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Nerimavimai ir Riaušės
Italijoje

4

k
Vilią Pakelia Karę Prieš w r f iv* lietųjų Viimzių

STREIKAI IR SUOKALBIAI 
ITALIJOJE.

Pramatomas veikimas prieš 
sodjaję tvarkų.

VTLLA PAKELIA KARĘ 
PRIEŠ PROVIZUONAL?

VALDŽIĄ

iš DEMOKRATŲ PARTI 
“JOS KONVENCIJOS.

AMERIKONAI ŠVEDIJOJE ' PAGROBĖ GENEROLĄ IR
PAMINĖ^ NEPRIKLAUSO 

• MYBĖS DIENĄ.
DU PULKININKU. Suomija ir Švedija

Rymas, biri. 29. — Prane
šama apie pakilusių betvarke 
ir darbininkų riaušes visose 
Italijos dalyse. įžiūrima, jog 

z tuomi norima sugriauti visoj 
l šalyj gyvuojančių šiandieninę 
f^nocijalę tvarkų. Tuo tikslu pir

miausia pakeliami streikai rr 
suirutės.

Miestuose (’adore, /Venecija 
ir kitur ant iniinicipalių tru 
lH»sių išskleistos raudonos vi
lią vos.

Perkirstos telefonų linijos. 
' Telegrafų vielos nukapotos 
ir geležinkeliai užversti me 
(Įžiui* ties Lozzo, Callaza ii 
Domegge. Kareiviai su šar
vuotais automobiftaui išvaikė 
riaušininkus B ri įmano j.

Plombine pakilo tokios 
" smarkios riaušės, kad karei

viai pašaukti saugoti Lraulii- 
res.

Riaušininkai prieš kareivius 
pavartojo rankines granatas ir 
revolverius. Kareiviai atsakė 
kulkosvaidžiais.

A liejos? pusėse yra daugybė 
užmuštų ir sužeistų.

Anarchistai konrent ruojiv- 
si aplink dnrlrn biurų Anco- 
noj. Ten kareiviai prieš riau 
šininkus riavartoja knlknsvai- 
dšta-.

K ' * *
Susirėmė partijos.

Mieste Rezyjitu socijalistai 
susirėmė su papularistais.

Įsimaišė policija. Vieniu* po- 
licijantas nužudytas. Kiti keli, 
su koma, sužeisti.

ANGLAI KAREIVIAI KE
LIA RIAUŠES

Cork, Airija, birt. 29. — 
Mieste Fennov anglai karei
viai pakėlė didžiausias įian- 
šes, kuomet patyrė, kml neži
nomi žmonės pngroliė jų gene
rolų bucas ir nežinia kur iš
vežė.

Kareivini ėmė užpuldinėti 
ir plėšti krautuves/ Pasigirdo 
šaudymui^

Tik po pusiaunakčio karei
vini savanoriui sugryžo j ka- 
carines.
K" J------ ■. .M K.— ■ "J".- _ —

ORAS.
BIRŽELIO 29, 1920.

Chicago Ir prismierfiai. — Gra
žu* oraa ir šilta šiandie ir rytoj,

'griauaniUA. >■
Vakar augščiaurioji temperatū

ra buvo 95 L; šenūauaioji — 72 I.
Saulė teka 5 >18: Iridžiui 8-29.
Minui* Iridžiam 425 ry’n.

Naają valdžią pavadina
usurpatorinc.

Washiugton, 'biri. 29. — 
Meksikoje pradedama atkarto 
t i aenųjų gtoauę. Galvažudžių 
vadas Villn išnaujo pakyla. 
Aiim kartu prieš prorizijona- 
lę valdžių.

Vis/ eilė Vilios generolų, 
inėmus jo štalm viršininkų, ir 
dnug cirilių inekaikonų tomis 
dienomis paskellH* manifestų 
į Meksikos gyventojus.

Aagština Vilių.

Manifeste sakoma, jog suki
lėlių tikslas Meksikoje atgai
vinti demtikrriinę konstituci
jų iš 1857 metų. Tų galįs pa
daryti tik VHIn, kurs Šiandie 
osųs didžiausia.* Mokaikojc pa 
trijutas ir ncsavimeilis.

Pažymima, kad Vilią, ir to
lesnis] sujungtomis spėkoinia 
vriksiųs už šalies laisvę su ti
kslu jų paliuosuoti nnę* viso-' 
kios rųsies tironų.

Pasmerkiama valdžia.

Manifesto kopija gauta Wn- 
shingtone. Manifeste smarkiai 
]Mtsnierkinma dabartinė provi- 
zijonalė valdžia ir jos vyriau
sios K«l vos.

Sakoma, kad tai ue tikri 
Meksikos valdovai, lx*t tik uz- 
urpatoriui. Jei kiti kitus žudo ( 
ra tikslu 
too.

Sako, ] 
raidžios 
įsteigta 
noro. Kaip buvusios valdžios, 
taip ir šiandieninės valdinin
kai neĮiaiso šalies gerovės. Bet 
ieško tik ambicijos, Bugščiai! 
qz aitus pakilimo.

(Mitekli pirmojon vie-

.Meksikos tauta tokius 
nepageidauja. Nes ji 
ne sulig gyventojų

-1TĮ- - -

Kviečiama rev&liucųon.
Pagni i aus. manifestas pa- 

kviitHa meksikonUB revoliuci- 
jon prieš UKurjiatorius. Kvie 
čia priaidėti prie Villni*. Pa
ragina neklausyti suvadžintojų 

(Intrigų. <•
Vadimui, Meksika dar toli 

užrilikuri nuo reikalingos jai 
tvarkos.

Provlzijnnalč raidžia tumiau 
jjakvietė Vilių paidduoti. Pas
tatė jam sųlygas.

Bet Vilią neatsakė į pakvie
timų. Tnd prieš jį pradėta* 
hausminis veikimą*. Bet kas 
j j gali ragauti neprieinamose
vietose.

Pasekmėje pasirodė Vilios 
manifestas. Ir prasi
dės kova, kuriai galas nepra
matomas. -*•

Bryan metai turi balso 
konvencijoje.

San Francisco, Cal., birž. 29. 
—Cik vakar prasidėjo nacijo- 
ntdė demokratų partijos kon
vencija. Ir iš i>ut pradžios kon
vencijos praskambėjo 
denio Wilsonn vardas,

j u lt 
mo, I 
mušė* ilgoko turinio telegra
mų prezidentui AVilsonui, kai
po vyriausių jam partijos vadui 
Pasveikinta prezidentas ir iš
reikšta jam prisirišimo jaus
mai.

Bryano šalininkai buvo ma
nę sutrukdyti tų darbų. Bet 
nei nepradėjo, kuomet pama
tė, kad konvencijos delegatų 
didžiuma laikosi prezidento 
nurcMiytos politikos kelių.

Padaryti platformų komite- 
tnu išrinkta taippat preziden
to Wilsono šalininkai. Tukino 
budu Bryan. kurs buvo manęs 
pakelti trukšnių taikus, sutar
ties klausime, neteko reikalin
gi, konvencijoje impulso.

Bet Bryan turi prieš save 
kitų kIhilsimų — tni svaiga
lų prohibieijos klausimų. Mi
tam klausime jis nemanų.* nie
kam užsileisti. Jis nori, kad 
svaigalų probihicija demokra
tų pint formoje butų pažymė
ta^ kaipo įvykęs faktas ir kai
po galutinai išrištas klausi
mas. Jis pageidauja, kad par
tija palaikytų dabartinę pro- 
hibirijos padėtį. Bet kiti kitaip 
nuoiiioiiioujii.

Pirm atidarysiant konven
cijų įvyko milžiniškas minate 
parudavimas pagerbti partijų.

prezi-

konvencija pirmiausia |

NUSKENDO 2,000 KARĖS 
NELAISVIŲ.

Jie buvo paliuosuoti ir 
mi namo.

veža

Londonas. \birž. 29. -s- Iš 
Gelsingforso į Centrai Neus 
depešoje pranešama, kad upė
je Nevoje nuskendo rusų Iml- 
ševikų transportas, kuriuo bu
vo vežama paJiuosuotų 2,(XM) 
karės nelaiavių anglų, austrų, 
vokiečių ir suomių. Viai tie 
kareiviai žuvo sn transĮsirtu.

Tad šiuomi patvirtinama 
Reuteriu depeša iš Stockhol- 
i«ov Buvo sakoma, kad birže
li?! G nuskendo Novoje laivas 
su 2,(MM) paliuosuotų nei ai s- 
vių. Bet tuopiet nebūva pasa
kyta, kas per vieni tie buvv 
nelaiaviai.

2.000 ŽMONIŲ IŠGELBĖTA.

Stockholmas birt. 29. — 
Gauta žinių, kad 2,000 buvusių 
ne lai? vių išgelbėta, kuomet u- 
pėjr Novoje nu * kendo KoHevi- 
kų transportas*.

GRAIKŲ KARIUOMENĖ 
PANDERMOJ.

Londonas, birž. 29. — De- 
pešoje iš Konstantinopolio 
pranešama, kad graikų kariuo 
nu*na išsodinta Padermoj, pie 
tiniiun Marmurą jūrių }>ak- 
raštyj, kur veikia anglai.

Pakviečiami įAkilmėsna žy-
• mesnieji švedai.

Stockliolmn; birt. 28. —
Švedijoj gyvenantieji ameriko
nai rengiasi <ia nepaprastai 
iškilmingai paminėti Neprik- 
lamunnybte dienų, liepos 4.

stv<»du dainininku klinhas iš 
Ihicagus, luiinlis aru simlu 
narių, kurs tomis dienomis čia 
atkeliavo, parengs tris koncer
tus sostinėj* ir priemiesčiuose.

J tuos koncertus pakviesti 
žymiausieji švedai. Kai katrie 
pt.*ukys kalbu.*. Vieno koncer
to metu kalliės ir ministeris 
pirmininkas Kianting.

<via didžiu i apgailestauja
mas nebuvimas pasiuntinio 
Morris. kur* šiandie yra Chi
cagoje.

LIŪDNAI PASIBAIGĖ PIK- 
NINKAS.

10 žmonių užmušta ir 9 su
teista.

Evanr.ville, Imi., birt. 29.— 
Netoli lluntingburg. Iiid.,/x>ii- 
lliem geležinkelio traukinis 
sutraškino didelį automobilių, 
kuriuo važiavo piknikininkų 
partija.

Automobiliu j buvo 21 žmo
gus. Iš tų 10 žmonių užmušta 
ir 9 sužeista. Likusiuoju du 
kažkaip išliko nesužeistu. Nu
kentėjusieji dauginusia vaikai 
ligi 15 m. amžiau?.

MERGELĖ KARŽYGĖ GA 
VO DOVANŲ.

Jinai yra kaipir “motina” 
broliukams ir sesytėms.

Paryžius, birž. 28. — fiali- 
muis šito miesto senoj baku 
ž‘*j gyvena tikroji 9 metų kur- 
*ygė,

Aitai apie jų istorija:
1918 metais jos motinu, pa

prasto darbininko moteris, mi
rė nuo susijaudinimo, kuomet 
arti jos mimų sprogo šovinys, 
paleistas iš toli ša uja mos vo
kiečių anuotos.

