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Taip tvirtina premjeras Lloyd
George.
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NDO LIEPOS 1 D. "DRAU
GO” PAVIENI NUMERIAI 

PARSIDUOS PO 3C.

A. D. FEDERACIJA EREI 
PIASI Į DEMOKRATŲ 

PARTIJĄ.

Paduoda visą eilę reikala
vimu.

Graikijai bus duota laisvė
Turkijoje

DELEGATAI SUVAŽIAVO Į 
BOULOGNE.

Graikija nori Armėnijos 
mandato.

- I
Boulogne, I’rnncuzijit. birž. 

22. — Vakar specijnliu garlai
viu iš Folkestone čia atkelia
vo Anglijos ministeris pirmi
ninkas Lloyd George su Pran
cūzijos ministeriu pirmininku 
Millepuul. Su jiedviem atke
liavo maršalas Foch, Prancū
zijos finansų ministeris Mar
sai, Graikijos ministeris pir
mininkas Vrnizelos ir visa ei
lė jų patari*jų.

Paskni pavakarėj atvyko 
Italijos ir Belgijos delegatai.

, Po Hythe konferencijos.

1 Anglijos ir Prancūzijos pro-1

Nauja Lietuvos Ministerija
<*ka>; finansų — Galvannns-’ 
kas; teisingumo Karoblis; žy
du reikalų — Solo vėlei kas; 
gudų Semaška; Stulginskas 
eina prezidento poringa*.

Gaisras Kaune, sudegi* 150 
namų; <lar trlsslcga.

Ruimui. .

KAUNAS, 20 BIRŽELIO.

Nauji Lietuvos ministerini: 
pirmininkas d-ras K. Grinius, 
'viilrtus reikalų -- Skipitis: 
užsieninių J. Purickns; knis
to a|Hnngos Žukas: ngriknltu-

Trečioji S. L. R. K. A. Seimo 
Diena

Montreal, Kanada, birž. 22. 
— Praeitą šeštadienį pašiltai- 
ge ria kasmetinis 
Darlm Federacijos 
mns.

tV, •> * ..?

Londonas, birž. 22. — Mi
nisteris pirmininkas Lloyd 
George aną dieną konforavo 
su geležinkelių dnrbininkų de- ... • • Ivgncijn nlb<‘tn*i apie muii- 
tinui Airijon kariuomciu*x ir 
amunicijos. Nes daugelis geli*, 
žinkeliečių priešinasi t<*kiai 
vyriausybės politikai.

Pasikalbėjimo metu minis- 
teris pirmininkas |»reifikė,. 
jog Anglija nekunmet nesutiks 
pripažinti Airijai nepriklau- 
somyls'*x: Gal tik tuomet pada
rytų, jei butų visiškai kokio 
nors priešininko parblokšta.

Ministeris pirmininkas Bri
taniją išlygino prie Suv. Val
stijų. Sakė, Suv. Valstijų pre
zidentas Lincolnas verčiau ap
siėmė panešti didžiausius žmo
nėse nuostolius ir jamkerius 
metus vesti karę, kaip pri;*a- 
žinti kokią nors nepriklauso
mybę pietinėms valstijoms. • 

Taigi ir Anglijos vyrinusy- 
lx» Airijos klausime no kitaip 
gali elgties.

\ ________________
SIUVĖJŲ UNIJĄ NUBAU
DĖ 5100,000 ATLYGINTI 

KOMPANIJAI.

KODĖL?
Pabrangus spaustuvės reik 

I menims dvigubai, 'o poperos 
I kainai iikiulm* ketnrissvk tiek 
kaip buvo prieš melus, ar pu
santrų, leidimas dienraščio da 
rosi sunkiai pakeliama našta, 
šimtai laikraščių, tvirtesnių 
fiaansiikai už lietuviškus, jau 
sustcęo ėję.

Kad palengvinus išleidimą, 
priversti esame pakelti pavie 
nių numerių kainą, o taippat 
reikės padaryti ir su prenu 
merą tą.

Daugelis pačių musų Gerb. 
Skaitytojų apie pakėlimą kai
nos mums priminė nekartą.

Tai darome.
“DRAUGO” ADMINISTR,. 

tiiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 
“SAUSIEJI” SU “ŠLA 

PIAIS” TURĖS SMARKIĄ 
KOVĄ.

Amerikos 
siivažinvi-

m\ linui 
prezidentas Gompers su kitais 
vykdomosios valdybos nariais 
kuoveikiaus iškeliavo IVasliin- 
g tonu n. Iš ten važiuos j San 

I Francisco, kur tomis dienomis 
! atidaromu demokratų partijos 
konvencija.

Tni kanveneijni bus paduo
ti Federacijos reikalavimai su 
prašymu jimlėti juos savo pla
tformom

Ileiknlnvimai yra tie:
Kuoveikiaus ratifikuoti tai

kos sntnrtj.
Paimti vyriansylH*s valdžion 

geležinkelius ir demokratiniai 
juos operuoti.

Patvarkyti liiilžpelnius ir 
pnpiginti pragyvenimą.

Duoti pilną teisę darbinin
kams streikuoti, pnnuikinti 
priverstiną arbitraciją ir prie- 
šstn*ikin»* jstntvindai'vste.

Nesimaišyti j Meksikos rei
kalus.

Indorsnoti Airijos respubli- 
ką.

Duoti, teisių kolrktivinm <lc- 
rėjinmisi.

Padidinti darbininkams ūž- 
nmkestis, kur tas reikalinga 
pragyvenimui.

Sutrumpinti dienos darbo 
valandas, jei tas hutų reika
linga atsiradus bedarbiams.

lijos ir Prancūzijos kariuome
nė ir karės laivai. Konstanti
nopolį ir Dardančius rengiasi 
nžpulti turkai nacijonalistai.

Išreiškia pasitenkinimą.

Atkeliavusieji čia premjerai 
išreiškė pasitenkinimą buvu
siąja savo konferencija HytJie.

Ne premjerai sako. lx?t iš 
Hythe* informuojamu. jog IJo- 
y<l George su M Neranda išnau
jo pilnai sutikusiu klausime 
atlyginimo nuo Vokietijos ir 
tos šalies nuginklavimo.

Aitas klausimas visgi galu
tinai bus aptartas ir išrištas 
ėia alidnoj konferencijoj.

Nori Armėnijos mandato.

šiandie abelnoj konferenci
joj Graikijos • ministeris pir
mininkas Venizelos Graikijos 
vardu formaliai paduos, pa
niukiną, knd Armėnijos man
datas butų pavestas Draiki jui. 
Be to^ Venizelos paduos visą 
eilę sumanymų, paliečiančių 
Turkijos likimą.

šitoj konferencijoj bus ap
tarti ir kiti Europos klausi
mai, ypač Rusijos padėtis.

Italijos užrubežinių reikalų 
ministeris grafas Sforza pa- 
reikaluus, kad iš Vokietijos 
atlyginimo Italijai butų ski
riama ne 10 nuoš., 1x*t 20.

įinjeru su aavo patarėjais už- 
vakar turėjo konferenciją Bri
tanijos miesto Hythe. Po tos 
konferencijos jiedu 
vaus a1x*lnoj visų 
konferencijoj.

Sulig gautų ėin 
formacijų, premjeru nuspren
di duoti Graikijai pilną mili- 
tariuę laisvę Turkijoje.

NutartU imties visų galimų 
priemonių ginti Konstantino
poli *r Dardanelius. Tani tik
slui bus sukoncentruota Ang-

ėia daly- 
talkiuinkų

vakar in-

MESOPOTAMIJA BUS KA
RALYSTE.

Londonas, birž. 22. — Laik
raštis Daily Express praneša, 
jog Anglijos ministeriu kabi
netas nusprendęs Meso|>otnmi- 
ją jiakeisti karalyste.

Anglijos kariuomenė ten te
einu* pasiliksianti keturis me
tus.

Laikraštis reikalauja, kad 
Anglija kuoveikiaus iš ten at
šauktų kariuomenę. Nes tas 
šaliai brangini atsieina.

WATERBURYJE KARĖS ‘ 
PADĖTIS.

Kompanija gavo nuolatinį 
‘injunetion.”

BIRŽELIO 22. 1920.

Oiirago ir pricmicsftsi. — 
fijnndic apaintaukę; rytoj gražus 
oran ir vi* rtor v<vu.

Vakar ntnėenumit tvmpvniturn 
buvo 62 laipsniu.

PINIGŲ KURSAS.

Waterbury, Conn., birž. 22. 
— Vakar ėin paskelbta karė< 
padėtis jmi įvykusiu didelių 
riaušių, kurių, melu vienas 
streikininkas nužtid/tas ir du 
poliemonu pavojinga* sužeistu.

Scovill Manufacturing V). į- 
staigiu darbininkai streikuoja, 
i aka r po pietų kelių tuksuui- 
čjų darbininkų mini? ties iš
taiga susikirto »:n ;x*li>ija. 
Prasidėjo kraujo praliej*mas.

Miesto majoras k r ei j h*-i j 
valstijos gul*ernatorių. Gul»/*r- 
natorius Holcomb tn*>jaus pa
šaukt* kari-s tarnybon tris k»m- 
paųym, vielos milicijos ir vie
ną kompaniją su kulkai ai
džiai*.

Šiandie gatvėse patruliuoja 
kareiviai.

Rochester. N. Y., birž. 22.— 
New Yorko augščiausiojo tei
smo teisėjas liodenlx*ck aną 
dieną paskelbė indomią ištar
mę, atkreiptą, prieš siuvėjų 
organizaciją A ma 1 ganui t ed
Clothing Workens of Amorica. 

šita itarbininkų organizaci
ja Imvo pikčius! kovą prieš 
Michaels-Stern Clothing <’o^ 
katra buvo atsisakius pripa
žint i uniją ir sulig unijos rei
kalavimų apmokėti samdomu* 
darbininkus.

Susiaurėjo tad kompanijos 
reikalai ir kompanija j atda
vė teisman paminėtą ilnrbiuin- 
kų organizaciją.

Paminėtas teisėjos nultaudė 
organizaciją. Išdavė ištarmę, 
knd ji koinjMihijai užmokėtų 
*100,000 atlyginimo . Be f n’ 
kompanijai išdavė nuolatinį 
“injtmeftan,” kurie
draudžiama darbininkams,ko
ki uo nors budu kenkti kompa
nijos reikalams.

Teisėjas ištarmėje jmreiškė, 
knd ta darbininkų organizaci
ja yra savo rųšles monopolija, 
priešinga šalies įstatymnniM.

Kartus susirėmimas turės į- 
vyktt demokratų konvencijoje.

San Francisco. Cal., birž. 22. 
— Čia veikiai prasidės naci- 
jonalė demokratų partijos kon
vencija. Iš prieškonvencijinių 
susirinkrrntT ir v pasitarimų 
pramatomn, kad konvencijos 
betų jiakels smarkią kovą 
“sausieji” su “Slapiaisiais.”

Frakcijų lyderiai išsitenki- 
na tuo, ką yra nusprendęs 
augščiausias teismas ir neno
ri kalbėti 
rasas gali 
klausime, 
atmainas.

