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Nerimavimai ir Riaušes 
Italijoje 

Villa Pakelia Karę Prieš 
Naują Valdžią 

IŠ DEMOKRATŲ PARTI ' AMERIKONAI ŠVEDIJOJE 
~~JOS KONVENCIJOS.^ PAMIN*^NEPRIKLAUSO

MYBĖS DIENĄ. 
Bryan mažai turi balso 

konvencijoje. 

PAGROBĖ GENEROLĄ IR 
DU PULKININKU. 

STREIKAI IR SUOKALBIAI 
\ ITALIJOJE. 

Pramatomas veikimas prieš 
socijaję tvarką. 

Rymas, Mri, 29. — Prane
šama apie pakilusią betvarkę 
ir darbininku riaušes visose 
Italijos dalyse. Įžiūrima, jog 
tuomi norima sugriauti visoj 
Wyj gyvuojančia šiandieninę 
•socijalę tvarka. Tuo tikslu pir
miausia pakeliami streikai n 
suirutės. 

Miestuose Oadore, Venecija 
ir kitur ant munieipalių tro
besių išskleistos raudonos vė
liavos. 

Perkirstos telefonų linijos. 
' Telegrafu vielos nukapotos 
ir geležinkeliai užversti me 
džiais ties Lozzo, Callazo ir 
Domogge. Kareiviai su šar-
vuotais automobiliais išvaikė 
riaušininkus Bribassoj. 

Piombine pakilo tokios 
smarkios riaušės, kad karei
viai pašaukti saugoti krautu
ves. 

Riaušininkai prieš kareiviu* 
pavartojo raiški nes granatas ir 
revolverius. Kareiviai atsake 
kulkasvaidžiais. 

Abejose pusėse yra daugybė 
užmuštų ir sužeistų. 

Anarchistai koncentruoja
si aplink darbo biurą Aneo-
noj. Ten kareiviai prieš riau 
šininkus pavartoja knlkasvai-
dŽiUS, 

Susirėmė partijos, 
Mieste Rezzato sočijalištai 

susirėmė su papularistais. 
Įsimaišė policija. Vienas po-

licijantas nužudytas. Kiti keli. 
sakoma, sužeisti. 

VILLA PAKELIA KARE 
PRIEŠ PROVIZIJONALE 

VALDŽIĄ. 

San Francisco, Cal., birž. 29. 
-Čia vakar prasidėjo naeijo-

Pakviečiami iškilmėsna žy-
• manieji švedai 

Tap šiandie yra Airijoje. 

Belfast, birž. 29.—Aną nak
tį nežinomi užpuolikai už tri
jų mylių nuo Fermoy Cork-
apskrityj, pagrobė vieną an-

Stockholmas, birž. 28. — 
nalė demokratų partijos kon- j Švedijoj gyvenantieji ameriko-
vencija. Ir iš pat pradžios kon-j nai rengiasi čia nepaprastai j g h } g e n erolą ir du pulkininku, 
vencijos praskambėjo prezi- iškilmingai paminėti Neprik- j atvykusiu ten pažūklauti ir 
dento Wilsono vardas. | lausomybės* dieną, liepos 4. apsinakvojusiu vienoj pašto 

Švedų dainininkų kliubas i." Po įžangiamojo pasitvarky-; 
mo, konvencija pirmiausia | 
mušė" ilgoko turinio telegra-

Chicagos, turintis arti šimto 
nariu, kurs tomis dienomis čia 
atkeliavo, parengs tris koneer-ma prezidentm W ilsonui, kai 9 r . . . ... , . tus sostinėje r priemiesčiuose po vvnausiąjam partijos vadui , . . ,. 

Naują valdžią pavadina 
uzurpstorine. 

Washin«ton, Hbirž. 29. — 
Meksikoje pradedama atkarto
ti senąją giesmę. Galvažudžių 
vadas Villa išnaujo pakyla. 
Šiuo kartu prieš provizijona-
le valdžia. 

Visa* eilė Vilios generolų, 
inėmus jo štabo viršininką, ir 
daug civilių meksikonų tomis 
dienomis paskelbė manifestą 
i Meksikos gyventojus. 

Augština Vilią. 

Manifeste sakoma, jog suki
lėlių tikslas Meksikoje atgai
vinti demokrrliuę konstitiui 
ją iš 1857 metų. Tą galįs pa
dalyti tik Villa, kurs šiandie 
esąs didžiausias Meksikoje na-
trijotas ir nesavimeilis. 

Pažymima, kad Villa. ir to-
lesniai sujungtomis spėkomis 
veiksiąs už šalies laisve su ti-įnuomoniauja, 
kslu ją paliuosuoti nuo* viso
kios rūšies tirann. 

Pasveikinta prezidentas ir iš
reikšta jam prisirišimo jaus
mai. 

Bryano šalininkai buvo ma
nę sutrukdyti tą darbą. Bet 
nei nepradėjo, kuomet pama
tė, kad konvencijos delegatų 
didžiuma laikosi prezidento 
nurodytos politikos kelių. 

Padaryti platformą komite-
tan išrinkta taippat preziden
to VYilsono šalininkai. Tokiuo 
budū Bryan, kurs buvo manęs 
pakelti trukšmą taikos, sutar
ties klausime, neteko reikalin
go, konvencijoje impulso. 

Bet Bryan turi prieš save 
kitą klausimą — tai svaiga
lų prohibieijos klausimą. Ši
tam klausime jis nemanąs nie
kam užsileisti. Jis nori, kad 
svaigalų prohibicija demokra
tų platformoje butų pažymė
ta, kaipo įvykęs faktas ir kai
po galutinai išrištas klausi
mas. Jis pageidauja, kad par
tija palaikytų dabartinę pro
hibieijos padėtį. Bet kiti kitaip 

Į tuos koncertus pakviest 
žymiausieji švedai. Kai-katrie 
pasakys kalbas. Vieno koncer
to metu kalbės ir ministeris 
pirmininkas Branting. 

Oia didžiai apgailestauja
mas nebuvimas pasiuntinio 
Morris, kurs Šiandie yra Chi-
cagoje. 

gej. 
Visi trys 

automobiliu. 
Vienas pulkininkas mėgino 

pabėgti, bet buvo pašautas. 
Užpuolikai tad paliuosavo ir 
kitą pulkininką, kurs apsiė
mė prižiūrėti paliktą sužeistą-
to. 

(ii generolas nežinia kur iš
vežtas. 

Suomija ir Švedija 
SUOMIJA PASITIKI S. 

VALSTIJOMIS. 

Sakoma, pagelbės išrišti Alan
dų klausima. 

PREZroENTAS TURĮS 
DAUG PASIŪLYMŲ. 

LIŪDNAI PASIBAIGĖ PDX-
N1NKAS. 

10 žmonių užmušta ir 9 su 
žeista. 

Evansvilte, Imi., birž. 29.— 
Netoli Huntingburg, Ind.,£ou-
thern geležinkelio traukini? 
sutruškino dideli automobilių, 
kuriuo važiavo piknikininkų 
partija. 

Automobiliuj buvo 21 žmo
gus. Iš tų 10 žmonių užmušta 
ir 9 sužeista. Likusiuoju du 
kažkaip išliko nesužeistu. Nu
kentėjusieji daugiausia vaikai 
ligi 15 m. amžiaus. 

ANGLAI KAREIVIAI KĖ
L U RIAUŠES. 

Cork, Airija, birž. 29. — 
Mieste Fermoy anglai karei
viai pakėlė didžiausias riau-j 
šes, kuomet patyrė, kad neži
nomi žmonės pagrobė jų gene
rolą Lucas ir nežinia kur iš-
veze. 

Kareiviai ėmė u/.puldinėt i 
ir plėšti krautuves.' Pasigirdo 
Šaudymai* 

Tik po pusiaunakčio karei
viai savanoriai suirryžo i ka-
zarmes. 

ORAS. 
BIRŽELIO 29, 1920. 

('hieaffo ir priemiesčiui. — Cr«-
žiis oras ir šilta šiandie ir ryto.i. 
išėmus sralimu« šiandie n/ei" 
griausmus. 

Vakar aukščiausioji temperntu
rą buvo 95 1.; žemiausioji — "1 1. 

Saulė teka 51!8: leidžiasi 8 -.29. 
MėnuliR leidžiasi 4:2o rvto. 

Pasmerkiama valdžia. -

Manifesto kopija gauta Wa-
shingtone. Manifeste smarkiai 
pasmerkiama dabartinė provi-
zijonalė valdžia ir jos vyriau
sios galvos. 

Sakoma, kad tai ne tikri 
Meksikos valdovai, bet tik uz
urpatoriai. .Jei kiti kitus žu<*o 
su tikslu patekti pirmojoh vie
ton. 

Sako, Meksikos tauta tokios 
valdžios nepageidauja. Nes ji 
įsteigta ne sulig gyventojų 
noro. Kaip buvusios Valdžios, 
taip ir šiandieninės valdinin
kai nepaiso šalies gerovės. Be1 
ieško tik ambicijos, augščiar. 
už kitus pakilimo. 

Kviečiama revaliuci/on. 
Pagaliaus manifestas pa

kviečia meksikomis revoliuci-
jon prioš uzurpatorius. Kvie
čia prisidėti prie Vilios. Pa
ragina neklausyti suvadžiotoji) 
intrigų. H . 

Vadinasi, Meksika dar toli 
užsilikusi nuo reikalingos jai 
tvarkos. 

Provizijonalė valdžia seniau 
pakvietė Vilią pasiduoti. Pas
tatė jam sąlygas. 

Rot Villa neatsakė i pakvie
timą. Tad prieš ji pradėta--
bausminis veikimas. P..-1 kas 
ji gali sušauti neprieinamose 
vietose. 

Pasekmėje 

Pirm atidarysiant konven
ciją įvyko milžiniškas mieste 
parodavimas pagerbti partiją. 

NUSKENDO 2,000 KARĖS 
NELAISVIŲ. 

Jie buvo paliuosuoti ir veža
mi namo. 

mani tostas 
dės kova. 
matomas. 

>as;ro(įr Viik-s 

Londonas, ^birž. 29. — Iš 
Oelsingforso į Central News 
depešoje pranešama, kad upė
je NeVoie nuskendo rusų bol
ševikų transportas, kuriuo bu
vo vežama paliuosuotų 2,000 
karės nelaisvių anglų, austrų, 
vokiečių ir suomių. Visi tie 
kareiviai žuvo su transportu. 

Tad šiuomi patvirtinama 
Reuterio depeŠa iš Stockhol-
mov Buvo sakoma, kad birže
lio fi nuskendo I e v o j e laivas 
su 2,000 paliuosuotų nelais
vių. Bet tuomet nebuvo* pasa
kyta kas per vieni tie buvę 
nelaisviai. 

MERGELĖ KARŽYGĖ GA 
VO DOVANŲ. 

Jinai yra kaipir "motina" 
broliukams ir sesytėms. 

Stockholmas, birž. 29. — 
Suomija su Švedija veda tai
kingus ginčus Aland salų 
klausime. Kaip žinoma, tas sa-

paimti ju pačiul l a s n o r i ****** *"*į* 
,Nes.salose didžiuma gyvento
jų yra švedai. 

