričio. Šunaky vnlAC. 
Nukalės kaimo, ikvuilavo Ii Mutu
rus UJO. paskutiniais laikai* gyretn. 
Clerolande. Obln Ka* apl* ji Mau
tų ortui Ji* pat* lot ntriUntikla j 

KAVNATAVICtVN,
Vokiška gal ir, A. J. arba ltciMiga- 
ia sUrtira Viršininkui.

ZIGMONTt I STE.VItElUai.

Stnn-

Pnlrikau bui'ertau* mokanCk, IM.U- 
vlAkul ir lenkiškai. AlaUuukite: 

A. S.
13300 S. laticruld Aie.

1 W<-*4 Pullnian. III.
Tr-lrfunai. Pnllmun Mitai.

HEIKAIANGAS
Geraa Ir tciolngiu Imagu* priaddi-U 
prie gerai apmokamo blanio. Savi
ninką* Savininko* blank* nori eiti 11 
dldt-an) blxn| a* vienaa negalėdama* | 
atpirkti, reikalauju telMuga puainlnko 
a* garai ■upraatu t« būni pueinlnka* 
gali būti vlaal pritirta* darbininku*, 
pinigų turi lurrtl ina31au*ta HCHI.OO.

Kreipkit** pa*:
T. A. 1J.

3143 W. 43rd str. Cbkagu. IlL
Valanda* mui S iki *:3o vakare

VOMEt ANO GIHJjB for Ilgiu. 
Tsuan work. Ponmuicst poattUm.
lx*orncr» atari ai II B. w<mk. K*pe- 
rmeod bindrry giria make ISS.SS per 
*Mk.

Kntrane*. Iioor 40.
Jotui F. Cunrv Co- **1 K Grand ate.

Jum K S. IV).

REIKALINGI LEIBERIAI 
Gera alga ir bonus. Atsisu
kite:

WEBT£Kfl rftLT WŪŪAB 
4115 Ogden Avė.

22nd ir Crawford Avė.

Karaliau Tucovifienė Ii Kauno 
miesto (Vytau* pro*- No. Ii) liu
ku novo Suktom Ono* BtallnrJUrne-■«, 
ryvcouno* HorbcMcr, N. Y. Nurth 
•tr. >14 C. 8. Amerika.

Pratau kiti; lalkrnit'ni poravau*, 
ilintl t

bu tikru pagarba.
Karai Ina TurrUtfrtA

.Kaunas •
■ na Vytautu prc»p. No. 1&.

Ustuva.

3 3

Pirmas Milžiniškas

Automobiliai
parsiduoda nauji ir 

vartota.
<a»h arirn ant H*i«4O JUM**

1S|4 "Narh' ? paaaonger
1*11 "Ovcrhind" L p***«ing>-r 

medui »»
1*1* ‘Ytudobakari* T pa*a*t*g 
1*1* “H**ne«" 5 pma*nm>r ir 
kHokiu tMirtumų. ViM^ ąvragi 

• • VX-

X

v*-«. e*.*.. __ _________ _
• ••• •••» ••%-***■• • •• e—— —j -n**#*
rausą ranbalrtiLliu

hJj* ANOHOR (Ikaras)
Jeiga Anl pakrito nAr* raitbOraltlio Ikaro, tai Ji* nAra tikra* h taa tokio 

tin^mkilo. Vito** aptinka** pr> 3aa ir 70*. Taipgi galima gauti pa* iMirbejna: 
F. AD. RKHTEK & CO., J2u-W0 Bros4way, Ncw Yortt
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I PIKNIKAS
Parengtas

LIET. PILIEČIŲ DARB. PAŠELP. KLIUBO

Ned. Liepos 4, 1920
NATIONAL DARŽE

RIVERSIDE, ILL

Pradžia 9 vai. ryte

Aiuomi kviečiame visus atsilankyti į niusų pikniką, 
kaip jaunus taip ir senus, o busite pilnai užganėdinti.

Kviečiu visus

KOMITETAS.

