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Takininkai Gins 
Kostantinopol j 

Graikijai bos duota laisve 
Turkijoje 

ANGLIJA NEKUOMET NE
LEIS ATSISKIRTI AI

RIJAI. 

Taip tvirtina premjeras Lloyd 
George. 

DELEGATAI SUVAŽIAVO Į 
BOULOGNE. 

Graikija nori Annėnv •> 
mandato. 

pk Boulogne. Prancūzija, birž, 
22. — Vakar specijaliu garlai
viu iš Folkestone čia atkelia
vo Anglijos ministeris pirmi
ninkas Lloyd George su Pran
cūzijos ministeriu pirmininku 
Millejrand. Su jiedviem atke-

i liavo maršalas Foch, Prancu-
\ zijos finansų ministeris Mar-

\ sal, Graikijos ministeris pir-
f mininkas Venizelos ir visa ^i-
| lo ją patarėją. 

• / Paskui pavakarėj atvyko 
į Italijos ir Belgijos delegatai. 

\ Po Hythe konferencijos. 

lijos ir Prancūzijos kariuome
nė ir karės laivai. Konstanti
nopoli ir Dardanelius rengiasi 
užpulti turkai nacijonalistai. 

Išreiškia pasitenkinimą. 

Atkeliavusieji čia premjerai 
išreiškė pasitenkinimą buvu
siąja savo konferencija Hythe. 

Xe premjerai sako, bet iš 
Hythe informuojama, jog Llo
yd George su Mllerandu išnau-
jo pilnai sutikusiu klausime 
atlyginimo nuo Vokietijos ir 
tos šalies nuginklavimo. 

Šitas klausimas visgi galu
tinai bus aptartas ir išrištas 
čia abelnoj konferencijoj. 

Nori Armėnijos mandato. 

Šiandie abelnoj konferenci
joj Graikijos-ministeris pir
mininkas Venizelos Graikijos 
vardu formaliai paduos, pa-

Londonas, birž. 22. — Mi
nisteris pirmininkas Lloyd 
George aną dieną konferavo 
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NUO LIEPOS 1 D. "DRAU
GO" PAVIENI NUMERIAI 

PARSIDUOS PO 3C. 

A. D. FEDERACIJA KREI
PIASI { DEMOKRATŲ 

PARTIJA. 

Paduoda visą eilę reikala
vimu. 

KODĖL? 
Pabrangus spaustuvės reik-

menims dvigubai, o poperos 
su geležinkeliu darbininku d<4- , - . . . • . , . , , . . , .. , 
i •• i.- nL* • • - į kainai isbulusketurissyk tiek. 

Anglijos ir Prancūzijos pre-
mJmjeru su savo patarėjais už

vakar turėjo konferenciją Bri- į siūlymą, kad Armėnijos man-
tanijos mieste Hythe. Po tos I datas butu pavestas Graikijai. 
konferencijos jiedu čia daly- Be to, Venizelos paduos visa 
vaus abelnoj visą talkininkų i eilę sumanymą, paliečiančią 

legacija Kalbėtasi apie siun 
timą Airijon kariuomenės ir 
amunicijos. Nes daugelis gele
žinkeliečiu, priešinasi tokiai 
vyriausybės politikai. 
. Pasikalbėjimo metu minis
teris pirmininkas pareiškė, 
jog Anglija nekuomet nesutiks 
pripažinti Airijai nepriklau
somybės* Gal tik tuomet pada
rytu* Jei butą visiškai kokio 
nors priešininko parblokšta. 

Ministeris pirmininkas Bri
taniją palygino prie Suv. Val
stiją. Sakė, Suv. Valstiją pre
zidentas Lincolnas verčiau ap
siėmė panešti didžiausius žmo
nėse nuostolins ir penkerius 
metns vesti karę, kaip pripa
žinti kokią nors nepriklauso-
mybę pietinėms valstijoms. * 

Taigi ir Anglijos vyriausy
bė Airijos klausime ne kitaip 
gali elgties. , 

SIUVĖJŲ UNIJĄ NUBAU
DĖ $100,000 ATLYGINTI 

KOMPANIJAI. 

Kompanija gavo nuolatini 
'injunetion." 

konferencijoj. 
Sulig gautą čia vakar in

formaciją, premjeru nuspren
dė- duoti Graikijai pilna mili-
tarinę laisvę Turkijoje. 

N u t a r i imties visą galimą 
priemonią ginti Konstantino
poli ir Dardanelius. Tam tik
slui bus sukoncentruota Ang-

Turkijos likimą. 
Šitoj konferencijoj bus ap

tarti ir kiti Europis klausi
mai, ypač Rusijos padėtis. 

Italijos užrubežinių reikalą 
ministeris grafas Sforza pa
reikalaus, kad iš Vokietijos 
atlyginimo Italijai butu ski
riama ne 10 nuoš., bet 20. 

MESOPOTAMIJA BUS KA
RALYSTĖ. 

Londonas, birž. 22. — Laik
raštis Daily Express p r i e šą , 
jog Anglijos ministeriu kabi
netas nusprendęs Mesopolami-1 
ją pakeisti karalyste. 

AngHjos kariuomenė ten te-
ė'iaus pasiliksianti keturis me
tus. 

Laikraštis reikalauja, kad 
Anglija kuoveikiaus iš ten at
šauktą kariuomenę. Nes tas 
šaliai brangiai atsieina. 

VVATERBURYJE KARĖS 
PADĖTIS. 

BIRŽELIO 22. 1920. 

CKkaįB ir priemiesčiai. — 
Šiandie apsiniaukę: rytoj gražus 
oras ir vis <i;;r vėsu. 

Vakar aua-Vlausia temperatūra 

PINIGU KURSAS. 
{Svetimu viešpatijų pinigu ver

tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio 21 (i. buvo tokia sulic M'i-
ehanfs Lo.an & Tmst Po. : 

Waterbury) Conn., birž. 22. 
— Vakar čia paskelbta katės 
padėtis po Įvykusiu dideliu 
riaušią, kuriųv metu vienas 
streikininkas nužud./ias ir du 
poliemonu pavojingai sužeistu. 

Scovill Manufaeturiug C<x j -
staigcs darbininkai streikuoja. 
Vakar po pietų keli.; tūkstan
čių darbininką minia ties įs
taiga susikirto m policija. 
Prasidėjo kraujo praliejimas. 

Miesto majoras kreipėsi j 
valstijos gubernatorių. Guber
natorius Holcomb tu-tjaus pa
šaukė karės tarnybon tris kom
panijas vietos milicijos ir Me
ną kompaniją su kulkosvai
džiais. 

Šiandie gatvėse patroliuoja 
kareiviai. 

Anglijos stcriin^;: sv:ini; $."1.'W 
Lietuvos 10fi nuksiiu; 2.t> 
Vokiefijos 100 marki" 
I^nkijos 100 markiu rū 
Prancūzijos už 1 dolier; 12 f:\ " 
Šveicarija už 1 dolieri •"• :'" -57 
Italijos už 1 <]ol. ]G i. ^0 

New York. birž. 22. — Už
ėjus probibicijai, čia suardo
ma Bacardi kompanija, kuri 
išdirbinėjo rūmą (araką). Ka
dangi k>>>npar.ij:i neturi pini-

j> a-u r.t-ygin'i savo ŠY-rininkn-n-. 
. «> ;g i <v;į ;^;i :u t u r i ;::>:;• .'"'.ti.i'f'Hl 

nutarta visiems š«'-ri-

Rochester. N. Y., birž. 22.— 
New Yorko augščiausiojo tei
smo teisėjas Rodenlieck ana 
dieną paskelbė indomią ištar
mę, atkreiptą, prieš siuvėją 
organizacija . Amalgamated 
Clotbing AVorkers of America. 

Šita darbininką organizaci
ja buvo pakėlusi kovą prieš 
Michaels-Stern Clotbing Co., 
katra buvo atsisakius pripa
žinti uniją ir sulig unijos rei
kalavimą apmokėti samdomus 
darbininkus?. 

Susiaurėjo tad kompanijos 
reikalai ir kompanija pada
vė teisman paminėtą darbinin
ką organizaciją. 

Paminėtas teisėja* nubaudė 
organizaciją. Išdavė ištarmę, 
kad ji kompanijai užmokėtą 
$100,000 atlyginimo . Be to; 
kompanijai išdavė nuolatini 
"injunetion." sulig kurio 
draudžiama darbininkams.ko-1 
kiuo nors būdu kenkti kompa
nijos reikalams. 

Teisėjas ištarmėje pareiškė, 
kad ta darbininką organizaci
ja yra savo rąšies monopolija, 
priešinga šalies Įstatymams. 

kaip buvo prieš metus, ar pu
santrų, leidimas dienraščio da
rosi sunkiai pakeliama našta. 
Šimtai laikraščių, tvirtesnių 
finansiškai už lietuviškus, jan 
sustftCo ėję. 

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

Daugelis pačių mūsų Gerb. 
Skaitytoją apie pakėlimą kai
nos mums priminė nekartą. 

Tai darome. 
"DRAUGO" ADMTNISTR.. 

iiiiimimiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
"SAUSIEJI" SU "ŠLA

PIAIS" TURĖS SMARKIĄ 
KOVA. 

Kartus susirėmimas turės į-
vykti demokratu konvencijoje. 

San Francisco. Cal., birž. 22. 
— Čia veikiai prasidės naci-
jonalė demokratą partijos kon
vencija. Iš prieškonvencijinių 
susirtnkimn - ir ^pasitarimų 
pramatoma, kad konvencijos 
betų pakels smarkia kova 
"sausieji" su "slapiaisiais." 

Frakcijų lyderiai pasitenki
na tuo, ką yra nusprendęs 
augščiausias teismas ir neno
ri kalbėti apie tai. ka kong
resas gali padaryti svaigalu 
klausime, kokias gali Įvesti 
atmaina-s. 

Bet žinomas )\~illiam Jenni-
ngs Bryan su savo šalininkais, 
sakoma, pareikalausiąs parti
jos platformon padėti aišką 
pareiškimą, kad partija stip-

Montreal, Kanada, birž. 22. 
Pi-o^;*., x.,:u.-».i:„»: — J U , ' ; 

gė čia kasmetinis Amerikos 
Darl>o Fedei-aeijos suvažiavi
mas. 

Pasibaigus suvažiavi nmi 
prezidentas Gompers su kitais 
vykdomosios valdybos nariais 
kuoveikiaus iškeliavo Wasbin-
gtouan. Iš ten važiuos Į San 
Francisco, kur tomis dienomis 
atidaroma demokratu partijos 
konvencija. 