Suomija salų nenori atleis
ti, nes jos yra Suomijos pak
raščiuose. Agitatoriai salose 
veda smarkią propagandą už 
Švediją. Tuos agitatorius Suo
mija areštuoja. 

Suomija salą klausimą nori 
pavesti tautu sąjungai, jei to
kia kuomet nors gyvuos. Suo
mija tečiaus'ne tiek pasitiki 
sąjunga, kiek Suv. Valstijo
mis. Sako, Suv. Valstijos są
jungoje loš žymią rolę ir sa
los nebus pripažintos Švedi
jai. 

Remiasi istoriniais faktais. 
Žymiausieji suomių tautos 

vadai sako, kad nors tas klau
simas bus pavestas išrišti tau
tų sąjungai, tečiaus tikreny
bėje tą klausimą turės išrišti 
Suv. Valstijas. 

Nes Suv. Valstijos jau daug 
kartų yra pagelbėjusios Suo
mijai juodose gyvenimo .va
landose. Tad ir šitam atsiti
kime stovės jos Suomijos pu
sėje. 

Suomiai yra daug dėkingi 
Suv. Valstijoms dar ir už tai. 

Washington. birž. 29. — A-
teinančių metų pradžioje bai
giasi prezidento WiIsono tar
nyba. 

Sulig pasakojimų, preziden
tui šiandie siąloma Įvairiausių 
vietų, kuomet jis pabaigsiąs 
tarnybą. Kviečiamas jis vado
vauti universitetuose. Laik
raščiai pažada dideles sumas 
už rašinėjimą i juos. Net fil
mų- kompanijos neatsilieka su 
pasiūlymais. , 

Kuomet pabaigs tarnybą, 
prezidentas neturės vargo pa
sirinkti tinkamą vietą, jei hu< 
reikalas ir jei jis to norės. 

2,000 ŽMONIŲ IŠGELBĖTA. 

Stockholmas, birž. 29. — 
liauta žinių, kad 2,000 buvusiu 
nelaisvių išgelbėta, kuomet n-
pėje Nevoje nuskendo bolševi
kų transportas. 

kuriai galas 

pranešama, kad graikų karino 
asi-Įmen^ išsodinta Padermoj, pî > 

v<>pra ; tti.iam Marmora jūrių pak 
rašiyj, kur veikia anglai. 

GRAIKŲ KARIUOMENĖ 
PANDERMOJ. 

mindavo valgyti ir tėvui ir 
Londonas, birž. 29. — De-J pati turėdavo laiko lankyti 

pešoje iš Konstantinopolio* mokyklą. Mokykloje ji gerai 

Paryžius, birž. 28. — Šali
mais šito miesto senoj bakū
žėj gyvena tikroji 9 metų kar
žygė. 

Šitai apie ją istorija: 
1918 metais jos motirta, pa

prasto darbininko moteris, mi
rė nuo susijaudinimo, kuomet 
arti jos namų sprogo Šovinys, 
paleistas iš toli šaujamos vo
kiečių armotos. 

Paliko jos nelaimingas vy
ras su šešiais mažais vaikais. 
Vyriausias buvo 8 metų, gi 
jauniausias — 7 mėnesių. 

Tokiais laikais nebuvo len
gva prižurėt ir pramaitinti 

gui nebuvo kitokio išėjimo, 
kaip tik vaikus atiduoti vie-
šojon prieglaudon. 

Tečiaus vyriausioji jo duk
tė, einanti 8 metus, pasiryžo 
visus kitus savo mažesnius 
broliukus ir sesytes namie pri
žiūrėti taip, kad jiems netek
tų papulti prieglaudon. 

Jos vardas Luise Depu i s. 

Tikra "mažoji motina." 
Vakan»is ir rytmečiais jau

na Luise skalbė, valgius ga
mino, mažyčius aprūpindavo. 

To negana. Jinai dar pag*- ™rs kartą jinai namiškiams 

kad jos atsisako pripažinti vatinis pilietis. 

DIDELIS GAISRAS CHICA 
GOJĘ. 

Sunaikinta daug geležinkelių 
vagonų. 

Praeitą naktį Burlington & 
Quincy geležinkelio varduose, 

j 26 gat. ir Central ave., pakilo 
gaisras ir sunaikino daugybę 
vagonų, prikrautų visokiais 
valgomais produktais. 

Pranešama, kad nuostoliai 
siekia milijoną dolierių. 

Daugelis žmonių lengvai 
apdegė, katruos tuojaus ap
žiurėjo gydytojai. 

mokėsi, gaudavo dovanas. 
Šiandie jinai dar neturi 10 

metų. Bet kuone per du pra
ėjusiu metu visą šeimyną už

laikė kuogeriausiam švarume 
ir sveikatoje. 

Tik vienas daiktas Ix>uisei 
buvo nesmagus. Jai norėjosi 
gauti kokį nors geresni ir šva
resnį pagyvenimą. 

Bet kaip visur, taip ir čia 
didelei vaikų šomynai nelen
gva ra^ti tinkamą švaresnę 
vietą. 

Jinai nebuvo nei sapnavusi, 
kad ją laukia atlyginimas už 
tokį jos nepaprastą pasišven
timą. Ir pagaliaus tas Įvyko. 
Pripažinta jai dovanų. 
' Pirm kelių metų miręs He
nri Fortin paliko fondą, iŠ 
kurio kas metai skiriama vie
na dovana kam-nors už ne
paprastuosius pasižymėjimus 
ir pasišventimus, šįmet iš to 
fondo dovana paskirta Lui-
sei. 

Paėmė dovanas. 

Birželio 5 dieną Frocadero 
jinai viešai gavo 500 frankų 
dovaną. Dovaną indavė dova
nų skyrimo komitetas. 

Tos iškilmės metu merge
lės džiaugsmas buvo sumaišy
tas su ašaromis. Nes jinai pa
ti nežinojo, už kągi ji čia ap- j rįnkime kalbės žymiausieji 
dovanota. Juk jos priedermė j m u s u kalbėtojai .Išaiškins svar 
prižiūrėti ir auklėti savo ma- | 0 i u s daiktus apie Tietuvos Bo-
žesninosins broliukus ir sesy- m]S. Tai visa turėtų žinoti 
tes. kiekvienas lietuvis, ar jis bu-

Jai buvo džiaugsmo, kad tų įsigijęs ar ne Lietuvos Bo
nų. : . .. 

Visi tie lietuviai, katrie 
nori Įsigyti Bonų. kviečiami 
ateiti šin susirinkimam Nes 
tai bus paskutinė proga. Su 
rytdiena baigiasi Bonų įsigiji
mo laikas. 

Bendra L. L. P. Stotis. 

Rusijos bolševikų valdžią. Nes 
bolševikai yra didžiausieji 
Suomijos priešininkai. 

"Istoriniai, geografiniai, e-
konominiai ir militariniai A-
land salos priguli Suomijai," 
sako vienas žymus suomis. 
"Suomijos pakraščiais gyven
tojų didžiuma taippat yra šve-
dau Bet kas gali savinties tuos 
pakraščius, arba sakyti, kad 
pakraščiai nepriguli Suomi-
jai ." 

Jis sako, kad suomių vy
riausybė tautų sąjungai pa-
duosianti istorinius dokumen
tus ir kitus prirodymus, iš 
kurių bus patirta salų prik
lausomybė Suomijai. 

Ne piktuoju su Švedija. 

"Mes su Švedija nesame 
priešininkai," sakė, tas pat 
suomis. "Mes manome, kad 
Švedija klysta statydama savo 
reikalavimus. Ir kuomet pa
matys klaidą, atsisakys veikusi 
už prijungimą salų. 

"Mes norime visuomet gy
venti draugingai su Švedija. 
Mes neužginame Švedijos tvir
tinimo, kad salose yra 98 nuoš. 
švedų tautos gyventojų. Bet 
mes stovime už tai, kad ap
sisprendimo principas negali 
paliesti šitų salų." 

Toliaus jis pareiškė, kad 
Suomijos armija patvarkyta ir 
šiandie yra stipri. Kur-kas st» 
priau gina tautos reikalus nuo 
bolševikų pasikėsinimų. 

Oen. Mannerheim išėjo iŠ 
armijos, šiandie jis yra pri-

REZIGNAVO UNGARŲ 
KABINETAS. 

Vienna, birž. 29. — Anot de-
pešos iš Budapešto, rezignavo 
Ungarijos ministerių kabine
tas. 

Pranešama, jog grafas Al-
bert 
ras, organizuosią 
licijinj kabinetą. 

naują koa-

LENKAI SULAIKĖ BOLŠE
VIKUS. 

Varšava. brž. 29. — Lenkai 
praneša, jog jų armija kuone 

Gaisras susektas apie 7:00 visam fronte sulaikiusi bolše-
vakare, kuomet varduose ne-
buvq jau nei vieno darbinin-

SUSIRINKIMAS. 
Šiandie 8:00 vakare J . J. 

Elias svetainėje (Town of La
ke) Įvyks susirinkimas reika
le L. L. Paskolos Bonų. Susi-

vikų briovimąsi. 
Lenkai pripažįsta, jog prie

šininkas visur yra skaiiiiugėre-
nis. Bet tas, sako, nieko ne
reiškia prieš lenkų didvyrybę. 

PmKITE LIETUVOS VAJL 
STYBĖS BONŲ. 

t * 

galės pagaminti geresnio val
gio ir išleis juos mokyklon su 
lengvesne širdimi. 

Nebus tiek daug vargo. 
Mūsų tarpe yra daug tokių 

karžygių. Tik mes jų gal ne
matome ar nenorime matvti. 

PINIGU KURSAS, 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio 28 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingu svariu $3.% 
Lietuvos 100 auksinų 2.76 
Vokietijos 100 markių 2.76 
Lenkijos 100 >narkių .76 
Prancūzijos už 1 doberj 12 f r. 1-
Šveicarijos už 1 dolieri 5 f r. 47 
Italijos už 1 dol. 16 L 30 
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D R A U G A S Antradienis, iiii -M 1 ^ 1 

ULTUVIV KATALIKŲ DIEMtASIIS 

• » >> 

Etna kasdien* Išskyrai nedeldleoius. 
PRBKTMERATUS KAJDTA: 

CH1CAGOJ IK IŽSIENYVE: 
Metam* $6.00 
Pašei M t tn S .50 

8CV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metų S.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skanosi c-JO užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar expre*>e "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus ; 
registru jta laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Cbicago, m. 

moję aprūpinančioje vaikus 
re viskas yra gera. Tų vaiky 
diduma yra gimusi moterys
tėse. Dar vaikai ir jų motinos 
žino, kas jų tėvas buvo ar y-
ra. Sistemos blogumas pasi-

Lietuva ir Prancūzija. 
(Pabaiga). [le—mūsų 

, 

[T 

f k 
h 

Bolševikai ir Vaikai. 

seuayninko", mu-
Gi Prancūzija — mus ir-gi js'ų seimo "politikieriai,'' par-

pripažino, davė gerokai gar- tijų vadai ne vigi numano už-
mdys tik tada, kada moterys- j vėžių geležinkeliams, išsigabe- Į sienio dalykus^.. Jiems šalies 
lės atmintis bus išnykusi, ka- |nome daug jos produktų mini-' nepriklausomybei užtenka pa
dą ne tik vaikas nežinos savo malė kaina — ir tai tokių, KO-i tiems ir pasigarsinti neprik-
tėvo, bet nei pati motina tokių kitos šalys už didžiausius Rausomais, ir iš to visa tauta 
negalės pasakyti, kada visoje pinigus neleidžia išvežt svetur i ir valstybė pasidaro neprik-

ir iš Lietuvos Prancūzija nie-!lausoma!... Laimingi — politi
ko negavo. Lietuva naudoja; kieriai — diplomatai! 
pas save kelius ar keliolika į Gaunu žinoti, kad i Užsieniu 
milijonų visokio Prancūzijos j Reikalu Misisterijo, vedėjus 
turto (ir tai labai svarbaus) i Seimas numato kandida-
ir iki šiolei už dyką!.. Jei nė- tas: Naruševičių ir Baluti. Jei 
skaityti 200 tonų linų, kurių taip atsitiktų, tai pats "Sei 
"per g-voltą" vos ne vos pran 

IŠ LIETUVOS. 