■
)

PASTABA: Važiuojanti j pikniką, imkite Žiro* kit
au* ir važiuokite iki l*a Grange, o Iji G range iki daržui

DR. CHARLES SEGAL
P<vV6lė uuo ortas po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
SpmtaUMa* dltoių. moti rų Ir Vf- 
rų ligų

Valanda* nuo 1* Iki lt lJrytn; nuo 
3 Iki b po etatų: nuo 7 Iki •:** 
vakare NedHlomIa 10 Iki L

Telefoną* presri 2MM)

X'

£■■■■■■■■
■
■ V. W. RUTKAUSKAS

ADVOKATAS
Ofbaa ittdndratyj:

South La Šalie Street
Kimtarli 331

Tel. Croual 83*0

29
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Vakarais, 812 W. 33 St.

Trl. Yardi 4*M

...it^.- n- •—

AiTOMoini.it
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DRAUGAS

T

KAIP TK IMT L AIKA 4™s 
Dar ne per vėlu! Kaip tik j laiką gauti geriausią drabužių 

' pirkinį ' visoj Chicagoj! Tiesiai iš musų didžiųjų kriaučių Šapų 
-- vakar mes gavome didžiausią lotą vasarinių siutų, kurių jus dar 
nematete.-O verte—apie tai nėra ką kalbėti!
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Plonos Vilnos Siutai už kuriuos mokėsi $25 atrodys kaip $50

Liepos

«

Mes tikėjomės kad gausime juos savaite atgalios — bet dabar kaip tik surprizas ant 4-tos. Jie buvo specialiai dirbami kad Čika

ga atidarytu akys anl šio DIDELIES VERTES išpardavimo šių 1920 melų! Kų-gi bedarysi — nors beliko liktai 3 dienos prieš švente. 

Ateik anksti! Pasirink geriausius drabužius! Exlra klerkai jums patarnaus — extra kliaučiai kurie jums padarys reikalingas pataisas 

— ir užtektinai siutu aprodyti 5.(100 vyru |x> $15 ar $25 tarpe šios dienos ir subalos vakaro! *
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Gvarant. tikri $25 Palm Beach 
Siutai, Mohairs, Cool Cloths

• Kasžin kiek tūkstančiu vyru Chicagoj pasiti

kėdami garsinamu balsu “Išpardavimas — 

Išpardavimas.“

— pasiskubino prie šaukamojo išpardavimo,

— tikėdami, laukdami pamatyti kas buvo 

jiems prižadėta,

— o paskui sugrįždavo tuščiomis rankomis — 

Imi jokios vilties. Kasžin — kiek?

Ypačiai tiems vyrams mes užjaučiame kad 

jie tapo apviltais.

Mes sakome ta iš patyrimo kad labai daug 

vyru sugrįžę nuo tokiu išpardavimu daugiau 

tiesiai kreipiasi į musu krautuvės kurios ran

dasi anl antrųjų lubu ir visados lieka užganė

dintais su musu gvarancija geros VERTES 

drabužiu.
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Gvarantuoti $35 iki $45 Vasari
niai plonos vilnos F & C Siutai

Skirtumas tarpe musu krautuvių kurios ran
dasi visoj šalij nuo judu iki juriu ir kitu pa 
prastu krautuvių — yra visiems aišku.— 
skirtumas gavime geros vertes drabužiu — 
taip pat visiems aišku. Paskaitykite žeminus 
paduotas penkias priežastis, kodėl mes ga
lime taip pigiai parduoti drabužius
met žinosi kodėl musu krautuves gaunama 
geros vilnos drabužiai už daug žemesnė kai
na negu kitur. Persitikrinkite — o tuomet 
liktai mastysite apie VIENA varda, kuomet 
mąstysite apie gerus vertes drabužius — tai 
Foreman fic Clark.

o tuo*

1. Musu krautuvės randasi ant Antrųjų 
Ubu.

2. «sU»poi&e $497,678.00 per aehu 
raudos.

3. Mes turime dideliai kriaučių šapas.

4. Paprastos krautuvės — be jokiu pa* 
gražinimu.

5. Casb business — nėra kredito pralai- 
- mėiimu.

N.W. Cor. Statė andJackson
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