Tai konvencijai bus paduo
ti Federacijos reikalavimai su 
prašymu padėti juos savo pla
tformon. N 

Reikalavimai yra tie: 
Kuoveikiaus ratifikuoti tai

kos sntarti. 
Paimti vyriausybės valdžion 

geležinkelius ir demokratiniai 
juos operuoti. 

Patvarkyti <lidžpelnius ir 
papiginti pragyvenimą. 

Duoti pilną teisę darbinin
kams streikuoti, panaikinti 
priverstiną arbitraeiją ir prie-
šstreikinę istatymdavystę. 

Nesimaišyti i Meksikos rei
kalus. 

Indorsuoti Airijos respubli
ka, 

Duoiiiteisią kolektiviam de
rėjimu i s i. 

Padidinti darbininkams už
mokestis, kur tas reikalinga 
pragyvenimui. 

Sutrumpinti dienos darbo 
valandas, jei tas butą reika
lingu atsiradus Išdarbiams. 
—^—^—^^————^— 

hihieija ir esanti priešinga j 
kokioms nors atmainoms tame 
klausime. 

Tai-gi iš to ir galės pakilti 
smarkus susirėmimas. 

Savo keliu, čia tariasi ir or
ganizuojasi kaip, "sausieji ." 

Nauja Lietuvos Ministerij; 
KAUNAS, 20 BIRŽELIO. 

Nauji Lietuvos ministeriai: 
pirmininkas d-ras K. Grinjus, 
vidaus reikalu — Skipitis; 
užsieninin J. Purickas; kraš
to apsaugos Žukas; agrikultū
ros Aleksa; švietimo—Bizau-

ckas; finansų — Galvanaus-į 
kas; teisingumo Karoblis; žy
dą reikalą — Soloveičikas; 
gudą — Semaška; Stulginskį 
eina prezidento pareigas. 

Gaisras Kaune, sudegė 
namu; dar tebedega! 

Roman. 

Trečioji S. L. R. K. A. Seimo 
Diena 

lygiai 2:.*>() po pietų. P-nas Virakas 
dienos popietinio posėdžio 

taip "slapieji." kaip tie, t"ip 
riai stovinti už svaigalų pro- 'kit i smarkiai veikia. 

TH1NGS THAT rtEVER HAPPEN 
By GENE BYftltES 

DAUGIAU RADIKALŲ 
DEPORTUOJA. 

galionų, 
ninkam-
Tei>mai 
pažino ]i 

iviriut <vaic:alais. 

New York, birž. 22. - Aną 
dieną vienu garlaiviu iš čia 
deportuota dar visa> eilė vi
sokios rūšies radikalų, negei
stinų šiai Saliai. 

Jie visi buvo sugabenti čia 
iš Oregono, Califomijos," Tda-
ho ir Illinois. 

Sekančia savaitę, sakoma, 
bus išgabenta dar.daugiau. 

, i-toRi ativcminm vr\-
realiu 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S), 

intMunoiMi. our-oo* o» E r. -.C ^ • f t l M t C "f 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
— Taip, aš sulaužiau sužadėtuves sn tąja mergina. Nes man 

pavyko patirti, kad ji yra turtinga, turi perdaug pinųru. 

Sesija tapo atidaryta 
perskaitė protokolus antra 
suimtos priešpietinio. Čia pat tapo pataisyti kai-kurie dalyk 
ir pavardės netaip Įrašyti per greitumą. 

Po to, buvo rinkiniai i komisijas. Teismo komisijos iš 
rinkti: kun. Kemėšis, pp. Krušinskas, Vaitkus ir Tu
melis. Literatiškon komisijon: pp. Virakas. Aleksis ir Juras, 
Labdaryl>ės komisijofl: pp. Janušauskas. Šiaučiūnas ir Ja- -
kaitis. Atstovai i Federacijos tarybą: kun. Kemėšis ir p. Va
siliauskas. * jlfi 

* I 
'Dideli ginčai }x> kelis kartus atsinaujino del mokesčio pri

dėjimo, iškilusio iš influenzos ligos. Galutinai pripažinta, kad 
mokestis reikėjo padidinti, idant prisitaikius prie Suv. Valst. 
Įstatu. Seimas sutarė pavesti kuopoms, kad jos išrastą bud* 
kaip galima butų Susivienijimo apdraudos kapitalą pake 
iki valdžios reikalaujamos augštumos, neuždedant mokės* 
ant narių. • 

Toliau ėjo daugybė Įvairiausių sumanymų ir Įnešimų. 
Kaikurie pasirodė esą priešingi konstitucijai ir neturį tiek j 
kuopų paramos, kiek to reikia, kad galima butų pradėti kon- ; 

stitucijos mainymą. Toki sumanymai liko nepripažinti. Jų | 
buvo š^ie: a) valdybą rinkti referendumu; b) duoti ap- I 
skričių delegatams balso teises; c) ant poliso nežymėti, kam 
paliekama pamirtinė; d) panaikinti vieną ligos liudijimo f 
blanką. Nepripažinti*taipgi sumanymai leisti vaikų laikraš
ti ir neminėti moterų amžio organe. 

Priimta pageidavimai: a) kad centro sekretorius pra
neštų kuopos sekretoriui atvirute, kad nario suspendavimas j 
bus pagarsintas organe, b) leisti kitiems metams sieninį ka-1 
lendorių tos pačios rūšies, kaip šiemetinis, c) rūpintis Su
sivienijimo čarteravimu Massacbusetts'e ir kitose valstijose; 
d) dokumentuose vengti vardų familijariškumo. ty. nerašyti f 
Kazys vietoje Kazimieras, Barl>ė vietoje Barbora ir tt., e) 
apsieiti l>e samdymo asmenų, kurių pažiūros priešingos kata-

(Jaražo pardavimas arba nuomavimas palikti vablybos j 
nuožiūrai ir Įgalioti valdybą tą garažą parduoti jei išras nau
dinga. , 

Suteikta pastabų organo redaktoriui: a) kad kuopų pra
nešimus ir protokolus gerbtų ir neatsisakytų jų talpinti bs 
svarbių priežasčių, b) kad nevėlintų korespondencijų, v) 
kad pribūtų Susivienijimo seimuose, dalyvautą .ųiose ir gau
tų kelionės išlaidų grąžinimą, d) kad saugotusi įžJsti vei
kėjus, e) kad. necenzuruotų dvasiškojo vadovo straipsnius 
prisiunčiamus Į tani tikrą laikraščio dalį, vadinamą "Dva
sios vadovo .kampeliu." 

Išklausytas Šv. Kazimiero Seserų prašymas prailginti e- j 
i 

sančia skolą ir suteikti na*ują paskolą. Sutarta pavesti tą val
dybai, jei ji išras užtektinai pinigą. Kitus pašalpų prašymus Į 
pavesta I-abJarybės komisijai. 

Sutarta, kad seimas butų kas du metu. ir kad artimos- I 
nysis Įvyktų Wilkes—Barres'e, nors Clevelando atstovai la
bai norėjo, kad artimiausias Seimas butų pas juos. 

Knygų peržiūrėjimo komisija išdavė savo raportą, kad j 
knygas, užrašus ir skaitlines rado tvarkoje, kad knygos Su
sivienijimo turtą rodo taip, kaip jos parodytos sekretoriaus 
ir iždininko raportuose. 

Apdraudos fonde ..f 142.727.74 
Vaikų skyriaus fonde 9.4S0.l£ 
Pašalpų fonde : . . 23,388.60 
Našlaičių fonde 525.20 
Lėšų fonde 9,730.32 
Atsargos fonde .10,806.80 

196,658.76 
Įvairaus turto 8,954.4(1 

Viso labo $205,613,16 
Nuo 1 Birž. 1918 m. iki 1 Bir i 1920 metų A. Lietuvią R, 

Katalikų Susivienijimo turtas priaugo 76.532.57. 
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U£TU¥IŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

! "DRAUGAS" 
•*•— kasdiena išskyrus nedėldleaias. 

PRENUMERATOS KAINA; 
ISaCAGOJ IR CŽSUIKYJK: 

Metams •_-.-.••-ts! 9*J0Q 
Puoel Metą . ~ . . . * M . .>• . . . 8,50 

PCT. VALfiT. 
Metams . . . . . . . . . . • > . . . . ; 95.00 
Pusei Metų . . . . . . . . . . . . . . 3.00 

Prenumerata mokasl įSkaino. Lai
kas skaitosi nuo ulsirasymo dienos 
M nuo Nauju Metu. Norint permal-
feytl adresą visada reikia prisiųsti Ir 
panas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
»ey Order" arba įdedant pinigus J 
registruota latflką 

• "Drangas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Cbicago, DL 

ėjimas Suv. Val
stijų Politikoje. 

— 

Republikonų partijai d i ran t 
savo konvencija Chieagoje bū
ro paduotas sumanymas i j>ar-
jjos platforma. įtraukti, kad 

saldžia paimtų visas mokyklas 
ivo globon. Tokiu būdu no-
ėta nuspausti katalikų moks 

įstaigas. Teeiaus įtekmin-
iems katalikams parodžius, 
d tai yra peiktinas i r lais-
i priešingas dalykas, repub-
ionai katalikiškų mokyklų 

neužkabino. 

Buvęs Floridos gubernato
rius p. Sidney J . Catts norėjo 

pti senatorimn iš tos valsti-
s. Bet jis, yra pasižymėjęs 

teisėtų priemonių savo t e i s e s 
apginti. Katalikai nesipriešino 
valdžiai, kada tą 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 rašė apie 
Meksikos dalykus nežinoda
mas jų. Daug visokių niekų a-
pie Meksikos katalikus pri
pliurpė ir p ."\Villiam Butler, 
Amerikos protestantų niisijo-
norius. Tcs ponas sakėsi ma
tęs mumijų asmenų, kuriuos 
nužudė inkvizicija. Tuomtarpu 
tai buvo lavonai trylikos vie
nuolių dominikonų mirusių "sa
vo vienuolyne ir palaidotų vie
nuolyno kapuose. Mat vienuo
liai savo nabašninkams buvo 
pasistatę sieną su skylėmis, į 
kurias įdėdavo granus su nu
mirėliais ir užmūrydavo. P-nui 
Butleriui pasirodė, buk tai 
gyvų užmūrytų lavonai. P-nas 
Byam Suvienytų Valstijų Se
nate išrodė ir p. Butler'io ne
teisingumą. 

Jeigu Suvienytų W s :ų 
Senatas davė progą p. Byam'-
ui sugriauti pp. Lind'o ir 
Butler'io darbą, tai matyt, 
kad Suvienytos Valstijos ne
nori vesti intrigų politikos su 
savo kaimvne Meksika. 