Ne viskas bloga bolševikų 
šalyje. Ten įvestas {statymas, 
kad visų vaikų auklėtoja yra 
viešpatija. Jau daugiau pusės 
vaikų auga Rusijos prieglau
dose. Iš to kaip jos surengto* 
galima spėti, kad netrukę vi
si vaikai augs prieglaudose. 

Jos sudarytos trisdešimčiai 
vaiky kiekviena. Prieglaudose 
vaikus maitina, aprengia, mo
kina ir lavina. Maistas geras, 
rūbai menki, nes nėra iš kur 
gauti, ifokslas padalintas dve-
jaip: knygų mokslas ir amatų 
mokslas. Tikėjimo bolševikai 
nemokina, bet jie mokiua pi
lietiškos doros. Vaikai dar ne
klausia, del ko jie tuv būti do
ri. 

Šitą vaikų prieglaudų t va r-
ką įvedus motinoms labai pa
lengvėjo. Joms nerupi vaikų 
valgis nei kiti didieji reika
lai. Atidavusios vaikus i prie
glaudas motinos gali sau dirb
ti ir linksmintis. Kada jos iš
siilgsta savo vaikų, gal nu
eiti i prieglaudą ir pasidžiaug
ti jais. Norėdamos gal atsiim
ti vaikus namo visai arba ku
riam laikui. 

John Clyton, Chicago Daily 
Tribūne 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 bol
ševikų valdžia taip ilgai ne-
sugriuva. Išmanantieji žino, 
kad niekas negali ilgai laiky
tis vienu blogumu, todėl pri
sieidavo spėti, kad ir bolševi
kuose turi bnti kas nors gera. 
Clyton'o raštas ir prisiųstos 
fotografijos parodo tą geru
mą: jis vra vaiku atminini . 
mas. 

Militariarao slegiamame pa-
saulijp šautuvai, anuotos ir 
visi kiti bransrųs karės pabūk
lai suėda tą, ką civilizacija 
galėtų ir turėtų pavesti vai
kams. Bolševikai militarizmo 
nepanaikino, nei negalėjo pa
naikinti, turėdami kare su vi
sais. Bet jie neatsižadėjo ge
ros ir teisingos minties pa
lengvinti motinų naštą. Jei 
kaimynai nekariautų su bolše
vikais, tai šitiems nereikėtų 
laikyti armijas ir ginklus. Ta
da, gal, Rusijoje maisto ištek
tų ne vieniems tik vaikams. 

Kas paima kūdikį už ran
kutės, tas painia jo tėvą ir 
motiną už širdies. Aprūpinda
mi vaikus bolševikai užsipel
nė Rusijos meile ir ja laikosi. 
Ta yra jų stiprybė. 

Dabartinėje bolševikų siste-

plačioje tautoje išnyks mer
gystės pagarba ir tėvo atsako
mybės jausmai. 

Bolševikų priešai klysta ti
kėdamiesi jį įveikti ginklais 
arba šmeižtais. Vienatinis bū
das pergalėti bolševizmą yra 
pataisyti senosios tvarkos blo
gumus išvengiant bolševizmo 
klaidų. 

Tai-gi reikia nuimti nuo mo
tinų nepakeliamą joms naštą; 
reikia pavalgydyti ir aprū
pinti jų vaikus. Idant butų iš 
ko tą padaryti, reikia panai
kinti kares. Todėl reikia su
daryti, ne tokią kaip Versail-
les'e, bet gerą visų lygių ir 
laisvų tautų sąjungą. 

Prieglaudų sistema gera ti
ktai nelaimių atsitikimams. 
Tos sistemos silpnybė yra šei
mynos dvasios panaikinimas 
auklėtinių protų ir jausmų 
šabloniškumas. Tai-gi nebol-
ševikiška sistema, panaikinu
si kares, ir jų gaišinamus 
turtus pavesdama vaikams, 
turi tą padaryti palaikant šei
mynas. 

Kuomet auklėjimo lėšos bus 
apmokamos iš visuomenės iž
do, tuomet pati žmonių pri
gimtis labiau krips prie šei
myninio auklėjimo, negu prie 
prieglaudimo. Bet ir tuomet 
dar reikėtų išlaikyti liendr^. 
vaikų gimnastiką ir nakvynę, 
skyrium bernaičių ir skyrium 
mergaičių. 

Tokiu būdu triobų stokos 
vargas sumažėtų miestuose, 
ir išnyktų daug doros nuosto
lių, išeinančių iš bendros nak
vynės tėvų su vaikais. 

Tos reformos sunkiai išpil-' 
domos IF negreit įvykdomos. 
Jei pasaulis nori greičiau grį
žti tvarkon, turi sutvarkanti 
pirmiausiai tautų klausimą, 
kad karės išnyktų, paskui tuo-
jaus turi palengvinti moti
noms, kad bolševizmo klaidos 
nepadarytų ilgai nepataisomų 
nuostolių. 

SEIMO DARBAI. 
Kaip visų valstybių parla

mentuose dirba skyrium įvai
rios frakcijos ir komisijos, 
taip dabar yra ir Lietuvos 
Seime. Frakcijos ir komisijos 
išdirba įvairius projektus, o 
paskui visas Seimas svarsto 
ir arba priima, arba atmeta, 
arba padaro kokią pataisą. 

Lietuves Seimą*?, pradėjęs 
dirbt, pirmoje eilėje pastatė 
Žemės klausimą. Krikščionių 
demokratų noras yra, kad be
žemiai ir mažažemiai gautų 
žemę į nuosavybę, o socijal-
demokratai tuojaus įnešė savo 
pataisą, kurią jei Seimas butų 
priėmęs, butų buvusi panai
kinta nuosavybė. Tame daly-

mas" užnertų sau kilpą ant 
kaklo, kad p. Vasilčikovas vi
są mūsų Valstybę patrauktų 
Maskvon pas Konstitucijona-
listų Demokratų (Kadetų) 
"šulus," kurie po bolševikų ke ėjo smarkus ginčai ir tas 

projektas turėjo būti atidė
tas toliau. 

Laikraščiuose pagaunamos 
žinios, kad Seime karščiausi ir 
indomiausi iš visų pusių kilo 
ginčai, kad paėmė svarstyti 
Lietuvos Valstybės pamatinių 
įstatymų projektą. 

Socijalistai su soc. liaudi
ninkais užsispyrė pravesti sa
vo sumanymą, kad Valstybės 
prezidento visai nereikia. Bu
sią girdi, perbrangus jo už
laikymas. Bet '•krikščio
nims demokratams per kelias 
valandas pasisekė sudaužyti 
gal kelias nedėlias rengtus so-
cijaLdemokratų orgumentus. 
Kaupas ir Draugelis (kr. de-

KLAUSIMAI Ui ATSAKY-
MRII 

PASNINKAS. 

Siberijos Lietuviai. 
Pereitą žiemą į Vladivosto

ką atvažiavo ten paskirtas 
Lenkijos konsulis p. Karczev-
ski. 7 kovo 1920 tas ponas Ry
tų Instituto svetainėje laikė 
prakalbą ir tarp kitko išsitarė, 
buk Lietuvos Vyriausybė dar
buojasi išvien su vokiečiais. 
Tokio mųs valdžios įžeidimo 
nepakentė p. L Vaitiekaitis. 
Lietuvių Tautos Reikalų Ap
gynimo Komiteto Pirminin
kas. 

Jis negavo progos pasikal
bėti su p. Karezevvski 'u akis 
į akį. todėl nurašė atvirą laiš-
kn į laikrašti "Echo Polskie," 
išeinantį Vladivostoke. Suba-
toje 13 kovo 1920 dešimtame 
to laikraščio nnmarije p. Vai-
tiekaičio laiškas tapo atspaus
tas ir padarė daug triukšmo 
tarp lenkų. 

Tame labai protingai susta
tytame laiške p. Vaitiekaitis 
pnminė lenkų konsuliui, 1) 
kad Lietuvos Valstybės Tary
ba priėmė neprigulmybės re
zoliuciją 22 rugpjūčio 1917 
m.. 2) kad lietuvių konferen
cija Stockbolme, Švedijos so
stinėje, 5 lapkričio 1917 m. pa
reiškė, jog nepripažįsta sutar
čių su Vokietija, sumažinančių 
neprigulmybę, ir reikalauja 
išvesti vokiečių kariuomenę 
iŠ Lietuvos, 3) kad tapo žmo-

euzai išprašė sau. Gi Anglija, 
kuri tikrai ir gi mums daug 
davė — irgi daug atsiėmė, o 
kiek dar atsiims!., nesant Lie
tuvoje iš mūsų pačių pusės 
''ekonominės politikos" speei-
jalistų. 

Jei ne nieko, tai mažiausia 
mums davė ir daugiausia blė-
dies padarė Lietuvai, tai A-
merika... Vis del to kaž kodėl 
niekur nerašoma apie "Ame
rikos žabangus," gal dėlto, 
kad pačioje Amerikoje rašyti 
nepatogu,, o gal kad lengva 
galima butų užminti čia tuos, 
su kurių pagelba Amerika lie
tuviams akis apdemdo, per 
gausiai Lietuvai viso ko ža
dėdama, ir savo agentų - vei
kėjų Amerikos Lietuvių did
vyrių tarpe laikydama. 

Taip mano dėta kuomažiau-
sia galima užsipuldinėti ant 
Prancūzijos. Istorija parodys, 
kad ji, kaipo tokia, mažiausia 
mums kenkė. Čia tik gudri iš
laukinė rusų diplomatų poli
tika stengėsi bauginti lietu
vius lenkais, kad lejigviau ap
sidirbtų patys su lietuviais. 
Mes tuomet išlošime, jei bol
ševikai nugalės lenkus. Šios 
dienos tųdviejų valstybių 
padėtyje nieko dar nulemian
čio nesimato. Vienas dalykas 
nuo seniai aiškus: jei Kusijos 
platybėse butų kaip susisiek
ti, alijantai su visa savo galy-
lybe butų tenai nusidanginę 
bolševizmo palaidoti. Bolševi
kus nuo alijantų užplūdimo 
Rusijoj išgelbėjo vien amži
nas susisiekimo pairimas.! 

