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Lenkai Šaukiasi 
Talkininkų Pagelbos 

Jie Neatsilaiko Kares Fronte; 
Atsimeta 

VOKIEČIAI PAREIKALAUS if— 
LENGVESNIŲ SĄLYGŲ. y 

Pareikalaus paskolinti pinigų. 

PILSUDSKĮ ŠAUKIASI SU 
LAIKYTI BOLŠEVIKUS. 

LENKAI ATSIMETA NUO 
BOLŠEVIKŲ. 

Maršalas Foch apsvarsto len
ku šauksmą. 

Pasisako apleidę du miestu. 

Brusselis, liepos 2.— Vakar 
čia vakare maršalas Foch 
staiga pakvietė konferencijoj! 
Angluos gene rali o štabo vir
šininką, Sir Henry \Vilson. 

Tartasi apie valanda lenku 
padėjimo klausime. Nes mar
šalas Foch gavo nuo Lenkijos 
valdytojo Pilsudskio pilną 
raudų atsiliepimą, kad talki
ninkai kUoveikiaus duotų pa
gelbos . lenkams. Bolševikai i 
ma grūmoti Lenkijos užkaria
vimu. Tuo labjau tas gali Į-
vykti, nes lenkų padėtis nuo
lat silpnėja. 

Lenkai negali kariauti. 

kokiu 
imsis. 

Negalima pasakyti, 
priemonių talkininkai 
kad pagelbėti lenkams, / 

Talkininku karės sferose se
nai lurvo žinoma, kad taip 
turės įvykti. Nes lenkai ilgi 
metai kariauja ir 4olesniai jau 
neturi reikalingos energijos 
grumties prieš bolševikus ir 
tai dar svetimose teritorijose. 

Tai žinojo anglai ir praneu-

Varšava, liepos 2.— Lenku 
generalis štabas paskelbė, jog 
lenkų kariuomenė bolševikų 
fronte apleido du miestu — 
Mozirių ir Kalenkovič, Polesė

je. 
Sakoma, tas padaryta su 

tikslu sutrumpinti karės fron
tą. • prašalinus nereikalingus 
kylius, 

Bobruisko fronte bolševiku 
karuomenė pergrupuojama ir 
patvarkoma. Tasai darbas pri
dengtas nuolatiniu ir smarkiu 
artilerijos veikimu. 

Kiszin ruošte. sulig pranė-Į 
šimo, lenkai įveikę skaitlingą 
buri bolševikų. Paimta ketu
rios armotos-ir keletas kulkas-
vatdžių. 

Apylinkėse vakaruose nue 
Zviabla bolševikų raitarija Į-
silanžusi lenkų frontan. Ir to
dėl lenkų pėstininkai atsime-

jtė Į Korzec. Užpakalinės sar-j 
IgyboB smarkiai kovoja su be 
|sibriaujančiu skaitlingesninoju 

priešininku. 
Sepetovka apskrityj bolše

vikų sakose pastebėta nan-
Kaukazo raitarijos divi-

Paryžius, liepos 2. — Iš Ber
lyno depešoje sakoma, jog 
mieste Spa Įvyksianeion kon 
ferencijon keliausiąs ir pat
sai naujas vokiečių kanclie-
ris Konstantin Fahrenbach. 

Ten jis talkininkų pareika
lausiąs vokiečiams palikti 200. 
000 armiją, sugrąžinti terito
rijas, šiandie talkininkų oku
puojamas, ir išmokėtas talki
ninkams okupavimo sumas 
priskaityti prie abelnojo karės 
atlyginimo. 

Be to, kanclieris pasiprie
šinsiąs imti anglis prancū
zams ir lenkams iš Augštosios 
Silezijos (Šlionzko) ir pasta
tysiąs reikalavimą gauti' Vo
kietijai tarptautinės paskolos. 

Laikraštis Matin pareiškia, 
jog ambasadoriai konferenci
joje nesprendė pasipriešinti 
vokiečių norams palaikyti il-
gesniai savo kariuomenę neut
raliam ruožte, rytuose niu> 
Rhine. 

ŠV. TĖVAS DAVĖ į 
150,000 LYRŲ LIE-1 

TUVOS VAIKAMS j 
Lietuvos Raudonojo j 

Kryžiaus Įgaliotinis Švei
carijoje A. Steponaitis '• 
praneša, kad šv. Tėvas ; 
Benediktas XV per Tarp } 
tautinę Vaikų šelpimo Są- ! 
jungą davė Lietuvai 150, ; 
000 lyrų. | 

Suprantama, kaip Lie 
tuva yra dėkinga. ; 

• *- a 

ANGLAI PERSPĖJAMI NE 
KELIAUTI HAMBURGAN. 

Nes tenai siaučia riaušės. 

NORI ATSISTATYDINTI 
KANADOS PREMJERAS. 

Ottawa, liepos 2.—čia abel-
nąjam unijonistų susirinkime 
Kanados nrinisteris pirminin
kas Borden patikėtino atsis-
tatvdinti iš užimamos vietos. 

Londonas, liepos 1. — Čia 
tokia gauta komercijalė tele
grama iš Hamburgo, Vokieti
joje: 

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

Londono pirkliai, katrie tu
rėjo keliauti Hamburgan, šian
die apsistojo namie. 

Sovietines Rusijos Vargai i 
BAISUS PADĖJIMAS BOL

ŠEVIKINĖJ RUSIJOJ; 

Nežinia, kaip ten bus praleis 
ta žiema. 

NESURANDAMAS PAGRO 
BTAS ANGLŲ GENE 

ROLAS. 

ATSISAKĖ SKALDYTI AL 
BANIJA. 

Padarytas sutarimas bus pa 
naikintas. 

Rymas, liepos 2. — Kituo
met Graikija su Italija buvo 
padarusios sutartį pasidalinti 
Albanijos tertorijas. 

Dabar v ra žinių, kad ta su-
tartis bus panaikinta ir Alba
nija išliksianti sveika. 

WRANQEL TURI BERD 
JANSKA. 

Sevastopolis, liepos 1. 
Priešbolševikinė kariuomenė, 
kuriai vadovauja gen. Wran-
gel, pažangmoja pietinėj Ru
sijoj. Paėmė' miestą Berdjan-
ską. 

jt 
APGRIAUTDS POLICIJOS 

KA^ARMiS. 

BOLŠEVIKAI LABAI NU 
KENTĖJĘ. 

Paryžius, liepos 2. — Lenkų 
'pranešina sakoma, kad bolše
vikai didelius nuostolius pa-
nešę tomis dienomis, kuomet 
tarpe Babruisko ir Borisovo 
buvo mėginę persimesti per 
upę Bereziną. Lenkai juos at-
mušę. 

24 NUŽUDYTA IR 71 SU
ŽEISTA. 

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

ATKELIAUS AMERIKON 
RUMUNIJOS PRINCAS. 

zai. Ir pirmieji buvo perspėję į 3 0 s 

lenkus nepakilti prieš bolševi-! z» Jos. Tame ruožte lenkai at
kus. Bet lenkai nepaklausė. Im»*€ bolševikų atakas 

Šiandie lenkams be kitko 
dar trūksta ginklų, amunicijos 
ir, abelnai, visokios karės 'me
džiagos. Bolševikai yra skait 
lingesnis priešininkas. 

Kaip pagelbėti. 

Lenkai bereikab įsišoko ir 
dabar nelengva taikinties su 
bolševikais. Prancūzai jau per 
daug nesikarščiuoj,; lenkų li
kimu. Anglija gal ir pagelbė
tų lenkams. Bet pačiai reika
lingas pasišventimas. j Anglijos karės sferose nuo 

Šiandie lenkams visa pagol-1 moniaujama, kad vienatinė Į vėlokai nebuvo dar komiteto 
ba — tai sutaikinti juos su;lenkams šiandie pagelba gali išrištas ir nežinia, ar jam bus 
bolševikais. Tą Anglija galėtų!bot — pripažinti R įsijos so Įduota vieta platformoje. 

Honolulu. liepos 2. — Ru
munijos princas Carol vieši 
Japonijoje. Iš ten jis keliaus 
namo per S. Valstijas. Iš To-
kyo iškeliaus liepos 6. 