Bet žinomas \Villiam Jenni- 
ngs Brj’an su savo šalininkais, 
sakomn, pareikalausiąs parti
jos platformos padėti aiškų 
pirciškimą, kad ]*artija stip
riai stovinti už svaigalų pra

apie tni. ką kong- 
padaryti svaigalų 

kokias gali įvesti
kibiriją ir esanti priešinga 
kokioms nors atmainoms tame 
klausime.

Tai-gi iš to ir galės |uil.ilti 
smarkus susirėniinias.

Suvu keliu, čia tariasi ir or- 
ganiztiojusi kaip, “annsieji,” 
taip “šlapnyi.” kaip tie. t"ip 
kiti smarkiai veikia.

«

THINGS THAT N E VE R HAPPEN
B> GENE BYRNES

DAUGIAU RADIKALŲ 
DEPORTUOJA.

•Svetimų vieipatijų pinigų ver
tė mainant nemažiau $25,000 bir
želiu 21 <L buvo tokia sulig Mer- 
ehanta Lena & Trnzt Co,:

Anglijo* sterlingų svarui $3.09
Ltetavos 100 auksinų 
Vokietijai 100 markiu 
I<cnkijos 100 markių 
Prancūzijos ui J dolicrį 
ftvcicarijo* už 1 ilolterį 
Italijai už 1 dol.

2.68
2.68

67
12 tr. 57
5 fr. 47
16 L M

Neu* York, birž. 22. — Anų 
dienų vienu garlaiviu iė ria 
deportuota dnr visa- eilė vi-New York, birž. 22. — Už

ėjus probibicijai, šia suardo-1 šokios rųžies radikalų, negei- 
nia Bacardi kompanija, kuri 
išdirbinėjo rūmą (araką). Ka
dangi kompanija neturi pini
gų atlyginti savo šėrininkams, 
gi svaigalų turi apie 36/00 
galionų, nutarta visiems šėri- 
ninkams atlyginti svaigalais. 
Teismai tokį atlyginimą pri
pažino legaliu.

stinų šiai šaliai.
Jie visi buvo sugalx*nti čia 

iš Oregono, Californijos,* įdu
bo ir illinois.

Sekančią savaitę, sakoma, 
bus išgabenta dar.daugiau.

Sesija tapo atidaryta lygini 2:3n po pietų, l’-nns Virnkuą 
perskaitė protokolus imlios dienos popietinio posėdžio ir 
suimtos priešpietinio, čia pat tapo juitaisyti kai-kurie dalykui 
ir pavardės netaip Įrašyti per greitumą.

Po to, buvo rinkimai j komisijas. Teismo komisijon im 
rinkti; kun. Kcmi’-sis. pp. Krušinskns, l'nitkus ir Tu
melis. Literatiškon komisijon: pp. Vinikas, A.leksis ir durna,; 
l^ibilarylms komisijon: pp. Janušauskas, Šiaučiūnas ir Ja
kaitis. Atstovai į Fedunicijos tarybą: kun. Kemėšis ir p. V’a- I 
siliauskas. H.|W|

‘Dideli ginčui ]ni kelis kartus atsinaujino dėl mokesčio pri-j 
• įėjimo, iškilusio iš influvnzos ligos. Gnlv'inni pripažinta, kadi 
mokestis reikėjo jmilidinti. idant prisitaikius prie Suv. Vaisi, j 
įstatų. Seimas sutarė pavesti kuopoms, kad jos išrastų laidus, i 
kaip galima butų Susivienijimo npdrnudos kapitulą pakelti 
iki valdžios reik n linija mos augštmnos. neuždmlant mokesčio j 
ant narių. »

Tolinu ėjo daugybė įvairinusių sumanymų ir įnešimų., 
Kaikurie pasirodė esą priešingi konstitucijai ir neturį tiek . 
kuopų paramos, kiek to reikia, kml galima butų pradėti kim
šti turijo< mainymą. Toki simmn.vmni liko nepripažinti. Jų ; 
Imvo šŲie: «) valdybą rinkti referendumu; b) duoti ap- i 
skriėių drlegntams bnlao teises: c) ant poliso nežymėti, kam I 
paliekama pomirtinė; d) panaikinti vieną ligos liudijimo 4 
blanką. Nepripažinti-taip-gi sumanymai leisti vaikų hiikraš- ■ 
fj ir neminėti moterų amžių organe.

Priimta pageidavimai: a) kml centro s<*kretorius prn- I 
nirštų kimjms sekretoriui atvirute, knd nario susjiendavimM 
Ims pagarsintas organe, b) leisti kitiems metams sieninį ka-1 
lendorių tos pačios rūšies, knip šiemetinis, <•) rūpintis Su- 
“ivirnijimo rnrteravimu MassnrliuseŲs’e ir kitose valstijose; 
*1) dokum«*ntuose vengti vardų familijariškiiino. ty. nerašyti 
Kazys virtoje Kazimieras, Bariu* vietoje Barbora ir H., c) 
apsieiti be samdymo asmenų, kurių juržiuros priešingos kata- 
likvstri. \

* * J

Garažo pardnvilnas arba ntnmnivimas juilikli viiIiI.vInm 
nuožiūrai ir įgalioti valdybą tą garažij parduoti jei išras nau
dinga.

Sutrikta (uistabų organo redaktoriui: a) kml kuopų pra
nešimus ir protokolus gerbtų ir neatsisakytų jų talpinti b? 
svarbių priežasčių. I*) kml nrvėliptų kon*s]Mindeneijų, v) 
kml priimtų Susivienijimo eeitnuom*, dalyvautų juose ir gau
tų kelionės išlaidų grąžinimą. *1) knd saugotus! įždsti vei
kėjus, r) kml necenzuruotų dvasiškojo vadovo straipsnius 
pri si n iičia m us į Inai tikrą laikraščio dalį, vadinamą ‘‘I)va- 

6 U, IJ , ••r turi U.

Išklausytas šv. Knzimiefo Seserų prašymas prailginti <•- 
sanėią skolą ir sutrikti mfują paskolą. Sutarta jHivesti tą val
dybai, jei ji išras užtektinai i*inigų. Kitus pašalpų prašyiunz 
pavesta taib.iniybės koini-ijni. .. i

Sutarta, kml seiinns butų ku- du metu, ir kml artime** 
nysis įvykių Wilkes—Jtarras’e, nors Clevelnndn atstovai la
bai norėjo, kml artimiausius Seimas butų pas juos.

Knygų jmržiurėjimo koniisija iš*lnvė savo raportą, knd 
knygas, užrašus ir skuitlim*s rado tvarkoje, kml knygos Su
sivienijimo turtą rodo taip, kaip jos jinrodvtos sekretoriam*. 
ir iždininko raportuose.

Aplraudos fonde .... 
Vaikų skyriaus fonde 
Pašalpų fonde ...........
Našlaičių fonde .........
Ijčšų fonde...................
Atsargos fonde ............

■

...$142.727.74
........ 9.480.10
... 2.3,.'«8.60:
............52Wi

.......... 9.73(1.32

...... 10306301

i

PIRKITE KARĖS TAUPY- 
MO ŽENKLELIUS (W.8J.).

NEKUOMET TAIP NĖRA.
— Taip, ai sulaužiau sužadėtuves su tąja mergina. Nes 

pavyko patirti, kad ji yra turtinga, turi perdaug pinigu.
man

1

Jvairaus turto
196.658.7G
. 8354.40
—ZT7ZT“ iViso labo.............................. .*2th’Mil3.16

Nuo 1 Birž. 1918 m. iki 1 Birt 1920 metų A. Metuvių R. j 
Katalikų Susivienijimo turtas priaugo 76,532.57.



KAT.MJRV DIEK Ramu

“DRAUGAS” 
kltediom kbkjTTU □rxUldlcolu.<.

PREVVHERATOS KAIS A; 
■UCAG4M at ViSlIJTYJE:

bl.K^m* ..•••••■ •• *,^ SS.00
PUM-1 Melų

ITT. VAIAiT.
Midų u.* s&.oo
ru*C'l Metų •••••••••«•••. 3.00

Prr*unicr»ta mokosi Ukalno. 1x0- 
uu •ksltoal nuo uiairaAyruo dteno* 
i* nuo Nauju Metų. Norint permal- 
lytl adresų fiaada roikla priAlŲKtl tr 
ecaa adreaa*. Plnlra.1 cvrlaUAta alu
ti lAperkcrat kroMoJr ar ciprono •'Mo
ki Ordar" arba Jdcilmt pinigu* j 
Miamotų laiMų.

W. 46th SL Chicago, UI.

DRAUGAS
.

Antradienis, birželis 22 1920

‘‘Draugas” Publishing Co.

(«*/

teisėtų priemonių savo teisėj* 
apginti. Kėtalikni nesipriešino 
valdžiai, kndu tų norėjo įkurti 
mokyklų, bet kuomet tose mo
kyklose imta mokinti bedievy- 
bės, tuomet katalikai atsime
tė nuo jų.

Iš p. Boyam’o liudijimo pa
sirodė, kad p. Lind rasi* apie 
Meksikos dalykus nežinoda
mas jų. Datig visokių niekų a- 
pie Meksikos katalikus pri
pliurpė ir j> AVilliam Butlcr, 
Amerikos protestantų misijų- 
norius. Tas ponas sakėsi ma
tęs mumijų asmenų, kuriuos 
nužudė inkvizicija. Tuuintarpu 
tai buvo lavonai trylikos vie
nuolių dominikonų mirusių «n- 
vo vienuolyne ir jMilaidotų vie
nuolyno kapuose. Mat vienuo
liai savu nabašninkaius buvo 
pasistatę sienų su skylėmis, į 
ktirin* įdėliai......... ’.................
mirėliam ir užiuuryduvo. l'-nui 
Butleriui pasirodė, buk tai 
gyvų užmūrytų lavonai. P-nas 
Byam Suvienytų Valstijų Se
nate išrodė ir p. Butlcr’io ne
teisingumų.

Jeigu Suvienytų V’n's jų 
Senatas davė progų p. Bvam’- 
ui sugriauti pp. Lind’o ir 
Butlor’io dnrlių, tai matyt, 
kad Suvienytos Valstijos ne
nori vesti intrigų politikos su 
savo kaimyne Meksika.

KARĖS VAISIAI AUS
TRIJOJE.

ėjimas Suv. Val
stijų Politikoje.

—
. Republikonų partijai dnrant 
Kavo konvencijų Chicagoje bū
ro paduotas sttmapymas į par
ojo* platfonną įtraukti, kad 
galdžin paimtų visas mokyklas 
Savo globom Tokiu budu no
rėta nuspausti katalikų moks 
lo įstaigas. Tečiaus įtekmin
giems katalikams parodžius, 
kad tai yra peiktinas ir luis- 
yei priešingas dalykas, repub- 
tikonai katalikišku mokyklų 
pėužkabino.
į Buvęs Floridos guberaato- 
riiis p, Sidney J. Catls norėjo 
tapti senatorium iš tos raišti- 
jos. Bet jig yra pasižymėjęs 
kaijsi aklas katalikų. ncapken- 
lčjn«. Floridoje viešpatauja 
demokratų partija. Prie jos 
priklauso ir p. Catts. Atsidu

ri* sena t orintis vietai. Niūri- 
demokratai ėmė tartis kų 
ry.*1 savo kandidatu. Prieš 
i’ų stojo taipgi demokra

tą* Duucan U. Heteher. (’at- 
ts’as prieš jį paleido visus 
kubilus visokių niekų, užsipul- 
įdinėdainas ant Eletcher’io ir 
patolikn. Perėjo balsavimai, 
ĮFIetclier gavo 19.167 balsus. 
C’atts gavo 7,180 balsų. Pasi
rodė, kad nei Floridoje anti- 
klerikahzmm nepelningas.