Paliko jo* netaimingus vy
ras su šešiais mažais vaikais. 
Vyriausias buvo 8 metų, gi 
jauniausias — 7 mėnesių.

Tokiais laikais nebuvo len- 
STYJ! »*r»*o>'ėt ir nminnitinti o •• r * * — — «
taki9 skaitlingų šeimynų. Zmo 
gui nebuvo kitokio išėjimo, 
kaip tik vaikus atiduoti vie- 
šojon prieglnudoH.

Tečiaus vyriausioji jo duk- 
tėf einanti 8 metus, pasiryžo 
visus kitus savo mažesnius 
broliukus ir ,M»sy1es namie pri
žiūrėti taip, kad jiems netek
tų papulti prieglaudon.

Jos varda* Luise Depuis.

Tikra “mažoji motina "
Vakarais ir rytmečiui* jau

na Lu'se sknlliė, valgiu* ga
mino. mažyčius aprūpindavo.

To negana. Jiuai dar paga
mindavo valgyti ir tėvui ir 
pati turėdavo laiko lankyti 
mokymų. Mokykloje ji gerai 
mokėsi, gaudavo dovanas.

Šiandie jinai dar neturi 10 
melų. Bet kuone per du pra
ėjusiu metu visų šeimynų už-

Tap šiandie yra Airijoje.

Belfast, birž. 29.—Anų nak
tį nežinomi užpuolikai nž tri
jų mylių nuo Fernmy Cork- 
apskrityj, pagrobi* vienų an 
glų generolų ir du pulkininku, 
atvykusiu ten pažūklauti ir 
npsinnkvojusin vienoj pnsto-

Viri trys paimti jų jwėių| 
automobiliu.

Vienus pulk;ninkas mėgino 
pabėgti, bet buvo pašautas. 
Užpuolikai tad paliuosavo ir 
kitų pulkininkų, kurs apsiė
mė prižiūrėti indiktų sužeistų- 
to.

Gi generolas nežinia kur 
vežtas.

SUOMIJA PASITIKI S. 
VALSTIJOMIS.

Sakoma, pagelbės išrišti Alan
dų klausima.

iš-

PREZIDENTAS TURĮS 
DAUG PASIŲLYMŲ.

Washington, birt. 29. — 
teinančių melų pradžioje bai
giasi prezidento IVilsono tar
nyba.

Sulig pasakojimų, preziden
tui šiandie siųloma įvairiausių 
vietų, kuomet jis pabaigsiu* 
tarnybų. Kviečiamas jis vado
vauti universitetuose. Ijiik- 
raščini pažada dideles sumas 
už rašinėjimų į juos. Net fil- 
Uių- kompanijos neatsilieka su 
[Misiųlymids.

Kuomet pabaigs tarnybų, 
prezidentas neturės vargo pa
sirinkti tinkamų vietų, jei bus 
reikalu* ir jei jis to norės.

A-

laikė k negeriau šiam švarume 
ir sveikatoje.

Tik vienas daiktas Ismisri 
buvo nesmagus. Jai norėjosi 
gauti kokį nors geresnį ir šva
resnį ]>agyveniimi.

Bet kaip visur, taip ir cm 
didelei vaikų šunynai nelen
gva rasti tinkamų švaresnę 
vietų.

Jinai nebuvo nei sapnavusi, 
kad jų laukia atlyginimas už 
tokį jos nepaprastų pasišven
timų. Ir pagalinus tas įvyko. 
Prijiažinta jai dovanų. 
* Pirm kelių metų miręs 
nri Fortin paliko fondų, 
kurio kas metai skiriama 
na dovana kam-nors už
paprast uosius pasižymėjimus 
ir pasišventimus. Šįmet iš to 
fondo dovana paskirta Lui- 
K4M

Stockholmas, birž. 29. — 
Suomija su Švedija veda tai
kingus ginčus Alaml šilų 
klausime. Kaip žinoma, tas sa
lų.* mm pusmunuu Jšveihju. 
Nes salose didžiuma gyvento
jų yra švedai.

Suomija salų nenori gtlei? 
ti. nes jos yra Suomijos pak
raščiuose. Agitatoriai salose 
veda smarkių propagandų už 
Avedijų. Tuos agitatorius Suo
mija areštuoja.

Suomija salų klausimų nori 
pavesti tautų sąjungai, jei to
kia kuomet nor* gyvuos. Šuo- 
mija tvčiaus‘n? tiek pasitiki 
sujungti, kiek Suv. Valstijo
mis. Sako, Suv. Valstijos są
jungoje los žymių rolę ir sa
los nebus pripažintos Švedi
jai.

Remiasi istoriniais faktais.
Žymiausieji suomių tauto* 

vadui saku, kad nors tas klau
sinius Ims pavestas išrišti tau
tų sąjungai. tečiaus tikreny- 
bėj»* tų klausimų turės išrišti 
Suv. Valstijos,

Nes Suv. Valstijoj jau daili: 
kartų yra pagvlbėjtisios Suo
mijai juodos? gyvenimo .va
landom. Tad ir šitam atsiti
kime stovės jos Suomijos pu
sėje.

Suomiai yra daug dėkingi 
Suv. Valstijoms dar ir už tai. 
knd jos atsisako pripažinti

Rusijos bolševikų valdžių. Nes 
Imlšerikni yra didžiausieji 
Suomijos priešininkai.
“Istoriniai, geografiniai, e- 

konominiai ir militariniai A* 
land salos priguli Suomijai,” 
sako vienas žymus suomio. 
“Suomijos pakraščiais gyven
tojų didžiūnui taipput yrašve- 

r... ' .
pakraščiu*, arba sakyti, kad 
pakrnši'iai nepriguli Suomi
jai.”

Jis sako, knd suomių vy
riausybė tautų sųjungai va
duosianti istorinius dokumen
tus ir kitus prirodymus, iš 
kurių bus patirta salų prik
lausomybė Suomijai.

Ne piktuoju su Švedija.

“Mes su Švedija nesame 
priešininkių," sakė, tas pat 
suomis. "Mes manome, kad 
Sv«*dija klysta statydama savo 
reikalavimus. Ir kuomet pa
matys klaidų, atsisakys veikusi 
už prijungimų salų.

“Me* norime visuomet gy
venti draugingai su Švedija. 
Mes neužginame Švedijos tvir
tinimo, kad salose yra 9R nuoš. 
švedų tautos gyventojų. Bet 
mes stovime už lui, kad ap
sisprendimo principas negali 
paliesti šitų salų.’’

Tolinus jis pareiškė, knd 
Suomijos armija patvarkyta ir 
šiandie yra stipri. Kur-kas stt 
priau gina tautos reikalu* nuo 
bidševrkų (Misi kėsini m ų.

Gen. Manncrlieim išėjo iš 
armijos. Aiandie jis yra pri
vatinis pilieti*.

DIDELIS GAISRAS CHICA 
GOJĘ

Sunaikinta daug geležinkelių 
vagonų.

REZIGNAVO UNGARŲ 
KABINETAS.

įle
is 

vie* 
ne

Paėmė dovanas.

Birželio 5 dienų Frocadem 
jinai viešai gavo MM) frankų 
dovanų. Dovanų indavė dova
nų skyrimo komitetas.

Tos iškilmės metu merge
lės džinng*mn* buvo sumaišy
tas su ašaromis. Nes jinai pa
ti nežinojo, už kųgi ji čia a Iš
dovanotu. Juk jos priedermė 
prižiūrėti ir auklėti smvu ma
žesniuosius Itrolinkus ir sesy
te*.

Jai buvo džiaugsmo, kad 
liūsti kartų jinai namiškiams 
galės pagaminti geresnio val
gio ir išleis juos mokyklon su 
lengvesne Erdimi.

Nebus tiek daug vargo.
Musų tarpe yra daug tokių 

karžygių. Tik mes jų gal m*- 
matome ar nenorime matyti.

Praeitų naktį Burlington & 
Quinry geležinkelio varduose, 
26 gnt. ir Centrą! ave„ pakilę 
gaisrus ir sunaikino dtiugylię 
vagonų, prikrautų visokiais 
valgomais produktais.

Pranešama, knd nuostoliai 
siekia milijonų dolierių.

Daugelis žmonių lengvai 
n Įdegė, kalnios tuojaus ap
žiurėjo gydytojai.

Gaisras susektas apie 7KM) 
vakare, kuomet varduose ne- 
Imcn npi vintui tlnrhinin- 
ko.

I

SUSIRINKIMAS.
Aiandi? 8HM) vakare J. 

Elins svetainėje (Town of Iji- 
k?) įvyks susirinkimns reika
le L. L. Paskolos Bonų. Susi
rinkime kalbės žymiausieji 
musų kali h-t o ja i. Išaiškins svar 
Iii u s daiktus npie Lietuvos Bu 
ims. Tai visa turėtų žinoti 
kiekvienas lietuvis, ar jis bu 
tų įsigijęs ar ne Lietuvos Bo
nų.

Visi tie lietuviai, katrie 
nori įsigyti Bonų, kviečiami 

ui—Vn- niC/Ll nuo.* .UtUMMMM -«*>«•
tai Ims paskutinė proga. Su 
rytdiena baigiasi Bonų įsigiji
mo laikas.

Bendra L. L. P. Stotis.

J.

Vienna, birt. 29. — Anot de- 
palios iš Budapešto, rezignavo 
l'ngnrijos ministerių kabinę* 
tas.

Pranešama, jog grafas Al- 
licrt Apponvi, buvęs prvmje-- 
rus. orgaiiiznte-ių.* naujų koa- 
lirijinį kabinetų.

LENKAI SULAIKĖ BOLŠE
VIKUS.

Varšuva, brž. 29. — lankai 
praneša, jog jų armija kuone 
visam fronte sulaikiusi liolše- 
vikų briovimųri.

Lenk"* ine nrie.
šininkas visur yra skaiiliugen- 
nis. B«*t tas. sako, nieko ne
reiškia prieš lenkų didvyrybę.

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ.

M w* n a m aa — «* ** ** ^• • «* w • e • » s • w w v v W

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ra

te mainant nemažiau $25.000 bir
želio 28 d. laivo tokia sulig Mer- 
dumta Loan 1 Truat Co.;
Anglijo* sterlingi; tvariu $3.96 
Lietuva* 100 auksinų 2.76
Vokietijon inu markių 2.75 
Lenkijos 100 knarkiu .76
Prancūzija* už 1 dolicrį 12 fr. 12 
Šveicarijos už 1 dolicrį S fr. 47 
Italijos nž 1 dol. 16 L 30
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moje aprūpinančioje vaikus 
re viskas yra gera. Tų vaikų 
diduma yra gimusi moterys
tėse. Dar vaikai ir jų motinos 
žino, kas jų tčvns buvo ar y- 
ra. Sistemos blogumas pasi
rodys tik tada, kada moterys
tės atmintis bus išnykusi, ka
da ne tik vaikas nežinos savo
tėvo, tat nei pati motina to kių kitos šalys už didžiausius 
negalės pasakyti, kada visoje 
plačioje tautoje išnyks mer
gystės pagarba ir tėvo atsako- 
mybėa jausmai.