Cork, Airija, liepos 2. —Ties 
policijos kazarmėmis, palei 
King gat., pamesta bomba. 
Hksplioduodama apgriovė ka-
zarmes. 

Buvo norėta pagrobti Airijos 
valdytoją. 

Dublinas, liepos 2, — Airių 
revolincijonierhj pagrobtas ir 
nežinia kur laikomas anglų 
generolas Lueas nesuranda
mas, ieškoti generolo pavarto
jami lėktuvai. Bet neduoda 
jokių pasekmių. Revoliucio
nieriai- paskelbė, kad genero
las internuotas. 

Čia pranešta, jog norėta pa
grobti pati Airijos valdytoją, 
gen. French. Bet nepavyko 
tas revoliucionieriams. Slap
tieji agentai patyrė airių re
voliucionierių pienus. 

ALBANAI PAĖMĖ AVLONA 

Paryžius, liepos 1. (Rašo 
angį. laikr. korespondentas). 
— Bolševikinė valdžia bijosi, 
idant pasaulis nepatirtų apie 
viešpataujančias Rusijoje bai
senybes, ir idant Rusijos liau
dis nesuprastų didelių bolše
vikų nepasekmių, kuomet jie 
gaus progos vesti pre
kybą su kitomis viešpatijomis. 

Bolševikai valdininkai už 
uždarytų durių laiko konfe
rencijas, tariasi, kas padaryti, 
kokių priemonių imties, kad 
išsigelbėti nuo grūmojančių 
jiems pavojų. 

Jiems Rusijos ir rusų tau
tos negaila. Bet jiems gaila 
pačių savęs, savo valdžios, ka
tra netikėtai gali subįrėti. 

Kiek yra žinoma, jų visos 
pastangos negali duoti geis
tinų pasekmių. Nes šalies re
konstrukcija' ir padidinima.s 
produkcijos jokiuo būdu jiem 
negalimas daiktas 

"Perkentėjome praeitą žie
mą, perkentėsime ir busimą-
ją-" 

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

Amerikoniškas inžinieriui 
Keeley, pakviestas Rusijon 
perorganizuoti dirbtuves, sa
ko, jog žiemos metu bus nega
lima patvarkyti Rusijos gele
žinkelius. 

"Niekas neturi apie tai nei 
mažiausi0 supratimo," sakė 
Keeley, ' 'kad praeitą žiemą 
kaip tik nesustojo veikimas 
visais geležinkeliais. Nuo to 
laiko lakomotivų skaitlius su
mažėjo 10 nuoš. ir nuolat puo
la žemyn. Ir jei Rusija šimet 
iš niekur negaus jokių reika
lingų transportinių priemonių, 
tai ateinančią žiemą sustos va
žinėjimas geležinkeliais." 

Nenori kalbėti apie rekons
trukciją. 

Sverdlovui pa-Komisorai 

Belgradas, liepos 1. — (iau-i 
ta žinių, jog po kelių dienų 
žiaurių yunšių albanai paėmė 
nuo italą A'vlona, Albanijoje. 

CHICAGOJE. 
NENORI NEGRAŽIŲ OMNI 

BUŠŲ. 

Protestuoja, kad važinėja puo
šniomis gatvėmis. 

PASKELBTA EMBARGO 
ANT GELEŽINKELIŲ. 

uojautos ir personalės laisvės 
šalies gyventojams. 

Tas klausimas vakar ligi 

pt t tmi u i i m ] > i i i i i . . , u Į»»»»« ~ „ 

sutaikindama su sovietine Ru 
sija. 

vict'i*1 valdžia 
Bet tokiam žygiui priešinami 

prancūzai. 

pat komitetas tečiaus 

Iš Demokratų Partijos 
Konvencijos 

DEMOKRATAI BARASI 
PROHIBICIJOS KLAUSIME 

Airiams išreiškiama tik už 
uojauta. 

San Prancisco, liepos 2. — 
Demokratų partijos konvenci
jos platforminis komitetas 
vakar paskelbė tik apčiuopia
mus partijos platformos pos
mus. Kaip šiandie iš ryto pla
tforma turi but jau pilnai pa-

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

Komitetas vakar ilgas lai
kas varė smarkius ginčus svai-

|galų prohibicijos klansimo.Bu-
vo išklausinėjami ' 'sausieji" 
ir "slapieji." Bryan nukaitęs 
gynė prohibiciją. J is reikala
vo padėti platformon posmą. 
kad Suv. Valstijos butų 'aip 
"sausos", kaip tyrynas Saha-
ra. "Slapieji" reikai&ro nž-

veikiai apsidirbo su Airijos 
klausimu. Padėjo platformon, 
jog demokratai Airijai išreiš
kia gilią užuojautą ir pataria 
airiams kreipties tautų sąjun
gom Paskui tą posmą visai iš-
mefė iš platformos. 

Darbo klausime demokratai 
priešinasi priverstinąjai arbi-
tracijai, taigi ir uždraudimui 
streikuoti. Tautų sąjungos 
klausime — pripažinti są
jungą su pataisymais ir pas
tabomis apie Amerikos nopa-
liečiamybę. 
-Šiandie seks nominacijos. 

Daugelis yra nužiūrimų kan
didatų. Bet, matyt, į kandida
tus papuls koks "juodas ar
klys," kaip tas įvyko repu-
blikonų partijos konvencijoje. 

Kai-kurie šalę Sheridan ro-
ad gyvenantieji piniguočiai 
padavė protestą ir reikalavi
mą "public Utilities" komisi
jai, kad šita ndraustų moto
riniams omnibusams važi
nėti Sheridan road'u. 

Jie sako. jog omnibusai 
apkiure, nešvarus ir jų važi
nėjimas tik teršiąs puošnią
ją gatvę. 

Omnibusų kompanijos sek- Į ^:e ^ 
retorins Crosby sako. kad t a - ' 
sai jn protestas bus atmestas. 
Nes po protestu pairašo visi 
tie, katrie omnibusais nekuo-
met nevažinėja, katrie turi au
tomobilius. 

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

Ant geležinkelių tarpe Chi-
cago ir *Oary, Ind., paskelb-
ta embargo. Uždrausta trau
kiniams gabenti ne būtinai rei
kalingas prekes. Bus vežioja
mos tik būtinai reikalingos. 

Tuo būdu norima vienur ir 
kitur pratuštinti užblokuotus 
kelius ir daugiau pristatyti 
angį itj. 

PIENAS BRANGESNIS. 

Rusija šiandie padėta ant j d a v i a u d e 5 i m t- ' klausimų, pa-
žemiausiojo ekonominio v y s - Į 1 * * " 5 * t r e ^ P ° r t a c i ^ bu~ 

tent, kaip ilgai galėtų užim
ti laiko, kad pastatyti geležin-

| kelius normaliu padėjimam 
Ar . 200 lakomotivų kas mė
nuo, kiek yra pasiųlusios Bal-
dvrino ir kitos amerikoniš
kos kompanijos, butų gana. 
Ar Rusija pati viena, be už-
rubežinės pagelbos galėtų su
rasti tinkamų priemonių pat
varkyti savo geležinkelius? 

"Negaliu duoti tikro atsa
kymo." pareiškė Sverdlov. 

Trockii ir Lenin visai atsi
sakė kalbėti apie rekonstruk-

vys
tymosi laipsnio. 

"Ar Rusija ateinančią žie
mą Įstengs valdyti savo gele
žinkelius be užrubežinės pa
gelbos?" paklausiau kelių bol
ševikų vadų. 

Gauta visokių atsakymų. 

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

"Jei negaliu tamstai nieko 
pasakyti atvirai, tad norėčiau 
nieko nesakyti," pasakė jis. 

Ttchitcherino atsakymas bu
vo trumpas: 

ANGLAMS PAVESTAS MIL 
ŽINIŠKAS ORLAIVIS. TURKAI SUPLIEKĖ 

GRAIKUS. Tuo orlaiviu norėta bombar 
duoti New Yorkas. , 

Konstantinopolis, liepos 2. 
Londonas, liepos 2 . - V o k i e - I - Paskelbta kad turkai na

ciai anglams pagaliaus atida-:sijonąlistai Pergamia apylin-

Pieno išvežiojimo kompani
jos pabrangino pieną Su va
kar diena nuo suvartotojų jau 
reikalaujama loc. kvortai vie-

Kompanijos praneša, kad jos 
už pieną brangiau turi mokėti 
f armėnams. 