Man atrodo, kad " g e r o j i " L ^ įojį , _ , ; , ; 
Anglija, verčianti kaltes a n t U , ^ ^ t a u t o § ^Tiklm,0. 
kitų salių, kad jos trukdan- b ė ^ u ž g i e n i simpatijų. ; v a n ( w a r | . l t k o n o . „ } n ; , čios Lietuvos pripažinimą d e l . * . *, T . V a n a e n s a r iax&0 negalima ią 
• ^ s* • -i kuomet užsieniai uždarys Lie- diena Driimti Šv Sakramente 

" l"*"*- k a d 1 B m s l o s P" : t nors Yra taip-gi skystimai, t * 
gaut prekes ir visa kas reika
linga atsigabenti iš Petrogra
de, Maskvos ir iš kitų mūsų 
sandėlių rusuose ant rusų a 
count per mus. 

Juk dar vakar Užsieniai 
kalbėjo, kad ką-gi Lietuva be 
Rusijos ekonominiai nega' ėg
li:: tuoti, netui užtektinai rei
kimų turtų, ir tt. 

Trys dienos atgal lenkai o-
fieijaliai gavo žinoti, kad 
Vilnius ir (iardinas skiriami 
Lietuvai L 

rengiasi įsigalėti Rusijoj. — 
Ir štai del ko taip butų: Na
ruševičius — populeris Mas
kvoje, tai —Maskvos kultū
ros žmogus, kaip toks rusams 
— persona grata! 

Balutis — Amerikos pilietis 
— kaip tik Amerika ir nor 
"sudaryti" United States of 
Russia." Jei Seimas Užsienių 
Min. priešakyje tokius pasta
tytų, parodytų,-kad palankus 
tam vėjui, kuris pučia ties 
Lietuvos - galvą, nešdamas 
kvapsnius federacijos su ru
sais.... Kaip tik Seimas pri
valo parodyti sav0 griežčiau
sią nusistatymą prieš rusus, 
kaip kad lietuviai mokėjo pa
rodyti save priešais lenkus. 

Kaip tik savo darbais — 
Seimas ką kitą rodo, jei iš 
tikrųjų tokias kandidatus į 
svarbias ministerijas stato. 

Aš manyčiau, kad Amerikos 
lietuviai turėtų sukilti prieš fe 
deraciją su rusais savo rimtais 
pareiškimais uriįy ęt orbi ir vėl 
po laikraščius imti rašinėti, 
kadi r nurodymus Seimui. Ma
tyt, jo smarkuoliai—tai tik 
"kaimo"politikos veikėjaiJug 
charekteringas užreiškimas, 
rodos, K. Krupavieio girdi: 
"mums neprivalo rūpėti Už
sienių simpatijos.. Mes priva
lome eiti kur mums patiems 
simpatinga...! Mes patys ne
priklausomi" ir ttKasžin kaip 

moki.) parėdė, kad preziden
to užlaikymas nei kiek bran
giau neatsieis, kaip atsiėjo 
mūsų Atstovybė Londone su 
p. Čiapinsku (sočiai.), kuris 
dabar Seime taip vaitoja dei 
brangumo." 

Socijaf-deniokratai siuvę 
skraistes, kad pridengti] savo 
nagus ir ragus, kurie nuola
tos visur išlenda. Matai, jiems 
parupo Lietuvos finansai, ku-. 
riuos jie Sleževičiui socijalis-
tui, ministerių pirmininku be
būnant, taip nutaupino, kad 
jie visiškai ištuštėjo. Dabar, 
matyt, socijal-demokratai prie 
Valstybės kasos neprieina, uz 
tat pradėjo garsiai kalbėti a-
pie taupymą. O gal tai daro 
iš meilės Lietuvos ir jos 
žmonių. Abejotina, 

Lietuvai labai butų gera* 
kad visi lietuviai butų pirkę 
kuodaugiausia paskolos bonų. 
Ar daug nupirko socijal-demo
kratai tiek Lietuvoje, tiek A-
merikoje? Nei patys nepirko 
ir kitiems da trukdė ir trukdo. 

Jie bučiuoja Lietuvą, bet 
"pabučiavimu" rengia jai 
naujas kančias. J ką jie paneš ? 

Bet, reikia tikėtis, kad žmo
nės pamatys, galutinai, social
demokratus per jų skraistes, 
koki jie ištikrųjų yra ir bus ke-

jlias užkirstas jų nelemtiems 
'darbams. 

. V . K. 

! Išmok Gerą Amatą. Už-j 
'dirbk $35 iki $75 Savaite j ; 

u „ • 

k.t i iU,i i l! (..••-
rmusias aoaaatu., 
mes išmokiname 
j keletą savai- i 
čių. prityrimas 
duodamas moki-

aantiės. Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaueystės Skyrius, mokslas už-

lubi.i. 

J g-am-dina visus. 
i MASTJER SCHOOL 
J 190 S. Sttte Str. 
I Kampas Lake str. ant 4tu 

DR, J.SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Oourt 
Bos. 12» W. 49 A K U K 

Telefonas Cicero Uit 
Oflio Cicero 4$ 

KAfcRAMK ZJETCVUKAI 
• • • < • 

BR. 6, M. GLASER 
tfrafctikuoj* 38 metei 

Ofisą* S148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St.. Chicago, UL 

SPECUAT.TSTAS 
Moterišką, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki l po piety, nuo $ iki t valan
da vakare. 

. Nedėliomia nuo 9 iki 2 po plet 
Telefoną* Tardą 687 

H « • • • • • • > ! • • • • • » • • • • • • • • • 
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i pildymo, o nėra nei vienos li
gos iš lyties norų visiško su
valdymo. 2-o Didžiausias As
muo minėtas Šv. Rašte buvo 
V. Jėzus Kristus. Jis neturė
jo pačios. Nemažas asmuo bu-j 
vo šv. Jonas Krikštytojas. Iš
ganytojas pastatė jį augščiauj 
už patrijarkus ir pranašus,! 

iš' 

Dr. L L MAKARAS 
Gydytojai tt 
K MM 8B. D 

Tateftaaa PVUMB *4» Ir F 1 1 — JEIMl 
CMeajeJ: « « 80. Wooi 

Tik U m » liktu «• • *s» (U M l j 
la»A> a t ' 

»-

**» 
£ TeL Dronr 7«4I 

Dr. C. Z V eželis 
UETITIS DEirnsTAS 

Valandos: siio 9 ryto iki » rak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4719 SO. ASHLAND AVENCE 
«-toe Gatvės 

Klausimas. Ar žmogus su
laužo pasninke, gerdamas ga
vėnioje arbatos, kavos su i f e j į S E * ''Tarp įrimusiu 
nu, arba ir paties pieno tarpe \ m o t e r i e s n e i viems ^tf\Ą 
valgių, i'augščiau Jono Krikštytojo/' 

JM' !(Mat. 11, 11). Jis neturėjo j 
Atsakymas. Arbata- ir kava | pačios nei vaikų. Nemaži bu- j 

be pieno nėra valgiai, dėlto i vo apaštalai Povylas ir Jonas, 
jie, kaip vanduo, vynas, alus|Juodji taip pat užlaikė skais-
ir kiti gėralai nelaužo pasnin- j tybę. 3-o Ir trečias. Tamistos 

i J 
) 

vi 

Km^smmaKsiaKi 

ko, nors žmogus jų gertų kas-
žin kiek. Gėralai laužo pas
ninką tiktai prieš Komunijų, 
dėlto paragavus nors lašelį 

lus, mūsų finansinius dalykus 
ir t. t. lukeriuodama, kas bus 
su VTrangeliu 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-
koja... 

Mums butų begalinis koziris 
ir ginklas prieš federacijų su 
rusais prijungimas prie nmsų 
t. v. Mažosios Lietuvos (Klai

pėdos krašto). Alijantai tą su
pranta ir dalyke dailiai vilki
na. 

Kas pikčiau, kad šiuo mo
mentu kabant ties Lietuvos 
gariu Demoklio kardui — 
federacijos su Rusija pavida-

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

nių išrinkti 162 atstovai, ku
rie nepasivadino Kuriamuoju 
Seimu tik del nedalyvavimo 
rinkimuose žmonių gyvenančių 

sulis rėmėsi prikaišiodamas 
lietuvių valdžiai provokišku-
mą. ar dokumentais, ar lenkų 
visuomenės upu. Devintamf 
punkte p. Yaitekaitis prime-svetimų užimtose Lietuvos k 

mėse. 4) kad Lietuvos Prezi-Įna, kad Praneunja ir Angli-
dentas yra teisėtai išrinktas ja pripažino Lietuvos nepri
minėtų atstovų, 5) kad Prezi- gulmybę, o nebūtų to padariu-
dentas nėra vokiečių šaliniu- sio?. jei Lietuvos valdžia bu
kas, 6) kad to negalima pri- tų buvusi vokiečių šalininkė, 
mėtinėti nei ministrų pinui- Mes džiaugiamės, kad net 
ninkui p. Galvanauskui. 7) kad į tolyuiamc ir nelaimingame VIa' 
Lietuvos kariuomenė sumušė divostoke Lietuva turi savo 
Bermonto kariuomenę ties ištikimų sūnų, mokantį ir no-
Radviliškiais. Aštuntame iii.tį apginti jos reikalus ir 
punkte p. Vaitiekaitis klausia j garbę, kuomet kas nors juos 
lenkų konsulio, kuomi tat kon-Į pažeidžia 

čiaus skaitosi prie valgių ne 
prie gėralų. Dėlto senovėje, 
kol pieniški valgiai buvo dra
udžiami gavėnioje, pienas bu
vo draudžiamas taip pat, nors 
jis yra skystas. 

Bet pieno uždaras nepaver
čia nei kavų Bei arbatą val
giu. Jeigu kas įsipiltų dau
giau pieno kaip kavos, arba 
daugiau pieno negu arbatos, 
tai pienas tuomet nebūtų už
daras, o kava arba arbata bu
tų uždaras pienui. Tada butų 
pasninko laužymas. 

Ktm. P. Bučys. 

SKAISTYBĖ. 

Klausimas. Kunigai, sese-
rys-vienuolės ir šiaip kai-ku-
rie maldingi žmonės užlaiko 
skaistybe. Rodosi, kad tatai 
priešinga yra žmogaus pri
gimčiai. Šv. Raštas niekur ne
liepia taip apsieiti. Visi Šv. 
Rašto didžiavyriai gyveno po
romis ir tarėjo daug vaikų. 

J. K. 
Atsakymas. Apie ryties klau

simus mes neatsakinėjame. 
Todei ir Ta mis f ai tik pažymė
sime paviršumi. 1-mo {Skai
stybė nėra priešinga prigim
čiai. Tą parodo faktas, jog 
yra daug ligų iš lyties norų 

tvirtinimas neaiškus. Jei sa
kai, kad Šv. Raštas neliepia 
visiems atsižadėti moterystės, 
tai tiesa. Bet jei sakai, kad 
Šv. Raštas nepagi ria skaisty
bės, tai netiesa. Jug pagiria 
Marija, kad Ji skaistybėje pa
gimdė Dievo Sunų. V. Jėzus 
pagiria tuos, kurie del dan
gaus karalystės atsižadėjo ly
ties geismų. (Mat. 19, 12.) 
Net Sename Įstatyme parašy
ta: "Kaip graži yra skaisti 
giminė su šviesybe" Sap.'4.1 
j§v. Povylas vyskupui Timo
tiejui liepia laikyti skaistybe 
(1 Tim. 5, 22). Ar Tamista 
neskaitei Šv. Jono Apreiški
mų 14,4, kaip tenai išgirti tie, 
kurie iresusiteršė su moteriš
komis? 