Bolševikų priešai klysta ti
kėdamiesi jį įveikti ginklais

Lietuva ir Prancūzija.
(Pabaiga).

Prancūzija — mus ir-gi' s'ų seimo “pditikieriHi,Gi
pripažino, davė gerokai gar- 

| vėžių geležinkeliams, išsigabe
nome daug jos produktų mini- 
male kaina — ir tai tokių, fco-
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Bolševikai ir Vaikai,
Ne viskas blogo bolševikų 

šalyje. Ten įvestas įstatymas, 
kad visų vaikų auklėtoja yra 
viesjiutija. Jau daugiau pusės 
vaikų auga Rusijos prieglau
dose. Iš to knip jos surengtos 
galima tupėti, kad netrukę vi
ri vaikai augs prieglaudose.

Jos sudarytos trisdešimčiai 
vaikų kiekvienu. Prieglaudose 
vaikus maitina, aprengia, mo
kina ir lavina. Maistas geras, 
rūtai menki, nes nėra iš kur 
gimti. Mokslas padalintas d ve
jai p: knygų mokslas ir amatų 
mokslas. Tikėjimo talševikni 
nemoki na. liet jie mokina pi
lietiškos doros. \ nikai dar ne
klausia, driko jie tnr būti do
ri. f

Aitų vaikų prieglaudų tvnr 
kų įvedus motinoms labai pa
lengvėjo. Joms nerupi vaikų 
valgis nei kiti didieji reika
lai. Atidavusios vaikus į prie
glaudas motinos gali sau dirb 
ti ir linksmintis. Kada jos iš 
Milgsta savo vaikų, gal nu
eiti į priegluudų ir pasidžiaug
ti jais. Norėdamos gal atsiim
ti vaikus namo visai arba ku
riam laikui.

John Clvton, Chicago Daily 
Tribūno korespondentas, pri
rašęs daug blogumų apie žy
dus ir bolševikus, gėrisi 
bolševikų apsiėjimu su vai
kais. Kas nori gali paskai
tyti to dienraščio numarj 25 
birž. 1920. Ten yra daug gra
žių paveikslų.

Visi stebėdavosi, kodėl kol- 
šėrikų valdžia taip ilgui no- 
sugriuva. Išmanantieji žino, 
kml niekas negali ilgai laiky
tis vienu blogumu, todėl pri
modavo spėti, knd ir bolšcvi* 
kuos*- turi Imti kas nors gera. 
Clvton u raštas ir prisiųstos 
Jutogniti ios parodo 
mų: jis yra vaikų 
mm-.

Milituriziuo slėgianmme pa- 
saulije šautuvui, nemotos ir 
visi kiti brangi).- karės pabūk
lai suėda tų, kų civilizacija 
galėtų ir turėtų pavest i vai
kiuos. Bolševikai militarizmo 
nepanaikino, m i negulėjo pa
naikinti, turėdami karę su vi- 
eais. Bet jie neatsižndėju ge
ros ir teisingos minties pa- 
lengvinti motinų naštų. Jei 
kaimynai nekariautų su bolše
vikais, tai šitiems 
laikyti armijas ir ginklus, 
du, gal, Rusijoje muisto išsek
tų ne vieniems tik vaikams. 

p»!!n" kūdikį už rar. 
kntės, tas pnima jo tėvų ir 
motinų už širdies. Aprūpimia 
tni vaikus talšerikai užsipel
nė Rusijos meilę ir ja laikosi. 
Tu yra jų stipryIs*.

Dabartinėj* bolševikų riste-

Iii 
nprupiui-

nereikėtų 
i- Ta- 
ištek-

arba šmeižtais. Vienatinis bū
das pergalėti bolševizmų yra
pataisyti senosios tvarkos blo
gumus išvengiant bolševizmo
klaidų.

Tai-gi reikia nuimti nuo mo
tinų nepakeliamų joms naštų;
reikia pnvalgj-dyti ir aprū
pinti jų rnikns. Tdnnt hutų i’ 
ko tų padaryti, reikia panai
kinti kares. Todėl reikia su
daryti, ne tokių kaip Vcrsail- 
les’e, tat gen) visų lygių ir 
laisvų tautų sųjungų.

Prieglaudų sistema gera ti
ktai nelaimių atsitikimams. 
Tos sistemos silpnybė yra šei
mynos dvasios panaikinimas 
auklėtinių protų ir jausmų 
šablnniškumas. Taigi netal- 
šovikiška sistema, panaikinu
si kares, ir jų guisinaiuu 
turtus pavesdama vaikams, 
turi tų padaryti palaikant šei
mynas.

Kuomet auklėjimo lėšos litis 
apmokamos iš visuomenės iž
do, tuomet pati žmonių pri
gimtis labiau krips prie šei
myninio auklėjimo, negu prie 
priegliimlimo. Bei ir tuomet 
dar reikėtų palaiky i i lM*ndrų. 
vaikų gimnastikų ir nakvynę, 
skyrium tarnaičių ir skyrium 
mergaičių.

Tokiu budu t nulių stokos 
vargas sumažėtų miestuose, 
ir išuyktų daug doros nuosto
lių. išeinančių iš tandros nak
vynės tėvų su vaikais.

Tos reformos sunkiai išpil-' 
domos ir negreit įvykdomos. 
Jei pasaulis nori greičiau grį
žti tvarkon, turi sutvurkiuti 
pirmiausiai tuntų klausimų, 
kad karės išnyktų, [Miškui tuo
jaus turi palengvinti moti
noms, kad bolševizmo klaidos 
nepadarytų ilgai nepataisomų 
nuostolių.

Siberijos Lietuviai
Pereitų žiemų j Vladivosto

ku atvažiavo ten paskirtas 
Lenkijos konsulis p. Karczeu*- 
ski. 7 kovo 1920 tas ponas Ky
lu Instituto svetainėje laikė 
prakallių ir tarp kitko išsitarė, 
buk Lietuvos Vyriausybė dar
buojasi išvien su vokiečiais. 
Tokio mus valdžios įžeidimo 
nepakentė p. 1. Vaitiekaitis, 
Lietuvių Tautos Reikalų Ap
genimo Komitetu Pirminiu* i 
kas.

Jis negavo progos pasikal
bėti su p. Karewwski’u akis 
j nkį. todėl nurašė atvirų laiš
ki) į laikraštį “Echo Polėkio,” 
išeinantį Vladivostoke. Suim
toji’ 13 kovo 1929 dešimtame 
to laikraščio nuinarije p. Vai- 
tiokaiėio laiškas ta|M> atspaus
tas ir padarė daug triukšmo 
tarp lenkų.

Tame labai protingai susta
tytame laiške p. Vaitiekaitis 
priminė lenkų konsuliui, 11 
kad Lietuvos Valstybės Tary
ta priėmė liepi įguliuybėa re
zoliucijų 22 rugpjūčio 1917 
nu, 2) kad lietuvių konferen- 
«St{x’kliolniv, Avinltjvo so
stinėje. 5 lapkričio 1917 m. pa
reiškė, jog nepripažįsta sutar
čių su Vokietija, sumažinančių 
neprigulmybę, ir reikalauja 
išvesti vokiečių kariuomenę • 
it Lietuvos, 3) kad tapo imu- ]

pinigus neleidžia išvežt svetur 
ir iš Lietuvos Prancūzija nie
ko negavo. Lietuva naudoja 
pas save kelius ar kvliolikų 
milijonų visokio Prancūzijos 
turto (ir tai laimi svarbaus)
ir iki šiolei už dykų L Jei ne
skaityti 200 tonų linų, kurių
,4pcr ffyoltąH vos ne vos pran
euzai išprašė sau. Gi Angliju,
kuri tikrai ir gi mums daug
davė — irgi daug atsiėmė, o
kiek dar atsiims!., nesant Lie
tuvoje iš musų pačių pusės 
“ekonominės politikos” speci- 
jalistų.

Jei ne nieko, tai mažiausia 
mums davė ir daugiausia blė- 
dies pndarė IJetuvai, tai A- 
merika... Via dėl to kaž kodėl 
niekur nerašoma apie “Ame
rikos žabangus,” gal dėlto, 
kad pačioje Amerikoje rašyti 
nepatogu,, o gal kad lengva 
galiam butų užminti čia tuos, 
su kurių pagelta Amerika lie
tuviams akis apdemdu, per 
gausiai Lietuvai viso ko za- 
dedamu, ir savo agentų - vei
kėjų Amerikos Lietinių did
vyrių tarpe laikydama.

Taip manu dėta kuomažiuu- 
ria galima užsipuldinėti ant 
Prancūzijos. Istorija parodys, 
kad ji, kaipo tokia, mažiausia 
mums kenkė. Čia tik gudri iš
laukinė rusų diplomatų poli
tika stengėsi tatiginti lietu
vius lenkais, kad lengviau ap
sidirbtų patys su lietuviais. 
Mes tuomet išlošime, jei bol
ševikai nugalės lenkus. Šios 
dienos tųdviejų valstybių 
padėtyje nieko dar nukelian
čio nesimato. Vienas dalykas 
nuo seniai aiškus: jei Rusijos 
platybėse butų knip susisiek
ti, alijantai su visa savo galy- 
lybe butų tenai nusidanginę 
įHilševizmo palaidoti. Bolševi
kus nuo alijantų užpludimo 
Rusijoj išgelbėjo vien amži
nas susisiekimo pairi mus.!

Man atrodo, knd “geroji” 
Anglija, verčianti kaltes ant 
kitų šalių, kad jos trukdan
čios Lietuvos pripažinimų de 
jure, pati vilkina musų reika
lus, rausi; finansinius dalykus 
ir t. t. lukeriuodnmn, kas bus 
su \Vrangelin ir kas bus su 
bolševikais!.. Tuo-gi tarpu ji 
nesnaudžia: kraudama, kas ga
lima Lietuvoje į savo kišenes, 
ir už tai atidėkoti gausiai 
daugiau žada, ne tikrai atidė
kojai.

Mums butų begalinis koziris 
ir ginklns prn’Š federacijų su 
rusais prijungimas prie musų 
t. v. Mažosios l.ieluvos (Klai

pėdos krašto). Alijantai ty su
pranta ir dalykų dailiai vilki
mi.

Kas 
ment u 
galva
federacijos su Rusija jiavida

pikčiau, knd šiuo nu
kabant ties Lietuvos 
Denioklio kardui —

nių išrinkti H>2 atstovai, ku
rie nepuri vadino Kuriamuoju 
Seimu tik dėl nodalyvaviųio 
rinkimuose žmonių gyvenančių 
svetimų užimtose Lietuvos že
mėse. 4) kad Lietuvos Prezi
dentas yra teisėtai išrinktas 
minėtų atstovų, 3) kad Prezi
dentas nėra vokiečių šalinin
kus, 6) knd to negalima pri
metinėti nei ministrų pirmi
ninkui p. Galvanauskui. 7) knd 
Lietuvos kariuomenė sumušė 
Bcrmonto kariuomenę ties 
Radviliškiui*. Aštuntame 
punkte p. Vaitiekaitis klausia 
lenkų konsolių, kuomi tat kon-

le—musų “šeuBjruinko”, ruu- 
” par

tijų vudai uc vMii numano už
sienio dalykus.... Jiems šalies 
nepriklausomybei užtenka pa
tiems ir parigarrinti neprik
lausomais, ir iš to visa tauta 
ir valstybė pasidaro neprik
lausoma !... Laimingi — politi
kieriai — diplomatui!