PABRANGO TELEFONŲ 
VARTOJIMAS. 

vė savo milžinišką zeppeliiną 
L—71, kuriuomi kituomet no
rėta bombarduoti New Yor
kas. 

Zeppelinas padirbdintas 191S 
metų pabaigoje. Anglams pa
vestas pasiremiant taikos su
tarties sąlygomis. 

Tas milžiniškas orlaivis yra 
300 pėdų ilgesnis už visns ki-!' '>1^11 

tus vokiečiu tos rūšies Styri- P o d r a u ? *******> W* *rai 
nius orlaivius, su kokiais bom-!^1 ! ™ k t , i r T r a k W 

kėse užpuolė graikus ir bai
siai supliekė. Turkai nacio
nalistai skelbia, jog 10,000 
graikų paimta nelaisvėn. 

Skaitlinga graikų kariuome
nė nesenai buvo išsodinta 
mieste Pergamia, kad bendrai 
su anglais užatakuoti turkus 
nuo Konstantinopolio šono ir 

frontą i ; . , ; Smirnos. 

PAŠTĄ BUS UŽDARYTA 
LIEPOS 5. 

Chicagos pastos viršininkas 
Carlile paskelbė, jog liepos 5 
paštą per dieną bus uždaryta. 

Šįmet Nepriklausomybės die
na (liepos 4) "išpuola sekma-
dienyj. Tad tos naeijonalės 
šventė? paminėjimas perkel-
iarruis į pirmadienį. 

Su liepos 1 d. pabranginta j valandoje 
telefonų vartojimas. Privati- — 
niuose namuose kiekvienas pa
sikalbėjimas telefonu atsieis 
ne 5c., bet 6V2C 

barduota lx>ndonas. 
Tas super-zeppelinas be nu

sileidimo gali skrajoti 12,000 
i mylių su greitumu 100 mylių 

Savo keliu, čia srraikai rek-
rutuoja kareivius. Ima Įvai
riausių tautų vyrus. Priima 
net pačius, norinčius karei-

'viauti, turkus. 

8c. GATVEKARIAIS. 

Rymas, liepos 2. — Laikraš 
ktas generalis streikas. Padė
tis normalė. 

LIEPOS 2. 1920. 

Žmonės moka 8 centus, va
žinėja gatvekariais ir rugoja. 
Bet ką gelbės tos rugonės be 
stipriaus ir aštraus miesto gy
ventojų protesto prieš tokį iš
naudojimą. 

Chrcago ir priemiesčiai. — Gra
žys oras šiandie ir rytoj: bet gali 
pasitaikinti griausmų. / 

Vakar augščiausia temperatūra 
buvo 87 1.; žemiausia — 68 1. 

Saulė teka 5:19; teidžiasi 8:2$ 
Mėnulis leidžiasi 9:08 rrie. 

. PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 1 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.96 
Lietuvos 100 auksinų 2.68 
Vokietijos 100 markiu 2.68 
Lenkijos 100 markių .82 
Prancur.ijos uy 1 dolieri 12 fr. 09 
Šveicarijos už 1 dolinį 5 fr. 4S 
liaiijrr, Ū7. 1 (Jol 16 L 7-5 

file:///Vilson


D 

mmmm. tįĘmmmą 

D R A U G A S i V n k t a u M i i i s IU-]MI> 2 1 ^ 0 

Eina kasdien* išskyrus uedėJdienius. 
PRENCMERATOS KAINA: 

CmCAGOJ IK UŽSIENYJE: 
Metams $8.00 
Pusei Metu . . „ . 4.00 

SCV. VALST. 
Metams $4-00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus j 
registruota laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, DL 
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Pittsburghe Skan
dalas. 

jais taip ir nedėlioję Pittsbur
ghe policija suėmė keletą žmo
nių. Jų vardai ir adresai ši
taip užrašyti policijoje: Mrs. 
Nellie Zamblanska, rear of 
2127 VVrights vray; Mrs. Fran-
ces Buchevish 2120 Merriman 
wav; A. J. Tervellis 1724 
Mary str., Andy Gestrausky 
1810 Merriman way; Charles 
Galenis 2220 Watson str; 
George Cacabish 95 S. 13-th 
str; Alex Kuhns 148 So. 20-th 
str., Anton Gelonis 11 Uxon 
vay; Walter Stacinskas 2025 
Jaue str. Ant rytojaus jie visi 
tapo paleisti, bet pašaukti j 
teismą pas teisėja B. L. Sue-
coup. 

Nedalyvavę tame lietuvių 
vardą žeminančiame atsitiki
me, nei priežastyse sukėlusio
se jį, mes negalime pasakyti 
kas ten kaltas, kas teisingas. 

Tik apgailestaujame, kad 
beveik kas metai Amerikos 
lietuviai parūpina amerikie
čiams nors vieną skandalą. 

Demokratai ir Tautų Sąjmga. 
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Visos Amerikos akys atkreip 
tos į San Franeisco, nes tenai 
didžioji seniausioji partija 
renka savo kandidatų j prezi
dentus. Tuonitarpu lietuvių 
akys, skaudamos ir susigėdu
sios turi žiūrėti j Pittsburghų. 
Ten lietuvių vardų ir katali
kai katalikų vardų apklojo ga
na gausiais purvais. 

Kas ten pasidarė? Vienas 
vietinis dienraštis sako, kad 
konservatyvai, kuriems vado
vauja kun. J. J. Sutkaitis, su-

. sirėmė su radikalais, kurkj va
das yra kun. M. J. Kazėnas. 
Šitų tarpe esą daug aidoblis-
tų (I. W. W.). Aišku, kad 
dienraštis klysta. Dar galima 
butų tikėti, kad kunigas veda 
konservatyvus, bet kad kuni 
gas butų aidoblistų vadas, "Tai 
jau visai netikėtina. . 

Skandalas, sako, iškilęs ši
taip. Krūva žmonių nedėlioję 
po pietų 27 birželio 1920 m. 

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

22-os ir Sarah gatvių. Žmo
nės norėję laikyti posėdį sve
tainėje. Klebonas neleido to 
posėdžio laikyti, bet ne pats 
žmonėms uždraudimų pasakė, 
tik pranešė per parapijos ko
miteto sekretorių, kuris ang
liškai pasirašo John Metzai-
ker. 

Ar tas turtingas Pittsbur-
gh'o mėsininkas lietuvis man 
dagiai kalbėjo su žmonėmis ar 
ne, to mes negalim pasakyti. 
Tik žmonės jį nuvijo nuo 
laiptų ir įpykę metėsi į klebo
nijų, žadėdami apkulti ir ku
nigus. 

Minia pakeliui sutiko leite
nantų John Alt ir keletą poii-

_ cijantų. Tie bandė sutaikyti 
minių, bet negalėjo. Minia iš
laužė klebonijos duris ir išsi-

Z vedė kunigą. Kaikurie bandė 
_ stabdyti Įniršusius žmones, bet 
" nepasisekė. 

Pirmiems policijantams ne
galėjus atlaikyti minios, atlė 
kė pagelba iš Sonth-Sidės po
licijos stoties. Pamatę, kad 

; daug žmonių, tie pašaukė dau-
X giau polieijantų iš contralės 

•stoties. Automobiliu atvažiavo 
' detektyvai H. Elmer A. Miller, 
" J. Isler ir E. Sehmerseiiall. Jie 

atvažiavo pirma negu kiti pri
buvo. Minia parmušė ant že 
mės ir apkūlė tuos keturis po-
licijantus. Isler ir Schrncrs-
ehall'tapo sunkokai sužeisti. 
Kuomet atvyko daugiau poli
eijantų, tuomet teko ypų ir 
žmonėms iš minios, keikusi 
minių policija išveržė \> jn? 
abncm kunigu ir nuvržė juodn 
j viešbutį Fort Pitt. 

Kaip visuomet tokiais atvė-

Darbas ir Demokra
tų Partija. 