Tai-gi amžinoji, visiškoji 
skaistybė nėra priedermė vi
siems, bet šventa ir augšta do
rybė pašauktiems, išgirta šv. 
Rašte ir paties V. Jėzaus bei 
didžiausių asmenų pavyzdžiu 
patvirtinta. 

Kun. P. Bučys. 

Po vaidai tmšmtmt, kad : 
•tas vaistas tavo skilviai yri EATO-
NIC Prašalina visus nesmagumui 
suvirškinimo, o tat reiškia, kad rei
kia p*m**intl rieaa. Parduodam* 
pat, Ti*u* aptietonaa 

Telepbone: Taras tt92 

A. SHUSHO 
Turiu patyrimą. 

u.oteiiu ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike Ugos. 

3335 So. Halsted St., Chtcago, UI. 

Telefonas Bonlevard 9199 

DR. C, KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. Halsted Str. 
CMcaeo. III. 

VALANDOS: J—12 A. M. 
•j K» 9 o r» v 

I 

y 
S. D. LACHAWICZ 
UETTTTS GRABORTTS 

Patarnauja, l»IA«uv«e* ko p>g..ao»t*, 
R»lk«le me!džin atniSankti. 
<Jarl>u budlte uiįrcn^dinti 
2814 W. 23 PI. Oliica*. 

TU. Omai «l#9. 

u i s I 
pig'.ao»«*"4 o i^cnoll 

a?>. ru.fj 

GRAKD RAPIDS, MICH. 
šiuomi pranešu, kad pas 

mane galite užsirašyti dien
raštį "Draugą", kitiems ir į 
Lietuva. Užlaikau visokių 
maldaknygių. Priimu ir pri-
duodu į dienrašti 'Draugą' 
paieškojimų, pagarsinimus ir 
darbų užsakymus. 

Tais reikalais Kreipkitės 
šiuo adresu: 

Y. MARGELIS, 
544 Mv-rtle Str.. 

Grand Rapids. Michigan. 

DR. S. NAIKaiS 
utTivis 

OVDTTOJAS m CHIRrRGAS 
Ottm* Ir Oyv«nlmo <tet% 
?.:r-2 Se. HaJ.<*«d St*. 

Ant Virinis Vnlyriva! Sfatr }<ank 
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki S rak. 

Nedaliomis noo 10 Iki 2. 
Tnetonm Tard* K*4 

{ 

f 

- — . _ _ _ mm mttĖMi^^M mnm*m> 

juotrn v. nvisiiri t 
Jetuvis Advokatas 

t» »•>. IA KALU: STRKKT 
Gyveoimo T*i. Humbolflt »7 

''aka.-aJ^ 1911 W. Il-nfl 
"Pel. n-«ck*«l! «s>» 

CHICAOr,. T-L. 
" " " * • BULIli 

"ižiMiįBSkiBmĖ: 
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Jonas Mickeliunas. Šiaulių gimnazijos mokytojas. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. vežties jau iš tos, laimės — 
j nelaimių šalies, Amerikos. 

(Laiškas Jono Miekeliuno,;l)au-' v a rS° Pat>'r? svetimoje 
Šiaulių gimnazijos mok v tojo,! *****> m o .k ė s i t ^ be abejo 
rašytas j Chieaga broliui' Juo-! "f8*. Patirtąsias amas pritai-

ir sukursit 
Pumpū-'(,ia P*^ P*8 m ų s ' k****** 

;ue menkesnės laisvės ir laimės 
šalį, kaip ta svetimoji jums 
Amerika. Miestai pas mu; iš
griauti, sodžiai vietomis išde
ginti, šalies ūkis apmiręs. Rei
kia nemaža darbininkų ir ka-

zui Mickeliunui ir seseriai Ju - i k i n t i ?>veimnan 
lijai Mickeliunaitei 
tienei). 

Po ilgo laikotarpio siunčiu 
tamstoms laiškutj. Taip daug 
laiko pragyvenome mes čia 
Lietuvoj, skaičiumi gal ir ne 
taip daug, bet daug deltc, kad 
pergyvenome didžiojo karo 
metus. Kol ėjo karas, rodėsi, 
kad ir galo jam nebebus. Bet 
dabar užsibaigė karas ir mes 
gyvename laisvoje, nepriklau
somoje Lietuvoje. Taip, Lietu
va nepriklausoma, bet kol mes 
busim visais atžvilgiais nepri
klausomi, daug dar metų tu-ės 

[^pr£«.it< Taip yra dėlto, kad 
pas mus stoka žmonių, sug^ 
bančių by kokį valstybini dar-
b$ dirbti. Todėl dabar visų 
ausų akys nukreiptos i jus. 
amerikiečius. Ir mes laukiame, 
it sanlės užtekant, jūsų par-

mums darbo dirbti, nes mūsų 
o!. I 

SŠ 

pitalo, kad visa tai vėl atsta
čius. Todėl sakau dar karta, 
uebegaišuokite nei valandėlės, 
visi spieskitės krūvon, pri
kalbinėdami vieni antrus, kas 
gimines, kas pažįstamus, kas 
draugus, ir statykite savo val
džiai griežtesnių reikalavimų, 
kad ji tuojau leistų jus visus, 
norinčius grįžti, namo. Pas 
mųs vietos yra, sutilpsite Jus 
visi, nebijokite. Ir mes dabai' 
laisvės oru kvėpuojame. Bai
su užtaigi, kad kas vėl neuž-
sėstų mums ant sprando. Mo
kykimės užtaigi branginti taip 

. j brangia kaina įgvtają borai •iztant savo Tevvnen padėti •„, • . , • ••, 
* • i tegyvuoja laisva, ropnklau-

darumas ir pasirjžimas tęsti j 
pradetej kovą iki laimėjimo.' 

Sekretorius Spaudos Kom. 

Redakcijos prierašas. Dėda
mi šitą Streikininkų Spaudos 
Komisijos balsą mes tik vie
name nesutinkame su ja, bū
tent, mums išrodo, kad noras 
taikinti kovojančius tarp sa
vęs žmones nėra blogas. Bet 
Piliečių Komitetas, visa* kovos 
kaltę dėdamas ant darbininkų 
ir nereikalaudamas iieikokio 
nusileidimo nuo fabrikantų 
padarė didelę ir kenksmingi) 
klaidą. 

Gerbiamos Streikinin
kų Spaudos Komisijos mes 
prašytume, kad ji siųsdama 
mums savo pranešimus nedė
tų viena ranka visų parašų. 
Dokumentas, ant kurio visi pa
rašai yra padėti viena ranka, 
neturi vertės. 

VALPARAISO ,IND. 

TRUMPAS DARBU APRAŠYMAS DRAMATIŠKOS 
BAILĖS DRAUGIJOS "AIDAS." 

(Tąsa). 
Apie liepos mėnesi atkartota '"frys.Mylimos.'* Rugsėjo G d. su

rengta margumynai. Vaidinta trys monologai ir kiti žaidimai del «. 
Ii. R.-K. A. ir dar vėliau kiii margumynai surengta parapijos naudai. 

Tuose pačiuose metuose vaidinta "Užburtas Kunigaikštis." Gruo
džio 6 d. "Aidas- paskyrė $10.00 išleidimui Dr. Vineo Kudirkos raš
tų. Mėnesiniam susirinkime, gegužio 3 d., dr-ja nutarė, kad visi "'Ai
das" nariai batų taip-gi ir "Maldos Apaštalystės" dr-jos nariais. 

1909 Hctų Veikimas. 

Valdybon inėjo sekantieji: pirmininkė—M. Baltrušaičiutė, rašti
ninkas—K. Kazmantas, iždininkas—J. V. Kovas. 

Vaidinimai buvo: kovo mėnesyje "Pilienų kunigaikštis." Vėliaus 
atkartota "Užburtus kunigaikštis" ir pelnas to vakaro paskirtas lietu
vių moksleiviams. Po to tapo surengtas margumynų spektaklis para
pijos raudai. Buvusioje "U. L. Šviesos" draugijos išdirbiniu parodo
je, lapkričio mėnesyje "Aido" draugija dalyvavo vaidindama "Vaito 
piršlystė" ir turėjo Įsitaisius savo rankų išdirbystės skyrių su elektriš
ku parašu "Aidas." 

Mirė Robert B. Irving. 

Praeitą subatą, birželio 19 
d., išėjęs daržan apkasinėti 
bulves staiga mirė Robert B. 
lrvving, Valparaiso universite
to knygvedys bei finansų pri
žiūrėtojas. Jis per aštuonis 
metus yra buvęs Valparaiso 
miesto klerkas. 

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

V. E. 

DBTBOIT, BUCE 

1910 Metų Veikimas. 
• 

Valdyba ta pati, išskirus raštininką Praną. Banį, kuris tapo iš
rinktas i vietą K. Kazmanto. 

Balandžio mėnesyje "Aido" dr-ja surengė "fėrus" paminėjimui 
4 J metų sukaktuvių nuo pirmo lietuvių atvykimo Waterburyn. 

Šiuose "fėruose" aidieėiai padarė drąsų ir prakilnų žingsnj, 
surengdami "fėrus" be svaiginančių gėrimų. 

Tai buvo stebuklas uaterburicčianis, nes prieš tai dar nei viena 
draugija nebuvo nei jokio pasilinksminimo surengusi be svaigalų. Mat 
buvo manyta, kad kitaip negalima. Geriaus sakant nedrįso pasipriešint 
tam pragaištingam papročiui. Net nekurie aidiečiai abejojo, ar tas 
išeis gerai; mat manė nieko nepelnysią. Reikalaujant miesto valdybos 
leidimą rengti "i'ėrus" valdininkai užklausė, "Ar bus svaiginančių gė
rimų!" Atsakyta "Ne!" Iš to amerikonas labai stebėjosi, kad lietu
viai jau bandys blaiviu protu linksminties. Buvusieji '•fėruose'* gan 
linksmai ir padoriai linksminosi ir buvo užganėdinti, nes aidiečiai 
vis ką nors tokio naujo sugebėdavo parodyti kas vakarą. ("Fėrai" te
sėsi savaitę). Galop buvusieji "fėruose" pripažino, kad ir 
be svaigalų galima linksmu būti ir sau naudą rasti. 

Sugrįžusį iš kelionės po Europą ir Aziją, kleboną P. Saurusaitį, 
aidiečiai pasveikino dainomis. 

Į buvusius parapijos "fėrus," rugsėjo mėnesyj, aidiečiai nuėjo 
pasilinksminti ir paaukojo $10.00 parapijos naudai. 

. "Mindaugis," istoriškas veikalas, vaidintas lapkričio 10 d. 
Tautiniam namui Vilniuje "Aidas" paaukojo $10.00 gegužio 

5 d . 

soma Lietuva ir laisvieji jos 
vienų taip maža tėra. T xfcĮ,[piliečiai vietiniai lietuviai ir 
manyčiau, 
turėtumėte 

jus, amerikiečiai, 
dabar visi urmu 

amerikiečiai. Valio! 
Brolis Jonas. 