Gaunu žinoti, kad į Užsieniu 
Reikalų Misisterijo- vedėjus
Seiiuas numato kandida-
tus: Naruševičių ir Balutį. Jei
taip atsitiktų, tai pats “Sei-
Inas • e užnertų sau kilpų ant
kaklo, kad p. Vasilčikovas vi
sų musų Valstybę patrauktų
Maskvon pas Konstitucijona-
listų Demokratų (Kadetų)
‘•šulus,” kurie i*o talševikų 
rengiasi |>iga4cU Rusijoj. — 
Ir štai dėl ko taip butų: Na
ruševičius — populeris Mus- 
kvoje, tai —Maskvos kultū
ros žmogus, kaip toks rusams
— jiersona grata!

Balutis Amerikos pilietis
— kuip tik Amerika ir nor 
“sudaryti” Umted Statės of 
Russia.” Jei Seimas Užsienių 
Min. priešakyje tokius pasta
tytų, fuirodytų,- kud palankus 
tam vėjui, kuris pučia ties 
Lietuvos . galvų. nešdiunus 
kvapsnius federacijos su ru
sais.... Kaip tik Seimas pri
valo parodyti sav(l griežčiau
sių nusistatymų prieš rusus, 
kiiip knd lietuviai mokėjo pa
rodyti snvę priešais lenkus.

Knip tik savu durimis — 
Seimas kų kitų rudo, jei iš 
tikrųjų tokius kandidatus į 
svarbias miniatenjas stato.

Aš manyčiau, kud Amerikos 
lietuviai turėtų nukilti prieš fe 
iteracijų su rusais savo rimtais 
pareiškimais urbi ęlurbi ir vėl 
|mj laikraščius imti rašinėti. 
ka<Ur nurodymus Seimui. Ma
tyt, jo siunrkuiAiai —lai tik 
“ kaimo ”poli tikos veikė jai Jug 
charekteri ngas užreiškimas, 
rodos, K. Krupavičių girdi: 
“mums neprivalo rūpėti Už
sienių simpatijom. Mes priva
lome eiti kur tuums patiems 
simpatingu...! Mes patys np- 
priklausonu ir ttKasžin kaip 
atrodys toji muaų politikierių 
Lietuvoje tauto* nepriklauso
mybė be užsieuių simpatijų, 
kuomet užsieniai uždarys Lie
tu on importų ir eksportų, 
ir pareikš, knd Tamstos galit 
gaut prekes ir visa kas reika- 
liaga atsigubvnti iš Pvtrugra- 
■do, Maskvos ir iš kitų musų 
sandėlių rusuose ant rusų a 
count |M-r mus.

Ji*k <hir vakar Užsieniui 
kalbėjo, kad kų-gi Lietuva ta 
Rusijos i-konoiiiiniai negu' cg- 
Mrluoti, netiri užtektinai rei
kšmių turtų, ir tt.

Trv* dioii**. >»tjrwl Įejik**.! o- 
firijaliai gHVo žinoti, kad 
Vilnius ir Gardinu* akiriiuni 
Lietuvai !„

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

sulis rėmėsi prikaišiodamas 
lietuvių valdžiai prnvokišku- 
mų, n r dokimn uitais, ar lenkų 
visuomenės upu. Devintam* 
punkte p. V ai t akai lis prime
na, kad Prancusija ir Angli
ja pripažino Uotu vos nopri- 
gulmybę, «> mbatų to padariu
si™., jei Lietuvon valdžia bu
tu buvusi vokiečių Šalininkė.

Mes džiaugiamės, kad net 
tolyiname ir nelaimingame Via' 
divostoke Lietuva turi savu • • 
ištikimų sūnų, mokantį ir no
rintį apginti .jos reikalus ir 
garbę, kūninei kas nors juos 
pažeidžia.

SEIMO DARBAI.

Kaip viaų valstybių parla- 
mrnruufie dirba skyrium įvai
rios frakcijos ir komirijus, 
taip datar yra ir Lietuvos 
Seime. Frakcijos ir komisijos 
išdirba įvairius projektus, o 
paskui visas Seimas svarsto 
ir arta priima, arba atmeta, 
arba padaro kokių pataisų.

Lietuvos Senime, pradėjęs 
dirbt, pirmoje eilėje pastatė

mokr.) jMtrodė, kad preziden
to uHaikymas nei kiek bran
giau neatsieis, kaip atsiejo 
musų Atstovybė Londone su 
p. čiapinsku (sočiai.), kuris 
datar Seime taip vaitoja dvi 
brangumo.”

Soči jaLdeniok ratai siuvf 
skraistes, kad pridengtų savo 
nagus ir ragus, kurie nuola
tos visur išlenda. Matai, jiems 
parupo Lietuvos finansai, ku-.'

žemės klausimų. Krikščionių
demokratų noras yra. kad l»e-
žemiai ir mažažemiai gautų
žemę į nuosavybę, o socijal-
deinokratai tuojaus įnešė savo
pataisų, kurių jei SeinuM hutų
priėmęs, butų buvusi jutnai-
kintn nuosavybė. Tume daly

rūtos jie Sleževičiui socijalis-
tui, ministerių pirmininku be
būnant, taip nntaupino, kad
jie visiškai ištuštėjo. Dabar,
matyt, socijal-demokratai prie
Valstybės kusos neprieina, uz
tat pradėjo garsini kalbėti a-
pie taupymų. O gal tai
iš meilė* Lietuvon Ir

daro
ko čin <tnnrkn»-- •rinėni ir tfl*
projektas turėjo būti atidė-| žmonių. Abejotina, 
tas tolinu.

l^aikraščiuose pagaunamos 
žinios, kad Seime karščiausi ir 
indoiniausi iš visų pusių kilo 
ginčai, kad paėmė svarstyti 
Lietuvos Valstybės pamatinių 
jstntymų projektų.

Socijalistai su soc, liaudi
ninkais užsispyrė pravesti sa
vo sumanymų, kad Vaistytas 
prezidento visai nereikia. Bu
siu girdi, perbrangus jo už
laikymas. Bet “krikščio
nims demokratams per kelias ' 
valandas pasisekė sudaužyti ! 
gal kelias nedėlios rengtus so- 
ci jaLdeniok ratų orgunientiis.
Kaupas ir Draugelis (kr. <iv-

v*

gera, 
pirkę 
bonų.

I Lietuvai Intai butų 
knd visi lietuviai butų 
km slaugiausia paskolos 
Ar daug nupirko socijal-demo- 
kratai tiek Lietuvoje, tiek A- 
mrrikoje! Nei ]mtys nepirko 
ir kitiems da trukdė ir trukdo.

Jie bučiuoja Lietuvų, bet 
‘•palničinviiuu” rengia jai 
naujas kančias. ] kų jie paneš!

Bet, reikia tikėtis, kad žmo
nės pamatys, galutinai, socijal- 
doinoknitus per jų skraistes, 
koki jie iš tikrųjų yrn ir bus ke
lias užkirstas jų nelemtiems 
darbams.

. V. K.

¥1 AURIMAI ID AT2AITV pildymo, o nėra nei vienos Ii-
KLAudlMAI In AI oAKT” is lytiaB norŲ visiško su-
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PASNINKAS.

Klausimas. Ar žmogus 
laužo pasninkų, gerdamas 
vonioje arbatos, kavos su pie? 
nu, aęta ir paties pieno tarpe 
valgių!

su- 
ga-

J. v.

Atsakymas. Ariiata* ir kava 
be pieno nėra valgiai, dėlto 
jie, kaij) vanduo, vynas, alus 
ir kiti gėralai nelaužo pasnin
ko. nors žmogus jų gertų kas- 
žin kiek Gėralai laužo pas
ninkų tiktai prieš Komunijų, 
dėlto paragavus nors lašelį 
vandens ar kitko negalima tų 
dienų priimti Av. Sakramento.

Pienas ir mėsinė sriuba, 
nors yrn taip-gi skystimai, te- 
činus skaitosi prie valgių ne 
prie gėralų. Dėlto senovėje, 
kol pieniški valgiai buvo dra
udžiami gavėnioje, pienas bu
vo draudžiamas taip pat, nors 
jis yru skystas.

Bet pieno uždaras ne pa v er
čia nei kavų nei arbatų val
giu Jeigu kas įsipiltų dau
giau pieno kaip kavos, arta 
daugiau pieno negu arbatos, 
tai pienas tuomet nebūtų už
daras, o kava arini arbata bu
tų uždaras pienui. Tada butų 
pasai ako laužymas.

Kun. P. Bučys.

SKAISTYBĖ.

Klausimas. Kunigai, sese
rys-vienuolės ir šiaip kai-ku
rie maldingi žmonės užlaiko 
skaistybę. Rodosi, kad tatai 
priešinga yrn žmogaus pri
gimčiai. ftv. Raštas niekur ne
liepia taip apsieitu Visi Av. 
Kašto didžiavyriai gyveno po
romis ir turėjo daug vaikų.

J. K
Atsakymas. Apie lyties klau

simus mes nea įsakinėjamo. 
Todėl ir Taraistai tik pažymė
sime |m viršumi. l-u»o bkai- 
atybė nėra priešinga prigim 
čiai. Tų [atrodo faktas, jog 
yra daug ligų iš lyties norų
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valdymo. 2-o Didžiausias As
muo minėtas Sv. Rašte buvo 
V. Jėzus Kristus. Jis neturė
jo pačios. Nemažas asmuo bu
vo šv. Jonas Krikštytojas. Iš
ganytojas pastatė jį augščiati 

i už patrijarkus ir pranašus, 
tardamns: “Tarp gimusių iš 
moteries nei vieuae nepakilo 
augščiau Jono Krikštytojo.” 
(Mat. 11, 11). Jis neturėjo 
pūčius nei vaikų. Nemaži bu
vo ajiaštalHi Povylas ir Jouas. 
Juodji taip pat užlaikė skais
tybę. 3-o Ir trečias Tamistos 
tvirtinimas neaiškus. Jei sa
kai, kad Av. Raštas neliepia 
visiem* atsižadėti niuteryvtės, 
tai tiesa. Bet jei sakai, kad 
S v. Raštas nepagiriu skaisty
bės, tai netiesa. Jug pagiria 
Marija, kad Ji skaistybėje pa 
gimdė Dievo Sūnų. V. Jėzus 
pagiria tuos, kurie dėl dan
gaus karalystės atsižadėjo ly
ties geismų. (Mat. 19, 12.) 
Net Sename įstatyme pnrašy- 
ta: “Kaip graži yra skaisti 
giminė su šviesybe*’ Sap. 4.1 
Av. Povylas vyskupui Timo
tiejui liepia laikyti skaistylię 
(1 Tim. 5, 22). Ar Tomistą 
neskaitei Sv. Jono Apreiški- 
<inj 14,4, k<up ituun išgirti Uc, 
kurie’ nvausiieršė su moteriš
komis !