Žydų Radikalų Svokaibiavmai. 
Dienraščio The Chicago Dai: į žmonių rases. Norima, kad žy 

ly Tribūne korespondentas jdų rankosna atsidurtų visu pa-
John Clayton šiandie vieši PaT; šaulio prekyba ir visi turtai. 
ryžiuje. Anot jo paties pasisa-1 Žydai radikalai įsitikinę, 
kynio, jam teko išbūti bolševi-! jog Europa perdaug šiaadi-3 
kinėj Rusijoj pusantro mene-; pavargusi Ir todėl yra silp-
sio. Sugryžęs jis Paryžiun, Į na pasipriešinti staiga pdki 
šiandie iš ten rašo savo dien
raščiui baisiai trukšmingas ži
nias apie bolševikų piktus dar
bus, jų suokalbiavimus, apie 

lusiai didolei revoliucijai. Tą 
revoliuciją pirmiausia turi pa
kelti dešimtys milijonų maho-
metanų ir sugriauti Anglija 

bolševikų norus užkariauti pa- j platų viešpatavimą. Ku) aet 
šaulį. j tas žygis pavykusiai bus at-

Indomiausias daiktas jo raš-j tiktas, kita* viešpatijas ap-
tuose tai tas, kad skaudžiai j griauti nebus sunkenybių 
paliečia žydus radikalus. Jis 
tvirtina, kad šiandie bolševiki
nę Rusiją valdo kuone vieni 
žydai radikalai. Ir tie žydai 
mėgina pavergti pasaulį. Sa-

Bolševikai tam tikslui at
siekti pavartoja smegenis ir 
auksą. 

Tas viskas, kas čia pasaky
ta, atrodo, kaip ir "Miehaldos 

KARĖS VAISIAI AUS
TRIJOJE. 

Prakeiktoji karė sunaikino 
Austrijos turtą. Žmonės netu
ri ką valgyti nei kuo mai-
tyti savo vaikus, suveda juos 
pas kunigus ir į vienuolynus. 
Seserys neatstumia mažų uba
gėlių: jos nevalgo pačios, bet 
maitina kūdikius kuomi gali. 

po aklas katalikų.ncapken-i 15 v a l ? i o g t o k o g d a u g e l j s -&ų 

jas. Floridoje viešpatauja | nų s e s m i i n a ^ hz(hl 

lemokratų partija. Prie ^ B \ U M O s įo k a gumink&ino jų 

ko, negana jiems užgrobti v i - j i" ' a r « c l V o s patronus maiu-
so pasaulio turtus. Bet pirm »ami tamsus žmonės, 
visako jie nori pasaulį sužy- Bolševikai yra kenksmingi 
dinti, ty. padaryti žydiškuoju, žmonijai. Prieš juos prisieina 

Driklauso ir p. Catts. Atsida 
ius senatoriaus vietai, Flori-
3S demokratai ėmė tartis ką, 

kandidatu. P r i e š ! ^ y * T t o h ° P e r a c W *e< į* 
davimo suvarginti kūneliai 

kaulus. 
Kūdikiui apsirgus negalima 

darys savo 
atcs'ą stojo taipgi demokra-

Duncan U. Fletcher. Cat-
as prieš jį paleido visus 
bilus visokiu niekų, užsipul-,, 
. , * -un * v »• - b&1 nesjah jo nurvti, nes jų 

nedarnas ant Hetcner io ir ., ,. . , .. 1 
. ,., T> •• i i • • pilveliai perdaug susitrauko 

tatahku. Perėjo balsavimai, : r , , . . . 7.. «.,: 
?, . u 1 f t . , P , , i nuo badejimo, tik pamazen 
'letcher gavo 19.16/ balsus, . . *^ 

Catts gavo 7.180 balsu. P a s i - I a t s , " n e b i a 

Tad šaukia jis viešpatijas 
pakelti kovą prieš žydus radi
kalus, kol esama dar tinkamo 
laiko. 
Kelias p. Olaytono korespon

dencijas (kablegramas) su 
trumpinę padėjome ir "Drau
ge", nors negalima pilnai su
tikti su jo išvedžiojimais. 

Mums atrodo, kad Paryžiu
je duota pradžia kokiai nors 
naujai propagandai. Nes žy
dai radikalai, katrie šiandie 
terioja Rusiją, gali but kenks
mingi ir baisus Anglijos rei
kalams. Bet toli gražu ne vi
sam krikščioniškam pasauliui. 
Nes krikščionybės pamatai 
tiek stiprus, kad prieš tuos 
pamatus radikaliai .gabalai y-
ra menkas daiktas. 

Štai ką p. Clayton rašo a-
pie žydų radikalų suokalbia- K ^ tinkamai galima butų 
vimą. Cia atpasakojame trum- j aprašyti įspūdžius, kokius iš

sinešė delegatės iš Šv. K. A. 
R. Dr-jos Seimo, reikėtų už-

pakelti kovą. Kad ta kova bu
tų pasekmingesnė, prasima
noma tiesiog nebūtų daiktų. 

Žydai, kaip ir kitos tautos, 
turi savyje geni ir blogų žino
mų. Tiesa, prieš žydus lalui 
lengva yra sukelti įtarimu, 
IK t užtatai reikia visiems ap
sižiūrėti, kad tiems įtarimams 
neįtikėjus pergreitai. Ypatin
gai reikia apsižiūrėti, kad 
nepavartojus spėkos prieš žy
dus. Rusai ir lenkai gana už
kenkė sau padarydami žydų 
skerdynes. Lietuviai dar lab-
biau užkenktų sau, jei pana
šiai apsieitų. 

ĮSPŪDŽIAI i š ŠV. KAZI
MIERO AKAD. RĖMĖJŲ 

DR-JOS SEIMO. 

perpjauti neužgija. Kartais 
pasitaiko kas gailestingas pri-

i duoda gausesnio maisto. Yai: 

rodė, kad nei Floridoje anti
klerikalizmas nepelningas. 

Seniau mes minėjome p. 
ind, kurį \Vilsonas 1013 m. 

pasiuntęs į Meksiką, 
-nas Lind tvirtino, kad Mek 

a negali pakilti, kol visai 
^pcnaikįs katalikų bažnyčios. 

•Carranza Lindo paklausė ir 
0 patarmę pildė. Meksika nuo 

nei kiek nėjo geryn, šian-
ien Carranza negali išreikšti 
vo nuomonės apie p. Lind'o 
tarmę, aes guli negyvas. 
Vokiečių diplomatai savo 

raimynams prancūzams nuo 
875 iki 1914 m. šnekėdavo, 

pirma reikia panaikyti 
talikystę ir pinigų tam tiks-

i nesigailėjo kaimynams. 
Dabar prancūzai jau n u i n a n 
tų patarmių vertę. 

Numano ir Amerikos Senr*-
ftas p. Lind'o diplomatiją, 
|bet nenori su ja eiti iš vien. 

1 birželio Suv. Valstijų^ Se
te apie Meksikos dalykus 

tiiudijo p. Eber Col Boyam. 
is nekatalikas, bet jisai i?gy-
no Meksikoje nuo 1895 metų 
i 1907 ir žino ką kas ten vci-

gera ar bloga. 
Jis pasakė, kad Meksikoje 

ietą platino misij'.r.'.riui. 
aidžia išveržė iš jų, ką jie 

ėjo, bet jie nesiliovė veikę, 
yčia Meksikoje visuomet 

^.Amikt- tVnik'ij ir !'•!>;;. .T''icu 
>!< ksikoje nedidelė ištvirkėlių 

Halis galėjo pagriebti vaklžir 
I savo rankas, tai tat įvyko 
pelto, kad katalikai vengė ne-

Kunigai Austrijoje išmoko 
visą mėnesį pragyventi ul vie
ną dolierį. 

MOTERYSČIŲ PERSIS
KYRIMAS 

PRACUZIJ0JL 
Vienas Amerikos dienraštis 

pranešė, kad Prancūzijoje 
vieno Paryžiaus teismuose y-
ra 123,000 porų pasidavusių 
skirtis. Atstovas De la Fer-
ronay Prancūzijos parlamente 
užklausė teismų ministro. Mi
nistras dalyką ištyręs atsako, 
kad norinčįų persiskirti Pary
žiaus teismuose yra 5,230 po-
rų, t. y. iš dešimties tūkstan
čių porų trylika, o ne iš vie
no tūkstančio 30. kaip buvo 
sakoma. 

KATALIKIŠKI LIG0NBUČIAI 
Šįmetinis katalikiškų ligon-

bučių atstovų suvažiavimas 
bus mieste S t Paul, Minu. bir 
želio 22-24 dienose. Posėdžiai 
bus St. Thomas College sve
tainėje. Suvažiavimo sekreto
rius yra D-ras B. F. Mc'Jrath 
iš Milwaukee. Wis. 

TAUTOS MENO ŠVENTĖ. 

Lietuvoje visokios rųšies 
artistai sumanė turėti "Tau
tos Meno Šventę." Sutarė, 
kad šventė ta butų kasmet ap
vaikščiojama Gegužės 1 diena. 
Tą dieną bus taisoma dailės 
paroda, rengiami koncertai, 
vaidinimai ir t. t. 

pai: 
Bolševikizmo veikimas eina 

dv^m srovėm. Vienos tųdvie
jų srovių tikslas viso pasau
lio valdymą pavesti datbo 
žmonėms arba proletarijatui. 
Kitos — įkurti pasaulyj nau
ją rasinį patvarkymą, šitą 
srovę veda žydai radikalai. 
Jie nori. kad vieni žydai už
valdytų pasaulį. 
Bolševikų komunizme yra tOr 

ji žydų radikalų rasinė srovė. 
Ta srovė komunizmu tik pri
sidengia. Jos vadai svarbiau
sią domą atkreipia prieš Ang
liją ir Ameriką. Nori sunai
kinti abidvi šąli prekybos at
žvilgiu. 

Srovės smegenys yra Ber
lyne. Bet vyriausiuoju sroves 
vadu yra Trockii. Šitas turi 
Napoleono ambiciją. Jo tiks
las užkariauti ir pavėigti vi 
są .A-siją, inėmus Indiją ir Ki
niją. Neužilgo ties Indijos ru
džiais bus išmėgintos bolše
vikų ir anglų spėkos. Jei 
bolševikams pavyks, Trockii 
galės triumfuoti. 

Žydų radikalų organizacijos 
grupės yra visose didesnėse 
viešpatijose. Norima žydų ra
sę pakelti augščiaus už kit** 

"Waltz/ Caprioe" tikrai artis
tiniai pašoko Silvia Kiriutė. 
Atšaukta antro kartu šokti. 