Kepublikonų partijos suva
žiavimas Chicagoje neišklau
sė jokių organizuoto darbo 
reikalavimų. Suvažiavimas net 
atsisakė oficijaliai priimti at
važiavusią Amerikos Darbo 
Federacijos delegaciją. 

Tad toji organizuoto darbo 
delegacija šiandie yra nuvy
kusi į San Franeisco, kur turi 
suvažiavimą demokratų parti-
ja.Ten ji nuvyko su tokiais 
pat reikalavimais, kokie kituo-
met buvo paduoti republikonų 
partijai. 

Niekas negali pasakyti, kaip 
Į tuos darbo reikalavimus at
sineš demokratai. Bet jei de-

im^kratai pasirodys darbui 
nuolankesni už republikonus, 
tuomet jie daug ką laimės. 
Tuomet organizuotas darbas 
stos demokratų pusėn. Tas rei
kštų, kad ateinančiais rinki
mais demokratų partija išnau-
jo paliktų vadovaujančioje 
rolėje. 

Keikia žinoti, kad šiandie 
organizuotas darbas yra svar
bus faktorius šalies politikoje. 
Tai, be abejonės, žino repub-
likonai ir demokratai. Ir kaip 
tie, taip kiti turės pajusti or
ganizuoto darbo veikimą, kuo
met įsisiūbuos prieš rinkime 
politikinė kampanija. 

Organizuoto darbo vetera
nas, Samuel Gompers, geriau
sia tą žino. Jis sako, jog lai
kai atsimainė ir šiandie dar
bininkas nesiduos žeminti. Jis 
stato nuosavus, aiškiai apib
rėžtus reikalavimus. Gi jei bus 
suignoruota?, kaip tą pada
riusi republikonų partija, im
sis kitokių priemonių atsiekti 
tikslą. 

Gomperš sako, jog organi-

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

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

Tam punktui pritarė ir ki
ti žymus republikonai. 18 lie
pos 1908 m. buvęs preziden
tas T. Rooseveltas, prirodinė-
damas reikalą eiti su talkinin
kais išvien pridėjo taip-gi, 
kad reikia žiūrėti, idant pa
žadas padaryti pasaulyje de
mokratijos pilnybę (anaunce-
ment about making the world 
safe for demoeracy) nepasida
rytų tuščias. 

Ant galo mųs priešai vo
kiečiai 4 lapkričio 1918 m. ap
siėmė padėti ginklus ir savai
te vėliaus paliaubos įvyko tik 
pasiremiant tąja keturiolika 
prezidento "VVilsono punktų. 

Cummings tarė: 
"At no point, at no time, 
during no period vfcile thi> 
history was in the making, 
was one responsible Ameri
can voice raised in protest." 
Ty. 

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

tą. Cummings iš jo išveda, kad 
visa Amerika, valdantieji ir 
valdomi, yra surišta tais sa
vo pažadais. "Tegu kiti sulau-

kiečiai taip grašiai kalba, no
rėtume tas kalke.- sulyginti 
su faktais. 

Tautų Sąjungos Tikslas. 

Didžiai giriamos tautų są
jungos tikslą p. Cummings 
išdeda šitais žodžiais: 

"The purpose of this 
league is to give notice that 
if any nation raises its me-
nacing hand and seeks to 
cross the line into any other 
country the forces of eivi-
lization will be aroused i o 
suppress the common enemy 
of peace. Therein lies the se-
eurity of the vorld." Tai >-
ra: Šitos sąjungos tikslas 
yra duoti žinių, jeigu viena 
tauta kelia savo grūmojan
čią rankų ir rengiasi per
žengti ribą j svetimą šalj. 
kad civiliaaeijos jiegos su
kiltų ir nuslopinu bendiąj 
taikos priešą. Tai ta yra pa
saulio apsauga. 
Visas pasaulis žino, kad Vil

nius yra Lietuvos, ne Lenki
jos, sostinė. Pono Pilsudskio 
legijonai netik pakėlė grūmo
jančią ranką, bet ir užgriebė 
didelius Lietuvos plotus: Sei
nų, Trakų, Vilniaus, Švenčio
nių apskricius ir patį Vilnių. 
Demokratų Partijos visatinio 

seimo pirmininkas kalba apie 
civilizacijos jiegų pakilimą. 
Mes lietuviai tą jo šneką nega
lim kitaip snprasti, kaip tik
tai skaudžią mums, jam gal 
juokingą, ironiją arba pasity
čiojimą. Jug mes žinome, kad 
p. Wilsono sudarytoji Versai-
lles'e Tautų Sąjunga leido 
lenkams užimti tuos didelius 
Lietuvos plotus. 

Gal demokratu valdoma A-

Pirma tautinė amerikaniza-
vimo Konferencija Suv. Vals
tijose buvo laikyta Minneapo-
lis, Minn. gegužės antroj sa
vaitėj. Pribuvo 800 amerikani-
zavimo darbininkų iš visų da
lių Suv. Valstijų. Kalbant apie 
darbą, prof. Albert E. Jenb, 
pirmininkas Amerikos ameri-
kąnizavimo Tarybos išdėstė 
tikslus konferencijos ir atei
ties problemas. 

Legislaturos dvylikos vals
tijų suprato reikalingumą a-
merikanizavimo darbo ir ap
rūpino įstatymus. Amerikani-
zavimo savaitė buvo laikyta 
Suv. Valstijose nuo gegužės 
29 d. lig birželio 1 d. 

žo savo žodį, kalba Cuinm- i merika tam europiečių milita-
ings, tegu Suvienytų Valstijų rįstų darbui nepritarė. Bet ta 
Senatas tampa apgaviku, bet p. Cummings'0'giriamoji val-
nei prezidentas Wilsonas, nei džia sudraudė National Catho-
Demokratų Partija nelaužys ĮJC Welfare Couneil, kad ne-
žodžio." įsiustų keliolikos merginų bu-

grazu Visa tat yra labai 
kalboje, bet mųs, lietuviškų lai 
kraštininkų. džiaugsmas nuo 
gražių kalbų nekyla?" Ir mes 
ir visas pasaulis senai žino
me, kad Wilsonas, yra nepap
rastai iškalbus žmogus. De
mokratų Partija turi ir dau
giau iškalbingų vyrų. Pono 
H. S. Cummings 'o •prakalba 
taip-gi galima pasidžiaugti. 
Bet mes vaikai tų mažųjų tau
tų, apie kurias galingi ameri-

zuotas darbas ėjo ir eina le
galiu kebu. Jis paduoda rei
kalavimus demokratams. Ir 
nuo demokratų prigulės toles
nis darbo veikimas. 

Jei demokratai prijaus or
ganizuotam darbui, priims rei
kalavimus, tuomet tas darbas 
veiks išvien su demokratų pa
rtija. Bet jei ne, tuomet orga
nizuotas darbas skils pusiau. 
Viena dalis persimes radika-
lizman, kita — steigs nauji) 
politikinę partiją. 

Toks darbo suskilimas gali 
daug bloga padaryti šaliai. 

Kunigai ir Lynch. 

nioje buvo keletas šimtų žmo
nių. Jai sustojus pas stulpą, 
prie kurio norėjo vieną negrą 
pakarti, kunigas "VV. J. Po-
wers, vietinės katalikų kated
ros klebonas,-pats užlipo ant to 
stulpo ir garsiai tarė: "Žmo
nes! jus nežinote, ar kalti yra 
tie žmonės ar ne. Padaryto
ji niekšystė, tiesa, yra bjau
rių bjauriausia, bet tam yra 
teismas, kad kaltininkus baus
tų; tegu jis savo priedermę 
išpildo. Ir Dievo vardu, ir 
Bažnyčios, kuriai tarnauju, 
vardu sakau, liaukitės." 

Kun. P. J. Maloney,Gero
jo Ganytojo bažnyčios rek
torius, padėjo kun. Pouers'ui 
stabdinti minią. Bet minia ne
klausė nei proto, nei teisy
bės, nei sąžinės: tris negrus 
pakorė be teismo. 