WATERBURY. CGHN. linkime 
rkilnnc 
t-

šitaip išsireiškė 
r a U f i • v u apie 

Piliečiu; Komitetas Sutaiky- [8-vai darbo dieną, jeigu aš 
mui Darbininkų su Dar- įgalėčiau gauti 8-vai naktį, tai 

bdaviais. !a^ bučiau labai linksmas.'r 
I Nepaisant" to, streikierių abel-
na nuomonė buvo sekanti: da-į 
rydami šitą žingsnį, jeigu ir 
nieko nelaimėsime, tai ir pra
laimėti neturime ko. Reikia 
visko išbandyti. 

To trijų dienų svarstymo 
prie uždarytų durių, kalbėji-
mosi su fabrikantais;. Piliečiu 
Komitetas sušaukė Streiko 
Komitetą ir ėmėsi neva beša
liškai ir protingai prirodi-
nėti, buk darbdaviai streikie 
rių reikalavimų išpildyti ne
gali, Įnik streikas perilgai tę
siasi ir neša blėdj, nuostolius 
publikai, buk streiko vadovai 
mirtų tą viską išaiškinti dar
bininkams, grąžinti juos į 
daibą ir t. t. 

£#tas kvietimas piliečių į tai
ko komitetas sušaukė piliečių jkmtojus patvirtino senai žino-

Streikuojant apie 20,000 
darbininkų savaime aišku, kad 
ne tik fabrikantai turi didelių 
nuostolių, bet nuolatai mažėja 

V pajamos bankininkų, ve''.eigų 
^.rautuvininkų^amatininkų, ad 
vokatų (suprantama, ne visų) 
c'fcktarų ir t. t. Smulkiam 
profesijonalui ar politikieriui, 
diena iš dienos turint nuosto
l į , ramiai sėdėti negalima. Ma 
tant savo padėti tiesioginiai 
priešais kapitalistus stotį j 
kovą nėra naudos. Išeiti tie
sioginiai priešais darbininku* 
del tų pat priežasčių neprak
tiška. Todėl sumanyta būti tai
kytojais darbininkų su darbda
viais ii taomi gelbėti save. 

Birželio 10 d., S. m., strei-

Birželio 12 d. Šv. Petro lie
tuvių Rymo Katalikų parapi
ja buvo įrengus šaunų pikni
ką Canibell darže. Oras buvo 
šiltas, tat ir žmonių nemažai 
susirinko. Atsilankęs gerb. 
klebonas kun. J. Jonaitis daug 
visiems pridavė gyvumo ir e-
nergijos ir iki vakarui sykiu 
su visais linksminosi. Vakare 
Jaunimo Lietuvių R. K. drau
gijos ir Šv. Petro parapijos 
csora, vedamas p. E. Šlape-
lip, padainavo keletą dainų ir 
ant galo Lietuvos imną. Pas
kui žaista įvairus lietuviški 
žaidimai, kas susirinkusiems 
žmonėms padare gero įspū
džio. Visi tik ir prašė, kad, 
dausiau ir djnnąTAn iąnjURiss 
žaistų. Kadangi tame darže 
nėra įtaisyta elektros šviesų, 
tat pradėjo.? temti visi turė
jo traukti į namus. 

KOŽNA MOTINA NORI KAD KŪDIKIS 
BUTU. TVIRTAS IR SVEIKAS 

. .^ iA4L 
1911 Metų Veikimas. 

Valdyboj* įvy o tik ši permaina: pirmininkė išrinkta A. Petruko-
niutė. 

Sausio 26 d. vaidino ''Kerštinga meilė." Mėnesiniame susirinkime 
"Aido" dr-ja nutarė užsiprenumeruoti šiuos "VYatcrburio laikraščius 
"Aidas," "Šviesa"ir "Upelis Ramybės." 

Gegužio mėnesyje aidiečiai surengė tautini vakarą. Vaidinta 
"Piastij duktė.' o po vaidinimui žaista tautiniai žaidimai ir šokiai. 

Tai buvo pirmas *okis vakaras Waterburyje. 
Liepos 24 u. aidiečiai užsiprenumeravo šešis egzempliorius nau

jai pradėto leidinėti teatro veikalams pašvęstą laikrašti "Teatras," ei
nanti Lietuvoje. 

Iš Lietuvos atvykusius svečius: kun. Ališauską ir kun. Tumą su 
"Saulės" draugijos reikalais, "Aido" draugija nutarė iškilmingai pri
imti ir surengti jiems puikų vakarą ir užkviesti lietuvių draugiją at
stovus dalyvauti tame vakare. Tas viskas nusisekė iabai gražiai. 

Imigracijos reikalams "Aidas" paaukojo keletą dolierių rugpjūčio 
6 d. 

Prūsų Lietuvoj einantį laikraštį "Birutę" užsiprenumeravo rug
sėjo mėnesyje tuonii paremdami tenaitinių lietuvių tautinį kilimą. 

"Aukso dievaičiai" vaidinta gegužio 27 d. 

1912 Metų Veikimas. 

Iš valdybos permainų, pirmininku išrinktas P. Banis, raštininku— 
A. Lazdauskas. o iždininkas tas patą J. V. Kovas. 

Sausio "2 d. '"Aido" dr-ja nutarė atsišaukti į vietines lietuvių te-
Pikniko įrengime daugiausia atro draugijas j-agindamas jas proiestuoti ir vengti nekuri&s draugijas 

pasidarbavo moksleivis J . Me-1 ir pavienius asmenis už bjauriojimą sceniškų veikalų, kurie visai nesu
pranta teatro dailės, ' 'vaidina" veikalus tik del "raudonųjų." 

(Daugiau bus). , 

šasi rinkimą, kuris įvyko mies
to Tarybos bute. Susirinkimas 
buvo skaitlingas. Jame daly
vavo laikraštininkų, advokatų, 
daktarų, politikierių ir siroi-

Susi rinkimas išrinko M" n a ; 
K ' i ; i ; i ' ' 

kuriu 
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pura*t 
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i\\ą taktą, būtent, kad politi
kieriai taikosi prie laiko, ap 
lifkybių ir rūpinasi tik savais 
reikalais. 

t>arinninkų reikalai jiems 
svetinii. š i tas z;::csni.- patvir
tino •'»;» ir kilo. iiiii>ų s;iprati-
•:!•:. 'ahai -varhii t'akta. h::-
'•>'"•'. kau vienititėiė spi'-ka. k:; 
:: -iariulavins .irai: priepirti ;--
:,::^yti darbininkų reika;<i\' 
a:u.-. ;HI tik jų vienybf, s-ok-

dinis, A. fiokas, ir K. Kan-
cius. Piknike nuo pradžios 
iki pabaigai darbavos šios po
nios ir panelės: A. (justaitie-
nė, J. Kalrauskiutė, G. Poš-
kiutė, A. Ligineliutė, A. Urbo
navičiūtė ir A. Rokiutė. 

Taigi visiems pasidarbavu
siems tame piknike tebūva 
nuoširdus aeiu. Geistina butų, 
kad Šv. Petro parapija ir 
daugiau įrengtų tokių pikni
kų. 

Ten buvęs. 

NERIMAUJA VOKIETIJOS 
DARBININKAI 

Ant jų užkrautos didelės 
mokeetys. 

Berlynas, birž. 2?. — Vokie
tijos darbininkų tarpe pakilęs 
trukšmas. Nes su birželio 25 d. 
vyriausybė pradėjo nuo jų 
i-inifti mokestis, 10 nuoš. iš 
uždarbio. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

A. t A. 
mirė birželio 27, 1920; 6 
vai. ryte. 50 metų am
žiaus. Paėjo iš-Kauno red. 
Tauragės apskr. Šilalės 
parap,. šeručių kaimo. 

Paliko dideliame nu
liūdime moterį ir duk 
terj Kazimierą, taipgi .'M 
tuvoje dukteiį Juozafą, 
seną motiną ir seserį. 

Laidotuvės bos seredoj, 
birželio 30 d. iš Dievo 
Apveizdos bažnyčios 8;30 
ryte i Šv. Kazimiero Ka
pines. 

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

Nuliūdę. 
Moteris ir duktė. 

REIKALINGI 
Kiremonai Bnrncrs Paraibini n kai. E-
namel fabrike d€l naktinio darbo. 
Geros alsros. Geros darbo sąlygos. 

Atsišaukite tuojaus: 
Chk«fl» Vitreoas Esnamel Products 

Co. 
14SI Sontlt .">.") i oirrt. 

fe 

Jeigu negalit žindyti kūdikio, nebandykit su 
visokiais maistais, bet pradėkit išsiyk gerai— 
duokit toki maistą, kuris, išaugino daugiau 
tvirtų ir pilnų vyrų ir moterų, negu visi ki
ti maistai sudėjus i vieną,—duokit jūsų kū
dikiui , . . . . , . • • » . , , . . . . 

*3on>Uris 
EAGLE BRAND 

{CONDENSED MILK) 
Tas maistas stiprfina kojas ir sveiku palaiko kuii4, 
duoda spalvą veidanis ir linksmumą akis. Pagirtas 
ir patariamas gydytojų del savo gerumo ir atsakan-
tumo. Lengvas pritaisymui—tik dadėk prie tinkamo 
daugumo Eagle Brand virinto vandens, išmaišyk, ir 
gatavas- maitinimui. 
Jei kūdikis naktį verkia—jei nervuotas ir neramus 
— jeigu neauga, tai greičiausia jo maistas netinka
mas ir ne«ars. Pasiųsk šiandien kuoponą. del instruk
cijų maitinimui justi kalboje, taip-gi gausi penkias
dešimts keturių puslapių knygelę apie kūdikius, dy
kai, kur pasakoma kaip užlaikyti kūdikį sveiku ir 
tvirtu. 
Dėlei jo gerumo, kadangi padarytas iš gero karvės 
pieno ir malto eukraus, yra ekonomiška naudoti Eag

le Brand namuose ant stalo kur tik reikia pieno ir cu 
kraus. Bandykit jį su kava arba kokia, ir visiems 
virimo ir kepimo reikalams. Nereiks bėdavot del cu
kraus slokumo. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Oompany 
108 Hudson St. New York 

Iškirpk kuponą. Pažymėk no 
rimą. knygutę ir pnsiusk jj 
mums ŠIANDIEN. 

si> Labelis ir Vania* 
yra Jums Gvarantija 

. . . 

INSTEIGTA 1857 M. 

Mrs 
Strest 
City 
State (8 ) 
. . . .Nurodymai apie Valgius 

Kūdikių Gerovė 

:.i 

Kiti Borden Produktai: 
Bordens Evaporated Milk Borden's Maltcd Milk 
Borden's cor.densed coffee Borden's Milk Chocolate » 

PASPOKTV BLANKAS 
PILDOME 

BTKAL 

Baltic Consnltarkm Baresn, Inc. 
35 So. Dcarborn St. Chicago. 

Room 30« 

VASJUHMMUI ANT 
RANBOS. 