Tris sunkius šmotelius ant 
smuikos griežė Jadvyga Ur-
biutė. Ji , kaip visuomet, savo 
užduotį puikiai atliko. "San-
bonnet Babies" atliko mažos 
mergaitės. Jos taip gražiai sa
vo užduotį išpildė, kad rodo*> 
paimtum jas, pabučiuotum ir 
pamyluotum. ' 'Nub^uums" 
pasakė Leonas Šertvetis. J o 
iškalba aiški, tikrai atjautė sa-» 
vo užduotį. J i s tapo atšauktas 
antru sykiu pakartoti. 

Labai gražiai ant pijano pa
skambino "Waltz" Eugenija 
Griniūtė. Tuo jaus sekė duetas 
"Charge of tbe Ulans". Išpil
dė E. Griniūtė ir F . Nausiedai-
tė. Tiesiok nuostabu, kad to
kios mažos mergaitės sugeba 
skambinti tokius sunkius šmo
telius. ' * Močiutė Drąsuolė'' at
liko Jadvyga Urbiutė. Ji taip 
jautriai kalbėjo, kad nevie
nam išspaudė ašaras iš akių. 

Gražiausia progranio dalis 
palikta ant galo, t. y. klasiški 
šokiai, kuriuos atliko didesnės 
ir mažesnės mergaitės. Vienos 
buvo pasirėdžiusios geltonais 
rūbais, kitos rausvais. Jos 
atrodė kaip tikros gėlės. Su
sirinkusiems reikalaujant, šo
kiai buvo pakartoti po du sy
kiu. 

Z . 

aio aukomis ir pasidarbavimu. 
Prie chieagiečių pirmiausia 

(jau pora metų atgal) prisi
dėjo kolonijos Melrose Purk. Vy^j v MotCKg JLukį Kapi-
111. su 9 kuopa, West Pullinan, 

i . 

Šįmet labai kiniai ir gra
žiai ta "Meno šventė" buvo 
apvaikščiojama. 

Skersai Laisvės Alėjos 
buvo pratiestas parašas: "Lie
tuvių Meno Apžvalgos Paro
da." Namas, kuriame paroda 
sutaisyta, buvo išpuoštas mel
svomis vėliavukėmis. Tokios 
pat spalvos ženkleliais buvo 
pasipuošę ir dailininkai, kurie 
priiminėjo atsilankančius sve
čius. Parodon atsilankė Lietu-' 
vos Valstybės prezidentas, ke
letas ministerių. užsienių sve
čiai ir daug Šiaip žmonių. Pa
roda buvo labai turtinga. Ke
li tūkstančiai dailės <lalykų 
buvo išstatyti joje. 

pildyti kelis **Draugo" lapus, 
Čia tik paviršium mėginsiu 
aprašyti. 

Ankstį rytą? apie 10 valandą Į 
jau pradėjo rinktis delegatės 
į. Šv. Kazimiero Vienuolyną. 
Lygiai 11 val.prasidėjo Šv. 
Mišios, kurias laikė kun. Pr. 

Į Bučys, Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų Dr-jos Kapelio
nas. Per Mišias pasakė labai 
gražumai iškilmei pritaikinta, 
pamokslą. 

Po Mišių visos delegatės su
sirinko į gėlėmis išpuoštą val
gomąjį kambarį, kur buvo pa
dėti ant stalo dar skanesni val
giai. 

Po pietų visos delegatės su
ėjo salėu. Ten prasidėjo sesi
jos. 

Nors šis Seimas buvo pir
mutinis, bet daug ką nuveikė. 
Gražiai ir rimtai svarstyta vi
si dalykai. Nėra abejonės, kad 
po šio Seim0 draugija padi
dės, ko jai ir linkiu. 

Apie Seimo nucarimus Kiek
vienas patirs iš paties proto
kolo, kuris tnmipu laiku bus 
patalpintas laikraščiuose. 

Užbaigus Seimą, Seserys pa
kvietė visas delegates prie va
karienės. Jos laiku pasakyta 
labai gražiu ir jausmingų pra-
kalbėlių. Ištikrųju, net širdis 
džiaugėsi pažvelgus aplink sta
lą. Čia sėdėjo moterys ir mer
ginos iš visų . kolonijų, kitos 
net iš gama toli. 

Joms visoms rūpėjo tik vie
nas dalykas; kokiu būdu su
teikti finansinę paramą Šv. 
Kazimiero Vienuolynai. Tam 
tikslui jos visos susirinko. 

Vakare Vienuolyno auklėti
nės įrengė programą. Čia bu
vo tikros širdims vaišės. 

Choras, susidedantis iš mer
gaičių, labai gražiai padaina
vo "NettiuaęUs" i f "Summ-
iner Breezes". Ant pijano pa
skambino p-lė O. Jurgutaitė. 

LABDARYBĖS REIKALAIS. 
Gegužės 22 d., 1920 m., 

"Draugo" No. 122 tikėjomės 
naujoms kuopoms susitveriant 
miestuose Indiana Harbor ir 
Gary,Ind.Pirm<ą garbę jau su
gavo koloniją Indiana Har-
bor ir jai teko No. 20. Dabar 
laukiame, kuriai kolonijai te1" 
numeriai 21 ir 22. Lenkty
nėse stovi Gary, Indiana ir 
Chicagos kolonija Vadinama 
Marquette Park. Kuriai tų 
dviejų kolonijų teks pirmes
nis numeris, tai sunku įspė
ti. Lauksime ir matysime. 

Spring Valley kolonija pirm 
poros metų buvo sutverus 14 
kuopą, bet del stokos žinių 
apie Labdarybės naudą ta 
kuopa buvo bepradedant iš
nykti. Gegužės 16 d. ji stojo 
ant naujų kojų ir su pilna e-
nergija žada darbuoties naš
laičių prieglaudos reikalams. 

Taippat pirm poros metų 
buvo pasirengus susitverti 15 
kuopa Westville, 111., bet kaž
kodėl iki šiol nieko negirdėti 
apie jos darbus. Esam tikri, 
kad Westvilliečiai gal ir trum
pu laiku pasistengs gauti pla
tesnių žinių ir nelaikys savo 
kuopos pavožę po rėčių. Jų 
15-tą numerį tebelaikom, ti
kėdamiesi, kad ne visai numi
rė. 

Šįmet susitvėrė 18 kuopa 
Aurora, Ui. 19 kp. Detroit, 
Mieli., 20 kp. Indiana Har-
bor ir atnaujino jiegas 14 kp. 
Spring Valley, III. Garbė toms 
kuopoms už prakilnų veikimą 
Labdarybės reikalais. Atnau
jino jiegas ir 13-oji kuopa So. 
Chicago, UI., kuri taipgi ža
da daug veikti. Bet daug lie
tuviškų kolonijų dar neparo
dė savo gyvybės labdarybei. 

Laukiame atsiliepiant iš vi-
£ų keturių Illinois, Indiana. 
MieJiigan ir "VVitconsin vals
tijų-

Labdarybės svarbą, našlai
čių ir pavargėlių skurdą pir
miausia suprato Chic&giočhi 
lietuviai ir gausiai remdami 
aukomis ir pasidarbavimu iš
mokėjo daug skolos už prig-
laudos žemo, bet kad vissieras 
lietuviams l>e skirtumo reika-
linga našlaičiams ir pavargė
liams priglauda, todėl ir lau
kiame iŠ visų lietuvių pritari-

111., su 10 kp. \Vaukegan, UI. 
su 11 kp. Racine, Wis., 12 kp. 
Sheboygan, Wis., 16 kp. r 
17 kp. Kenoska, Wis. 

Iš pastarųjų kuopų daugiau
sia matosi veikimo 17-toje 
kuopoje, nes praėjusiame Cen
tro susirinkime, geg. 26 d., 
kenoshiečiai net savo atstovą 
buvo prisiuntę p. V. Varana
vičių. 9-ta kuopa girdėtis daug 
bruzda, 10-tos, 11-tos ir 16-tos 
kuopų mažai kas girdima, gal 
jas namie ir daug veikia šel-
pdainos naminius pavargėlius, 
bet našlaičių namo reikalams 
veikimo dar nedaug tesima
to. O našlaičiams priglauda 
gyti kaip greičiausia yi,\ 
opus reikalas. Prieglaudos ne
galima pradėti statyti netu
rint * rankose nors $100,000. 
00. Pasidarbavimas visų lie
tuvių ir lietuvaičių visose ko
lonijose lengvai atneštų tą 
sumą greitu laiku. Todėl prie 
darbo visi. 

Visais Labdarybės reikalais 
reikia kreipties adresais: 

JoL Šliogeris, 
1508 So. 48th Ct. 

Cicero, 111. 
arba 

St. Jucevičius, 
726 W. 18th Str. ' 

Gbicago, 111. 

mo ir Rf sjgnigg Mokykla. 
Musija ist»in& ir įsakymo būdu Jųj 
trumpu laiko iimokslt* rito ama

to. 
Mes turime didžl&uoius ir geriau

sius kirpimo, desig^ng ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas ęs'ino gero* 
praktikos beiimokindaciis. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko> 
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti Ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mleroa, vi
sokio stiliaus ir dydžio is bet kurio? 
madų knygos. 

MASTSS DSSI5KIKG 
SCHOOL. 

4. F. KsssJrlrii, Vedėjas 
l»e N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lak* St , art 4-tų lubų 

1 !W I 17 1IMTABAC 
Gydytojas ir 

1MM 8*. 
ttt Ir 

Cfaicagoj: 4616 80. Woo4 ttt. 
m» tat m **•! 
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Iš RUSIJOS. 
PEAVOSLAVUA. 

OR, J . SHrNGiMAN 
Gydytoj** ir Ckirurga* 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kamp. 49 Ooart 
Re*. } * » W. M Aveaoe 

TelsConas Cicero MM 
Ofiso Cicero 49 

•TĄutAine L l l i 'HIMiBU 

• • • » • — — — > * > — • • < 
rfc**l. 11»9 Iadcpendent-e Blvd. 

Telefonas Van Boren 294 

OR. A. A. ROTU, 
gydytojas tx 

SpedJaUstas Moterlikn, VyrMki 
ir 

Ramiai sau gyveno, snaudė 
ir ilsėjosi pravoslavu Bažny
čia, "earo batiuškos" globo
je. Niekam nebuvo leista prieš 
ją ka nors ištarti, ja is sal- Įf 
daus miego pakelti. Nelaimin
ga. Išbudo. Bet kokiame bai
siame stovyje. Apiplėšta, su
naikinta, bolševikų komisarų 
pančiais apkaustyta. Nei ženg
ti, nei šaukti pagelbos negali. 
Ir kur šauktis tos pagelbos? 
Nuo Katalikų Bažnyčios senai 
atsimetė, apsirinko savo gaiva 

į carą. Gal dabar kokis Leniuas 
ar Trockis pasiskelbs galva? 
Bet ne. Jiems tai, rodos, ne
rupi. Jie trokšta greičiau fcj 
Bažnyčią palaidoti, kad jos 
nei atminties neliktų. .Ar ji 
išsigelbės nuo to bolševikų 
skii-to jai likimo, Dievas vie
nas težino. 