Visi Duluth'o išmintingieji 
gyventojai garbina dviejų kr. 
talikų kunigų drąsą ir pas
tangas snstabdinti barbarišL*.. 
įprotį. Vietinis protestantų e-
raskopalų dvasiškis Dr. A.' W. 
Ryan išleido viešą pagyrimą 
dviem katalikų kunigam, ku
riame rašo: "Garbė Kymo Ka
talikų Kunigam KlirilHHIU 

N epei f f nai mieste Dulutli 
Minu. minia išlaužė kalėjimo 
duris ir vedė tris negrus pa-j drįso stoti prieš įšėlusią mi 
karti, nelaukdama teismo. Mi-'nią ir bandė ją sustabdyti." 

rį į Lietuvą gelbėti tos šalie? 
varguolius ir pusalkius vaike
lius. 

Politikai ir mes. 
Didieji didelių .tautų politi

kai Republikonai ir Demokra
tai susirenka, didelius seimus 
daro, labai iškalbingas prakal 
bas laiko. Tuomtarpu jie są
žiningai palaiko bendriją su 
Anglija, kuri kraujais apteio 
mažą Airių žemę, jie kalba a-
pie mažųjų tautų laisvę, ku
rių vardo nenori paminėti, ir 
užtaria tuos, kurie joms duo
nos kąsnio pavydi. 

Jie iš augšto žiuri i mus. 
Būdami turtingesni, jie skat-
tosi ėsą protingesni ir d<-res
ni už mus ir dėlto nekartą 
mus paniekina. Kerštas mums 
bruka į širdį pagiežos jaus
mus. Daugelis mūsiškių paklau 
sė to velniško balso ir per-
versmės veikėjais tapo. Bet 
velnias turi bernų gana ir be 
mųs. Nedaug jiegų teturėda
mi taupinkime jas statymo, ne 
griovimo darbui. 

Tie, kurie giria Versailles'e 
padarytą Tautų Sąjungą neži
no kokią skriaudą jie mums 
daro. Atleiskime nežinantiems. 
Skaudų ir sunkų darbą dirb
dami nepameskime viltie?. Be 
jos darbas nesiseks. Viltis 
mums sako, kad Amerika su
sipras. Ji pairas tą k3s yra 
bendra Republikonų ir Demo
kratų partijoje apie Tautų 
Sąjungą, būtent kad ji yra! 
reikalinga karėms sustandinti. 
Pasilaikius gerąją boudrnjąj 
dalį Amerika ifeies utilitari-'.-: 
roą iš dabartinės Tautų Sąjun-į 
gos. Tada pritarsiiW jai ir 
nips. Tada pasidžiaugs ir r: 

PIEMA TAtTTINĖ AMEPJ 
RrKONIZAVTMO KONFE 

RENCUA. 
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KAPITALAS 
$200,000.00 

i 
PERVmšIS 
$25,000.00 

S "i >!• 
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TEISMUS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsimt jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio: nekuria 
dalykai mažiau nesru wholesale 
kaino*. 

Vyru ir jauna vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt>ng 
ir kitokio styliaus $32.50 Iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.5$, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $*5. Melinns v.i- I 
nos siūtai po $35 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir augliau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Spcci.iaUs nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo ', 
Europa. * 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis iki ( vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

1 - s 

Dr. P. F. ZA1IYS 
Lietuvis Dentistas 

lOSei So, Mk-liisan. Avmue 
iininr m. 

TKLASTIOS: • M » vakare. 

Temykite Lietuviai! 
Visiems žinoma, kad UN1VERSAL STATK ; ; . \ X K A >:.. UavaJ 

Lietuviška, Valstybinė Banką, kuri visada remia Tautos ir Vals
tybės reikalus ir kaipo tokia Lietuviu įstaiga širdingai kviečia 
visus Lietuvius—Amerikiečius užmegsti ir palaikyti ryšius -su 
A:uo;:ii Banku, nes i;.ink:u r.mii-si pur_iiK.,;<:si<jj v J o u-j >ra atda
rus vakarą.s du syk sava:tėje žmonių -udėli pinigai yra kuoptt-
niausiai apsaugoti didžiu kapitalu ir sumaniu ved;n:u bankinių 
reikalų patyrusių valdininkų ir direktorių. 

Jeigu mes nereirfsiaie savo Tautos ir viens kitą, taj svetimi tik
tai naudosis is rruisnj ir vilios mus pas save visokiais daug pri
žadančiais apgarsinimais, kurie mušu vardo kaipo Lietnvin VarU^ 
nepakels. Todėl visi Lietuviai remkne savo teisingąĮ įstaisas ir 
Vaistais paty>. o no >\(tinai iiautlukitės. * 

DABAR YRA LAIKAS 
Nuo 1 Liepas nesugadinus nuošimčio PEIRKELTI SAVO 

l'INK.l S I saugų ir stipry liauką. • 
Pridnokile sav Bankine knygute, kurios Cliieagos arba kito 

miesto bankos. Kurį jus įieužiranėdina arba norą junas paranki 
— mes sukolektuosiia ir perk eisim visus pinigus >u nuošimčiais 

UNIVERSAL STATE BANK 
(Under State Government Supervision) 

DIDŽIAISIA IK STIPRIAISLA METI VIV FTXAuVSINĖ INS-
T.AIGA \1SCME AMERIKOJE 

Po valdžios užžiura 

Banko Turtas Virš $ 2 , 4 9 0 , 0 0 0 . 0 0 
1917, Kovo 3 (Dienoje Atidarymo).. $16,754.95 
J9I9, Sausio 1 . . . . . . . . : 941,689.40 
1926, Sausio 1 1,625,997.43 
1920 Biržefio 30 ' 2,121,595.33 

šiame Banke padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno 
pareikalavimo su S-čiu įuiošinuių. . 

Siųskite pimgus ir važiuokite i Lietuva per šia Didžiausia A-
merikoje Lietuviu Agentūrą. 

Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai 
Banko skyriai: Totipkiimo. Komercijos. Paskolos, Apdrandos 

nuo ugnies. Pinigi.i ir šipkareių siuntimo. 

IŠMAINOME kitu saliu pinigus pagal dienos kursą. 
BAXKO VALDYBA: 

JOM ph J. Elias, President 
Waa. M. Antonisea, Vice-Pres. 

and Cashier 
Jos. i. Krasovrski, Vice-Pres.. 
Stasys V..Valaiuliauskas. Ass't. 

Cashier 

BAXKIX*2> VALANDOS: 
Panedėliais, Seredomis, .Ketver-
gais ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. 
išryto iki 5 vai. po pietų. 
VAKARAIS: L'tarninkais ir Su
batomis nuo 9 vai. išryto iki 
S:30 vai. vakare. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED STREET CHICAG0, ILL 

Kampas 33-čios gatvės. 

Telephooe: Tards 6*92 

DR. S. NAMELIS 
LIETU VIS 

GYDYTOJAS m CHmiKGAS 
Otiant ir O/vaalmo *rtet» 
S3SS So. Halsted Stt. 

Ant Viršaus l nivorsal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo? 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefoną* Tardą SM4 

A«KA 
A.SH0SH0 

Turtu patyrimą 
moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu Hgone fir kndl-

41 k} laike ligoa. 

S255 So. Halsted St.. CbJoago. IU. 

1Z Išmok Gera Amatą, Ui-

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgsa Street 

cmcAoo, axnoB 
lo le foau Tards 50SS 

Valandos: — 8 Iki 11 1» ryto: 
S po pieta; Iki 9 vak. Nedėlio
mis nuo 5 Iki 8 vak vakar*. 

Dr. M. T. STRIKOl/IS 
LIETUVIS ,»> 

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

(47 ir Wood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
S:30 iki S:30 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160 
Res. 2914 W. 43rd Stroet 

Tcl. McKinloy 263 

j dirbk $35 iki $75 Savaitė) 
Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge-
riatiST&s amatas, 
mes išmokiname 
i keletą "savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nanties. Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTEK SCHOOL 
190 N. State Str. 

Kampas T.akr str. ant 4tu luitu. 

~ » 

m 
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K-

•i! 
Resid. 1139 Independenee Blvd. 