Tai-gi amžinoji, vituškoji 
skaistyta nėra priedermė vi
siems, >M't šventa ir uugšta do
rybė jiašauktiems, išgirta Av. 
Rašte ir paties V. Jėzaus bei 
didžiausių munenų pavyzdžiu 
patvirtinta.

Kun. P. Bučys.

I

B"

duodu į dienraštį “Draugų 
paieškojimų, pagarsiiimus ir 
darbų užsakymus.

Tais reikalais areipiates 
šiuo adresu:

Y. MARGELIS,
544 Myrtle Str.,

Grand Rapids. Michigan.

.............  
)»■> Tol. Dnxv«r *HI

Dr. C. Z. Vezelis
VnBTVVVi DKSTISTAS 
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Aiuomi pranešu, kad pas
mane galite užsirašyti dien
rašti “Draugų”, kitiems tr į
Lietuvų. Užlaikau visokių
maldaknygių. Priimu ir pri-

•I

GRAND RAPEDS, MICH.

JOSEPH C W0UMi 
Jetuvit Advokatas
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Jonas Mickeliunas. Šiaulių gimnazijos mokytojas.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

darunins ir pasirįžimas tęsti 
pradėtų kovę iki laimėjimo.

Sekretorius Spaudos Kom.

Redakcijos prierašas Dėda
mi šitą Streikininkų -Spaudos 
Komiai ji* halsą rae.- tik vie
name nesutinkame su ja, Imi- 
t cnt, mums išrodo, kad noras 
taikinti kovojančius tarp sa
vęs žmones nėra blogas. Bet 
Piliečių Komitetam visa* kovos 
kaltę dėdamas ant darbininkų 
ir nereikalaudamas bei kokio 
nusileidimo nuo fabrikantų 
padarė didelę ir kenksmingą 
klaidų.

Gerbiamos Ntreikinin-
kų Spaudos Komisijos mes 
prašytume, kad ji siųsdama 
minus saj.o pranešimus nedė
tų viena ranka visų parašų. 
Dokumentas. ant kurio visi pa
rpia’ m nndėti viena rfl”l n 
neturi vertes.

DRAUGAS

L •

3

(Tąsa).
Apie liepos menesi ntkmlota “Trya Mylinio*. ” Kuusrjn G d. su

rengta margumyi.ni Vaidinta trys monologai ir kiti žaidimai dcl S. 
1. R.-K. A. ir dar vėliau kiti nuirkuntynai surengta parapijos naudai.

Tuose pačiuos- motume vaidinta “Užburtas Kunigaikšti*.“ Gruo
džio 6 d. “Aida* paskyrė ž 10.00 išleidimui Dr. Vinco Kudirkos raš
tų. Mėncmniam suki rinkime, gegužio 3 d., dr-jti nutarė, kad vilti •* Ai
das" nariai butų t rti |i-gi ir'‘Maldos Apaštalystės" d r-jo* nariais.

1909 ’rifą Vrtžimmt.

Valdytum itiėjo sekantieji: pioniiūnkė—Al. Baltrusaicnitė, rakti
ninkas—K. Razm;mlax, iždininką*—J. V. Kovas.

Vaidinimai buvo: kovo uiėncsyjc " Pilicuų kunigaikštis.'* Vėliaus 
atkartota "Užburtas kunigaikštis" ir {adnas to vakaro paak irtas lietu
vių moksleiviam v Po to tajai surengtas margumynų spektakli* para- 
]>ijo« naudai. Buvusioje “U. Ii. Šviesos” draugijos išdirbimų parodo 
jc, lapkričio mėnesyje “Aido" draugija dalyvavo vaidindama "Vaito 
pirilyslė" ir turi*jo jsitaisiu* savo rankų išdirbyje* skyrių su elektriš
ku parašu "Aida*.’’

TOĮ
" v

J

B b
(Laiškas Jono Mickdiuno, 

Šiaulių gimnazijos mokytojo, 
rašytas j Chicagą broliui Juo
zui Mickeliunui ir seseriai Ju
lijai Mickeliunaitei — Pumpu
tienei ).

Po ilgo laikotarpio siunčiu 
tamstoms laiškutį. Taip daug 
laiko pragyvenome mes čia 
Lietuvoj, skaičiumi gal ir ne 
taip daug, bet daug dėlto, kad 
pergyvenome didžiojo karo 
metus. Kol ėjo karas, rodėsi, 
kad ir galo jam nebebus. Bet 
dabar užriliaigė kuriu ir mes 
gyvename laisvoje, nepriklau
somoje Lietuvoje. Taip, Lietu
va nepriklausoma, liet kol mes 
busim visais atžvilgiais nepri
klausomi, daug dar motų (c*x« 

>prcviti Taip yra dėlto, kad 
pus mus stoka žmonių, sug-* 
banėių by kokį valstybini dar
bų dirbti. Todėl dabar vit-ų 
musų akys nukreiptos j jus. 
amerikiečius. Ir mm laukiame, 
ii saulės užtekant, jūsų par
grįžtant savo Tėvynėn padėti 
mum* dnrlxi dirbti, nes musų 
vienų taip maža tėra* T siel, 
manyčiau, jus, amerikiečiai, 
turėtumėte dabar visi urmu

vežties jaa iš tos, laimės — 
nelaimių šalies, Amerikos. 
Daug vargo patyrę svetimoje 
šalyje, mokėsit jus. be abejo- 
uis, patirtąsias žinia* pritai
kinti gyveniman ir sukursti 
ėia pat, pas mus, IJetuvoje, 
ne menkesnės laisvės ir laimės 
šalį, kaip ta svetimoji jums 
Amerika. Miestai pas mm iš
griauti, sodžiai vietomis išde
ginti, šalies ūkis apmiręs. Kei
kia nemaža darbininkų ir ka
pitalo, kud visa tai vėl atsta
čius. Todėl sakau Ja f kartų, 
nebegaišuokite nei valandėlės, 
visi spieskitės krūvon, pri- 
kalbinėdaiui vieni antrus, kas 
gimines, kas pažįstamus, kas 
draugus, ir statykite savo val
džiai griežtesnių reikalavimų, 
kad ji tuojau leistų jus visos, 
norinčius grįžti, namo. Pas 
mus vietos yra, sutilpsite Jus 
visi, nebijokite. Ir niea dubai 
laisvės oru kvėpuojame. Bai- 
au užtaigi, kad kas vėl neuž
gestų nimus ant sprando. Mo
kykimės užtaigi brangi utį taip 
liraugia kaina jgytęjiy laisvę. 
Tegyvuoja laisva, nepriklau
soma Lietuva ir laisvieji jos 
jiilicčiai vietiniai lietuviai ir 
amerikiečiai. Valio!

Brolis Jonas.

VALPARAISO ,IND.

Mirė Robert B. Irving.

Praeitų, subatą, birželio 19 
d., išėjęs daržan apkasiuėti 
bulves staiga mirt? Kobert B. 
Inving. Valparaiso universite
to kuygvedvs bei finansų pri
žiūrėtojas. Jis jie r aštuonis 
metus yra buvęs Vnljiaraisn 
miesto klerkas.

Išgirdę apie jo mirti nubu
do lie vien universiteto val
dyba. bet studentai ir miesto 
gyventojai, nes tai buvo ge 
ros širdies žmogus. Jis gerai 
pašuto ir lietuvius moksleivius.

V. R.

DETROIT, MIOH .

HiiO AIcIiį 11JuniiM.

, Valdyba tu puti, išskirtai raštininką Praną Banį, kuru tu]M> iš- 
rinktas į vietą K. Kuuuanto.

Balandžio uu'un'syjc "Aido" dr-ju sunmge “fėru*’’ {uunniėjiinui 
45 metų sukaktuvių nuo piano lietuvių atvykimo \Valcrburyn.

Šiuose “fėniosc" aidicėiai padarė drąsų ir prakilnų žingsnį, 
sumigdami ‘•fėnt*” lie s-s-aiginančių garimų.

Tai buvo stebuklas ivaterbu riečiam*, nes prieš tai dar nei viena 
•Irangijn nebuvo nei jokio |>aailiukBminimo surengusi Ih? svaigalų. .Mat 
buvo manyta, kad kitaip negalima. Gerinus sakant n<*1rįso pusipricšint 
tom pragaištingn>o papročiui. Net nekurie aidicėiai abejojo, ar ik* 
išris gerai; mat manė nieko tiepdnysią. Kcikalnujant miesto valdybos 
loidimą rengti "forus" valdininkai užklausė, “Ar bu* svaiginančių gė- 
riiuų!” Atsakyta “Ne!” Iš to amerikonas labai stebėjosi, kud lietu
viui jau bandys blaiviu protu linksminti**. Buvusieji "fėruosc’’ gan 
tinkamai ir padoriai linksminosi ir buvo užganėdinti, nes aidicėiai 
vm ką nors tokio naujo sugebėdavo parodyti ka* vakarą. (*4Forai*’ tę- 
sė»i savaitę). Galop buvusieji "fėruusc” pripažino, kad ir 
be svaigalų galimu linksniu būti ir sau naudą rusti.

Sugrįžuaį iš kelionės po Europą ir Aziją, kleboną P. Saunuaitį, 
aidiečiui pasveikino dainomis.

1 buvusius parapijos "forus,” rugs< jo mėnesyj, aidicėiai nuėjo 
purilinksiuinU ir paaukojo $10.00 parapijų* naudai.

. "Mindaugis, ’ hrtortškns veikalas, vaidintus lapkričio 10 d.
Tautiniam namui Vilniuje “Aidas” paaukojo $10.00 gegužiu

5 d.
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KOŽNA MOTINA NORI KAD KŪDIKIS 
BUTŲ TVIRTAS IR SVEIKAS

Jeigu negalit žindyti kūdikio, nebandykit su 
visokiais maistais, bet pradėkit ižsiyk gerai— 
duokit toki maistą, kuris, išaugino daugiau 
tvirtų ir pilnių vyru ir moterų, negu visi ki
ti maistai sudėjus į vieną—duokit jūsų kū
dikiui ..,. t,«• *,,, ••

/3cmle^t6
EAGLE BRAND

Ta* muiHtn* atiprfina kojas ir uveiku palaiko kimų, 
duodu Kpulvų veidam* ir linkxniumų akis- Pagirtos 
ir patariama* gydytojų dcl savo gerumo ir ntaakan- 
tumo. lengva* pri taisymu i—lik dadėk prie tinkamo 
daugumo Eaglr Brund virinto vaudcim. išmaišyk, ir 
gultivoN muitinimui.
Jei kūdiki* naktį verkia—jri nervuotaa ir neramus 
— jeigu ncnngM tai grričianma jo nutilta.* netinka
ma* ir negani. Pimiųsk šiandien kuo|»nną dvi instruk
cijų maitinimui ju*ų kalboje, taip-gi gausi jH-nkia*- 
dritinita keturių jntalapių knygelę apie kūdikius, dy
kai, kur paaukotai! kaip užlaikyti kūdikį sveiku ir 
tvirtu.
Delei jo gerumo, kadaugi jmduryta* i* gero karvėa 
pieno ir malto cukrau*, yra ekonomiška naudoti Eng- 

le Brau d nnmuovc ant stalo kur tik reikia pieno ir cu 
kraus. Bandykit jį mi kava ari m kokia, ir visiems 
virinio ir kepinio veiludnin*. Nereiks bėdavot dcl cu
krau* Mokumo.
M* LuIm-IU Ir Vardan 
yra Jum* Gtanuitlja

Parsiduoda Gerose Aptie- 
kosc ir groserių krautuv.