■ Seniau mes minėjome p. 
įLiud, kurį VVilsonas 1913 m. 
^rnvo pasiuntęs į Meksiką. 
T-nas Lind tvirtino, kad Muk 
»ika negali pakilti, k<>l visai 
aiepi’mnkįs katalikų tožnyčios. 
iCarriimui Lindo pnk’iiusė ir 
po patarmę pildė. Meksika nuo 
iu nei kiek nėjo geryn, šian
dien Carranza negali išreikšti 
aavo nuomonės apie p. Lind’o 
r tarinę, ųes guli ncgj’vas.

Vokiečių diplomatai savo 
kaimynams prancūzams nuo 
■1875 iki 1914 in. šnekėdavo, 
kad piram reikia panaikyti 
Jiatalikystę ir pinigų tam tiks
lai nesigailėjo kaimynams. 
2>ai*ar prancūzui jau įmina-1 > 
tų patarmių vertę.
[ N u num <> ir Amerikos Sem- 
itas p. Lind’o diplomatijų, 
bet nenori su ju eiti iš vien. 

;J1 birželio Suv. Valstiją Sc- 
nato apie Meksikos dalykus 
[liudijo p. Eber Col Boyani. 
Jis nekatiilikas, bet jisai ••gy
veno Meksikoje nuo 1895 metų 
•iki 19(17 ir žino ką kas ten vei- 
’kin gera ar bloga.

. Jis pasakė, kad Meksikoj* 
MĮpš%'i«<tų plati IKI misijų; '.rini. 
tVaklžin išverži* iš ją. kn ji« 

urėjo, liet jie nesiliovė veikę, 
fcnyčja Meksikoje visuomet 
alfe*- tvarką ir V-isę. Jeigu 

leksikoje miiidulė išt\ irkėliij 
galėjo pagriebti valdžių 

savo rankas, tai tat įvyko 
o, kad katalikai veugė ne-

Žydų Radikalų Saokalbiavimai.
Dienrašeio The Chicago Dai: {žmonių rases. Norima, kad žv 

ly Tribūne korespondentas * du rankosnn ntaidurh? viso pa-
Jobu Clayton šiandie vieši Pa. 
ryžiuje. Anot jo ieties pasisa
kymo, jam teko išIniFi tolševi- 
kinėj Rusijoj ]Hisantn> mėne
sio. Sugryžęs jis Paryžiun, 
šiandie iš ten rašo savo dien
raščiui baisiai t r ūksmingas ži
nias apie tadševikų piktus dar
bus, jų suokalbiuviinus, apie 
bolševikų norus užkariauti pa
saulį.

Indoiniausias daiktas jo ras-, 
tuose tai tas, kud skaudžiai 
paliečia žydus radikalus. Jis 
tvirtina, kad šiandie bolševiki
nę Rusiją valdo kuone vieni 
žydai radikalai,
mėgina pavergti pasaulį. Sa 
ko. negana jiėrna užgrobti

Ir tie žydui

šaulio prekyba ir risi turtai.
Žydai radikalai įsi tikinę, 

jog Europa perdaug šiandis 
pa vargusi. Ir todėl yra silp
na pasipriešinti staiga paki 
tusiai didelei revoliucijai 1<j 
revoliucijų pirmiausia turi iš
kelti dešimtys milijonų malm- 
metanų ir sugriauti Anglijai 
platu viešpatavimų, 
tas žygis pavykusiai bus 
liktas, kitas vieajitdij;i- 
griauti nebus sunkeuy biy.

Bolševikai tam tikslui 
siekti jiavartoju smegenis ir 
auksų.

Tas viskas, kas čia pasaky
ta. atrodo, knip ir “Miebaldos 
-O’.’ime!ve»s” .katromis • .n'ri

K u > net 
at. 
U|h

ai-

Prakeiktoji karė sunaikino 
Austrijos turtų. Žmonės netu
ri kų valgyti nei kno mai- 
tyti savo vaikus, suveda juos 
pas kunigus ir į vienuolynus. 
Seserys neatstumia mažų uba
gėlių: jos nevalgo pačios, bet 
maitina kūdikius kuomi gali. 
Iš valgio stokus daugelis jau
nų seserų nepaeiua be lazdų. 
Maisto stoka suminkštino jų 
kaulus.

Kūdikiui apsirgti* negalinu; 
pavartoti operacijos, ties ba

davimo suvarginti kūneliai 
įerpjauti neužgijo. Karlais 
ms i taiko kas gailestingas pri

duoti* gausesnio maisto. Vai
kai negali jo nuryti, nes jų 
pilveliai penia u g susitraukę 
mm budėjimo, tik puiuažėlį 
atsigriebiu.

Kunigai Austrijoje išmoko 
visų mėnesį pragyventi ui vie
nų dolierį.

MOTERYSČIŲ PERSIS
KYRIMAS- 

PRACUZ1J0JE.

Vienas Amerikos dienraštis 
Prancūzijoje 
teismuose y- 
pasidavusių 
De la Fer-

praneši*, kad 
vieno Paryžiaus 
ra 123,000 |>orų 
'skirtis. Atstovas
rmiay Pruneuzijoa parlamente 
užklausė teismų ministro. Mi
nistras dalyk;) ištyręs atsakė, 
kad norinčiu jiersiskirti Pary
žiaus Ieismuose vra 5.230 imi- <į . • * *
rų, t. y. iš dešimties tūkstan
čių pbrų trylika, o ne iš vie
no tūkstančio 30, kaip liuvo 
sakoma.

KATALIKIŠKI LlGONBUčlAi

dįmetinis katalikiškų Iigon- 
buėių atstovų suvažiavimus 
bus mieste St. Puul, Minu, bir 
želiu 22-24 dienose. Posėdžiai 
bus St. Tlmma- College sve- 
tuinėje. Suvažiavimo Kckn-to- 
rius yra D-ras B. F. Mctlrath 
iš Miluaukee. Wis.

TAUTOS MENO ŠVENTE.

Lietuvoje visokios rūšies 
artistai sumanė turėti “Tau
tos Meno šventę.” Sutarė, 
knd šventė in butų kasmet ap
vaikščiojama Gegužės 1 dienų. 
Tų dienų bus taisoma dailės 
parodu, rengiami koncertai, 
vaidinimai ir t. t.

*

so imsaulio turtus. Bet j;innjnulu* tamsus žmones, 
visako jie nori pusaulį suly
dinti, 1v. padaryti žydiškuoju.

Tad šaukia jis viešpatijas 
pakelti kovų prieš žydus radi
kalus, kol esama dar tinkumo 
laiko.
Kelias p. Claylono koresjHtn- 

dencijas (kablvgramas) su 
truinpinę padėjome ir “Drau
ge”, nors negalima pilimi su
tikti su jo išvedžiojimais.

Mums atrodo, kad Paryžiu
je duota pradžia kokiai nore 
naujai propagandai. Nes žy
dai radikalui, katrie šiandie 
terioja Rusijų. gali būt kenks
mingi ir baisus Anglijos rei
kalams. Bet toli gražu m* vi
sam krikščioniškom pasauliui. 
Nes krikščionybės jtamatai 
tiek stiprus, kad prieš tuos 
pamatus radikaliaiygai/alai y- 
ra. menkas dniktas.

štai kų p. Clayton rašo a- 
pie žydu radikalų suokalhia- 
vimų. Čia atpasakojau>e trum
pai :

Bolševikizmo veikimas cinu 
dvųun srovėm. Vienos tųdvie
jų srovių tikslas viso pasau
lio valdymų pavesti dai to 
žmonėms arba proletarijatui. 
Kitus — įkurti pasaulyj nau
jų rūšinį patvarkymų, šitą 
srovę veda žydai radikalai. 
Jie nori, kad vieni žydai už
valdytų pasaulį.

Bolševikų komunizme yru t<v 
j ji žydų radikalų rasinė srovė. 
Ta srovė komunizmu tik pri
sidengia. Jos vadui svarbiau
sių domi; atkreipia prieš Ang
liją ir Ameriką. Nori su.-iui- 
kinti abidvi šąli prekytos at
žvilgiu.

Srovės smegenys yra Ber
lyne. Bet vyriausiuoju eruvi-s 
vadu yra Troekii. Šitas turi 
Napoleono ambicijų. Jo tiks
las užkariauti ir pnvuigti v*< 
sų Azijų, inėmus Indiją ir Ki 
niją. Neužilgo ties Indijos ru- 
liežiais Ims išmėgintos bolše
vikų ir unglų g|H.*kos. Jei 
bolševikams pavyks, Troekii 
gulės triumfuoti.

Zy<]ų radikalų organizacijos 
griųs’s yru visose didesn* so 
vivšpiitijosv. Norimu žydų ra
sę jtukelti uugši'-iaus už kit-”

į Bolševikai yra kenksmingi 
žmonijai. l’rieš juoa prisieina 
Inikeiti kovą. Kad ta kova bu- 
ty pht-ckiningcsnė, prasima
noma tiesiog nebūty daiktų.

Žydai, kaip ir kitos tautus, 
turi savyje gėry ir blogy žmo
nių. Tiesa, prieš žydus kilai 
lengva yra sukelti įtarimų, 
Ik : užtatai reikia visiems ap
sižiūrėti, kad tiems įtarimams 
neįtikėjus i»ergreitai. Ypatin
gai reikia apsižiūrėti, knd 
nepavartojus spėkos prieš žy
dus. Husai ir lenkai gana už
kenkė sau padarydami žydų 
skerdynes. Lietuviai dar lab
iliau užkenki y sau, jei pana
šiai apsieitų.

**Walta Caprioe” tikrai artis
tiniai pašoko Silvin Kirialė. 
Atšaukta antru kartu šokti. 

Tris sunkius šmotelius ant 
sinuikos srriežė Jadvyga Br- 
hiutė. Ji, kaip visuomet, savo 
užduotį puikiai atliko. **.Sun- 

, bonnet Babies” atliko mažos 
mergaitės. Jos taip gražiai sa
vo užduotį išpildė, kad rodos 
paimtum jas, pabučiuotum ir 
pamyluotum. “Nubodumas” 
pasakė lA*onas Aertvetis. J o 
iškalba aiški, tikrai atjautė sa' 
vo užduotį. Jis tapo atšauktas 
antru sykiu jiakartoti.

laibai gražiai ant pijnno jm- 
skambino “\Valtz” Eugenija 
Griniūtė. Tuojaus sekė duetas 
“Charge of the Ulans”. Išpil
dė E. Griniūtė ir F. Nausi«lai
te. Tiesink nuostabu, kad to
kios naftos mergaitės sugeba 

‘ •.•knrnhmH Guntis '-nel-'n- •
telius. ’ ‘ Močiutė Drąsuolė "at
liko Jadvyga Urbi u t ė. Ji taip 
jautrini kalbėjo, kiul nevie
nam išspaudė ašaras iš akių.