Giliau mąstantieji, tikintie
ji pravoslavai dabar aiškiai 
pamatė, kokia klaida jų pro
tėvių padaryta, atsiskiriant 
nuo Katalikų Bažnyčios. 

Katalikų Bažnyčia neturi 
ginkluotų jiegų, neturi pasau
linių valdovų-globėjų. Jos 
vienas globėjas^—Dievas, jos 
jiega—tai Dievo malonė ir pa-
geiha ir giliausis įsitikini
mas, kad dievišką darbą ant 
žemės atlieka ir kad turi prie
dermę jj atlikti. J i jau per
leido daugybę baisiausių au
drų ir išliko, ji tų audrų tu
rės ir išliks. 

Mąstantieji pravoslavai tai 
mato. Jie numano, kad jų -iš-
sijreftėjimas geriausia gali į-
vykti vrenijantės su Katalikų 
Bažnyčia. Gal tai i r įvyks, jei 
bolševikai nesuspės jos greitai 
numarinti. 

V. K. 

Ofisas: 8SM So. I lsinta St., Okloaso 
Telefonas Drorer M M 

VAKtUmaS: 10—11 ryto * - * no 
7—S rak. KedettosBls 10—IS «. 

—»—%»mmm mum 00 • « • — » • * • 

Dr. M. T. STRKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Cbiruzgas 
Ofisas: 1757 W. 47th St,, 

(47 ir Wood gsA) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų. \ 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis I 
9 iki 12 rytais. 
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Tartu patyrimą 
moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu Ugonę ir kudi-

y k{ laike ligos. 
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J Telefonas Boulorard 9190 

I DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

S351 S. Halsted Str. 
Chicago. d . 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
f 

- K 

ROCKFORD. ILL. | šitos mergelės nepriklauso prie 
P. ir P. draugijos, vienok Ifiv. 

Birželio 6 d. šv. Pet ro ir [ mato kame yra prakilnus dar-
Povilo dr-ja turėjo pirmų iš- \ bas. Jos išvažiavimui pataisė 
važiavimą Old Illinois da rže , ' i r papuošė gurbelius skanių 
Roekl'ord, 111. Nors ta dr- ja; valgių, atnešė daržan ir paaų-
dar jauna, nes nėra metų kaip;kojo draugijos naudai. Tos do-
Sfėtvėrė, bet daug jau darbu j vanėlės nemaža atnešė dr-jai 
yra nuveikusi. Tiesa, nariu n+> pelno, nes buvo parduotos tani 
perdaugiausia turi, bet visi 
yra darbštus. 

Šv. Pe t ro ir Povilo dr-ja 
; šiuo metu Kockforde butų bu

vus jau viena iš didžiausių, jei 
• nebūtų turėjusi daug priešų. 
j Dabar j au dalykai virsta ki-
• ton pusėn. Visi priešai pra

deda būti prielankus ir pi'io-
šiuga agitacija pamažėl liau
jasi. Nežinia dei ko praeitų 
metų pirmininkas i r organi
zatorius turėjo sutikti tiek 
daug kliūčių ir priešų, kada tų 
dr-jų organizavo. 

Rengiant išvažiavimų, 

kas daugiau įsiūlė. 
Šitos mergelės yra čia au-

.gusios, bet gražiausia lietu
viškai kalba. Jos dalyvauja 
visur, .kur tiktai dora ir pra
kilnu. 

Garbė jums mergaitės. Ne 
aš vienas džiaugiuosi jūsų do
ra, bet ir visas Rockfordas. 
džiaugiasi.,Gi jus, kuriDs drau
gaujate su kareiviais, meskite 
įproti vakarais gatvėmis 
vaikščioti. Pasirodykite, kad 
ir jus esate lietuvaitės,-kadir 
jūsų gjslose teka tikras lietu
viškas kraujas. Tada i r jūsų 

ATVIMS LAIŠKAS. 

vienas nar ių davė įnešimu su- gimdytojai turės didelį 
sinešti su aplinkinių niies-telių džiaugsmų i r paguodų, 
lietuviais. Kadangi Bebūt, Prisižiūrėkite, ka lietuvaitės 
Wis. yra arčiausias Rockior- nuveikia kitose kolonijose. Ar
dui, tai nu ta r ta susinešti su gį j u s , Rockfordo jaunime, ne-
bdoitiškiais i r tų atlikti įga- galite tų patį padary t i ! Kito-
liojo p.p. Povilų Vaitkų ir Fe- & kolonijos* mergaitės džiau-
liksų Jankauskų, kurie seniau giasi i r didžiuojasi esų lietuvi! 
tenai gyveno ir turi pažinti su 
Šv. Antano dr-jos nar ia is . . T-
galiotįniai pranešė, kad Šv. 
Antano dr-ja pakvietimų pr i 
ėmė ir nutarė dalyvauti Šv. 
Pet»o ir Povilo draugijos iš
važiavime. 

Birželio 6 d. rockf^rdiečiai 
tikrai nustebo pamatę beloitiš-
kius traukiant išvažiavimo vie
ton. Užtat Šv. Petro ir Povi
lo dr-ja širdingai dėkoja Šv. 
Antano dr-jai už prielankumų, 
taip-gi jos pirmininkui, p. 
Pankauskui, už gražu pasidar
bavimą. Ačiū ir visiems beloi-
tiškiams, dalyvavusiems tame 
išvažiavime. 

Oras tų dienų buvo labai 
ažus, t iktai truputi vėsus. 
yte rengėjai buvo kiek nu

siminę, bet apie pietus, kada 
pradėjo iš visų pusių žmonės 
plaukti daržan, vieni upe botu, 
kiti gaivekariais, dar kiti au
tomobiliais ir kada daržas 
buvo pilnas žmonių, tada pa
kilo rengėjų dvasia ir pradėjo 
difbti. Einant i pažintį su 
svečiais i r besišnekuči >jant nė 
nepajutome kaip dienų, it su
vis, pralėkė. Net temstant nie
kas nenorėjo važiuoti namo. 
Bravo už surengimų tokio iš
važiavimo. Patarčia vėliaus 

• dar tokį surengti . 
" K u r vienybė, ten galybė"', 

sako priežodis. Taip ir yra . 
"Siame išvažiavime, kaip teko 
irdėti, nemažai draugijai i r 
Ino liko. ^ 
Progai pasitaikius negaliu 

raleisti nepažymėjęs, kad kaž 
iur dingo niusų jaunimas, 
ypatingai mergaitės. Priežas
tim šito a r nebus tik camp 
Grant. Nė vakaruose, nė iš
važiavimuose jų nematyti, bet 
sykį išėjęs pasivaikščioti an t 
Kelio, vedančio į eamp Grant, 
gelėtų tuzinų mergaičių ma

lčiau vaikštant su kareiviais. 
(Sv \l>o> ten eina. hv{, galima 
sakyti, diduma. Čia reikia pri
durti, yra kelios mergaitės 
vertos pagarbos, t y. dvi sesuti: 
Ona ir Teofiė Ruginiutės ir 
Frances Ivodzevičiulė. Nors 

ai 
temis. O čia kaip? Kitur, jei
gu pakvieti prie kokio nors 
prakilnaus darbo, tai visos su 
didžiausiu džiaugsmu dirba. O 
kaip jus, roekfordietės. Jei kas 
pakalbina prie bendro darbo, 
tai atsakote: " O h ! I got a 
d a t e " . Gėda. Reikia pažymėti, 
kad, be minėtųjų jau, yra dar 
kelios mergaitė*, kurios kaip 
kada, kuomet noras užeina, su 
visais dalyvauja, bet nevisada. 

Garbė ir jums, Rockfordo 
moterys, katros matote gerų 
ir prakilnų darbų. Ju s netik 
remiate Šv. Petro ir Povilo 
dr-jų, bet dar ir kitas kalbina
te. Šita padėka priguli narei 
Mikalinai Jankauskienei ir 
Moterų Sąjungos 9-tos kuopos 
pirm. p-niai Paulinai Pyra
gienei. 

Dar pažymėsiu apie parapi
jos stovį. Praeitų rudenį, ka
da buvo klebonų permainos 
i r kada susilaukėm naujo kle
bono viskas ėjo iš pradžių kaip 
ant mielių. Dabar kaikuriė 
žmonės nerimauja, kad vargo
ninkas lenkas i r ' kad nauja 
bažnyčia dar nepradedama 
statyti . 

Dabartiniu laiku čia priva
žiavo daug gerų žmonių iš ki
tų miestelių, ypatingai iš ang
lių kasyklų. I r dar vis atva
žiuoja, mat darbai čionai ge
rai eina. Tik vargas su namais, 
nes negalima gauti. Daugelis 
žmonių gyvena "garadžiuose*' 
arba šėtrose, 

.Tai tokios žinutės iš Rock
fordo. Ateityj, jeigu kokios ra
sis iš parapijos, a r draugijų 
darbuotės, vėl parašysiu į dien 
rasti " D r a u g ų " . 

"Gamės vepelis." 

MOKSLEIVIŲ S MO 
SEIMAS. 

» P( l > « l , S s r»r>.jON»s 

A. PETRATIS &, CO 
M O R T G A G E B A N K 

STAl f « , T A T f ; I N S J R A N C E 

Pildydamas aštuntojo Seimo 
nutarimą ir' remdamasis or
ganizacijos konstitucija, šiuo-
mi skelbiu, kad A. L. R.-K. 
Moks. S-mo Dvintasai Seimas 
Šįmet Įvyks Cambridge. Mass. 
rugpjūčio 27, 28 ir 2H dienose 

l>»rangu> moksleiviai ir mok-
sleivov! \ ' I M pasirūpinkime ir 
\ i - i )>a*niarimoi<in)c. kad i" 
Devintasai mii>u <'rganizacij«» 
Seimas, kaip ir visi kiti Sei
mai, balų nauiiin.tfas notik niu-

•yų brangiai orzanizarijai. '«•'• 
vi-ai iantai ir p;.-. ia> a 'unaa j |*;i*: s 

siai Laisvai Tėvynei. Lietu-: para; 
v a i ' Jonas P. Poška, 

Centro Pirmininkas 

Lietuvos Neprigulmybės ša
lininkę Sąjungai. 

(L. L S. S.) 