The Borden Company
108 Hudson St. New York

J
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WATERBURY, COHN.

Piliečių Komitetas Sutaiky
mui Darbininkų sn Dar

bdaviais.

titikiuie šitaip išsireiškė: 
'4 pilnai' oras yra kalbų apie 
8-val darini dieną, jeigu aš 
galėčiau gauti 8-vai naktį, tai 
aš bučiau laitai linksmas.” 
Nepaisant’ to, streikierių abel- 
na nuomonė buvo sekunti: da-t 
rydami aitą žingsnį, jeigu ir 
nieko nelainiėsiiiH*, tai ir pra
laimėti neturime* ko. Reikia 
visko išbandyti.

Po trijų dienų svarstymo 
line uždarytu duriu, kalinėji-. 
mosi su -fahriltRntais, Piliečių 
Komitetas sušaukė Streiko 
Komitetą ir ėmėsi neva beša
liškai ir protingai prirodt* 
nėli, buk darbdaviai streiki” 
rių reikalavimų išpildyti ne
gali, Imk streikas perilgai tę
siasi ir neša blėdį, nuostoliu* 
publikai, buk streiko vadovai 
tur tų tą viską išaiškinti dnr-

Birželio 12 d. Nv. l’etro lie
tuvių Rymo Katalikų parūpi 
ju buvo įrengus šaunų pikni
ką Uomliell darže*. Oras buvo 
šiltas, tat ir žmonių nemaiai 
susirinko. Atrolankęs gvrli. 
klebonas kun. J. Jonaiti* daug 
visiems pridavė gyvumo ir e- 
nergijos ir iki vakarui sykiu 
su visais linksminosi. Vakare 
Jaunimo Lietuvių R. K. drau
gijos ir Bv. Petro parapijos 
csora, vi*d:uuas p. 1C. Nlajie- 
lip, padainavo keletą dainų ir 
ant galo Lietuvos įimtą. Pas
kui žaista įvairus lietuviški 
žaidimai, kas susi rink ilsiems 
žmonėms padu n gvro įspū
džio. Visi tik ir praši1, kad, 
daugiau ir rhitguHt jamsniss 
žaistų. Kalbingi tomo darže 
nėra įtaisytu elektros šviesų, 
tat pradėjo* temti visi turė
jo traukti į namus.

Pikniko įrengime daugiausia 
pnsidnrituvo moksleivis J. Me
dinis, A. Įšokąs, ir K. Kali- 
uius. Piknike nuo pradžios 
iki paliaigai darbavos šios po
nius ir panelės: A. Gustaitie- .o---- -- ,------- ------ --------------

i Į nė, J. Kuirauakiutė, G. Poš-
kiutė, A. Liguieliutė, A. Urbo
navičiūtė ir A. Kuki utė.

Taigi visiems pasidarlnivu- 
sienut tame piknike tebūva 
nuoširdus neiti. Geistina butų, 
kad ftv. 
daugiau 
kų-

Petro juirtipija ir 
j rengtų tokių pikui-

Ten buvęs.

Streikuojant apie 20,000 
darbininkų savaime aišku, knd 
ne tik fabrikantai turi didelių 
nuoatulių, liet nuolatai maiėja 
pajamos bankininkų, veJeigų 

ąaauhivimnkų^niiltitiniiikų, nd 
voką tų (*iipian tająa, nu visų) 
fkktarų ir t L Smulkiam 
profesijoiuilui ar politikieriai, 
diena iš dienos turint nuosto
lių, ramiai sėdėti negalinta. Mu 
tant savo padėtį tiesioginiai 
priešai* kapitaliatus stotį į 
kovą nėra naudos. Išeiti tie- 
aiugiiiiai priėmus darbininkur 
dėl tų jtat priežasčių neprak
tiška. Todėl suinanyta būti tai-
Icytojais darbininkų su darbda-|hitulikams, grąžinti juos į 
viais ir tuumi gelbėti save, datltą ir t. t.

Birželio 10 d.. A m., strei
ko jiomitetas sušaukė piliečių 
sasirinkitną. kuris įvyko mies
to Tarybos bute. Susirinkimas 
Imvo skaitlingas. Jame daly
vavo laikraštininkų, advokatų, 
daktaro. iHitilikiariii ir ■!•*».— • — ■ ■*• / - - 
kieriai. Su*i rinkiniai išrinko 
komitetą iš punkių jiiliečių, 
kurių pareiga buvo surasti 
tinkamą pamatą ištaikyti 
darbininkus su įlarbdaviaū3.

N'ur.« niiimtu piliečių kmuite- 
to pirmininkas tame pat sari-

*

Mitas kvietimo* piliečių į tai
kintojus patvirtino eonai žino* 
tlią faktą, būtent, kad politi
kieriai taikosi prie laiko, ap 
firkybių ir rūpinasi tik saitui 
reikalui*.

svetimi. Bitas žingsnis patvir
tino da ir kitą. nauu. suprau- 
mu, labai svarbų faktą, bū
tent, kad vicnintėlė spėka, ka
ri darbdaviu* gali prispirti iš
pildyti darbininkų reikalavi
mu*, i ai tik jų vienybė, uoli-

s

NERIMAUJA VOKIETIJOS
DARBININKAI

Ant jų užkrautos didelės 
mokeetys

Berlynas, birž. 27. — Vokie
tijos darbininkų tarpe pakilęs 
irukšimui. Kva su birželio žo d. 
vyriausybė pradėjo nuo jų 
.rinkti 10 nuo?, ii
uždarbio.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

ei:

1911 Melų l'tižiMO*.

Valdyboje jv>. o tik si penuama: pinuiiuukė išrinkta A. l’clrukv- 
niutė.

Sausio 26 d. vaidino“ Kerštinga meilė." Mėnesiuiiuuc susi rinki me 
“Aido” dr-ja nutarė uziupivnumcruoti šiuos \Valcrbuno laikraščius 
“Aidas," “šviesa" ir ‘‘UpdiaRamybės.’*

Gegužio menesyje aiditK-iai autvngė tantinj vakarų. Vuidbtta 
"Plūstų duktė " «> po vaidinimui žaistu tuutinini žaidimai ir šokiai, 
'lai buvo pimu« Inkis vakaras U’atcrburyjc.

Liepos 24 d. aidivčnu užsiprenumeravo šešis egzempliorius nau
jai pradėto leidinėti teatro veikalams pašvęstų laikraštį "Teatras,’’ ei
nantį Lietuvoje.

iš Lietuvei* atvykusius svorius: kun. Ališauskų ir kun. Tumų su 
“Saulės" draugijos reikalais, “Aido" draugija nutarė iškilmingai pri
imti ir sunrngli jiems pinkų vakarų ir užkviesti lietuvių draugijų at
stovus dalyvauti tume vakare. Tus viskas nusuokė labui gražiai.

liuigrneij'H reikalam* “Aidus" paaukojo k<-letų dolierių rugpjūčio 
6 d.

Prūsų Lietuvoj einantį Laikraštį "Birutę” užsiprenumeravo rug
sėju mėnesyje t uotui paremdami letuitmių lietuvių tautinį kilimif.

"Auksu dievaičiai’’ vaidinta gegužio 27 d.
1912 Alt t ii Veikimai.

Iš valily ln* jierniainų, pirmininku išnoktas P. Baniu, rašunuiku— 
A. Luxdatisk:i< o iždininkas tas puls, <J. V. Kovas.

Sausio 2 d. “Aido" dr-ja nutari- atsišaukti į vietines lu-tuvių te
atro draugija* ragindama* jas pnitestuoti ir vengti nekuria* draugija* 
ir jmvieniu* uomeMia už bjauriojimų sceniškų veikalų, kurie visai ucau- 
Jiranta tealrd dailė*, “vaidinu’* veikalus tik dėl "j'auduuųjų.**

. (Daugiau bu*).

I
A. f A.

KAZIMIERAS RUPŠIS 
mirė birželio 27. 1920; 6 
vai. ryte. 50 metų am
žintu. Paėjo ii Kauno red. 
Tauragės apskr. Šilalės 
parap., Stručių kaimo.

Paliko dideliame nu
budime moterį ir dūk 
terį Kazimierą, taipgi Lie
tuvoje dukterį Juozafą, 
seną motiną ir seserį

Laidotuvės bus šaradoj, 
birželio 30 d. ii Dievo 
Apvaizdos bažnyčios 8 JO 
ryte į iv. Kazimiero Ka 
pi nes.

Kviečiame visus gimi
nes ir pažystamus daly 
rauti laidotuvėse po num 
1800 So. Peoria Str.

Nuliūdę.
Moteris ir duktė.

______________________
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KEIKAUNCI

Eir«*u<>n«l lUirnar* Pa*>-ll4nlrta«l. 12- 
<aUr<lf^ *U*I n.,lr«*nU. ^l-rK,. 

Gero* kIkiml Ucroa darbo ualraot 
AtMtaukltc tuojaia:

Utaaao Vitn-uu* Ijuitu<-1 l*rodu<-ta 
Cto. 

Ilsi SouUi 55 Court-

REIKALINGOS

Mergaitės, dcl lengvatų fabri
ko darbu. Gera alga, 48 va
landos savaitėje.
Amcrican Papcr Goods Co.

126 West Randolph St.

Reikalingi
Vyrai, stocko ir išsiuntinčji* 
mo kambaryj, klerkai krautu
vėje. Darbas jiastovu*.

KQVAXL, 
1654 Blue Island Ave.

Rrtaallnau-. vieta* nialitm, valku* 
tami cvruove namunM. Paliudiji
mai relkallnr AtaMtaukKe | <%IM- 
rrv-a IImbc Cnmmųion. CUy Hali. 
Watert>ury. Conn tarp* ILSO Ir 
1:M. arba raSykite priaugdami p*, 
liudijimu*

Italrpk kupono. I'o*yni6k no 
rinuy knyrui* ir priaivak j) 
niurna A1ANPIKN.

ktra
Strart ........................................
Clty.............................................
* laic t S)
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VASARNAMIAI ANT
RANČOS.

Kurie rengėtės ant ilgesnio 
įniko jintiri l'. ; .u 
vijų) dienas, o labjausia šei
mynos, tai gulite gnuti pui
kių vnsammnių (Cottageu) 
arba pavienių kambarių ant 
jau semti Lietuviams žinomos 
(Lcmunt’a llesurt Kūrinus, So
dini, Mieli.)