Gražiausia prograiuo dalis 
palikta ant galo, L y. klasiški 
šokiai, kuriuos atliko didesnės 
ir mažesniis mergaitės. Vienos 
buvo ]>asir<*džiusios geltonais 
rūbais, kitus rausvais, 
atrodė kaip tikros gėlės, 
si rinkusiems reikalaujant, 
kiai buvo pakartoti po du 
kiu.

JoH 
8u- 
šo- 
sy-

X.

LABDARYBĖS REIKALAIS.

■—1 1 --------------------------
tuo aukomis ir pasidarbavimu.

Prie chieagiečių pirmiausia 
(jau pore metų atgal) prisi
dėjo kolonijai Melrose Park, 
III. «m 9 kuom. We*t Pnlhnnn. 
III., su 10 kp. VVaukegan, III. 
•u II kp. Racine, Wis„ 12 kp 
Sbeboygan, Wia., 16 kp. r 
17 kp Kenoslm, Wis.

Iš pastarųjų kuopų dauginu
sia matosi veikimo 17-toje 
kuo]K»j»', nes prr ėjusiame Cen
tro susirinkime, gvg. 26 d., 
kenoshiečiai net savo atstovų 
buvo prisiimtų p. V. Varana
vičių. 9-ta kuopa girdėtis daug 
bruzda, 10-tos, 11-los ir 164os 
kuopų mažai kas girdima, gal 
jos nHinie ir daug veikia lei
pdamos naminius pavargėlins, 
hiet našlaičių namo reikalams 
veikimo dar nedaug tesima
to. O nnšlniciams priglauda

V:iip ;;r“'tMnii-:'. ''..a 
opus reikalas. Prieglaudos ne
galima pradėti statyti netu
rint' rankose nore $100,01x1. 
00. Pasidarbavimas visų lie
tuvių ir lietuvaičių visose ko
lonijose lengvai atneštų tų 
sut»q greitu laiku Todėl prie 
<birto visi.

Visais Labdarybės reikalai* 
reikia kreipties adresais:

Jul. Šliogeris.
J5O8 Bo. 4Stb CL

Cicero, 
arba

St. Jucevičius.
726 W. 18th .Str. * 

Chicago, 111.

Vyru ir Motery Ruhų Kirpi
mo ir ilesieuiUK moKvkl^.
Mtuua teteena Ir tnakytno budu 
trumpu laika Umokatta viao ama

to.
M»» turima dldilaualua Ir goriau. 

Moa kirpimo. doaUrnitur lr aluvimo 
•kyrtua. kur Clakvlauaa sauna ruroa 
praktiko* bealmoktudama*

Vlauoae mūvimo rkytluo** malino* 
varomo* eloktroe Jlega.

KvieMamo klokman* ateiti blla ko. 
kluo laiku, d ten* Ir •» vakarute, pa- 
aUiurtU ir paalkalbMl dol a»lyrų-

Patlerna daromo* aull< mleroa, vj- 
aokio *uliaua ir drdiio U bal kurio* 
madų ku»«oa

MASTER DESIGNING 
8CH00L.

4. F. Kaank-ka. Vedėjau
l»0 N. STATfc STRILET. CHICAGO.

Kampa* Laka 8U ant 4-tu lubų

41»

111.
X

DR. J. SHINGLMAN
Gydytoja* ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 Bt.

Kamp. U Oourt 
Re*. I»M W. 4B Atraue

Tolafona* Cicero
Ofteo Cloaro O 

KALBAMK LILTIIIMIAI

ĮSPŪDŽIAI ij 5V. KAZĮ- 
MIERO AKAD. RĖMĖJŲ 

DR-JOS SEIMO.

Kad tinkamai gaiinui butų 
aprašyti įspūdžius, kokius iš- 
Finešė delegatės iš 6v. K. A. 
R. Dr-jos Seimo, reikėtų už
pildyti kelis ^‘Draugo’’ lapus. 
Čia tik paviršium mėginsiu 
aprašyti.

Ankstį rytų, apie 10 valandų 
jau pradėjo rinktis delegatės 
j. Sv. Kazimiero Vienuolynų. 
Lygiai 11 val.prasidėjo šv. 
Mišios, kurias laikė kun. Pr. 
Bučys, Av. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų Dr-jos Kapelio
nas. l'er Mišios j u t.sakė luitai 
gražintai iškilmei pritaikink;, 
pumuksių.

Po Mišių visus delegatės su
sirinko į gėlėmis išpuoštų val
gomąjį kambarį, kur buvo ju
dėti ant stulo darrkanesni val
giai.

Pu pietų visos delegatės su
ėjo saku. Ten prasidėjo sesi
jos.

Nors sis Seimas buvo pir
mutinis, bet daug ką nuveikė. 
Gražini ir rimtai svarstyta vi
si dalykai. Nėra atojonės, knd 
]x> šio Seinų, draugija padi- 
s !••«. lf<» 5 f (••rb***

Apie Seimo nutarimus kiek
vienas patirs iš paties proto
kolo, kuris trumpu laiku bus 
pntulpintas luikraščinose.

l'žbaigus Seimų, Seaerys pa
kvietė visas delegates prie va
karienės. Jos laiku pasakyin 
laitai gražių ir jn rrningij pra- 
knlbėlių. lštikrųjų, net širdis 
džiaugėsi |tužvrlgm- aplink sta
lų. Čiu sudėjo moti rys ir mer
ginus iš risų kolonijų, kitos 
oet iš gmui toli.

Jums visoms rūpėjo tik vie- 
iuis dalykas: kukiu budu su
teikti finansinę paramų fiv. 
Kaziuiiero Vienuolynui. Tam 
tikslui jos visos .-uairiiiko.

Vakare ViemM’lyup wwlriz»ti.. 
nes įrengi* programų. Čia bu
vo tikrus širdims vaišės.

Choras, susiiletiuirtis iš nwr- 
gaivių, luitai gražiai jiadnriiM- 
vo ‘‘Neuiulięlis” ir “Smum- 

“*■ • 4 a * a * * • * •

Šįmet labui Uijniui ir gra
žiui tn “Meno šventė” buvo 
apvaikščiojama.

Skersai Laisvės Alėjos 
buvo pratiestas parašas: “Lio- 
tuvių Meno Apžvalgos Paro
da.” Namas, kuriame paroda 
sutaisyta, buvo išpuoštas mel
svomis vėliavukėmis. Tokio* 
put .spalvos ženkleliais buvo 
pasipuošę ir dailininkai, kurie 
nriiininėio nt»ilmikaneiia <ve- 
Sius. I’urodon atsilankė Lietu-' 
vos Valstybės prezidentas. ke
letas ministerių. užsienių sve
čiai ir daug šiaip žmonių. Pa
roda buvo labai turtingu. Ke
li tūkstančiai dailės dalykų 
buvo išstatyti joje. 'skambinu p-lė (J. Jurgutaitv.

1 •

jUirt Bromo** A uj. pyąuo pa-

Gegužės 22 d., 1920 ul,
“Draugo” No. 122 tikėjomės 
naujoms kuopoms susitveriant 
miestuose Indiana llartor ir 
Gary,Ind.Pirmų garbę jau su
gavo kolonija Indiana Hnr- 
bor ir jai teko No. 20. Dabar 
hiukuma*, kuriai kuionijai l**'*'* 
numeriai 21 ir 22. Lenkty
nėse stovi Gary, Indiana ir 
Chicagus kolonija vadinama 
Mnrųuettc Park. Kariai tų 
dviejų kolonijų teks pirmes
nis numeris, tai sunku įspė
ti. lauksime ir matysime.

Spring V’alley kolonijų pirm 
poros metų buvo sutverus 14 
kuopų, liet dėl stokos žinių 
apie laibiiarybės naudų ta 
kuopa buvo bepradedant iš
nykti. Geguži* 16 d. ji stojo 
ant mitijų kojų ir su pilna e- 
nrrgija žada darbuotiem naš
laičių prieglaudos reikalams.

Taippat pirm fioros metų 
buvo pasirengus susitverti 15 
kuopa Westville, III., bet kaž
kodėl iki šiol nieko negirdėti 
apie jos darbus. Esam tikri, 
knd Westrilliečiai gal ir trum
pu laiku piisjstengs gauti pla
tesnių žinių ir nelaikys savo 
kuopus pavožę po rėčių. Jų 
15-tų numerį tebelnikom. ti
kėdamiesi, kad ne visai numi
rė.

K»**»»»e»4 *•*«•>« »** y*»*» 1O L-tnvBK•.■gazavo r* na c • iu maiegfM

Aurom, 1H. 19 kp. DetroH, 
Mieli., 20 kp. Indianu Har- 
bor ir atnaujino jiegm* 14 kp. 
Spring Valley, III. Garbė tonu 
kuoiKHiL- už prakilnų veikimų 
Labdarybės reikalais. Atnau
jino jiegns ir 13-oji kuops So. 
(’hiragn, III., kuri tai|»gi ža 
įla daug veikti. Bet daug lie
tuviškų kolonijų dnr neparo
dė savo gyvybės labdarybei.

Laukiame atsiliepiant iš vi- 
Aj keturių lllinois, Indiana, 
Michigun ir Uisconsin vals
tijų.

Lubdurybės svarbų, našiui- 
čių ir pavargėlių skurdų pir- 
uaausiu suprato Ci>ioagin<iii 
tifv4 nfi «• • irfii** ooo X>*Q* X • ‘ *“-*■“-* -B.. --- -A.,-• ».g X • l>l>> —k • • «
aukomis ir jmsidArba viinu iš
mokėjo daug skolos už prig- 
budos žemę, lot kml vUsienų 
lietuviams l»e skiri tuno reika- 
Ungu našiaicHims ir pavargo- 
baigs priglaudu. lodei, it tau^ 
k i ame iš visų lietuvių* pri tari-

I

IŠ RUSIJOS.
PEAVOSLAVUA.

Ramiai imu gyveno, snaudė 
ir ilsėjosi pravoslavų Bažiiy- 
Čia, “caro hatiuškos” globo
jo. Niekam nebuvo leista prieš 
jų kų nors ištarti, jų iš sal
daus miego pakelti. Nelaimin
ga. Išbudo. Bet kokiame bai
siame stovyje. Apiplėšta, i>u- 
mūkinta, bolševikų komisarų 
pančiais upkaustvta. Nei ženg
ti, nei šaukti pngelbot negali. 
Ir kur šauktis tos pageltos? 
Nuo Katalikų Bažnyčios fenai 
atsimetė, apsirinko savo gniva 
carų. Gal dubar kokis Leninab 
ar Trockis pasiskelbs galva? 
Bet ne. Jiems tai, rodos, ne
rupi. Jie trokštu greičiau tų 
Bažnyčių pulaidoli, kad jos 
nei atminties neliktų. Ar ji 
išsigelbės nuo tu bolševikų 
skirto jai likimo, Dievas vie
nas težino.