Lietuvoje pavasaris, Lais
vės spinduliai sutirpdė vergi
jos ledus. Amžiais slegiama 
lietuvių tauta liuosr.: atsikvė
pė. Prasidėjo darbymetis: vie
ni aria, kiti akėja. O Lietuvos 
šeimininkas — Didysis Stei
giamasis Seimas. — galinga 
ranka diegia naujos kultūros 
diegus. Laimingas, kam ten
ka Lietuvos pavasarį regėti; 
dar laimingesnis tori but tas, 
kas nors lašų prakaito pralė-
jo del to pavasario atėjimo. 
Amerikos lietuviai iŠ seno bu
vo pirmųjų eilėse. Lietuva 
šiandien didžiuojasi savo lie
tuviška kolonija Amerikoje! 
Laisvės Paskola plaukia, kaip 
platus upelis ir suka Lietuvos 
Valstybės ratą. Liuosanorių 
būriai atsidūrė jau Vilniaus 
fronte. Amerikiečių parama 
Lietuvai yra plačiai išsišako
jusi kaip Nemuno įtaka. Viena 
tokia šaka yra — rėmimas 
krašto Apsaugos reikalų. Šiais 
reikalais rūpintis apsiėmė nau
jų darbininkų — Lietuvos Ne
prigulmybės Šalininkų Sąjun
ga, veikianti kontrolėje Lie
tuvos Valstybės organo. Lai
ku, kba i laiku Laisvės Sar
gai ir Dėdės Sanao armijos 
ex-kareiviai susijungėte; dar
bas didelis.Sustiprinkite ir pa
dauginkite eiles, užmegskite 
santikius su visa be išimties 
organizuota Amerikos lietu
vių visuomene, negaišinkiuie e-
nergijos tuščios savym e i I š 
stokite tuoj į darbų. Uliuzijos 
žūna, tik darbai pasilieka. At-
likias -darbas — geriausius ar
gumentas visuose atvejuose. 

1, Štai liuosnorių istorinis 
dalykas. Reikia džiaugtis ir 
stebėtis iš jų pasišventimo. 
Svarbumų dalyko tik tas ne
supranta, kas nenori suprasti. 
Liuosnorių reikalus neišgali 
aprūpinti "Liuosnorių fondas' 
prie Misijos. Tat p i rma parei
ga Neprigulmybės Sargų, kad 
tas fondas nelaiku neišsektų. 

2. Lietuvos "kariuomenė iš
kėlė obalsj: nei vieno kareivi 3 
— nemokančio rašyti, skaity
ti! Vis'jose kariuomenės daly
se steigiama kareivių kliu-
bai — skaityklos; dėstoma 
Lietuvos istorija, geografija, 
žemės ūkio mokslas, privers
tinai mokinama bemokslius. 
Didelis ir svarbus tai darbą* 
ir nemažai iškaščių reikabn 
goms knygoms, laikraščiams 
ir kitiems mokslo įrankiams. 
Valdžia negali v r̂sų išlaidų 
pakelti , 'pati visuomenė tur 
čia pagelbėti. Parama Nep i-
gulmybės Sargu — yra būti
na. 

D R A U G A S 

Lietuvos Laisves Paskola. 
Paskolos stoties 

vardas 

(Tąsa) . 

• 
Stoties 

kvota 
Boinj stovis Bonų stovis 

1 birž. 

YYanamie. Pa 
Braddock, Pa 
Wilkes, Barre, Pa •. 
Kulouijos be stočių, kaip 
l'arbondalc ir kitos .. 

....8,000 
...7,000 
..70.000 

,. .25,000 

pradž. KC«. 

1,260 
3,940 

1,350 
4,865 

7,149,62 

500.000 24.412 35.920.11' 

Pasilieka išpirkti $464,079.88 

Sh.enaadoah. Pa. apskričio kvota $500,000. 

Ambridge, Pa ^5,000 
Bentleyv ille, Pa, 15,000 
Frackvillc, Pa. . . .... 15,000 
Girardville,' Pa. 25.000 
(Jilberton, Pa. 20,000 
Ncw •Philaflelphia, P a . . . . . % . . . .70.000 
Mahanoy City, Pa. .. 85,000 
Mmersville, Pa 75,000 
Pottsville, Pa 
Shenandoah, Pa, 100,000 
St. Clair, Pa. 30,000 
Mt. t'armel, Pa 35.000 
Sfaamokin, P<j 25,000 

1.000 
825 
275 
645 
600 

3,370 
2,060 

t 
8,060 
100 
fOO 
? 

1,000 
825 
275 
645 
900 

3.425 
2,060 
700 

8,380 
250 
700 

$500,000 $17,635 * $19,160 

Pasilieka išpirkti ant $480,840 

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

Donorą, Pa. . . . . .v 25,000 200 500 
Duquėsne, Pa 30.000 775 1.415 
Homestead, Pa 50,000 1,335 3,930 
Pittsburgh, Pa. 
(su priemiesčiais)' • 170,000 7.320.00 18,171.30 
j>augelis kolonijų be stočių . . ..125.000 — — 

$400.000 $9.630 $24.016.30 

Pasilieka išpirkti an t $375,983.70 

Clą^eland. 0. apskričio kvota 400,000. 

Akron, O. ..25,000 115 115 
Cleveland, O. . . . , . . . . 90,000 18.963 23,485 
Columbus, O -. 15,000 200 • 300 
Dayton, O 25,000 1,©65 1,435 
Detroit. Mich. 80,000 10,969 12,604.26 
Grand Rapids, Mich 60,000 3,865 4,140 
Youngstown, 0 10,000 — 50 
Kolonijos be stočiii. kaip 
Toledo, Lorain, ete 95,000 

$400,000 
(Pabaiga ant 4 pusi) 

$35,177 $42.129.21 

Kareivių, netekusių svei
katos del ligos ar žaizdų, šel
pimas, taipgi ir jų šeimynų 
aprūpinimas yra šventa parei
ga valdžios ir visuomenės. L. 
Neprigulmybės Sargams čia 
platus darbuotės laukas. 

4. Galop L. Neprigulmybės 
Sargams turėtų rūpėti i r tas, 
kad žuvusiojo už Lietuvos Re
spublikos reikalus Samuelio 
llarris 'o atmintis butų tinka
mai pagerbta. Jo kūnas ilsis 
Arlinhgton kapinėse. Washin-
gtone. L. Neprig. Sargai turi 
pasirūpinti, kad toje vietoje 
stovėtų dailus akmuo, kaipo 
Amerikos ir J/ietuvos simpati
jos ženklas. 

Gerbiami Lietuvos Kepti-
Cuanjroėa Sargiu'- xsuk ruski te 
|i;i';> ir !,i",'r,ii('iskitc pTOgOS 

i vi>uo:i:"Ti';. X<-|»;.-
uršKUe paaiškinti, kad pa*-
ofa—atidu'id;«:r.a; i«-'v;<r:i -

tik pakvituojama. Aukos—do
vanos liuosnorių. kareivių ap
l i e to s , invalidų našelpos rei
kalams siųstinos L. Misijai, 
257 W. 71st s t , New York, 
X. Y. su aiškiu nurodymu, 
kam pinigai skiriami. Aukas 
gi S.Harris 'o paminklui reikia 
siųsti Lietuvos Atstovybės 
vardu: Eepresentative of Lith-
uania to U. S., 703 Fifteenth 
St., X. W. VVaslnngton, D. C. 

Visi laikraščiui yra prašomi 
,šį laiškų patai pinti* savo skil
tyse. 

Su gilia pagarba, 
Inai. P. žadeikis 

L. Kar. Misijos pirm. 

THE S T R E E T S CO. 
Leiberiai 

(iera mokestis ir darbo sų-
lygos, i r pastovus tiarbas. 

Atsišaukite 
West 48th i r So. Morgan St. 

\ \ 

Močiute Sako: 
"Kuomet j i buvo mažytė m ^'+ė ir jos mama 
neturėjo užtektinai pieno žindymui jos. ji davė 
jai. 

EAGLE BRAND 
(COKDENSED MILK) 

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

• 
l'risiųskit mums šiandien fcupouą, jeigu jusu kū

dikis tinkamai neauga—jeigu verkia, neramus ir 
suvargęs—ir gausi dykai penkiasdešimts keturių pu
slapių knygelę- apie kūdikius, taipgi maitinimo ins
trukcijas jūsų kalboje. 

Gerumas, at&akantumas ir ekonomija padaro Ea-
gle Brand pirmu pasirinkimui del stalo ir gamini-
i*o valgių. Gaspadinė neturės bėdos su cukrum, ir 
jis yra dar pigesnis. Pirkit dėžę šiandien ir vartokit 
jį visur kur reikia pieno ir cukraus. Didesni vaikai 
jį mėgsta su duona vietoj sviesto. 

Sfa Labeus ir vardas iParsiduoda Gerose Aptie-
* * J u m s G " ~ « * (koše ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

ISkirpk kuponą. Pažymėk no 
rimą. knygutę ir prisiusk jj 
mums ŠIANDIEN. 

. . ' . . . . . 

rjTSTEIGTA 1857 M. 

Mrs 
Street 
City 
State (8) 

i .—Nuroflymai apie Valgius 
i ... .Kūdikiu Gerovė 

Kiti Borden Produktai: 
Borilen's Evaporated Milk Borden's Malted Milk 
Borden's condensed coffee Bo»den's Milk Chocolate 

I 
I 

: 

i 
i 

• • i i • 

Extra Proga Biznieriams! 
Parsiduoda "Draugo" mūrinis namas. Stovi gero

je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. a r t i 
lieuvių Šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga-
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai 

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

'DRAUGAS*' PUBL. CO. 

1800 W. 46th Str. Chicago. U I 

1 
• 1 
• I 
8 
1 
8 
* 

8 
Reikalingos: vietos .mažiems vaiku

čiams, geruose namuose. Paliudiji
mai reikalingi. Atsišaukite į l.toikl-
ren's Home Commision. City Hali, 
Waterbury, Conn. tarpe 11:00 ir 
1:00. arba rašykite prisiųsdami pa
liudijimus. 

REIKALAUJA. 
REIKALINGI 

prie mašinų prityrę- darbininkai, taip 
pat ir medžio darbininkai, augščiau-
sios algos, durtas p..stovus. AUsišau-
ktte: . . 

MAY MI G CO. 
t l s t « May Str. 

• _ B - / 

NAMAS ANT PAKBAVIMO 
medinis, 6 kambariu, labai pigiai 
parsiduoda tiktai už 1800.00, nes tu
riu išvažiuoti iš Chicagos. 

4656 Artcsian Avc 

Paieškau Jokūbo Chesnulevičians. Illllllllillllllllliuilllhllllllinilinilllllllll 
kuris pražuvo 10 d. t . šio m*')?*'"-' « - - - • - - « « • - - - » » « » » . . « » - - • • . » 
(l-ir/elio) apie . - . : . :• •••- J 

REIKALINGI 
Vyrai del fabriko darbo. Ge

ros darbo sąlypos. Pradžiai' po 
47*4<\ iki 55c. j valanda su pro
ga dirbti nuo stukio ui labai ge
ra kaitra, Atsišaukite jEmploy-
im-nt (mice. 