VttHimumini ir vieni km 
mburiai passiranduos su lovo
mis, — valgius palys turės 
pasigaminti. Visokie valgiai 
— mėsa ir grocemė — vra 
pri.-tatomi ant vietos kožnn 
diena, per bučerių iš Benton 
Harbor.

Norite platesnių žinių, mel
džiu rašyti paK

A. J. LEM0NT. 
Lemont’s Resort Farm,

Sodus, Michtgan.

AMATNINKAI
kurie apdirhinėjat naugę 
metalą tuoj atsiliepkite.

Lietuvoje yra Hlcigiuita ke
li dideli fabrikai. Bendrovės 
“Nemunan” fabnkaa tuoj 
prudėa dirbti. Jj įsteigė su
sidėję: Lietuvon Valdžia,
Lietuvos Atstatymo Bendro
vė ir žmonių būrelis. Darbui 
rrikalingu daug pritynuių 
žmonių, nes fabrikas bus plė
tojamas. Fabrikas gamins 
iemdirbyvrtri piulnrgu* ir į- 
___ u., luuoma*. Dus įsteigta 
automobilių ir kitr sky riai. 
Amutninkai norintieji keliau
ti į Lietuvą tuoj atsišaukite 
į Lietuvos Atotatymo Ben
drovę.

] Lietuvą keliauti be tiks
lo. be pinigų neapsimoka. A- 
liinlniiiknin* m-rinu*in keUmi- 
ti su žinia, kad ką nora ten 
nu, bet ue akių plotu. 0 
darbo Lietuvojo yra. Liet tik 
tiems, kas moka ir ka* turės 
rekomendacijas iš Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės.

A pili rbi netojai nangės. ma
šinistai ir kitm rųšira <inr- 
biumkai, tuoj aiMišaukite 
šiuo adresų:

Liet. Ahtatymo Bend-vė 

(Lithuanian Developmcnt 
Carporation) 

294 8th Av., New York

• .« n i.An
(lerva ir leiaitųm* įmurtu (iriMd.-ti 
t>rl» rmu apmokamo blrnlo (tavi- 
nmfcaa Barintoku* btuuo aori eiti j 
dtdcasj hito, aJ t lenaa na*alMan>aa 
alpt.ktl. rrik»l»uju telMn*i> puainlnkn 
a* carai auprantu t« biaaj pualnttituia 
Bull huU riaal praataa darbininkas. 
Nhi<y lun turrtl tualiauaia 10140.

Kraipiulea pac
T. A. 

a?4» w. 4zm str. 
InbUMtoa nuo & iki

—
B. 

(.1UC4£V UI,
• vakar*

" Dr. M. T. STMKOL’IS ” 
uetivis

OCImi: t7S7 W. 47U1~HU 
<47 tr Uood a»L>

VkiMBdc., 10 ryto tai : po p»tų. 
«;S# tai S:34 vaitorv Ketaiiumia 

»» tai 13 rytais
Tcl. Ikmlrvsftl 100
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| CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

a
PABLUDĖLIS APMUŠĖ KE* 

TURIS.
“suaRjžo.**

Antradienis, birž. 29 d., 
šv. Petras ir Povilas apošt.

Trečiadienis, birž. 30 d., 
ŠVENČ. JĖZAUS ŠIRDIS.

Mėgino pabėgti, bet suimtas.

NAUJOS SENSACIJOS 
POLITIKOJE.

Išvelkami aikštėn negirdėti 
daiktai.

Organizuojama trečioji poli 
tikinę partija. Ton partijon 
glaudžiasi visi tie. katrie ne- 
pa tenkinti senom republi- 
konų ir demokratų, partijom. 
Naujos partijos nacijonalis su
važiavimas bus Chicagoje lie 
|>os pnulžiojc.

Vienas tos partijos vadų, 
Minnesutn universiteto proie- 
gorius Stanlev 1. Rvpitis mm 
dienų čie viešajam susirinkime 
pranešė sensacijų, katra gali 
pakelti didelį trukšmų.

•lis jiasakė, jog karos metu 
Waslimgton<‘ cenzoriai taip 
uoliai įlarbavosi, kad atida- 
rinėdavo privatiniu.' laišku-;, 
šalies valdininkų šeimynų na
rių. Taip daryti buvo įsakyta 
išgaugšto. Tų cenzūrų vedė 
trečiasis karės sekretoriaus 
asistentas l/mg, kurs šiandie 
jau rezignavęs, norėdama' Imt 
išrinktas svnutoriii iš Missu 
nri valstijos.

Profesorius Ryjiins karos 
metu dirl^s to karės n-isten 
tu žinyboje ir pats ulidminė 
jęs pri vii t ini ils laiškus, 
taip daryti buvę įsakyta.

Nolan S. Robins, 23 metų, 
paliego iš paliludėlių ligoni 
nes .luliele ,\\lieatone nuėjo 
ji i uošvio mimus, kur gyvenu 
jo moteris 'ii kelių mėiie-ių 
kūdikiu.

Primušė jis savo moterį, kū
diki. uošvį ir uošvienę. Paskui 
išbėgi ir norėjo išvažiuoti 
Cliicugon. Teėi:tu> veikiai bu
vo uimtiis ir prislalytas at 
gal ligoninėn.

šiandie jis, būdama.' ligo
ninėje. prašosi paliuosiioti, ne- 
norįs nubaigti tas savo aukas. 
N<- girdėjęs, kad ne visi pri
muštieji mirsią.

Tai lininis at
Gobius, dar ligi |>emiai 

vęs jurininkas, iš ligoninės 
bėvu pirm porus savnrių. 
sas laikas jis slapstėsi laukuo
se.

Ir pagaliau- anų naktį jis 
lutkliiivo j miestelį Wlieatun, 
kur įmls savo tėvus gyveno jo 
moteris su kūdikiu.

Po pusiaunakčio ko|Hėio- 
mis jis jier langų įlindęs vi
dun ir lemti atlikęs baiseny
bei*.

bu- 
pa
Vi-

NUSIDAVĖ POLICMONU, 
SUAREŠTUOTAS.

Nes

DAUG ŽMONIŲ NUKENTĖ 
JO NUO TRIJŲ PLĖŠIKŲ.

. Sekmadieniu rytmetį trys 
plėšikai su dideliu automobi
liu trankėsi jk> pietinę miesto 
dalį. Nuo jų daug žmonių nu 
kentėjo. Jie užpuldinėjo pra
einančius.

MAUDYNES ATIDARYTOS.
♦ /

Praeitų šeštadienį Cbicago- 
jc atidarytos viešosios maudy
nės, Tr pataikyta. Nes Cliica- 
ptį palietė šilumos srovė. Ir 
Ųikstnnėiiis žmonių >nvnrė 
ežerų atsigaivinti jiravitų -cH 
madienį.

J

PLĖŠIKAMS TEKO $3.100.

• American Glove Co., 2021 
Churchill got., prezidentus 
su savo sūnumi iš hnnkos vo
žė dirbtuvė* ofisim $3.100 aje 
mokėti darbininkus. Užpuolė 
plėšikai ir atėmė pinigus.

Plėšikai važiavo motoriniais 
dviračiais.

VARGAS SU ANGLIMIS.

Chicagai trūksta anglių. Vi
si visur šaukiasi miglių. Ra 
ginamos geležinkelių kumpa 
nijos pristatyti j kasyklas di
desnę kiekybę vagonų. Kitaip 
bus blogai.

Buenos Aires, birž. 29.
Suv. Valstijų ttmbasadoriii- 
Argentinoje Sti rusini vakar |m>- 
ini mėnesių iškeliavo j Suv, 
Valstijas.

A rCTUATia \ s FAAMOMAS

A. PETRAJIS & CO.
MortgKge Bank

I REAL ESTATE-INSJRANCK

| Europiam Amebican Bureau
I Pinigui

• TMcrr/kMocfiAe.
I IKI *• 8.KIII StlMl. Ck<**(* IUM*«i

areštuoti kažkoks
Iteiknlnnjąs $3,
IMižadėję* pn-

Frod D. Brown pranešė Cbi- 
cagtt avė. policijos nuovadai, 
kad jj nori 
ĮHiticiiioims. 
už kuriuos 
li uosto >t i.

Iš nuovados pasiųsta dvte- 
ktivtti nnrotlyton vieton. Sū
ri ręst notas žmogus pasidavęs 
|H»licnionu. kurs nekuomet nė
ra Imvęs policmonn. Su savi
mi jis turėjęs s|w*cijnli<> po- 
licnieno žvaigždę.

Pasisakė <*sųs H.-irry McDa- 
niel, lioo Nu. Clnrk gat.

Veikalas praėjo gan sklan
džiai ir vietomis gilini įspū
dingai. Taq>e lošėjų čia buvo 
liastebimi labai gabus ir daug 
žadantieji dramos srityje aa- 
nienys, pav. A. T. Augustinas, 
Kristupo rolėje, darė pilnai a- 
tatinkaim.i veikalui tipų — mi
mikoj. jsizose ir visame kame 
išlaikydama* jj. Malonu buvo 
tėmyti, knd lošėja* ntydžiai 
studijavo veikalų ir savo rolę. 
Pageidaujama, kad p. A. F. 
Augustinas būtinai ir ant to
liau* lavintųsi scenos srityje.

Toliau* 'kaijm atsižymėju
sieji geru lošimu, atatinkamu 
scenoj užsilaikymu seka: pp. 
Pr. .leiirius, A. Benaitis, S. 
Matas St. šimulis. A. Petru- 
|j«, F NftnrrmHė Viri jie grn 
/.iai, vietomis net laliai gra
žini, vaidino. Ot, tik Avedns, 
ūkininkas, perdaug greit kal
inėjo neatskirdania* svarbiu 
sakinių, negilini ntjnuzdama* 
savo laimi prakilnių rolę ir 
Rūpinas buvo perjnunas, ne
tinkamai pasirėdę* ir balso to 
neturįs, bet keliose vietose pn-' 
rodė daug energijos ir karštos 
meilės savo tėvynei! Kunigas 
buvo monotoniškas. Rožytė ir 
Magdė — jaunos, gražios mer
gaitė*, liet labai gaila, kaipo 
vaidintojos, kol-kas silpnoko*.

Jaunimo šokiai ir dainos da
rė malonų įspūdį.

Dailės menų vedė artistas 
J. Balsis. Praktiko akis matė, 
kad daug dariai ir energijos 
padėjo jis, lM>t užtat ir rezul
tatai, dailės žvilgsniu, buvo 
gražus. Ant kiek leido aplin- 
kylies, t. y. scena, dekoracijos, 
efektai — veikalas pastatyta 
gerai, •• ir vaidintojai taip ge
rai sulošė vientik jo pnsidnr- 
Imvirnu.

Gari*’’ ponui 
ačiū!

Beje, vienas 
via*, plisteliėjo,
lošimų pagadino josios vesiu 
vių suknelė. Ant scenos ypač 
Imlia suknelė turi būti laimi 
: vari ir atatikti figūrai, kitaip 
ji labai skaudžiai atsiliepia į 
žiūrėtojų dailės skonį ir daug 
kenkia gnicijoziskumui pačios 
lošėjo*.