(liliau mąstantieji, tikintie
ji pravoslavai dabar aiškiai 
junmitė, kokia klaida jų pro
tėvių juidaryta, atsiskiriant 
nuo Katalikų Bužnyčius.

Katalikų Bažnyčia neturi 
ginkluotų jiegų, neturi pasau
linių valdovų-giobėjų. Jos 
vienas globėjus—Dievus, jus 
jicgik—lai Dievo malonė ir |m- 
gidba ir gilinusis jsitikini- 
įiuis, kari dieviškų dariu; ant 
žemės atlieka ir knd turi prie
dermę jį atlikti. Ji jau per
leido daugybę baisiausių au
drų Ir išliko, ji tų audrų tu
rės ir išliks.

Mastantieji pravoslavai tni 
unito. Jie numano, knd jų 4š- 
rigelbėjimas geriausia gnli į- 
vykti vronijantėų su Katalikų 
Bnžnjėia. Gal tai ir įvyks, jei 
l>olš«x ikai nesuspės jos greitai 
numarinti.

• •
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PULKITE

'r Dr. M. T. STRIKOL'IS
IJETFfU 

UjrrtyU.)** ir Otirarsaa 
Oflaaa: 1767 W. 47th SU, 

(47 ir Wood *M.) 
Valaodoa: 10 ryto Iki 1 po platu. 
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f LIETUVIAI AMERIKOJE.
—----------------—------------------------------------------------------ *

1 nnrirvnpn rrr šitoF mergė!** nepriHnn«»o prie
Šv. P. ir 1*. draugijos, vienok 

* mato kame yra prakilnus dar
bus! .Jus išvažiavimui pataisė 

, ir juipuošė gurbelius sknnių 
i valgių, atnešė <larian ir paaif- 
i kojų draugijos naudai. Tos do

vanėlės nemaža atnešė dr-jni 
pelno, nes buvo parduotos tani 
kus daugiau įsiūlė.

šitos mergelės yra čia au- 
gusios, liet gražiausia lietu
viškai kalini. Jos dalyvauja 
visur, kur tiktai dora ir pra
kilnu.

Garbė jums mergaitės. Ne 
hš vienas džiaugiuosi jusi; do
ra, bet ir visas Rockfordas- 
džinugiasi. Gi jus, kurios drau- 

... i-.
įprotį vakarais gatvėmis 
vaikščiot i. Pasirotlykite, kad 
ir jus esate lietuvaitės,’ kadi'* 
jūsų gįslose teka tikršs lietu
viškas kraujas. Tada ir jūsų 
gimdytojai turės didelį 
džiaugsmą ir paguodą.

Prisižiūrėkite, ką lietuvaitės 
nuveikia kitose kolonijose. Ar
gi jus. Rockfordo jaunimo, ne
galite tą jiutį padaryti! Kito
se kolonijose mergaitės džiau
giasi ir didžiuojasi esą lietuvni 
temis. 0 čia kaip! Kitur, jei
gu pašvieti prie kokio nors 
prakilnaus darbo, tai visos su 
didžiausiu džiaugsmu dirba. O 
kaip jus, rockfurdietės. Jei kas 
įkalbina prie beudro darbu, 
lai atsakote: "Ohl I got a 
date". Gėda. Reikia pažymėti, 
kad, be minėtųjų jau, yra dar 
kelios mergaitės, kurios kaip 
knda, kuomet noras užeina, su 
visais dalyvauja. I>et nevisada. 

Garbė ir juras, Rockfordų 
moterys, katros matote gerą 
ir prakilnų darbą. Jus netik 
r4«uiiate Šv. Petro ir Povilo 
dr-ją. l>et dar ir kitas kalbina
te. Šita {nulėku priguli narei 
Mikalinai Jankauskienei ir 
Moterų Sąjungos 9-tos kuopos 
pirm, puiai Paulinai Pyra
gienei.

Dar pažymėsiu apie parapi
jos stovį. Praeitą rudenį, kn- 
dn buvo kloljonų permainos 
ir knda susilaukėm naujo Jdo- 
btmo viskas ėjo iš pradžių kaip 
ant mielių. Dabar kai kurie 
žmonės nerimauju, kiul vargo
ninkas lenkas ir "kad nauja 
bažnyčia dar neprudedaraa 
statyti.

Dabartiniu laiku čia prifa- 
žiavo daug gerų žntonių iš ki
tų miestelių, ypatingai iš ang
lių kasyklų. Ir dar vis atva
žiuoja, mat darbai čionai ge
rai eina. Tik vargus su namais, 
nes negalimu gauti. Daugelis 
žmonių gyvena “garndžiu<JM,M 
arba šėtrose.

Tai tokios žinutės iŠ Rock- 
f ordų. Ateityj, jeigu kokios ra
sis iš parapijos, nr draagijų 
darbuotėj;, vėl jmirašysiu į dien 
raštį "Draugą".I

' ROUKFORD TLL.

Birželio 6 d. Šv. Petro ir 
Povilo d r-ja turėjo pirmų iš- 
vaiiavimą Old Illinois darže-, 
Rockford, 111. Nors ta dr-jn 
dar jauua, nes nėra metų kaip 
sunitvėre, bet tluug jau liurby 
yru nuveikusi. Tiesa, narių ne 
]»erduugiaiisia turi, bet visi 
yra darbštus.

Šv. Petro ir Povilo dr-jn 
-šiuo metu Itockforde bu’Ų bu
vus jau viena iš didžiausių, jei 
nebūtų turėjusi daug priešų. 
Dabar jau dalykai virsta ki
ton pusėn. Visi priešai pra- 

; dedu būti prielankus ir prie- 
' Mžiga agitacija pamažėl linu- 
• thc, i. T i j rn
j metų pirmininkas ir organi- 

xatorius turėjo sutikti tiek 
daug kliūčių ir priešų, kada tą 
dr-ją organizavo.

Rengiant išvažiavimą, 
vienas narių davė įnešimą su
sinešti su aplinkinių miestelių 
lietih'inis. Kadangi Beloit, 
Wis. yra arčiausias llocktor- 
dui, tai nutarta susinešti su 
beJoitiškiais ir tą atlikti -įga
liojo p.p. Povilą Vaitkų ir Fe- 
)Auą Jankauską, kurie seninu 
tenai gyveno ir turi pažintį su 
Šv. Antano dr-jos nariais..T- 
galiotįuiai pranešė, kad šv. 
Antano dr-ja pakvietimą pri
ėmė ir nutarė dalyvauti šv. 
Petao ir Povilo draugijos iš
važiavime.

Birželio 6 d. rockf jrdiečiai 
tikrai nustebo pamatę belui t iš- 
kius trauk imi t išvažiavimo vie
ton. Užtat Šv. Petro ir Povi
lo dr-ja širdingai dėkoja Šv. 
Antano dr-jni už prielankumą, 
taipogi jos pirmininkui, p. 
Panknuskui, už gražu pasidar
bavimą. Ačiū ir visityųs b$lui- 
tiškiams, dalyvavusiems tame 

.išvažiavime.
k Oras tą diena buvo labai 
Važus, tiktai truputį vėsus, 
/y te rengėjai buvo kiek nu- 

'siuiinę, bet apie pietus, kada 
pradėjo iš visų pusių žmonės 
plaukti daržan, vieni upe botu, 
kiti gatvekariais, dar kiti au
tomobiliais ir kada itarras « 
buvo pilnas žmonių, tada pa
kilo rengėjų dvasia ir pradėjo 
dirbti. Einant į pažintį su 
svečiais ir besišuokuči pjaut nė 
nepajutome kaip dieną, it šū
vis, pralėkė. Net temstant nie
kas nenorėjo .važiuoti uumo. 
Bravo už surengimų tokio iš
važiavimo. Patarėm vėliaus 
dar tokį surengti.

"Kur vienybė, ten gaiyltė'*, 
saku priežodis. Taip ir yra. 

imne išvažiavime, kaip teku 
ėti, nemažai draugijai ir 
o liko.

Progai juisitaikius negaliu
— r»4« !•••*! I««**>

« enr <iingr> ui ūsų jaunimus,
»• patiugai mergaitės. Priežas
tim šito ur Bebus tik auup 
Grnnt. Nė vnkoruošė, nė iš- 
i ažiavaliuose jų nematyti, bet 
lykį išėjęs pasivaikščioti ant 
idio, vedančiu j canip G 

A-eletą tuzinų mergaičių 
ifciau vaikštant su karei*

ei i o, vedančiu į canip Grnnt, 
| ma- 

__ ____ _ kareiviais, 
e visos ten eina, liet, galima 

Mdnti, diduma. Čia reikia pri. 
durti, yra kelios mergaitės 
vertos pagurbos, ty. dvi sosuti: 
Ona ir Tobfiė Ruginnitės ir 
France* Hodzevičiutė. Nors

I
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Lafe-

Lietuvos Neprigulmybės 
liniukų Sąjungai.

(L. L. 8. S.)

Lietuvoje pu vasari.«<,
vės Mpinduliai mitirpdė vergi
jos ledus. Amžiais alėgintna 
lietuvių tauta liuusci at»ikvė- 
pė. Prasidėjo darhyiiiOlis: vie
ni aria, kiti akėja. O Lietuvos 
feimininkas — Didysis Stei
giamasis Seimas — galingu 
ranka diegia naujo.* kultūros 
diegus. Laimingus, knm ten
ka Lietuvos pavasari regėti; 
dar launingesnis turi bnt tas, 
kas nors lašą prakaitu pralė- 
ju dėl to pavasario atėjimo. 
Amerikos lietuviai iš seno bu
vo pirmųjų eilėse. Lietuva 
šiandien didžiuojusi savo lie
tuvišku lioiumju AmciikujL. 
Laisvės Paskola plaukia, kaip 
platus upelis ir suku Lietuvos 
Valstybės ratą. Liuosanorių 
būriai atsidūrė jau Vilniaus 
fronte. Amerikieėių panuna 
Lietu vai yrn plnrini išsišako
jusi kaip Nemuno įtaka. Viena 
tokia šaka yra — rėmimas 
krašto Apsaugos reikalų, šiais 
reikalais rūpintis apsiėmė nau
jų darbininkų — Lietuvos Ne- 
prigulmybės Šalininkų Sąjun
ga, veikianti kontrolėje Lie
tuvos Valstybės organu. Lai
ku, luitai laiku Laisvės Sar
gai ir Dėdės Sauio aroiijos 
ex-kareiviai susijungėte; dur
ims didelis..Sustiprinkite ir pa
dauginkite eiles, užinegtkite 
santikius su visa l>e išimties 
orguniruuta Amerikos lietu
vių visuomene, įivgaišinkiiue e- 
nergijos tuščios savyineilės. 
stokite tuoj į darbą, llliurijos 
žūna, tik darbai pasilieka. Al- 
liKUu darbas — geriaud^ ar
gumentas visuose atvejuose.