United States Rubber Oo. 
Rockvirell St. & Grand Ave. 

REIKALINGI LEIBERIAI 

AXT P.ARDAVIMO. 
4 akeriai geros daržinės žemės, su 
nauju 4 kambarių namu. šulinis ir 
vištoms gardas, randasi ant Cbtcago 
—Joliet Electric Linijos tarpe Argo 
ir Willow Springs. Kaina, $4.000.00. 
Iškalno $800.00 balanca « i t lengvų 
išmokesejų. Loeb Hommrl ltralty Vo. 
Savininkai, 343 Marqnc«tc BMg. 
Telefonas Randolph S»r>T 

AXT PARDA\7MO 
Bučcrnė, Grosernė, buvęs saliun.-is, 
namą*. 4u loUii žemės, gera aptelin-
kė kalbantiems lietuviškai ir truputį 
lenkiškai. 

Tclcfonuokite McKinley 4421 
arba atsišauite 1 "Draugą" Ofisą. 

1800 W. 4«th Str. 

Parsiduoda grocerne labai puikioj 
rietoj ir kas norėtų užsidėti bučerne, 
nes ant viršaus yra keturi kamba
riai. Meldžiu tuojaus atsišaukti nes 
bus greitų laikų parduota. 

S. Kanopecfcas 
2»*8 Lowe A\e. 

pė>dų 10 colių augše io, biskutj raupuo 
tas, kairės i'.n':os piršto netu.-; *: 
tiesios kojos 4 piršfv Jis paliko m<> 
terj nuliūdime r -' vaikučiu;, vie. 
nas 2 nedėlių. 

Jis pats arba kas apie jj žinotu
mėt, meldžiu pranešti šiuoadresu: 
o gausite dovaną. 

JOSEPH CHES>*0>EVI< Z, 
208 Forest St. 

Brislon-. P,»»na 

THE STREETS CO. 

nei TanriKo naroo. 
tlarbas. 

ras-iovns 

LINK BELT C0. 

3yth ir Stewart Ave. 

ANT PAUOAVIMO 
puiki ir garži Grosernė ir Saldainių 
krautuvė.. I'uiktoj vietoj. tJetuvių ir 
ir lienkų apg>-ventoj. Biznis išdirb
tas per 8 melus. 

Atsišaukite: 
KAX. VKNCKI R. 

iSii So. Hmnitagp Avr. 

Proga 

karlj laisvtojanis kart) taisy
tojų pageibininki m> trackų 
taisyto,ja?n,< i r malioriams dir
bti nuo štukų ir uždirbti di
delius pinigus prie taisymo 
freiglit karų. Geros darb0 8%-
lygos ir pastovus darbe s 

Atsišaukite 

Daug žmonių kreipėsi į "Drau
go" knygyną, norėdami gauti j -
vairių "Gaspadinjų-Virėjų" arba 
aiškiaus sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. Ji 
vadinasi: 

"VALGIU GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdarų . . . . $1.25 

su apdarais #2.50 
Taippat turime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 

"MEILĖS GALYBĖ" 
Kaina su apdarais 75c. 
Kaina be apdarų 45c. 

Užsakymus Siųskite šiuo adresu 

"Draugas ' ' PubL Co. 
1800 W. 46 Str., Chicago, B . 

West 48th St. ir So. Morgan st. 

iiiiiiiiitmimmmuiiiiimiiiUHiuiiUHiii 

WESTPULLMANIECIAI! 

BIZNIERIAI GARSLNKITES 
" D R A U G E . " 

Atkreipiame Jūsų atydą, 
kad pas J u s dienraštį "Drau
g a i atstovauja p. M. Kaupe
lis 12115 So. Halsted St. 

Pa.s. JĮ galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugą" , taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį. 

-

. . . J 
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LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA 

• 

I 
#1 i 

( 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 
Antradienis, birž. 22 d., 

šv. Panlinas, vysk. 
Trečiadienis, birž. 23 d., 

Šv. Agripina. 

AMERIKA ATRASTA 1476 
METAIS. 

PALIUOSUOJAMI SENYVI 
PAŠTŲ TARNAUTOJAI. 

Chicagoje neteks vietų keli 
šimtai. 

Taigi 16 metų pirmiau 
Columbo. 

Copenliageno universiteto 
liibljotekminkas Dr.£ofus La-
rscn, paskelbt' veikaliuką. Ta-

(Pabaiga nuo 3 p u s i ) . ' 

Pasilieka išpirkti ant $357,870.74 

Chieago, 111. ir visų vakarų apskr. kvota $1000.000. 

Aurora, 111 10,000 
Heloif, Wis ' . . . . r . , 0 0 0 

Chieago Heights, 111 20.000 
Cicero, 111 25,00 
E. St. Louis, 111 20,000 
Gan-, Imi 15.000 

Chieagos pastoje, kaip ir ki
tur, trūksta darbininkų. Vy
riausybė, pigiai juos apmoka. 
Tad daugelis rezignavo ir i-
masi kitokiu darbų. 

Nežiūrint to darbininkų 
trukumo, i pora mėnesių iš 
Clueagos pastos bus paliuo-
snota 214 darbininkų (valdi
ninku ir klerkų). Tas bus pa
daryta sulig vvriansvbės isa-
kymo. 

Kongresas pravedė Įstaty
mą, kad susenusius darbinin
kas paliuosųoti i r anų vieton 
paimti jaunesnius. 

Įstatymas turi but pildomas. 
Tarpo paliuosuojamų yra: 

inspektorius Stuart, postineis-
terio asistentas Hubbard; sla
ptos tarnybos viršininkas Pot-
ter ir kiti. 

J i e visi eina daugiau kaij) 
70 metus. 

Indiana Harbor, Imi '55.000 
me pareiškia, jog jam pavykę I Chieago, 111. (13 storiu) 500.000 
surasti senobinius užrašus su | Keaoska, VVis. 50,000 

Melrosc Park, 111 30,000 
MuVaukee. Wis 25.000 
Roddord, 111. ..• 20,00(Į, 
Roekdak, IU. 20,000 
Rhinelander Wk 10.000 
Racine. Wis 20.000 

žemlapiais. Tie kuoaiškiausiai 
liudija, kad Amerika atrasta 
pirmiau Columbo. šitą šalj at-
rado į t i d matais tuometinis 
danų-noivegų keliauninkas Jo-
lin Seolvo. 

Larseno veikalas gauta? 
Cliieagos knygyne ir apie t ą j s P " » ^ i e H UI- ••• 20.000 
faktą šiandie planai skelbia- ' Sprint? Valley, 111 25,000* 
ma spaudoje. 

STATYDINAMAS KATALI
KIŠKAS UNIVER 

SITETAS. 

SUSEKTI BANKINIAI 
PLĖŠIKAI. 

Suareštuotas ir gydytojas. 

Policija su telefonų pagelba 
susekė vieną bankinj plėšiką, 
kurs su keliais kitais sėbrais 
buvo užpuolęs Dresser Com-
mercial & Savings banką pra
eitų trečiadienį ir nužudė 
banko j vieną žmogų. 

Detektivams pavyko susek
ti, kad vienas plėšikas pašau
tas ir pavyko patirti gydyto
jų, kuris jam žaizdą apžiurėjo. 

(lydytojas atsisakė pripa
žinti, kad jis apžiūrėjęs žaiz
dą. Tad už tai suareštuotas. 
I r tuojaus suimtas plėšikas. 

Gydytojas yra Dr. John A. 
Stevenson. Gi pažeistas plėši
kas y r a Casimir AVysoeki. 
Pastarasis išdavė kitus ketu 
ris savo sėbrus. 

Arti Area. III., ties Era e-
žeru, Cihcagos Arkivyskupas 
arkivyskupijos vardu nupirko 
80 akrų žemės ir šiandie jau 
ten pradėta statydinti katali
kiška seminarija — universi
tetas, kurs atsieis daugiau 10 
milijonų dolierių. 

Pranešama, kad tam tikshfi 
Į paskirtas tam plote vietas 
suvežama trol>ėsiams reikalin
ga medžiaga. Vežama geležin-; 
keliu ir vežimais. 

Tai bus didžiausia Suv. Val
stijose tos rūšies mokslo Įs
taiga. 

St. Charles, 111 '. . . . .15.000 
.. . i nira^i, i i i .)i/.inn> 

Thorps, Wis 5.000 
Wauwat<wa, Wis 10.000 
Waukogun. UI. . . .„ 20,000 
Westville, 111 20,000 
Kansas City, Kans 10.000 
Los Angele, Cal 10,000 
Seattle, Wasb. 10.000 
S. Omaha. Nebr 10.000 
Sioux Citv, Iewa 10.000 

310 
2,050 
i270 

12.5S5 
2.840 
3,Cs2 
»,C4o 

li«,82!) 
13,740 
7,498 

O 

800 
275 
3<;o 

7,707 
1,75G 
1.705 

.1,600 
S.995 

850 
3,240 
5^80 
5,280 
1,000 

950 
C.00 
300 

5,650 

585 
2,350 
4.300 

13,470 
3,150 

• 5.402 
11,326.50 

225,939.45 
15,910 

8.670.54 
• 
8O0 
42.5 
360 

9.510 

1,835 
1,875 

I I ,U-i'J 

850 
3,370 
5,630 
1,320 
1.000 

950 
600 
300 

5.650 

$1000.000 $301,75S $338.854.49 

Pasilieka išpirkti ant $661,145.51 

Lietuvos Misija. 

IŠ GHICAGOS LIETUVI 
KOLONUI! 

PAGERBTAS TEISIŲ DOK 
TORATU. 

ATSKRIDO PLIENINIS 
LĖKTUVAS. 

Praeitų šeštadienį vėlai va
kare i Mavvood. Chicagon, at-
skrido naujos rūšies lėktuvas. 
Tai plieninis. Padirbdintas su
lig vokieėių plieninių lėktuvų 
modelio. Tokius lėktuvus vo
kiečiai pavartojo' karėje. 

Atskrido jis tiesiog iš Buff-
alo, N. T., be jokio sustojimo. 
tiesiog per ežerus, su penkiais 
keliauninkais. 

Iš Buffalo Į Chicagų tiesiai 
oro linija yra 430 mylių. Tą 
tolumą atliko per 4 valandas. 

Tai buvo kaipir išmėgini
mas. Lėktuvas yra milžiniš
kas. Sakoma, ore galis išbūti 
15 valandų. 