REIKALINGOS 

Mergaitės, del lengvans fabri
ko <larbo. dera aiga, 48 va
landos savaitėje. 
American Paper Goods Co. 

126 West Randolph St. 

Reikalingi 
Vyrai, stocko ir išsiuntinėji
mo kambaryje klerkai krautu
vėje. Darbas pastovus. 

* N0VAK, 
1654 Blue Island Ave. 

Kurie rengėtės ant ilgesnio 
laiko prak'l..['. ;:;..!]jdy (\a*.i-
cijų) dienas, o labjausia šei
mynos, tai galite gauti pui
kiu vasarnamių (Cottages) 
arba pavienių kambarių ant 
jau senai Lietuviams žinomos 
(Lemont's Eesort Farmos, So
dus, Mieli.) 

Vasarnamiai ir pavieni ka
mbariai passiranduos su lovo
mis. — valgiu* patys turės 
pasigaminti. Visokie valgiai 
— mėsa ir grocernė — yra 
pristatomi ant vietos kožna 
diena, per hučerių iš Benton 
Harbor. 

Norite platesnių žinių, mel
džiu rašyti pas 

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

Sodus, Michigan. 

R>-ikalin(w> :̂ vietos mažiem* vaiku
čiams. Keruose namuos*. Paliudiji
mai reikalingi Ai«i*aukrtp į i'hiltl-
ren's Home (orami^ion. City Hali. 
\Vaterbury, Conn. tarpe 11:00 ir 
1:00. arba rašykite pr. si uždaro i pa
liudijimus. 

KKIKAI t \ l . \ -
(Iera» ir teisingas Žmogus prisidėti , 
prie gerai apmokamo br«jio. Savi
ninkas Savininkas biznio nori eiti j 
didesnį bimį aS vienas negalėdamas 
atpirkti, reikalauju teisingo pusininko 
as gerai suprantu ta biznį pusininkas 
gali būti visai prastas darbininkas, 
pinigo turi turėti mažiausia $800.00. 

Kreipto tės pas: 
T. A. 8. 

ttm W. 43rd Str. Cfaicaco. IM 
VaUudocį nuo 5 iki 9:S0 vakare 

LABAI SVARBU. 

AMATNINKAI 
kurie apdirbinėjat naugę 
metalą tuoj atsiliepkite. 

Lietuvoje yra {rteigaama ke
li dideli fabrikai. Bendrovės 
' 'Nemunas" fabrikas tuoj 
pradės dirbti. Jį 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 j -
.~„.«u, miglia*. Jb»us įsteigta 
automobilių ir kiti skyriai. 
Amatninkai norintieji keliau
ti į Lietuvą tuoj atsišaukite 
j Lietuvos Atstatymo Ben
drovę. 

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

Apdirbi neto jai naugės, ma
šinistai ir kitos rųšies dar
bininkai, tuoj atsišaukite 
šiuo adresų: 

Liet Atstatymo Bend-ve 
(Lithuanian Development 

Carporation) 
294 8th Av.. New York 

« • 

i 
Dr. M. T. STRiKOL'LS 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgą' 
Oftne: 1757 W. 47th st. 

<47 ir Wood gmt.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po p>etu. 

"••"• Iki ?..>•" vakare Kedėiiootisi 
» iki 12 rytais. 

Tel. Broterut l MO 
Res. 2914 W. 4SM Street. ; 

Tei. MeEMrj 2«3 t 
- - g 

MSKITE KAR*S TAITPY-
MO ZmfKLELITJS (W.S.S.), 

file:///Vaterbury


•, 
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Antradienis, biržais 29 1920 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS., PABLUDĖLIS A P M U Š Ė KE. 
TURIS. 

Antradienis, birž. 29 d., 
Šv. Petras ir Povilas apašt. 

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

NAUJOS SENSACIJOS 
POLITIKOJE. 

Mėgino pabėgti, bet suimtas. 

Išvelkami aikštėn negirdėti 
daiktai. 

Organizuojama trečioji poli-
tikinė partija. Ton partijon 
glaudžiasi visi tie, katrie ne
patenkinti senom - republi-
konų ir demokratų, partijum. 
Naujos partijos naci jonai is su
važiavimas bus Chicagoje lie 
pos pradžioje. 

Vienas tos partijos vadu. 
Minnesota universiteto profe
sorius Stanley L Rypins aną 
dieną čie viešajam susirinkiiu* 

Nolan S. Rohins, 23 metų. 
pabėgo iš pabludėliu ligoni
nes JoIįVte. JiVlieatone nuėjo 
ji i uošvio namus, kur gyvena 
.jo moteris >u keliu mėnesiu 
kūdikiu. 

Primušė, jis savc moterj, kū
diki, uošvi ir uošvienę. Paskui 
išbėgo ir norėjo išvažiuoti 
Cbicagon. Teėiaus veikiai bu
vo suimtas ir pristatytas at 
gal ligoninėn. 

Šiandie jis, būdamas ligo
ninėje, prašosi paliuosuoti, ne> 
noris nubaigti tas savo aukas. 
Xes girdėjęs, kad ne visi pri
muštieji mirsią 

Tai Įtaisus atsitikimas. 
Kobins, dar ligi perniai bu

vęs jurininkas, iš ligoninės pa-

Iš CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ,. 

"SUGRĮŽO." 

pranešė sensaciją, katra galijbėjęo pirm ]>oros savariu. \ 'i-
trukšmą. sas laikas jis slapstėsi laukuo

se. 
I r pagaliaus aną naktį jis 

pakliuvo i miesteli Wlieaton, 
kur pas savo tėvus gyveno jo 
moteris su kūdikiu. 

Po pusiaunakėio kopėčio
mis jis per langą Įlindęs vi
dun ir tenai atlikęs baiseny-
Ites. 

pakelti didelį 
Jis pasakė, jog karės metu 

Wasliingtone cenzoriai taip 
uoliai darbavosi, kad atida
rinėdavo privatinius laiškus, 
šalies valdininku šeimynų na
rių. Taip daryti buvo Įsakyta 
išgaugšto. Tą cenzūrą vedė 
trečiasis karės sekretoriaus 
asistentas Long, kurs šiandie 
jau rezignavęs, norėdamas bu t 
išrinktas senatorių iš Mis*) 
uri valstijos. 

Profesorius Rypins k a m 
metu dirbęs to karės asisten 
to žinyboje ir pats atidalinė
jęs privatinius laiškus. Nes 
taip daryti buvę įsakyta. 

DAUG ŽMONIŲ NUKENTĖ
JO NUO TRIJŲ PLĖŠIKŲ. 

r Sekmadienio rytmetį trys 
plėšikai su dideliu automobi
liu trankėsi po pietinę miesto 
dalį. Nuo jŲ daug žmonių nu
kentėjo. Jie užpuldinėjo pra
einančius. 

NUSIDAVĖ POLICMONU, 
SUAREŠTUOTAS. 

Veikalas praėjo gan sklan-
ir vietomis giliai Įspū

dingai. Tarpe lošėjų čia buvo 
pastebimi labai gabus ir daug 
žadantieji dramos srityje as
menys, pav. A. T. Augustinas, 
Kristupo rolėje, darė pilnai a-
tatinkamą veikalui tipą — mi
mikoj, pozose ir visame kame 
išlaikydamas jį. Malonu buvo 
tėmyti, kad lošėjas atydžiai 
studijavo veikalą ir savo rolę. 
Pageidaujama, kad p. A. P. 
Augustinas būtinai ir ant to-
liaus lavintųsi scenos srityje. 

Toliaus "kaipo atsižymėju
sieji geru lošimu, atatinkamu 
scenoj užsilaikymu seka: pp. 
Pr. Jeučius, A. Benaitis, S. 
Matas St. Šimulis, A. Petru
lis, F. Naumaitė. Visi jie gra
žiai, vietomis net labai gra
žiai, vaidino. Ot, tik Švedas, 
ūkininkas, perdaug greit kal
bėjo neatskirdamas svarbių 
sakinių, negiliai atjauzdamas 
savo labai prakilnią rolę ir 
Rūpinas buvo per jaunas, ne
tinkamai pasirėdęs ir balso to 
neturįs, bet keliose vietose pa
rodė daug energijos ir karštos 
meilės savo tėvynei! Kunigas 
buvo monotoniškas. Rožytė ir 
Magdė — jaunos, gražios mer-

silankyti pas stoties pirm. A. 
J. Kareiva, 4537 S. Wood St. 
ižd. Joną Višeontą, 4635 S. 
Wood St., kor bonus gausite 
ant vietos. Jeigu panašiai pa
sielgsiu J, tai ištik rujų mūsų 
kolonija bus apvainikuota 
garbės vainiku. 

Jonas P. Parkauskas. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Labdaringos Sąjungos 8 
kuopa laikys extrą susirinki
mą birželio 29 d , 1920 m., 7:30 
vai. vak. 

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

Taipgi nepamiškite atnešti 
tam bazarui dovanų. Bazaras 
prasidės liepos 17 d. parapi
jos darže. 

Komitetas. 

LIETUVOS GELBĖJIMO 
DRAUGIJA. 

gaitės, bet labai gaila, kaipo pagarsiname.' Tas susir 
vaidintojos, kol-kas silpnokos. m a s b u s AVoodman'o sv 

Fred O. Brovn pranešė Obi 
cago ave. policijos nuovadai, 
kad jį nori areštuoti kažkoks 
poliemonas. Reikalaująs $.'!, 
už kuriuos pažadėjęs pa
liuosuoti. 

Iš nuovados pasiųsta dete-
ktivai nurodyton vieton. Su
areštuotas žmogus pasidavęs 
poliemonu, kurs nekuomet nė
ra buvęs poliemonu. Su savi
mi jis turėjęs specijalio po-
licmono žvaigžde. 

Pasisakė esąs Harry McDa-
niel, m) No. Clark gat. 

# 

MAUDYNĖS ATIDARYTOS. 

Praeitą šeštadienį Cliieago-
je atidarytos viešosios maudy
nės. Ir pataikyta. Xes Cluca-
gą palietė šilumos srovė. Ir 
tūkstančius žmonių suvarė į 
ežerą atsigaivinti praeitą sek
madieni. 

PABRANGO TELEFONI 
NĖS KNYGOS. 

PLĖŠIKAMS TEKO $3.100. 

• American Glove Co., 2021 
Churehill gat., prezidentas 
su savo sūnumi iš bankos ve
žė dirbtuvės ofisan $3,100 ap
mokėti darbininkus. Užpuolė 
plėšikai ir atėmė pinigu?. 

Plėšikai važiavo motoriniais 
dviračiais. 

VARGAS SU ANGLIMIS. 

Telefonų kompanija savo vi
siems obonentams pristalo te
lefoninę knyga (teleplione di-
rectory) už birželi. 

Sftlig kompanijos kiekviena 
knygos kopija jai šiandie at
sieina 80c. 1920 metais birže
lio knygos kopija kompanijai 
atsiėjusi tik L6%C Tuomet 
toms knygoms kompanija bu
vus išleidus $47,397. Šiandie-
gi atsieina apie $500.000. 

Tas esą del stokos ir bran
gios poperos ir darbo pabran
gimo. 

Jaunimo šokiai ir dainos da
rė malonų įspūdį. 