1. Štai liuosnonų istorinis 
dalykas. Reikia džiaugtis ir 
stebėtis iš jų pasišventimo. 
Svarbumą dalyku tik tas ne
supranta, kas nenori suprasti. 
Liuosnorių reikalus neišgali 
aprūpinti “Liuosnorią fondas* 
prie Misijos. Tnt pimut parei
ga Neprigulmybėe Sargų, kad 
tas fondas netaiku neišsektų.

2. Lietuvos kariuomenė i'<- 
kėiv ohal.ų: tmi vieno kai ei vi j 
— nemokančio rašyti, skaity
ti! Vis'ose kaiiuuineiH's iImIv- 
sc sleiginma kareivių kliu- 
bai — skaityklos; dėstoma 
Lietuvos istorija, geografija, 
žemės ūkio mokslas, privers
tinai, mokinama bvinuksliiis. 
Didelis ir svarbus tai dariu;- 
ir nemažai iškašėių reikti!>n 
goins knygoms, laikraščiains 
ir kitiems fnukslo įninkiams. 
Valdžia negali Tiku išlaidų 
jMikdtj,z pati vdmcujicnė tur 
čia ]>ugell>ėti. Purumu Nopri- 
gulmybt«s Sargų — yra būti
nu

Lietuvos Laisves Paskola.

PtiNknlim Klotie*
% arda*

IVantunir, Pa..........................
Bi-udiluck, Pa..........................
Kilkett, Barre, Pa -.........  , i
Kt4*>niju* Ik* alučių, kuip 
(’urbondnlt* ir kiton.............

(Tąsa).
Stoties 

kvota

.8,000

.7,000
70,000

.25,000

500.1KSI

Pasilieka išpirkti $464,079.88 

apskričio kvota $500,000.Shenandoah Pa.

.. .5,000 1,000 1,O(M)
Bentlcyville, Pa.................. ............ 15,000 825 825
Fniekvilk*, Pa..................... ............ 15,000 27:> 275
GirardviUc,' Pu.................. .......... 25.000 645 645
(iilliertiMi, Pa.................... ......... 20.000 600 900
Nca- 'Phibdklphia, Pu.... .e ....70.000 3.370 3,425
^luiiuiiu.s til>, k'a............. 2,uąo 2,000
Miucncville, Pu................... ............75.000 — 700
Potlsville, Pn.................... • • •• t
Sbenundunh, Pu................. ......... 100,000 F.OGO 9.380
8t. Clair, Pa....................... ............30,000 100 250
Mt. (’unnel. Pu.................. ............35,000 fOO 700

..........25,000 !

$500,000

Pittsburgh, Pa. 

l*u& Wa •••• • • • • •Donoru,
Du<|uc*nc, Pa......................
llunundottd, Pa...................
Pittsburgh, Pa.
(au priemiesčiai*) '....... . . .
linu geli* kolonijų bv stočių

"Gamės vepeliz.

MOKSLEIVIŲ S MO 
SEIMAS.

f I

Pildydąnms aštuntojo Seimo 
nutarimą ir remdnmaris or
ganizacijos konstitucija, šiuo- 
mi skelbiu, kad A. L. H.-K. 
Muks. S-mo D v iu tasai Seimas 
šįmet įvyks Cuuibridgc, Mase, 
rugpjūčio 27, 28 ir 29 dienose. 
Brangų* moksleiviai ir mok

sleives! Visi pasirūpinkime ir 
į visi pariiiarbuokime, kad ir 
HnffiSMi musu organizacijos 
Seimas, kaip ir visi kiti Šei
niai, butų naudingus netik-iuu- 

ifu brangiai orgnuiznrijni, bei 
visai tautai ir |>u jai utgimu 
šiai Laisvai Tėvynei, Lietu
vai ! Jonas P Poška, 

Centro Pirmininkas.

Kareivių, netekusių svei
katos dvi ligos ar žaizdų, JieL 
piiuns, taipgi ir jų šeimynų 
aprūpinimas yra šventa parei
ga valdžios ir visuomenė*. L. 
Kepriguluiybės Sargams čia 
platus įlarbuotės laukas.

4. Galop L. NeprJgiiiiuybus 
Sargauto turėtų rujoti ir tas, 
kad žuvueiojo už Lietuvos Re
spublikos reikuhu* Samuelio 
Harri^’o atminti* balų tinka 
uiai pagerbta. Jo kūnas ilsis 
Arlinhgton kapinėse, Wae)iin- 
gtnnp. L. Ncprig. Sargui turi 
pasirūpinti, kad toje vietoje 
stovėtų dailus akmuo, knijx> 
Amerikos ir lietu vos s!in{mti- 
jo« ženklas.

Gerbiami Lietuvos Nopri- 
guhnyliea Bargtat! Su* rusaite 
patys ir nepraleiskite progos 
(mraginti visuomenę. Nepa
mirškite paaiškinti, kad pn> 
kola—atiduodama; dovana - -

* 
k* • .-/to.. į Iii /

35.920.12

$17.635

1,350
4.865

7,149.62

e

Bonų Mtori* 
1 biri.

* $19,160

Bonų stovi* 
l>ruii.i. itcg

1.26<>
3,940

24.412

$9,630

12.604.26
4.140

50

Močiute Sako
“ Kuomet ji buvo mažytė ra' riitė ir jos mama 
neturėjo užtektinai pieno žmdymui jos, ji davė 
jai.

'75crrd£/nS
EAGLE BRAND

(0DkV0£N'5EZ> V/1A)
Nuo ko ji buvo tvirta ir sveika—ir, kada močiutė 
negulėjo žindyti mano motinos, ji taipgi davė jai 
Kaule B rami, ir <lnluir-mnno motina duoda nuut 
Baide Rmtiėl ir na svitom unnkevnč no vtrS 
svaro ium savaite nuo 4u kaip buvau trijų uiėiitoių 
amžinu*'*.

Prisitpikit tnuniK šiandien Au|hniij. jeigu jūsų kū
diki* tinkamai neauga—jeigu verkia, neramus ir 
Mivargv*—ir gauki dykai peukioadešimts keturių 
slapių knygdv apie kūdikiu*, taipgi maitinimo 
trukeijus just) kalboje.

pu- 
ius-

Pasilieka išpirkti ant $480.840 

apskričio kvota $400,000.

iii24.016.3n

.25,000 200 500

.30,000 775 1.415

.50,000 1.335 3,930

170,000 7.320.00 18,171.30
125,000 — —

Gerumas, aliakantumas ir ekonomija padaro 
gle Biaiid p i imu pasirinkimui dėl stalo ir gamini- 
mo valgių. GoMpaiiiiie neturės bėdos su cukrum, ir 
jin yru dar pigesnio. Pirkit įlėię šiandien ir vartokit 
ji visur kur neikia pieno ir cukraus. Didesni vaikai 
jj mėgstu su dumiu vietoj sviesto.
Ai' Babelis ir Vanta* 
yra Jum, GvanuiUJa

The Bordcn Company 
108 Hudson St. New York

*400,000

Pasilieka išpirkti ant $375,983.70 

Cta'elnnd 0. apskričio kvota 400,000.

..-..25,000
. ..90,000
. ..15,000
....25,000
....80.000
....60,000
....10,000

Akron, <>. 
<1e velnini, O. 
Colutnbii^ O.
I tavlau, O. .. 
Dctruii. Mich.
Grand Rapid*. Midi. .. 
Youupftovii, O................
Kolonijos be stočių, kai ji 
Toledo, Lornin, ctc. .. .. ..05,000

Itklrpk kuponą. Patymrk no 
rimą knygute Ir j>rl»ių*k j) 
niurna filANDIKN.

M r* ...
Htroot .
City ...
Stoto .
....Nurodymai aplo Valgiu* 
.... Kūdikių Gerovė

115
18,963

200
1,065 

10,969 
3.865

$35,177
(Pabaiga imt 4 pusi).

$400,000 $42.129.21

INSTKIGTA 1M3 M.
Kiti Iiordcu l*riH)iiktoi:

Bordcn** Kvnpomtcd MUk Bordcn** Malted Mllk
Bordcn* coudcoaod coKoo Bordcn* Mito Chocotolc

■ Extra Proga Biznieriams!■ _ _ _
fl

tik pakvituojama. Aukos—do-l 
vanos liuosnonų, kareivių ap
švietus, invalidų piueipos rei
kalams siųstinos K .Misijai. 
257 W. 71st st.. New York. 
N. Y. >u aiškiu nurodymu, 
kaui pinigai skiriami. Aukas 
gi S.ilnrris'o pauiinkliu reikia 
siųsti Lietuvos Atstovybėm 
variiu: lieprcsentaUve of IJtli- 
ua/iiu to U, S., 7(13 Fifteentli 
St., N. \V. Ua'hington, 1). C.

Visi Įsikrautai yra prašomi 
šį laišką putui pi n H'savo skil
tyse.

Su gilia pagarba.

THE STREETS C0.
Leiberiai

Gera raųkestis ir darbu są
lygos, ir pastovus durims.

Atsišaukite
West 48th ir So. Morgan St.

■ 
I 
I■
■
■
I 
■

■

ūoaj. P Žadeikių 
L. Kur. .Misijos pirm.

* -Jį- „ „ ;

REIKALAUJA.

ltEIKA* «v»U 
pria maMnų |>ril>'< <larblniakal. tolji 
pat ir 4ua<teio durto u1 ūkai, aualėiau- 
nlua ttisua. darban p-Uovna. AlnUaU* 
kito

MAY MIG CO.
• IM A Ms> Mr.

REIKALINGI
Vyrai dd fabriko darbo. Go

rus darbo M|lygi*> Pradžiai * po 
47,/se. iki 3Sc. i m landa nu pro
ga dirbti nuo šiokio už labui ge
ra kniiin. Atsišaukite jEmploy- 
meni (ffficr.

’ United Statės Rubber Oo. 
Rockvvell St. & Grand Avė.

REIKALINGI LEIBERLAI 

nei fabriko tinrbu. Pasiovn* 
dili ha

LINK BELT C0.

3bth ir Slewart Avė.

Į

IU>ikMlln*i» vlclua malonui VuiLu- 
Ctoina. r»ru«>ac namuoar. J’j.HudHl- 
mm rvlkaliniti. Aimtoukitr | CiilM- 
ro*>‘« Hemu- tolimui tolti. Clly Uall, 
Vatrrbury. C<mn. tanui 11:00 Ir 
1:00, arba rakyktte pnaiųaduuil pa
liudijimu*.

NAMAS AMT V.UUAAV1MO 
liūdinto, u Holu l>url ų. IuImU plriu< 
liundduod* Ūktai Ui 1440.00, nra tu
rtu iOvaltooit ik Chlcaco* 

■1050 Artnhui Ale.

ANT l'.VKDAVIMO.
t akeriai neroa darkinra 4»i:k-«, au 
rutulu 4 kambarių namu, kulinla ir 
vtUtoiua Kardau, randam ant Cblcaco 
—Juliai Etoctrir Linljoa tarpo Argo 
ir Wlllvw Springo. Kalno, K.OkO.dO. 
Ikkaino *400.00 tialanca ant 
litnokeaAtų. lx»l< Ibimiurl llt-ally Cto. 
Karininkai, 343 Manitinir IU<1« 
TelHonaa RimdtJpli &7»T

ANT r.UUiAVIMO
HuAr-me, Orosernr. bure* aaUunia. 
narna*, du totai bara, seru aptclin* 
kr kalbanUeiua 
icaktkknu

TUefontuikitv
arba aUtkaultc

lieto v tokai ir truputi

M'Klnley 441! 
j "lirų Uitą- <Kiaą.