Telefonas Van Buren 294 

DU A. U O T U , 
Ir eMrorgaa gydytoja* 

SpecUalistas Moteriška, Vyrlsk, 
Valkų Ir visu chrontškų Ugu 

Onsas: SS54 So, Halsted SC, Ctaicaro 
Telefonas Drover 999S i 

VALANDAS: 19—11 vyto S - S pc 
pietų 7—8 vak. ffedeHomla «v—i j i. 

Telefonas Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAR 

SS31 S. Halsted Str. 
Chicago. IU. 

VAT.ANTV1S: 9—1« A. \t 
1—5: 7—8 P. M. 

. . g 

DR. J. SHIN6LMAN 
Gydytoja* » Ckirurgas 
Ofisas 4930 W. 18 St 

49 Ooart 
Res. 1SS9 W. 49 Av 

Telefoną* Cicere IM< 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIKTU VSkAI 
• * . 
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ERNESTWEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood SU. 
Mes duodante flvlg-jba* atempti 

Ketvertais i Snbatomis, 
Dideliame pasirinkime gansami. 

Visokie rnater.je'«\. vaikami drana 
Kai , M«b«p ir }»*• •.--•. 

TeL Drover 7#4X 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 8 vak. 
Soredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4719 SO. ASHLAND AVENVE 
aru 47-tos Gatvėm 

OR. G. M. GLASER 
i 

I 
Praktikuoja 98 metai * 

Ofisas 3148 So. Morgan St. ! 
Kertė S2-ro St., Chicago, IU. ( 

SPECIJAUSTAS • 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro- J 

niskų ligų. 1 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto J 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan- J 
da vakare. j 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet j 
Telefonas YaHs «S7 f .1 

K • •!* 

Piuksnos 
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Penktadienio hepos '1 1920 D R A U G A S 
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C H I C A G O J E . j! LIETUVIAI AMERIKOJE 

: 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Penktadienis, Hepos 2 d, 
šv. P. Marijos Aplankymas. 
Šeštadienis, liepos 3 d., 
Šv. Ireniejus. 

ĮŽIŪRIMAS MILŽINIŠKAS 
UŽ CUKRŲ PELNAS. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

BALTIMORE. MD. 

Daromi nuodugniausi tar 
dymai. 

\ 
Iš Anglijos per Kanadą Chi-

eagon atvežama keli milijonai 
svarų kubinio cukraus. Pirk
liai sako, kad ią cukrų krau
tuvininkams jie parduosią po 
20' centus svarui. Vadinasi, jie 
patys brangiai mokėję cukrui. 

Bet kožkaip federadio pro
kuroro agentų sužinota, kad 
tie pirkliai cukrui nebrangiai 
mokėję, tik po 9e. svarui. Va
dinasi, už cukrų jie nori pa
imti kuone trigubą kainą. 

Tai butų milžiniškas ir did
žiai bausmingas toks pelnas. 

Distrikto prokuroras Įsakė 
pravesti nuodugniausius tar
dymus. Ir jei bus šnekta ima
mas toks pelnas, didžpelniai 
kuoveikiaus atsidurs apskus
tųjų suolan. 

Nes tai butu hgšiol negir
dėtas daiktas taip baisiai plė
šti žmones. 

Chicagojė ir Illinois valsti
joje norima atgaivinti "fair 
price" komisiją, kuri nieko 
neveikė nuturėdama komisijo-
nieriaus pirmininko. Manoma, 
jog čia bus paskirtas koks 
naujas komisijonierius ir iš-
naujo bus skelbiamaos Įvairių 
daiktų "fair^ kainos. 

Birželio 24 d. Alumnų 1-nia 
kuopa buvo Įrengus nepapras
ta vakarėli su programa. 

Visųpirma gražiai pakalbėjo 
kler. J. Skrypka. Jis aluni-
nams išreiškė daug gražių 
minčių. 

Solo ant smuiko grojo ahmi-
nas M. Petrošius. Jam pijanu 
pritarė pijanistė p-lė J. Skin-
deraitė. Du sykiu iššauktas bu
vo atkarti. Paskui solo "Leis
kit į tėvynę" dainavo p-lė Z. 
Jurgaičiutė. Jai smuiku prita
rė p. Petrošius ir pijanu p-lė 
Skinderaitė.Iššflukta antru syk 
padainavo "Pamylėjau va
kar. "' Labai gražiai išėjo. 

Ant galo kalbėjo mūsų my
limas dvasios vadovas kun. N. 
Pakalnis. Jo ,kalba buvo rim
ta. Ragino kiekvieną nei vie
nos valandėlėm nepraleisti vel
tai, bet mokinties. 

Po kalbos p-lė Z. Pukelaitė, 
vardu alumnų kuopos, gražią 
dovanėlę įteikė p-lei Z. Bajo-
rinutei, ir tapo priimti į A-
lamnų ketvirtą laipsnį, trys 
jaunuoliai: Z. Bajorinutė, J. 
Jesulaitis ir J. Janusonas. 

Po programos linksmai žais
ta. 

CARDINBLLA ffTOAJBSTAS 
MIRIOP. 

RED. ATSAKYMAI 

J. M. p. V. J . Damašui 
Chkago, Ifl. Norėtame, kad 
Muzejaus reikale Tamista at-
eitum pasišnekėti į redakciją 
prieš dėsiant laikraštin Tami -
t©« atsiliepimą į visuomenę. 

Paliuosuotas 
Oarvilk. 

Kriminaliam teisme pasmer
ktas miriop Salvaiore Cardi-
nella, kurs apkaltinta? nužu
dyme saliunininko Andreir P. 
Bowinan. 

Cardinella pats nenužudė 
saliunininko. Bet tą atliko jo 
gauja, kurios jis buv0 vadn 
ir su kuriąją jis pats supona
vo apiplėšti saliuną. Ir plėši
mo metu nužudytas tas žmo
gus. 

Cardinelh buvo, mokytojas 
nepriauglių piktadariauti. 

Teismo paliuosuotas žmog-
žudis Carville, kurs vienam 
saliune, 3435 Wallace gat , nu
žudė Jos, Hnrley. Pastarojo 
lavonas atrastas ant rytojau* 
tuščiam lote netolies saliuno. 

Nežinia, kokios aplinkybės 
prisidėjo jį paliuosuoti. 

Unijos agentas Jakubowski, 
kur? nužudė darbininką 0 ' -
Reilly, teismo nubaustas 25 
metams kalėjimo. 

I. 
SVARBU KOBTHSIDIE-

ftTAlffg 

Pelnyčio j , liepos 2 dieną, 
Šv. Mykolo Ark. parapijos 
svetainėje įvyks svarbios pra
kalbos. Kalbės visiems žino
mas studentas A. Račkus. Už
tai nei vienas nepraleiskite 
progos. Išgirsite daug naudin
ga dalykų. Prakalbos prasidės 
po pamaldų, apie 9-tf valandą 
vakare. Įžanga veltui. Visus 
kviečia 

Rengėjai. 

Čia lankėsi gerb. kun. V. Mi
ronas ir laikė prakalbas. Jį* 
yra tikras auksaburnis. Taip 
vaizdžiai nupasakojo Lietuvos 
padėtį, kad klausantieji, kaip 
veidrodyje, ją matė ir jautė. 
Tik gaila, kad daugelis lalti-
ųioriškių nežinojo, jog čia kal
bės gerb. svečias. Mat tik iš 
sakyklos buvo paskelbi U, u 
plakatų nebuvo atspausdinta. 

Aukų surinkta 90 dol. 

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

• A. Seimo. 

— Kaip-gi atrodo Ch;caga? 
— paklausiau vieno sugrįžusio 
delegato. 

— Labai prastai, — gauiiu 
atsakymą. 

— Kaip tai! nustebęs klau
siu." Ten gyvena daugiausia 
lietuvių. Daugiau negu by ko
kiame pasaulio mieste. Ten iš 
leidžiama laikraščiai, knygos, 
kurie neša šviesą po visą A-
meriką. Ten gyvena pati mūsų 
šviesuomenė, kuri rengia pra
kalbas, paskaitas ir t. t. Norė
jau ir aš važiuoti į Chicagfe ir 
tuo pasinaudoti. 