Šv. Vincento de Paul uni
versiteto prezidentas, kun. 
Tbomas F. Levan, aną dienų 
teisių doktoratu apdovanojo 
Ispanijos ambasadorių Suv. 
Valstijose Juan Piano y Ga-
yangos. 

Karės metu šitas kiltos dva
sios ambasadorius daug dar
bavosi Amerikos reikalais Vo
kietijoje itv buvusioje Austri
joje — Ungarijoje. J i s ten 
saugojo Amerikos piliorius ir 
jų nuosavybes, lygiai ir kitus 
mušu šalies reikalus. 

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

I š BRIGHTON PARKO 
L. L. P. STOTIES DAR

BUOTĖS. 

PAGAUTAS UŽPUOLIKAS. 

Andai pareinanėią iš darbo 
Linda Marsball, telegrafo ape-
ratorę, mėgino užpulti plėši
kas. J inai su savim turėjo ke
lis šimtus dolierių. 

Būdama atsargi, veikiai pa
stebėjo, kas aplink ją sukinė

j a u ir brighfonparkieėiai 
pradėjo daugiau domės kreipti 
į Lietuvos Laisvės Paskolą. 
Šiandie bonus perka net ir tie, 
kurie pirma atsisakinėjo. 
Trumpas laikas, turbūt, pas
katino juos atlikti savo parei
gas, nes bonų pardavinėjimas 
baigiasi su 1 d. liepos. Bet 
daugiausia, gal, juos paskatino 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
priėmimas šalies konstituci

jos, iš kurios paaiškėjo, jog 
Lietuva jau tikrai laisva ir ne 
prigulminga. Tuja jos laisvė 
naudosis visi žmonės nežiūrint 
kokių jie butų partijų ar pa
žiūrų. Kodel-gi nevisi turėtų 
remti tokią valstybe, kuri kie
kvienam pilioriui duoda lygias 
teises. 

Taigi, laikas šiandie dar 
tų valstybe paremti perkant 
paskolos bonus. Valio visi prie 
bonų; P r i? bonų augštaičiai, 
prie bonų žemaičiai, prie bonu 
visi lietuviai. Neilgai tuos 
bonus parduosim, neilgai juos 

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAtf. PA. 

Pittstrargh, Pa. 

Valdybos Antrašai: 

J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Janauskas—viee-pirmininkas. 
J. W. Patckevich, nutarimų raš

tininkas. 
J. Daukšys—finansų raštininkas. 
B. W. Woshri#—iždininkas. 
Direktoriai:—Š. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Lintinskas, F. 
Venslovas, J . Marcinkevich, P. 
Bardzilauckas. 

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmokas. 
. . I . 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

jas!. Tad išsitraukė iš skry 
belės špilką ir pagromojo tam!pirksim. Dabar geriausias lai 
niekšui kas. 

DYKAI. 

Baltic ConsnltaUoe Burean. Inc. 
S5 So. Dearbora S t Chicapo. 

Roota 206 

PAŠVĘSTAS KERTINIS 
AKMUO KOLEGIJAI. 

Iškilmėse dalyvavo pats Arki 
vyskupas. 

Bet šis paskui aną sekė, kol 
jinai neatidarė namų durų. 
kur gyveno. Tuo metu iš na
mų išėjo kitas žmogus. Plėši
kas tai pamatęs pradėjo bėg
ti. -

J i bėgantį pastebėjo neto-
lies praeinantis 'poliemonas. 
Pasivijo ir pagavo. 

šiandie jis laikomas kol-kas 
po užraktu. 

ATSISTATYDINO PORTU 
GALUOS KABINETAS. 

River Foreste praeitą sek
madieni J o Augštoji Malonv- tabona, birž. 21. - Atsis-
bė Brasų Arkivvskupas paš-I ratydįno Portugalijos ministe-
ventė kertinj akmeni „<tntydi-; r i u ^ b ' ^ t n s , W i a m pirmi-
namai moterų Šv. Rožanėians : cinkavo Ramas Pretos. 
kolegijai. — 

Iškilmėse buvo ir giedojo ir! BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
žinoma* Paulistų eboras. " D R A U G E . 1 5 • 

J. K. E. 

ŠILTINĖ VĖL UŽPUOLĖ 
SERBIJĄ. 

Belgradas. -*£ Šiltinės už
krėsti pabėgėliai iš pietinės 
Rusijos, apie 7,000 iš viso, 
perėjo Serbijos rubežius, at
nešdami su savim, ligą k"™ 
metai atgal taip baisiai flai-
kino .šalj. Krimo ir Kaukazo 
kraštai prigrūsti, ir Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pagelbos 
vietos Konstantinopolyj ir 
Bosforo salose prikimštos 
daugiau pabėgėlių, negu gali 
prižiūrėti. Nuo 300 iki 500 
pabėgėlių pereina Serbijos ru
bežius kasdien. Šimtas Belg
rado gyventojų užkrėsti šil
tine. 

\ LABAI SVARBU. 

AMATNINKAI 
kurie apdirbinėjat naugę 
metalą tuoj atsiliepkite. 

Lietuvoje yra steigiama ke
li dideli fabrikan Bendrovės 
"Nemunas" fabrikas tuoj 
pradės dirbti. J į įsteigė su
sidėję : Lietuvos Valdžia, 
Lietuvos Atstatymo Bendro
vė ir žmonių būrelis. Darbui 
reikalinga daug prityrusių 
žmonių, nes fabrikas bus plė
tojamas. Fabrikas gamins 
žemdirbystei padargus ir į-
vairias mašinas. Bus įsteigta 
automobilių ir kiti skyriai. 
Amatninkai norintieji keliau
ti i Lietuvą taej atsišaukite 
į Lietuvos Atstatymo Ben
drovę. 

I Lietuvą kelianti be tiks
lo, be pinigų neapsimoka. A-
matninkams geriausia keliau
ti su žinia, kad ką nors ten 
ras, bet ne akių plotu. O 
darbo Lietuvėje yra, bet. tik 
tiems, kas moka ir kas turės 
rekomendacijas iš Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės. 

Apdirbinėtojai naugės, ma
šinistai ir kitos rūšies dar
bininkai, tuoj atsišaukite 
šiuo adresų: 

l i e t . Atstatymo Bend-vė 

(Lithuanian Development 
Carporation) 

294 8th Av.. New York 

iiiiiimiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

AR TU ŽINAI 
Kuri Banką Stock Yardų Distrikte Chicagoj i 

turi DAUGIAUSIA Lietuviškų Depozitų j 

Peoples Stock Yards State Bank 
kamp. 47 gatve ir Ashland Ave. 

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

Valstijos priežiūra. 
Užtat kad ant kiekvieno pareikalavimo gauni savo 

pinigus iš Bankos. 

AR GALI BŪTI GERESNE BANKĄ? 
BANKAS 

ant kampo 
47tos ir Ashland Ave. 

Chieago 

• s 
1 

s— 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 38 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan S t 
Kertė S2-ro SL, Chieago, I1L J 4 7 2 9 S 

SPECIJALISTAS 
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 
Nedėliotais nuo 9 iki 2 po plet. 

' Telefonas Yards 687 

S 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

Ashland Avenne 

I 
i 

i 
Specialistas džiovu, motoro Ir vy
ru ligų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomia 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 i 
x • • • • — « 
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ERNESTWHNER 
DRY OOODS 

1800W.47thkainp.WoodSto. 
M M duodame dviguba* — j į j į 

Ketvergals ir Subatomls. 
Dideliame pasirinkime f * " » ' . 

Visokie mftterUoUi, valkams drabu
žiai. Habea ir jaJratta. 

: 
i . 

s|CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

T%* "M C l - i m i t i / * 1 - ' K a S t i k t a i ^ C i C e r 0 n o r i t « i 
UI. A ¥ 1 . O L U p D l C K I j p n t i "Dranga" arba paduoti i 

3107 So. M o r g u Street } į jį apgarsinimą^ ar kokj dar-1 
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

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

knygių ir kitokių knygų, 
Pasinandoki^. 

CHICAGO, ttlJUlOIS 
telefcoat Tardą 6089 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
6 po pietų Iki 8 rak. Nedėlio
mia nuo S iki 8 vaL vakare. 

Tel. Drover 7042 

i Dr. C. Z Vezelis 
LIETI"VIS DENTISTAS 

(Valandos: sno 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

|4713 SO. ASHLAND AVENTE 
arti 47-tos Garvea 

Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 

OHHm»Hm>iiwn»iwnnHim;miiinmi 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmae ir visokius biznius. Pas 
mus galima* gauti visokių pasirinki
mų. , ' 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS A CO. 

S114 S. Balsted st., Chieago. m. 

f v . W. RUTKAUSKAS į 
i ADVOKATAS Į 
1 Ofisas DidmlcstyJ: 1 
j 29 South La Salle Street j 

« Kambaria 824 f 
| Tel. Central 83M 1 
K . . . . 1 
• Vakarais, 812 W. 33 St. 1 
* TeL Vardą 4081 S 

Kodėl Mokėt Augštas Miesto 
Randas? 

įdėk taos ••inin^iv j gražu ntiosava namą 

VVESTFIELD MANORA 
l trumpa laika busi savjstovis savininkas propertes kurios vertė 

visada kils. 

K 

I I ^ rf 

Po •miglai neužmiršk, kad geriaa-
slas vaistas tavo afeilviui vra EATO-
NIC. Praaalina visus nesmagumas 
suvirškinimo, o tas reiSKia, kad rei
kia pamėginu viena. Parduodama 
pat »!«!!« astiekoriBa. 

HIP 
2EMAI 
KUiP 

$60 Iš Kalno 
LOTAI $455 30 Pėdį 

Psr 
125 PM. 

$8 Kas Menes; 

REIKALINGI 

Papras t i 
šaukite 

Leiberiai. Atsi

jo s B. Clow & Sons 
534 So. Franklin S t 

Tik 40 Minutų Iš Vidurmieščio 

šios properttes randasi Ziemvakarinėj Dali] miesto 41 '•. H 
dos virs ežero. Mokykfos. bažnyčios, krautuvės, gražus HMM ir 

visi miesto patogumai. 
Tik mūriniai namai statomi. 
15 ppdų statomos linijos. 

Nepraleisk Šios progos. Nes kita tokia proga, srat nepasitaikins. 
Pasiųsk Sj kuponą o gausi pilnus paaiškinimus. Be jokios paref-
ĮĮTOS iŠ tavo pust'S, L 

JAV ARAS and JOHNSON 
Suite 802 Oxford Bldg. . 113 N. La Salle St. 

GERBIAMIEJI:— 

MeMiių prisiųsti piinas informacijos be jokios pareigos ;i 
mano rusės apie ^VESTFIEja? MANOR LOTUS. 

1 i t 
v 