IMK) U. 40111 Mr.

PanKdnoda rTvoOlr labai puikioj 
via toj ir kaa nuroto utoMatl bvdarna. 
ura ant virOaua ,t» koturi kamba
riai. NatdkKj tuojau* a talka ūkti nt* 
bu* grali ų ūikų parduoto.

K. Kanoprrka*
3*M lxnre A* r.

AKT FAIUiAVIMo
pulki Ir garai Gmacrnė tr Saldainiu 
krautuvė., i'uiktoj vietoj Uatuvlų ir 
tr iz'tiku apr>*nntuj Burna įburb
to* wr * Mtotua.

AlzUnuktto'
m_ix. varau.

<*W Mt. Hmnilagr Are.

Parsiduoda “Draugo" mūrinis namas. Stovi gero 
je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
lieuvių šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga- 
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu:

"DRAUGAS“ PUBL. C0.

1800 W. 46th Str. Chicago. HL

t
1‘AlaMtoii . Jakuliu Cii<muutovl<tou». | llllllIIIIllllllllIIHII111'111111111111111111111111 

kurt* |ira4uv<- 10 <1 ’ Al" n» I~ ■
O iriai to) aiMc 
l><’xlu 10 rulej auoAčto. blakutj raupuo
tom luilrė* c.ntul pirki" Retu.-, ir 
ttoaiiHi koja* I plr.'u. Ji* imi iki ai<>- 
1cr| nuliūdima r J **tou<Jto'. «>«■. 
na* i nrilėllų.

JI* pat* arba ka* uplc JJ tlnutu- 
iuėt. uicldMu pranokti MuoaSrrau: 
o guuMte dnvao*.

JUSEPR CMtKNI I.EVIVZ.
SSS I «>rrM 81.

Bi-ltoiu. r.auia

THE STREETS CO.

i Daug žmonių kreipėsi j “Drau
go" knygyną, norėdami gauti j- 
voirių “GoKpadimų-Virėjų" arba 
aiškiau* Kukant knygų, kaip ga
minti valgiu*. Taigi piuuciumc, 
kad jau tokių knygų tu rime. Ji 
vadinasi:

“VALGIU GAMINIMAS"
Jog kaina be apdarų ....

su apdarai*..........................flJO
Taippat turimo kitų Labai gra

žių didžiai naudingų knygų:
“MEILĖS GALYBE"

Kaina su updnrni*............. 75c.
Kaina be apdarų ...................45c.

l isakytnu* žiųskite šiuo adresu 
“Draugas" PubL Co.

1800 W. 46 Str., Chicago, ūl.

I

Proga

kart) taisytojams knrų taisy
tojų įmgd'*ininki tns trueltų 
taisytojams *ir lusliorintito dir
bti nuo štukų ir uždirbti di-i
dėlios pinigus prie tnisynwi Hi‘HiHiiiiiiinmmuitMmiiHiiHimaaiu 
freigbt karų. Gorus <inrbo są
lygos ir |m4u\us dariu •.

Atsišaukite

WESTPULLMANIEČIAI!
-

Atkreipiamo Jūsų atydą, 
w c — kad pas Jus dienraštį "Brau
W4to4 48UiOLu6ą.mmgaa*»L gJJ„ nUtovaujll p. M. ^pe 

lis 12115 So. Haistud St.
I‘a\ JJ.guJite gauti kasdien 

nusipirkti "Draugą", taip- 
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti j 

i dienraštį.
BIZNIERIAI GARSiNKITES 
“DRAUGE 9 f

* A
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CHICAGOJE.
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
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AMERIKA ATRASTA 1476
METAIS.

Antradienis, birž. 22 d.. 
Sv. Paulinas, vysk.

Trečiadienis, birž. 23 d., 
Sv. Agripina.

PALIUOSUOJAMI SENYVI 
PASTŲ TARNAUTOJAI.

Chicagoje neteks vietą keli 
šimtai.

Chicago* puštoje, kaip ir ki
tur. trūksta darbininką. Vy
riausybė pigiai juos apmoka. 
Tad tlaiigelis rezignavo ir i- 
mnsi kitokią darbą.

Nežiūrint to darbininką 
tmkuino, j jsirą mėnesią iš 
Clūcago* jiaštos bus fialiuo- 
-*uola 214 daibuliuką (vulJi 
ninku ir klerką). Tas bus pa
daryta sulig vyria ii*!!*'-* įsa
kymo.

Kongresas pravedė įstaty
mą. kml *mw>nusins darbinin
kus palinospoti ir aną vieton 
paimti jaunesnius.

Įstatymas turi būt pildomas.
Tarp;- ]»nliuo'iiojniin.i yni: 

inspektorius Stunrt, postmeis- 
terio asistentas llubbard; sla
ptos tarnybos viršininkas Pot- 
ter ir kiti.

Jie. visi eina daugiau kaip 
70 metus.

I

Taigi 16 metu pirmiau 
Coluinbo.

Copenlmgeno universiteto 
| bibljotekiiiink.’is, Dr. Sofų* l,a- 
rsen. paskellH’ reikaliuką. Ta
me pareiškiu, jog jam imi vykę 
.*nni*li senobinius užrašu* *u 
zeiidapinis. Tie kimaiškitiusiai 
liudija, kad Amerika atrasta 
pirmiau Colnmbo. šitą šalj at
rado 1476 melais tuometinis 
daną-norvegą keliauninku* Jo- 
bn Seolvo.

Lnrseno veikalas gnutn> 
(.’liicagos knygyne ir apie tą 
faktą šiandie plačiai skelbia
ma spaudoje.

STATYDINAMAS KATALI 
KISKAS UNIVER 

SITETAS.

SUSEKTI BANKINIAI 
PLĖŠIKAI.

Suareštuotas ir gydytojas.

Policija su telefonu jingelba 
susekė vieną bankinį plėšiką, 
kurs su kelinis kitais sėbrais 
buvo užpuolęs Dresser Com- 
mercial & Snvings banką pra
eitą trečiadienį ir nužudė 
bankoj vieną žmogų.

Dctektivams pavyko susek
ti, kad vienas plėšikus jmšau- 
tas ir pavyko patirti gydyto
ją. kuris jam žaizdą apžiurėjo.

(lydytojas atsisakė pri|>a- 
Sinti, kad jis apžiūrėjęs žaiz
dą. Tad už tni suareštuota*. 
Ir tuojau* suimtas plėšikas.

Gydytojas yra Dr. Jolm A. 
Stevenson. Gi pažeistas plėši
kas yra Casimir \Vysocki. 
Pastarasis išdavė kitus ketu
ri* savo sėbrus.

ATSKRIDO PLIENINIS 
LĖKTUVAS.

Praeitą šeštadienį vėlai va
kare į Maywood, Cliieagon, at
skrido naujo* rąšies lėktuvas. 
Tai plieninis. Padirbdintas su
lig vokiečių plieninių lėktuvą 
modelio. Tokius lėktuvus vo
kiečiai jMivartojo karėje.

Atskrido jis tiesiog iš P.uff- 
nl<>. N. Y., be jokio sustojimo. 
tlCMUg jn-l VZ..-I u.*, *<i |n-iini«iiS 

kelinuninkais.
Iš Buffido į Chicagą tiesiai 

ore linija yra 4.T0 mylią. Tą 
tolumą atliko |H‘r 4 vnlnndns.

Tai buvo kaipir išmėgini
mas. lėktuvas yra milžiniš
kas. Sakoma, ore galįs išimti 
15 valandą.

PAŠVĘSTAS KERTINIS 
AKMUO KOLEGIJAI

Iškilmėse dalyvavo pats Arki 
vyskupas.

River Furestc praeitą sek
madienį .Jo Augštoji Malony
be musą Arki vysk ujias paš-
• va*»t *»' • **M»**i
nnnuū moterų šv. Rožančinus 
kolegijai.

Iškilmėse buvo ir giedojo ir 
žinoma* Paulistą choras.

». r. - <

Arli Area, III., ties Fra v- 
žern. (’ibeagos Arkivyskupas 
arkivyskupijos vardu nupirko 
SO akru žemės ir šiandie jnu 
ten pradėta statydinti katali
kišku seminarija - universi
tetas. kurs atsieis daugiau 10 
milijoną dolierių.

Pranešama, kad tam likslui 
į |>askirt:is tam plote vieta* 
siivežanui troltėsianis reikalin
ga medžiaga. N’ežama geležin
keliu ir vežimais.

Tni bus didžiausia Suv. Val
stijose to* rąšiiv* mokslo įs
taiga.

PAGERBTAS TEISIŲ DOK 
TORATU,

Šv. Vincento de Pnul uni
versiteto prezidentą*. kun. 
Tbomn* F. L*vnn, aną dieną 
teiną doktoratu ajulovanojo 
Ispanijos ambasadorių Suv. 
Valstijų*!* .linui Ritmo y (la
va ng<».*.

Karės metu Aitas kiltos dva
sios amluisadoriiis daug dar 
hnvosi Amerikos reikalais V< 
kietijoje irs buvusioje Austri 
joje — l’ngnrijoje. .lis ten 
saugojo .Amerikos piliečius ir 
ją nuosavylie?, lygiai ir kitus 
musą šalies reikalus.

Tad jis daug kuo pasidar
bavo Amerikai ir už tai pa
gerbtas.

PAGAUTAS UŽPUOLIKAS.

Andai pareinančią iš dnrl»o 
Linda Mnrsluill, ti*h*gnif<i ope
ratorę. mėgino užpulti plėši
kas. Jinai su savim turėjo ke
lis šimtus dolierių.

Būdama atsargi, veikiai juu 
steliėjo. kas aplink ją sukinė
jasi. Tad išsitraukė iš skry- 
Im*Ics špilką ir iMigrnmojo tam 
niekšui.

Bet šis paskui ana sekė, kol 
jinai neatidarė 
kur 
mą 
kas 
t i.

Jį ls>gnntj partekėjo neto* 
lies praeinantis ’ jiolicmonas. 
Pasivijo ir pagavo.

šiandie jis laikomas kol-kns 
po užraktu.

narnų durą, 
gyveno. Tuo metu iš n:t- 
iščjo kitas žmdgus. l’lėši- 
tni pamatę* pradėjo beg-

ATSISTATYDINO PORTU 
GALUOS KABINETAS.

Lisbona, biri. 21. — Atsis
tatydino Port ugnį i jos mini sto
riu kabinetas, kuriam pirmi
ninkavo Ramas Pretos.

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.”

(Pabniga ntm 3 pu*].).

Pasilieka išpirkti ant $357,870.74

Chicago, III. ir visų vakarų aptkr. kvota $1000.000.