— Veli, gal ten tas 
ir yra veikiama, bet 
kad žmonės surūgę, apsi
leidę, ne laikraščių, matyt, ne
skaito. Štai kadir per seimo 
vakarus: atėjo po penkiolika 
moterėlių — nė kokio g\$umo. 
Net ir tie nežinojo apie seimą, 
kurie priešais Šv. Jurgio baž
nyčią gyvena. Tai ne Baltimo-
re. Girdi, jei ką rengiamo ar
ba darome, tai visi einam, visi 
dirbam, svečius priimam, vai-
šinam. 

Bet ne viskas peiktina. Su 
vienu žmogum nuvažiavau j 
Šv. Kazimiero Vienuolyną - -
pasakoja toliau delegatas. — 
Ten tai puiku. Seserys Kasi-
merietės maloniai mus priė
mė, po visus kambarius-išva
džiojo, išrodė. Pačios darže 
dirba, su matikais kaupia šla-
vinėje. Visur švaru. Malonu, j 
Mergaitės taip gražiai išauk-į 
lėtos, kad net malonu į jas žiū
rėti. Gaila, kad mano dukterys 

Pirmutinis jų darbas mokinti 
ir auklėti. Tam jos pašvenčia 
visą savo laiką ir jiegas. 

PRANEŠIMAS. 

Del pabrangimo spaustuvės 
reikmėnę, o ypač popieros, 
"Draugo" prenumeratą pake
liame. 
Chicago(je ir Užsienyje: 

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

Suv. Valst. 
Metams $6.00 
Pusei Metu .3.00 

Pavieni numeriai po 3c. 

MŪRINIS NAMAS U! 
$8,500.08 

Baltu spaustu plitu namas. "2 
flatai, 5 ir 6 ruimai. Garu šildo
mas, 2, garinei pečių, 7 pėdų bei-
sementas. Kieto medžio padiagos. 
durys ir Vėliausios mados intaisi-
mai Toiletuose poreelenes padia
gos, sinkos, vanos, ir sienos. Gra
žioj apygardoj arti bulvar© ir 
Sherman parko 5520 S. Elizabetb 
St. 

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

ZOLP & BARČUS, 
4547 S. Hermitage Ave. 
Tel. Yards 145 Chicago, UI. 

LINKSMAS 
DIDELIS 

Rengiamas 

Liet. Darbininku Są-gos 20-tos Kp. 
Nedelioj, Liepos-July % 1920 

BERGMAN'S DARŽE 
: Riverside, 111. 

PRAŪŽIA 10-tą VALANDA RYTE. r 

Gerbiami, darbininkai ir darbininkės, mes dirbame prie įvairių užsiėmimų per 
ištisas savaites surukusiame mieste, o sulaukę nedėldienio, beabejo, važiuojame kur 
į laukus ant tyro oro praleisti laiką. Tai sulaukę 4 dienos Uepos visi važiuokime j 
darbininkų parengtą pikniką, kun visi sykiu galėsime linksmai praleisti laiką, ant 
tyro oro, prie linksmos muzikos. . Kviečia LIET. D. S. 20 KUOPA. 

j 

^ 

VASARNAMIAI ANT 
RAUDOS. 

I 

& 

M. 

Didelis Metinis P I K N I K A S 
Parengtas 

CHICAGOS LIETUVIŲ PAŠALPOS KLIUBO 

Panedelyj, Liepos 5, 1920 
NATIONAL DARŽE. Riverside, DL 

Pradžia 9 vai. iš ryto. 

. 

* 

Įžanga 30c. ypat&i 
Taipgi šir^inpai kviečiame visus jaunus ir senus ai silankyti ant mūsų didelio pikniko, nes bus vienas iš 

puikiausiu piknikų. Jaunieji prie geros muzikos galės i te gražiai pasišokti, o senesnieji tyro oro pakvie-
puoti. o m e s v isus svečius užganėdinsime. Kviečia KOMITETAS. 
P A S A R G A : Iš visu dalių miesto imkite bilia karas, iki 22-ros. nuo 22ros iki La Grange, o La Grangc 
iki pat daržui. 

EE 39 

Lietuvoje — 
jas seserims 
auklėti 

tuojau atidnocia 
Kazimierietėms 

L. D. S. Chicagos Apskr. 
kuopoms. 

UŽDRAUSTA PIKETUOTI. 

Teismas uždraudė piketuoti 
ties dirbtuve Merit Dress Co* 
154 West Monroe gat., strei
kininkams unijos Internatio
na! Ladies' Garmant Workers. 

Kompanijai "injunetion" iš
davė teisėjas MeGoorty. 

Praeitame susirinkime L. D. S. 
Cfe. Apskritis, iš priežasties ma
žumos atsilankiusių atstovų, nu
tarė sušaukti susirinkimą 2 d. lie
pos, 1S2G m.. Apveizdos Dievo 
parap. svet. (18-ta ir Union ave.) 
7:30 vai. vak. 

Šiame susirinkime turi dalyvau
ti visų kuopų j Veikiančiąją Ko
misiją išrinkti nariai. Bet jeigu 
jų nebūtų, tai kuopų valdybos lai 
užima vietą. 

Šisai susirinkimas bus svarbus 
rengsimės prie L. D. S. busiančio 
Seimo. 

.Valdyba, 

užbaigė delegatas. 
Ašara. 

Red. prierašas: Seserys, tie
sa, apdirba savo daržą, bet tai 
tik mažesnysis jų veikimas. 

valandą po pietų, Šv. Kryžiaus 
parapijos svet. Kviečiami yra visi 
nariai nusirinkti, nes yra svarbus 
susirinkimas. Daug turime ap 
svarstyti dr-jos reikalų. Taip-pa? 
privalo užsimokėti už mirusius 
draugus pomirtines. 

Su Pagarba, 

Kurie rengėtės unt ilgesnio 
laiko praleisti pasilsio (vaka-
ei jų) dienas, o lab jausią šei
mynos, tai galite gauti pui
kių vasarnamių (Cottages) 
arba pavienių, kambarių ant 
jau senai Lietuviams žinomos 
(Leraont^ Resort Farmos, So
dus, Mich.) 

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

Norite platesnių žinių, mel
džiu rašyti pas 

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

Sodus, Michigan, 

PAIEŠKOJIMAI 
• 

Paieškau brolio Zigroonto Stan-
bergo, paeina Suvalkų redybos, Ma
r i jampolės apskričio, Šunskų valšė-
Makoles ka imo, išvažiavo iš Lietu
vos 1920, paskut inia is laikais gyvenu 
Clevelande, Ohio. K a s apie ji žino
tų arba j is pat s lai ats išaukia j 

KAUJJATAVIČIUS. 
Vokiška ga tvė . A. J. arba ttoisoca-
la s tot ies Viršininkai . 

Z I G M O N T I I S T E . V B E R G I I . 

Š£ 

Paieškau bučeriaus mokanč io lietu
viškai ir lenkiškai . Ats išaukite: 

A . S. 
12300 S. E m c r a l d Ave. 

J l i e s t Pulimaii . IU. 
Te le fonas F u l l m a n 39»o. 

T > : : _ : » . l 
X tlllllUMlB.a.>. 

J. Lt,7:»Myam, Prot. Rast. 
4645 So. Wood St. 

IŠ T0WN OF LAKE 

Šv. Cecirjos giedorių draugijos 
jvyks mėnesinis susirinkimas lie
pos 2 d. bažnytinėj svetainėje, 8 

••vai. vak. 
Malonėsite skaitlinei piedoriai 

susirinkti, r.ts turimo daug svar
bių pranešimų ir pakalbėti apie 
ateinanti išvažiavimą. 

Vaklt/bj.. 

A PCTItATIS S FABIJONAS 

A T E T R A T I S & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL ESTATE INSJRANCE 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
s P*>duod» L»i¥0*orT»I 

31«9 So KiKted S»reei. ChieaKO IIKaon 
TlUtCHONC BOULfV»»0 S U . 

Pusmetinis susirinkimas dr-jos 
Šv. Agotos Moterų ir Panų bus 
nedėhoj, 4 d. liepos, 1920 m., 2 

I valandą po pietų. Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje (4&-tos ir 
Wocd gatvių). Visos narės malo
nėkite nusirinkti, nes yra labai 
svarbia reikalų aptarti. 

Yaldybi. 