Slankyti pas stoties pirm. A. 
J. Kareivų, 4537 S. Wood St. 
ižd. Jonų Viacuntų. 4635 S. 
\Vood St., kur bonus gausite 
ant vietos. Jeigu panašiai |*a 
steigsim, tai ištikrųjų musų 
kolonija bus apvainikuota 
garbės vainiku.

Jonas P. Parkauskajt.

IŠ BRIGHTON PARKO.

I .alkiari ligos Sų jungo* 8 
kuopa laikys extrų susirinki
mą birželio 29 d.. 1920 m., 7:30 
vai. vak.

Visi nariai esate kviečiami 
atsilankyti, nes bus rinkimas 
darbininkų ateinančiam baza- 
rui.

'Kaipgi nepamiškite atnešti 
tam bazarui dovanų. Bazarns 
prasidės liepos 17 <1. parapi
jos darže.

Komitetas.
________________ 

LIETUVOS GELBĖJIMO 
DRAUCTJA.

Iš p. S. Grisiau* gavome 
pranešimų, kad ryto, birželio 
30 dM 7:3<> vakn re Ims apskri
čio susirinkimas L. G. D. Nora 
iš tų trijų raidžių nevisai tik 
rai galimn atspėti organizaci
jos vardas; nors lie tikros ži
nios nepriderėtų jos /susirin
kimų garsinti, liet likėdami, 
kati tai yra Lietuvos Gelbėji
mo Draugija neprieštaraujanti 
savo vardui, jos susirinkimų 
pagarsiname.' Tas
mas bus VVoodman'o 
nėję, 3253 So. Eime str. 
kanųsi 33-čičji gatvės.

susirinki- 
svedai- 

ant

PRANEŠIMAS.

J. Balsiui ir

kunigas, svo- 
kad Rožytės,

Įfiimnniinininiiim

AR TU ŽINAI
Kuri Banka Stock Yardų Distrikte Chicagoj 

turi DAUGIAUSIA Lietuviškų Depozitų

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

KODE L?1
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 is Rankos.

AR GALI BŪTI GERESNE BANKA?
s

s

■r.

BANKAS
ant kampe 

47tos ir Ashland Avė.
Chicago

PABRANGO TELEFONE 
NĖS KNYGOS.

Telefonu kompanija savo vi
siems oliommtams pristato te
lefoninę knvgjj (tvbųilione di- 
rectury) už birželį.

Snlig konfpunijos kiokvienn 
knygos kopija jai šiandie at
sieina 80c. 1920 metais birže
lio knygos kopija kompanijai 
atsiėjusi tik Hpor. Tuomet 
toms knygoms .kompanija bu
vus išleidus $47,397. ftiandie- 
gi atsieina apie $500.000.

Tas esi/ dėl >tokos ir bran
gios poĮM-ro*. ir darbo pabran
gimo.

Švento Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 1-mo tdtyri.i nepapnuilns 
MuairinkiniBJi ink* birželio 29 d., 
tMų vnlaudų vakar, švento Kry
žiau* ihažnytinėjc svetainėje.

Viaoa nariu iiią|onėkite atsilnn- 
kyli. Taipgi to* riana, kurios no
rėtų priklausyti prie šio* orgu- 
nizncijiM, kvicėiamM širdingai nt- 
rilankyt ši dra ugija .vrn viena 
iš prakilniausių, todėl kiekviena 
moteris ar mergaitė privalėtų 
remti. Mokestis labai nmžn, tik 
vienas $1.(10 metams, bet nauda 
neapsakoma ir neapkainuojatna.

Tad-gi, nepamirškite atsilankyti 
į susirinkimą.

Rast. M. Mikšaitė.

DR. CHARLES SEGAL
B<Tkėl6 naro oRna po nttm. 

4729 S. Ashland Avenue 
*|wx-iall«ia« ilMonj. motenj ir t>- 
n, *>ru.

Valondo* nuo 18 Iki 13 Itrrto; nuo 
2 Iki 6 po pietų: nuo 7 iki 
vakara. N*0-liotni* 10 iki L.

Trlrfotma Dmel 2HH0

1:10

i

X' K

B-------- -------------- -------------- ;

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgsn otreet 

CHICAGO, ILUMOIM 
Telcluuaa Y arda M>18

Valaodoa: - I Uu 11 11 ryto. 
I po platu UU * rak. NadMlo- 
nla nuo S Iki I vai. vakar*.
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S. V. TURĖS 105,000,000 GY
VENTOJŲ.

Per dešimt] metų 5 milijonai 
bus priaugę.

Waahington, birž. 2G. — 
C’enzo biuro statistikas virši
ninkas liill tvirtina, jog Suv. 
Valstijos skaitys 105 milijonu* 
gyventojų be posesijų.

Vadinasi, jier praeitų de
šimtmetį gyventojų skaitliu* 
bus padidėję* (lenkini* milijo
nais.

Daugelis tuo apsireiškimu 
džiaugiasi. Nes per buvus) de
šimtmetį Suv. Valstijos turė
jo pamatyti daug sunkių lai
kų.

šalį buvo palietusi karė, pa- 
-kui influenzos epidemija. Ly
rini tuo laikotarpiu ir ateivy*- 

■ « SruVii suvaržyto.
Teėiaus gyventojų skaitlius 

salije visgi žymiai (msidaugi- 
110.

I

*

PRANEŠIMAS T0WN0F- 
LETKIE6IAMS.

Bendra Lietuvių L. P. sto
ti* praneša, knd bonų parda
vinėjimas pasilinigin su birže
lio 30 d., šių motų. Pirkusieji 
ant išmokėjimo, o dar neik- 
baigę mokėti, pnsiskubinkite 
užmokėti ne vėliaus šio mėne
sio 30 d. Norintieji pirkti L. 
L. P. Immiu taipgi sukruskite, 
nes paskui negausite. Atėjo 
paskutinė* dienos, turime pa
sirodyti ar tikrai esame rėmė
jais Lietuvos laisvės ir nepri- 
gulmyliės.

Townofleikiečiai I Viena die
na lieliko, o musų kolonijai dar 
trūksta 30,000 dolierių. Su- 
hruskime, išpirkime tų truku
mų. Nepadarykime gėdos sa
vai kolonijai, kuri tauto* (kir
liuose iki šiol visados buvo pir
mutinė. Ar-gi dalmr, tame svar 
himne momente, apsileisime 
ir neišpirksitne mum* |>askir
tos quotos T Ne, to niekados 
nebus. Jeigu išpirkome^ž 120,- 
(KX) dol., tai išpirksime ir li
kusius 30,000 dol. Tų padary
sime šį vakarų. Aš paaitikė- 
tLuiiMc jiiiūin ViaAin nnkūu, mu 
šį vakaru likusių sumų iš pirk
sime. Taigi, kad nebūtų mano 
žodžiai tušti, kviečiu visus at-

*

Extra Proga Biznieriams!
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 žino adresu:

•‘DRAUGAS’’ PUBL. CO.

1800 W. 46th Str. Chicago. IU.

B
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Pluksnos
79c 79c

PAIEŠKOJIMAI

I •

PRANEŠIMAS.
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P ARSIMO DA GROSF.RM: 
geroj apiolinkvj. napraletaaite pro. 
roa. AUrtUauklte '

U«8 Ko. 11*1*1 cd Mr.

ANT PAKIIAVIMO
Groacrnl- Ir BufernA UI prleLaatln 
Itvakluvlmo | Europą. Yra arti lietu* 
vių balayCioa Nėra knysut'lų.

AtMAaukite
3833 W. 43 at.

■■■ i' 

Sonth La Baile Street |
Kambarį* 8M

TrL Centrai 83P0

: REIKALINGI

EST1CA BAROfeNAN 
parsiduoda C kambariu rakandai 
parduodu pigiai.

J. G.
2833 No. Emerald Avė. Oik-a«o. III.

ant antrų lubų.

PLUNKSNOS.

Niiiniiiiiiiiiimiiiiuinmiiiiuiinuinnni

V. W. RUTKAUSKAS į
ADVOKATAS
Oflaaa Dldnilcatrl:

Extra Pranešimas!

PARSIDUODA.
2 lotai, namas, 1 karvė, kele
tas kiaulių, paukščių ir tt. 

i Kampas arti marųuetie Par
ko. tik 2500.00.

Atsišaukite:
J. P. EVALDAS.

2434 W. 69 St.
Telefonas Prospect 107

Palakkau brolio Xl*ntonl<> Mtan- 
berto. įHielnn Suvalkų raAyboa, ga- 
riJampolH. apkliričia, Aun.ku valIA- 
liakolea kalni... ikraMako UI Metu* 
voa 1828. paskullniaia laikai* gyv«Mw 
Cleveland*. Ohln K«* apie JI lino, 
tų arba Ji* pat* tai atatAaukia | 

KAI-SATAVU4I S.
VokiAka KMvė. A. J. artia Hrt*ora- 
la Motlc* V<rxlntnk*U.

7.IGMOMTI I STKREROI'I.

IJrtuviAka Juoda duona bu* pakai, 
ta Ir ant kepalo Balta IrrMlenĖ 3c 
•at kepalo nuo liepa* 1—1818. 

VALTER SZYMKIEVTV7.K.

B
I
■ 
■

ERNEST VVEINER
ORY GOODS

1800 W. 47th kamp. Wood Sta. 
_ Mm duodam* drtruba* *t*mpu 
aa***«r*au ir aotiaiomla.

rudeliam* p«sirlBk!sxs 
▼laokl* matarijolal, valkam* drab*. 
tlaL 81*bM Ir JaknUa. i

? 6inomi pranešu savo koriumierinm*, kad aš sugry- i s
E žnn iš ligonbnčio ir vėl pradedu savo darbų Čeverykų 
E taisymo. .Mano kainos 25c. pigesnės negu kitur mokė- 
E m, jei netiki persitikrink. Darbų atlieku gerai, greitai 
S ir pigini, už darbų savq garantuoju.
i Tai p-pa t turiu senos mndos čeverykų. parduodu po
s $2.50, $3.00 ir $3.50. Reikale kreipkitės pasmane, o bu 
s Rite užganėdinti

n JUOZA8 BŪDVYTIS.
3239 Auburn Avė.

Dmiimmmmmmimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiumiiiiUiiiiiHiiiiiiuiii

MOTERYS. 
merginos,

VYRAI,
VAIKAI

dėl fabriko darlio. Prie mašinų Drill puncli pressing ir 
tt. Taipjmt prie coil vindlng dėl soldering dorių ir 
offiso darbo kaip klerkai, typiste*. Turi mokėti an
gliškai kalls'ti. Gera alga pradžiai. Atsišaukite pas:

KELLOG SWICHBOARD & SUPPLY CO.
1066 Wesj. Adomas Str.

... * * - Alto •«
po 6 vai. vakarė, atsišaukite

B. F. ZIKA,

2515 Sonth Austin Boulevard, Cicero, UI.
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