Dailės meną vedė artistas 
J . Balsis, Praktiko akis matė, 
kad daug darl>o ir energijos 
padėjo jis, l>et užtat ir rezul
tatai, dailės žvilgsniu, buvo 
gražus. Ant kiek leido aplin
kybės, t. y. scena, dekoracijos, 
efektai — veikalas pastatyta 
gerai, o ir vaidintojai taip ge
rai sulošė vientik jo pasidar
bavimu. 

darbo ponui .1. Balsiui ir 
ačiū! 

Beje, vienas kunigas, sve
čias, pastebėjo, kad Rožytės, 
lošimą pagadino josios vestu
vių suknelė. Ant scenos ypač 
balta suknelė turi būti labai 
: vari ir atatikti figūrai, kitaip 
ji labai skaudžiai atsiliepia į 
žiūrėtojų dailės skonį ir daug 
kenkia gracijoziskumui pačios 
lošėjos. 

Bu. 

Iš p. S. Grišiaus 
pranešimą, kad ryto, birželio 
30 d., 7:30 vakare bus apskri
čio susirinkimas L. G. D. Nors 
iš tų trijų raidžių nevisai tik 
rai galima atspėti organizaci
jos vardas; nors l>e tikros ži
nios nepriderėtų jos susirin
kimą garsinti, bet tikėdami, 
kad tai yra Lietuvos Gelbėji
mo Draugija neprieštaraujanti 
savo vardui, jos susirinkimą 

rinki-
etai-

nėje, 3253 So. Lime str. ant 
kampo 33-čios gatvės. 

jniiiiiiiiiiiitiiiniiiniiinifnniifmni 

AR TU ŽINAI 
Kuri Banką Stock Yardų Distrikte Chicagoj 

turi DAUGIAUSIA Lietuviškų Depozitų 

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? 

mnk 

PRANEŠIMAS. 

Švento Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 1-mo skyrio nepaprastas 
susirinkimas įvyks birželio 29 d., 
8:tą valandą vakare, švento Kry
žiaus bažnytinėje svetainėje. 

Visos narės malonėkite atsilan-
kyti. Taipgi tos pac®, kurios no
rėtų priklausyti prie šios orga
nizacijos, kviečiamos širdingai at
silankyt. Ši draugija yra viena 
» prakilniausių, todėl kiekviena 
moteris ar mergaitė privalėtų 
remti. Mokestis labai maža, tik 
vienas $1.00 metams, bet nauda 
neapsakoma ir neapkainuojama. 

Tad-gi. nepamirškite atsilankyti 
j susirinkimą. 

Rast M. Mikšaitė. 

/ 
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BANKAS 
ant kampo 

47tos ir Ashland Ave. 
Chicago 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė saro oftsa po nam. 

4729 S. Ashland Avenne 
Specialistes džiovu, motoro ir vy
ru «««. 

Valandos nuo 18 lkl 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 2880 

ANT PARDAVIMO 
Grosernė ir Buč-ernė iš priežasties 
išvažiavimo į Europa. Yra arti lietu
vių bažnyčios. Nėra knygučių. 

Atsišaukite 
26S3 W. 48 st. 

PRANEŠIMAS TOWNOF 
LETKIEČIAMS 

S. V. TURĖS 105.000,000 GY
VENTOJŲ. 

Cbica^a; trūksta augliu. 

i 
Vi

si visur saukiasi anglių. Ra
ginamo? geležinkeliu kompa
nijos pristatyti i kasyklas di
desne kiekybę vagonų. Kitaip 
bus Mošai. 

Buenos Aires, bir/.. 21). — 
Šuv. Valstijų ambasadorius 
Argentinoje Stimson vakar.po-
rai mėnesių iškeliavo j Suv. 
Valstijas. 

Per dešimtį metų 5 milijonai 
bus priaugę. 

Washington. birž. 26. — 
Onzo biuro statistikas virši
ninkas Hill tvirtina, jog Suv. 
Valstijos skaitys 105 milijonus 
gyventoju be posesijų. 

Vadinasi, per praeita de
šimtmeti gyventojų skaitlius 
bus padidėjęs penkiais milijo-

Bendra Lietuvių L. P. sto
tis praneša, kad bonų parda
vinėjimas pasibaigia su birže
lio 30 d., šių metų. Pirkusieji 
ant išmokėjimo, o dar neis-
baigę mokėti, pasiskubinkite 
užmokėti ne vėliaus šio mėne
sio 30 d. Norintieji pirkti L. 
L. P. bonų taipgi sukruskite, 
nes paskui negausite. Atėjo 
paskutinės dienos, turime pa
sirodyti ar tikrai esame rėmė
jais Lietuvos laisvės ir nepri-
gulmybės. 

Townofleikieeiai! Viena die
na Miko, o mūsų kolonijai dar 
trūksta 30,000 dolierių. Su-
bruskime, išpirkime tą truku
mą. Nepadarykime gėdos sa
vai kolonijai, kuri tautos dar
buose iki šiol visados buvo pir-nais. 

Daugelis tuo apsireiškimu j mutinė. Ar-gi dabar, tame svar 
džiaugiasi. Nes per buvus] de-jbiame momente, apsileisimo 
šimtmetį Suv. Valstijos ture-

ffl S rABIJONAS 

imtmetj suv. \ aistijos 
i | jo pamatyti daug sunkių lai-

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE BANK 

REAL ESTATE -INSJRANCE 

EUROPEAK AMERICAN BUREAU 
i"i|ĮU5 Parduoda U»ivekort»» 

N O T A H I J L Š A S 
3249 So Hatstcg Street. CW»jo llliiteis 

T t L t ' M O N l BOUltVAffO 611 

ir neišpirksime mums paskir
tos quotos? Ne, to niekados 
nebus. Jeigu išpirkome^ž 120,-

&alį buvo palietusi karė, pa-j 000 dol., tai išpirksime ir li
nkui influenzos epidemija. Ly-j kasios 30,000 dol. Tą padary
nei tuo laikotarpiu ir ateivys-
<• buvo suvaržyta. 

Tęvi aus gyventojų skaitlius 
tolyje visgi žymiai pasidaugi-

< 

sime ši vakarą. Aš pasitikė
damas jumis visais sakau, kad 
šj vakarą*likusią sumą išpirk
sime. Taigi, kad nebūtų mano 
žodžiai tušti, kvieein visus at-j 

PAKSIDrODA GROSERNĖ 
geroj apiehnkpj. nepraleiskite pro
gos. Atsišaukite ' 

3246 So. Halstcd Str. 

EXTRA RARGENAS 
parsiduoda 6 kambarių rakandai 
parduodu pigiai. 

J. G. 
2853 So. Emerald Ave. Ctricago. UI. 

ant antrų :-:bų. 

PARSIDUODA. 
2 lotai, namas, 1 karvė, kele
tas kiaulių, paukščių ir tt. 
Kampas arti Marąuette Par
ko, tik 2500.00. 

Atsišaukite: 
J. P. EVALDAS, 

2434 W. 69 St. 
Telefonas Prospect 107 

Į Extra Proga Biznieriams! j J 

• : • : 

Dr. M. Shipnicki 
3107 So. Morg&a Street 

CHICAGO, ILUKOIB 
Telefoną* Tardą &OSS 

Valandos: — 8 iki 11 U ryto; 
I PO pietų lkl 8 Tak. Kedello-
mta nuo 6 Iki 8 TaL •skara. 

I 
I 
I 
I 
I • 
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I 
I • 
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Parsiduoda "Draugo" mūrinis namas. Stovi gero
je vietoje ant kampo So. Wood S t ir 46th Str. arti 
lieuvin 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, UI. 

|TomE5"| 
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j Extra Pranešimas! J 
S Šiuomi pranešu savo kostumieriams, kad aš sugry- 1 

i i 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty}: 

PAIEŠKOJIMAI 
P a l i k a u brolio Zigmonto Stan-

bergo, paeina Suvalkų redybos. Ma
rijampolės apskričio, Sunsku valSi"-
Mnkoios kaimo. ;Svaiiavo iŠ Lietu
vos 19?0. paskutiniais laikais gyvenu 
Clevelande. Ohio. Kaa apie ji žino
tų arba jis pats lai atsišaukia j 

K AIX.VTA viens. 
VokKka Katre. A. J. mr*m Brtsoga-
la stotlos Viršininlrai. 

ZIGMOXTlI STNBERCri. 

I 
j 29 South La Salle' Street į S Taip-pat turiu senos mados čeverykų, parduodu po | 

g Samoana 3*4 | | $2Sr0, $8.00 ir $3.50. Reikale kreipkitės pasmane, o bu- = 
I TeL Oeotral « M Į | g } t e „žgan^inti 1 

• Vakarais, 812 W. 33 St. ! 1 ' JUOZAS BŪDVYTIS, 1 
• ™ v . ^ . M | g ^ A n b u n i A y e | 
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TeJ. Tartto 4M1 
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ERNEST WEINER | 
DRY OOOD5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sta 
Mas duodama dri«uba» štampu j | | 

Ketvertais ir Subatomu. • 

Visokie matarUoUt, Talkams drabo ! 

Hat, nebe* ir Jakatea. 

Pluksnos 
79c 

I 
Pluksnos 1 

: REIKALINGI: 
MOTERYS, 

MERGINOS, 
mrokr 

VAIKAI 

del fabriko darbo. Prie mašinų Drill puneli pressing ir 
tt. Taippat prie eoil winding del sokdering dratų ir 
offiso darbo kaip klerkai, typistes. Turi mokėti an
gliškai kalbėti. Gera alga pradžiai. Atsišaukite pas: 

PLUNKSNOS. 

Hiiiniiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiirniii 
i 
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PRANEŠIMAS. 
Lietuviška juoda duona bus pakel

ta 3o ant kepalo. Balta kvietien.'• 2r 
ant kepalo nuo liepos 1—1920. 

WALTF.lt S3YMKIEVICZF, 
3045 W. 4Sad Str. 

Resid. 113* Independcnrc Blvd. 
Telefonas Van Barra 294 

D U A. A. ROTH, 
Rasas gydytoja* ir cfalrnrgs.* 
Spertjalista- Mnurttkų. VyrUtkų 
Valkų ir \1»n chroniški) Hgn 

Ofisas: SS54 So. Ral««ed 8 t . Ohicap 
Tek-fonas Urorer t«*S 

VALAU DA8: 10—11 rjrto S—t pr 
pietą 7—8 vak- Kedettoodk 1*—-11 1 

KELL0G SWICHBOARD & SUPPLY C0. 
1066 Wes{. Adamss Str. 

. . . / t >. arba 

po 6 vai. vakare, atsišaukite 

B. F. ZIKA. 

2515 South Austin Boulevard, Cicero, 111 
" - " « M C ^ -*•ajat^^ 'HMMtg?*-"-*nM««*-*«*«»*•""•fja«tc>* ,-;^—«^ '̂- - ,-r^'aP'V. .^P*^P-^. ,.$^^"V- .̂ £P4WP'-> v^^^P*-. 

i i 
1 

#T" ENGI 
WTTEOGC SPfMti 

Sdiefvtmheae hy funrifioe dcakT?? 
ana department stores -

INCLAMZ1* SPRING BCD CO. 
»»w\irt. -Brooklvt, - Chicaįo 

! 

I 
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