AXT P A R D A V I M O 
Grosernė, peroj vietoj . Pr iežast i s par
davimo savininkas važiuoja j mainas. 
4544 S. P a u l i n į Str. Chicago , III. 

PARSIDUODA 
2 Automobiiai: v ienas 5 sėdynių, an
tras mažas t rokas, geras prie mažo 
biznio, abndu g^eram s tevyj . Galima 
niit^'ti v s k s r s i s niro 6 iki 10 TBlt^r*. 
S12« S. l « w e Ave. c 

A n t 3 -r i» fnbę. 

- ' • ' • • — B 

P A R S I D I O D A A U T O M O B n ^ l S. 
1916 5 passensrer naujas s t o s a s nau
ji .tajeriai.. pi.ęriaosias v i sam mieste 
M75.00. ' 
1543 W. Wth Str. 

P l ione Yards "125 

T. 

R E I K A L I N G A S 
Geras ir tcisinjras žmosrus prisidėti 
prie gerai a p m o k a m o biznio. Savi- ! 
n inkas Savin inkas biznio nori eiti j j 
dicresnj biznį aš v ienas negalėdamas Į 
atpirkti , re ikalauju teis ingo pusininko 
aš gerai suprantu tą bizni pusininkas i 
Rali būti visai prastas darbininkas, į 
p inigų turi turėti mažiausia %880.00. j 

Kre ipki tės pas : 
T. A. B . 

2745 W. 48rd Str. ' C h k a g o . IU. j 
Valandos nuo S iki »:30 vakare 

W O M E X A N D GIRLS for light, 
^ i e a n •vrork. P e r m a n c n t position. 
Learners start at 115. week. Expe-
rinced bindery girls n»ake JJ0.90 per 
week. 

Entrance , Door 68. 
F . < urn-o C«^ 4»1 B . GmiMl ave. 

i * 

», ». 10). 

RKIKALINGI LEIBERIAI 
Hera alga ir bonus. Atsišau
kite: 

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden Ave, 

22nd ir Crawford Ave. 

Draugija Šv. Vincento Ferereu 
i laikys savo pusmetini susi ris i-

Rubsiuvių unijas 269 skvrio 
pusmetinis susirinkimai bus pėt-
nyčioj. liepos 2 d.. 1920 m., unijos 
salėj, 1564 N. Robey j*r., 7:30 va
kare. 

PASARGA: Susirinkimai bus 
tik vieną sykį pirmą pėtnycią 
mėnesyj. Nariai būtinai kviečiami 
į šį susirinkimą. Bus daug svar
bių reikalu. 

F. Juozapavičia, 
1547 X. Wood St. 

Automobiliai 
parsiduoda nauji ir 

vartoti. 
Cmrh arba aat B w i o k e j i w o 

1918 "Nash'' T p * * e n g e r 
1818 "Overland" 6 passenger 

mod** 98 
1918 "Studclvaker" 7 passeng. 
181S "H.ivnes" 5 passentrer ir 
kitokiu iMirbitliŲ. V:;!i geram 
s tovy / kaip nauji. P r e k ė s nuo 
$400.80 ir augSclau, 

• l A N I S A l S K A S to- VIZGIRDA 

(M 45 S. U > s t * r n Ave. 
Atdara diena (r vakare A i 

t vaL 

K - r ^ ~~x 

Karaimą Tucev iė ienė iŠ Kauno 
mies to (Vytaut prosp. No. 15) iSe-
ko s a r o dukters Onos Biel inckiencės , 
gyvenus ios Rochester, N. T. North 
Str. 384 U. S. Amerika. 

PraSau kitų laikraSčių perspaus
dinti. 

Su t ikra pagarba. 
Karaimą TucCTiht-cne. 

. Kaunas , 
r.* Vytanto pro-p. N o . 15. 

Lietuva. 

y 

Pirmas Milžiniškas 

PIKNIKAS 
Parengtas 

LIET. PILIEČIŲ DARB. PAŠELP. KLIUBO 

Ned. Liepos 4,1920 
NATIONAL DARŽE 

RIVERSIDE, ILL 

Pradžia 9 vaL ryte 

Šiuomi kviečiame visus atsilankyti j mūsų piknikg, 
kaip jaunus taip ir šonus, o busite pilnai užganėdinti. 

i^viecia visus 

KOMITETAS. 

PASTABA: Važiuojanti j pikniką, imkite 22ros ka : 

aus ir važiuokite iki La Grange, o La Grange iki daržui 

OR. CHARLES SEGAL į 
Perkėlė savo oflsa po nnm. | 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas d/iovii. moterų ir vy-

Valandos nuo 10 iki 12 Išryto; nuo 
Z iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Xedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drcic l 2880 

Y. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty*: 

29 South La Salle Street 
Kamhari* S34 

Tel. Central C3SO 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel, Vardj 4«81 

Klpnybčs, paeioftučios nw> p»rsidirbiRio, pailsimo, ?an»ria ir raumenų 
tsstisgimo, skausmu strėnose, m greitai prafeilinamor.. vartojant 

PAIN-£XPELL£BI 
"Draiiz i i R ^ k a k " 

S*hnyno*, kurk** karta daiitiojo jo veikianži^ jiegą, daogians be jo tieapsieiua. 
Tr» tik viena* Pata*Exn«ll«ri8 ir del josu »p«angojiaio, j i s yra paženklinta* 
rautu vaizbaže&kliu 

fa A N O H O R (Įk.aras) J> 
Jeign *nt p«*elio n?r* vair.ho^Miklio ikaro, tai jis nčra tikras ir jus tokio 

neimki to. Viaoae aptiekose po ;{»e,. ir 70c. Taipgi galima gauti pas iSdtrbcjua: 
F . A D . RICHTER & CO., 3 2 6 - 3 * 0 B r o « l w a y , N e w Yark 

/ 

/ 
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KAIP LAIKA 
Del 

• 

" . . . • 

Dar ne per vėlu! Kaip tik į laiką gauti geriausią drabužių 
"pirkinį" visoj Chicagoj! Tiesiai iš mūsų didžiųjų kriaučių šapų 
- vakar mes gavome didžiausią lotą vasarinių siutų, kurių jųs dar 
nematete.-O verte-apie tai nėra ką kalbėti! 

Palm Bearti Siutai už kuriuos mokėsi $15 atrodys kaip $30 
Plonos Vilnos Siutai už kuriuos mokėsi $25 atrodys kaip $50 
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ga atidarytu akys ant šio DIDELIES VERTES išpardavimo šiu 1920 metu! Ką-gi bedarysi — nors beliko tiktai 3 dienos prieš švente. 
Ateik anksti! Pasirink geriausius drabužius! Extra klerkai jums patarnaus — extra kriaučiai kurie jums padarys reikalingas pataisas 
— ir užtektinai siutu aprėdyti 5,000 vyru po $15 ar $25 tarpe šios dienos ir subatos vakaro! x 

Gvarant. tikri $25 Palm Beach 
Siutai, Mohairs, Cool Cloths 

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

Kasžin kiek tūkstančiu vyru Chicagoj pasiti
kėdami garsinamu balsu "Išpardavimas — 
Išpardavimas." -

— pasiskubino prie šaukamojo išpardavimo, 

— tikėdami, laukdami pamatyti kas buvo 
jiems prižadėta, 

— o paskui sugrįždavo tuščiomis rankomis — 
be jokios vilties. Kasžin — kiek? 

Ypačiai tiems vyrams mes užjaučiame kad 
jie tapo apviltais. 

Mes sakome ta iš patyrimo kad labai daug 
vyru sugrjže nuo tokiu išpardavimu daugiau 
tiesiai kreipiasi j mušu krautuvės kurios ran
dasi ant antrųjų lubų ir visados lieka užganė
dintais su mušu gYaiancija geros VERTES 
drabužiu. 

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

1. Masu krautuvės randasi ant Antrųjų 
Lubų. 

o K . i * i m cro nn .i 
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randos. 

3. Mes turime didelias kriaučių šapas. 

4. Paprastos krautuvės — be jokiu pa-
gražinimu. 

5. Cash business — nėra kredito pralai
mėjimu. 

Bcdustve Ctothiers ln!beWortd 

N.W.Cor. State and Jackson 