Aurom, III......................
Ih-lml, \V M. .................
<’lliragi> llrights. III. ..
(Imto, III........................
E. St. Itonis, III......... ,
G«ry, Intl.......................
Iiidinno llnrlMir, Imi. .,
< 'hirago. III. (13 storių) 
KviiiMhu. Wia .............
Mrlrnrt“ 1‘itrk, III............
Miltvnukee. Wis............
ltmkfi.rd, III. ..........
Ib-kibilr. III. '.............
Rhinelnnder Wia..............
Ručine, Wi«. ................
Sjirililrfiehl. UI.............
Spring Vallcy, 111. .. , 
St. (Iisrlra, III................
S ndLim TU
TborpK, Wi*.......... .
WnuwaUwn, \Vis...........
tVnukcgan. III. ...»___
WesUvillr. III.....................
KnnnN (’it.v, Kanu..........
Ixw Angele* (’nl.............
Srattli*. Waali..................
8. Omahn, Nobr..............
Sioax (’itv. Jmra..........

9
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IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

Iš BRIGHTON PARKO 
L. L. P. STOTIES DAR 

BUOTES.

Jau ir brighAmparkieciai 
pradėjo dauginu domės kreipti 
i Lietuvos laiisvės Paskolą. 
Šiandie bonus perka net ir ti?, 
kurie pirma atsisakinėjo. 
Trumpas laikas, turbut, pas
katino juos atlikti-savo parei
gas, nes lamą j>ar<iavinėjirnas 
baigiasi su 1 d. liepos. Bet 
dauginusia, gal, juos paskatino 
Lietuvos Steigiamojo Sermo 
priėmimas šalies konstituci
jos, iš kurios paaiškėjo, jog 
Lietuva jau tikrai laisva ir ne 
prigulmingh. Tąja jos Saisvė 
naudosis visi žmonės nežiūrint 
kokią jie butą partiją ar pa
žiūrą. K odei-gi nevisi turėtą 
remti tokią valstylię, kuri kie
kvienam piliečiui duoda lygins 
teises.

Taigi, laikas šiandie dar 
tą valstybę paremti perkant 
paskolos Ihhius. Valio visi prie 
boną! Drie lamą nugštaičini, 
prie lamą žemaičiai, prie l»oną 
visi lietuviai. Neilgai tuos 
bonus parduosim, neilgai juos 
pirksim. Dabar geriausias lai-

J. K. E.

ŠILTINE VĖL UŽPUOLĖ 
SERBIJĄ.

Belgradas, -r- šiltinės už
krėsti pabėgėliai iš pietinės 
Rusijos, apie 7,000 iš viso, 
perėjo Serbijos rūbelius, at
nešdami su savim, ligą kuri 
metai atgal taip baisisi lai
kino šalį. K rimo ir Kaukazo 
kraštai prigrūsti, ir Amerikos 
Itaudonojo Kryžmus pa geibo* 
vielos Kunstantinopolyj ir 
Bosforo salose prikimštos 
dauginu ĮMiliėgėlią, negu gali 

300 ilri 
paliegėlių pereinh Serbijos rū
belius kasdien. Šimtas Brig 
rudo gyventoją užkrėsti šil
tine.

• • •

...10.000 310 5H5
.... 5.UOO 2,U.*|
...20,000* 4^’70 4.300

1S.5M 13,470
...20,000 2,M" 3,150
...1S.OOO 3.C.S-’ • 5.4U2
,. .35,000 »,Mfi 11.32f».5O

. 500.000 1WUO 225.WI9.45
. .50,000 13,740 15,910
. .30.000 7.40S 8.670 54
. .25,000 • T
. .20.00(1, RMI 800
. .20,000 -27.1 425
.. 10,000 3Wi 360
. .20,000 7."i 07 9,510
..20.000 1’ėO H 2J56
..25,00(1 T 1,70.7 1.835
..15.000 J.WNt 1,875

«n ftrtn ė nn-, it
...5,000 850 850
..10.000 8,240 3,370
..20,000 5,2sn 5,630
.20,000 $2*0 1.320
.10.000 X(K«o 1.000
.10.000 !»;V) 950
. 10,000 «00 600
.10.000 300 300
. 10.000 5.0'.g

00(1.000 ♦801,758 $338.854.49

š AR TU ZINAI
■ Kuri Banka Stock Yardų Distrikte Chicagoj 
fi turi DAUGIAUSIA Lietuviškų Depozitų

S

Peoples Stock Yards Statė Bank
kamp. 47 gatve ir Ashland Avė.

: KODĖL?
B _

-

Užtat kad čionais kalbanfa lietuviškai ir kuo
met ateini, jautiesi kaip namie.
Užtat kad jis yra stiprus senas Bankas po 

Valstijos priežiūra.
Užtat kad ant kiekvieno nareikalavimo (rauni navn 

pinigus is tfankos.

AR GALI BŪTI GERESNE BANKA?

Pasilieka išpirkti ant $661,145.51

Lietuvos Misija.

s

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAJČ. PA.

Pittsburgh, Pa.

Valdybos Antrašai:

J. P. Petraiti*- pirmininkai.
J. jAnaurkaa—vice-pirmhiinkaa.
J. W. Patcbavich, nutarimą rai

tininkas.
J. DaukJys-Afhmnin} raitininkas. 
B. W. Woshnt»r—iždininkas.
Direktoriai:—Š. Simanavičiui, 

J. Pakrosni*, S. Liti t i linkai, F. 
Venslovas, J. Marei nkevich, P. 
Bardrilauckaa.

Ligonių direktoriaiJ. Kybar
tas, P. Marnmkaa.

l’ASPORTV BLANKAS
HLDO11E

DYKAI.

Baltlr C«i»u)latkJa Bumu, Ine. 
35 So. Is arborn SL Chicago. 

f Urmu 304

—

i
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LABAI 8VARBU.

AMATNINKAI
kurie apdirbinėjat naugę 
metalą tuoj atsiliepkite.

Lietuvoj. \T1 Mciguitnn ke
li dideli fabrikar Bendrovė* 
“Nvutuiot.*” fabrikiu. tuoj 
pradČM dirbti. J j įMteig.’- ra
ndėję; I.ietuvo* Valdžia, 
Lietuvos Atstatymu Bendro
vė ir žmonių bareliu. Darbui 
rvikalinim daug prityruaių 
jhnnnį.Į nę» fnl.rilriui hlia plė
tojamas. i'abrikaa gaminu 
žeindirbyalei padargu* ir į- 
vairias mnšiaaa. Bua įsteigta 
automobilių ir kiti skyriai. 
Amalninkni norintieji keliau
ti j Lietuvę tuoj nuūkaukite 
į Lietuvon Atatat^nio Ben
drovę.

] Lietuvi} ‘kelianti lx tiks
lo, Im* pinigą neapsimoka A- 
inatn inkam* geriausia keliau
ti ra žinia, kad ką nors ten 
hmk bet ne akių plotu. O 
darbo Lietuvoje yra, bet tik 
tiems, kas moka ir kas turės 
rekmufiiiluiijaa ii Lietu vos 
Atstatymo Bendrovė*. ,

Apdirbimtojai naugės. ma- 
JHnbctai ir kitos rųšim dar
bininkui. tuoj atsišaukite 
šiuo adresą:

Liet. Atstatymo Beud-vė 

(Lithuanian Development 
Carporation)

294 8th Av., New York

I

vi/

t n —>

BANKAS
ant kampo 

47tos ir Ashland Avė.
• «

Chicago
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M'

x •X Į K

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 3S nartai 

Ofisą* 314S No. .Montnn St. 
Kertė 12-ro NU Chicago. m. 

SPKCIJAUSTAB 
UolertikŲ, Vyrlkky, taipgi chro

niškų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki 3 po piety, nuo C Ik! 3 valan
da vakare.
Nedėliotai* nuo 3 iki 1 po plet 

' TaletonM Tard* <37

K----------------------------------------------------------- X

3

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgai otreet 

CHICAGO. nJLIMOU 
Tetefooae Yanta 5013

Valasdoe: — ■ iki 11 U ryto: 
* po piety Iki t vok. NedMlo- 
nila nuo 5 Iki I vai *akar*

r----■ • ------------ ■ -
Tel. Drover 1041

Dr. C. Z. Vezelis
LIKTVVIB DETUSTAS 

Valandos: *uo > ryto Iki • vak. 
Kcredomla nuo 4 lyg » vakare 

4713 NO. ANHLAMD ATEMI K < 
arU 47-to. Galvše

B"

J V. W. RUTKAUSKAS ■
ADVOKATAS
Oflaaa DMuilrutrl:

REIKALINGI

Paprasti Leiberiai. Atsi
šaukite

t
Jos B. Clow & Sons

534 So. Franklin 8L

H. CHIRIES SEGU
Perkėlė «aro ofL«a po num.

4729 S. Ashland Avenue
Spc-iaUMa. .m.ivų. molm, Ir n- 
ra ikro.

Valandoa nuo 10 iki 13 ISrrto; nuo 
,5 UU t po pluta; nuo Iki 4:10 
vakare. Nedėliotais 10 Iki X.

Tek-fanaa Prvarl 9SS0

-- ----------------------------------------------------------- j

umiiimmiiiiiinmiiimiiiiiiiimiiimDii

ERNEST WEINER
DRY G00D5

1800 W. 47th kamp. Wood Bta.
Mes duodame dvigubės Kampas 

Ketvertai* ir Bubėtomis.
Dideliame pasirinkime gaunamL 

Visokie mataruotai. valkam* dra&a- 
tlal. BebA* tr lakoti* 
__________ ____ .____ 4

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti “Draugą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 49-th Avė.
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygą.
Pasinaudokite.

79c
PluksnosPluksnos

PIGIAI IR GERAI. -/
Parduodam ir mainom nartu*, lo

tu*. forma* ir visokius blsnlua. Pss 
mus salimu*rauti vl*vlyfl paairlnkl- 
mw. • .F

A (atkaukite paa:
A. GIllG.tfi 4 CO.

3114 K. Hal»trd -L. Oikvųro. UI.

Kodėl Mokėt Augštas Miesto 
Randas?

. WESTFIELD MAN0RA
| trumpa laika bual «av)»lovl» auvinlnka* propertea kurio* vertė 

visada kilau

nTu\‘p I HT AI 6 4 E E 302M’4.LMM LUI RI tHUd nik
$60 Iš Kalno $8 Kas Mėnesį

Tik 40 Minutų Ii Vidurmieščio
> ą ~

*1U«* properties randa ai 2iem vakarinėj Dalu 
d<M> vir* Hera. Mokykfu*. bafnyfiua. kraut uvA*.

vial uilaato patucuuml.
Tik mūriniai namai atutoml.
IS atatntno* llnljoi.

Nepralehk Moa prago*. Nr* kita tokia proga 
Pa*iŲ«k M kuponą r> kbubI pilnu* i>aai*klnimua. 
gu* M tarų puaAa.

tūloto 4<H Fė- 
rratne namai Ir

irai urpaaitaikina. 
H» JokH» parai-

JAVARAS and JOHNSON
Saite 802 Orford Bldg. . 118 N. U Sallt St

gerbiamieji I

f

]
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rnano pu*H Iprt ''vvESTFIEM’ 'mANOR* DotST*"" P‘U^*W ” Į

Vnrda* .............  ;................... 3........................... j

į Adr*«M ............................................................................... d
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