
“DRAUGAS”
□M tae ........ . n*

Moaika ......................... ............
4* MKW»-**T\WIM 8 a oorv

DHAl(i.W CKL, Ine,
inoo vr. uit st, uu<«*o, tmuota.
---------------------- -- ---------------- --------------------------- u

1

LITHUANIAN DAILY FR1END

«■

SECOND EOITION

ANTROJI LAIDU

l*ubll.»hrd and dl-tributrO nadrr pcrmll (Mo, 4M), anibovianl bj tbe Art ut Ortubrr a, H17, «x> 71 Is at the I\»«t OtHor of Ctik**o. IU. fl, tbe nnlrr of tlie f*rr<4<>r»<. A. R. Htirtnon. l\»tmaMrr fSencml.

KAINA Q CENTAI
PRICB ° CENTS

g- CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, LIEPOS (JULY) 23 D., 1920 M.
EMTKRMD AS BECX>XD-CI.AMS MATTKR MARCH 81, 1111, AT lUKMv. ILJ.INOLS UMDKR THE ACT OF MARCH 8. l«l. METAI-VOL V. No. 173

Išnaujo Užsiliepsnos
Visa Europa I

T a

Nes Talkininkai Nusprendžia 
Gelbėti Lenkams

PRANCŪZŲ IR ANGLŲ MI 
SIJOS LENKIJON.

Talkininkai gaminasi ginti 
lenkus.

DotseviKų Kariuomene 
Paėmė Gardiną

ANGLIJOJE PAKILĘ 
RIMAVIMAI.

NE LENKTYNES DĖL DAN- 
ZIGO.

Nes Europa ir vėl gali 
lukti kraujuose.

Gali but bloga ir talkininkams

Londonas, liepos 23. — Iš 
aninisterio pirmininko IJoyd 
George išvedžiojimų paris- 
mente apie Ijenkijos vargus 
ir talkininkų pagcllią lenkams 
vietos Inikraščiai supranta, 
jog Europoje gali pakilti nau
ja didelė kari*.

Vyriausybės atstovai tvirti
na, jog šiandie nesama reika
lo kalbėti apie didelį militari- 
ių veikimų. Bet jei bolševi
kai grūmotų Lenkijos nepri- 
klausomylM'i, tuomet viskas gn- 
liinn. *

Saku, talkininkai išpradžiu 
taip elgsis, idant neduoti už
siliepsnoti dideliam karės 
gaisrui. Bet jei tas neduotų 
pasekmių, tuomet gali but vi
saip.

Talkininku žygiai.

šiandie talkininkų plenni 
apribuojnmi tokiais žygiais 
prieš bolševikus: padidinti 
IJokndų Rusijos. Ijcukams 
pristatyti oficierų, karėš me
džiagos, ginklų, amunicijos ir 
pinigų.'Pagalinus stipriai j>a 
remti gen. Wrangelj ir kitus 
|>ri<*šls>y*evikinius rudus įvai
riose Rusijos dalyse.

Manoma, kad tuo keliu bus 
galima palenkti Imlševikiis 
prie susipratimo. Tad Imtų 
išvengta didelės karės.

Podraug Anglija atsisako 
tolinus tarties su lulševikais 
prekybos klausime.

BOLŠEVIKAI JAU G AE
DINE. 1

- - - ■

Jie atmušami rytinei Galicijoj

V aria va Jiepos 23. — Len* 
.kai vakar ofirijaliai pa&dbė, 
kad Imlševikai paėmė miestų 
Gardiną, katrą lenkai gynė vi* 
riomifl gulimomis sakomis.

Bet rytinėj Galicijoj lenkai 
bolievikus atgal atbloškė- Te
nai keli stipryn bolševikų bū
riai buvo perėjo npę Zbne*. 
Lenkai pakilę konfratakon ir 
joo« nustūmę atgal prr upę.

Paimant Gardiną, lenkui bu
vo išmušę bolševikus iš šum- 
rinių miesto tvirtumų. Bet bol

ševikams atėjusi pmrelha. Pa
kelta kontrataka prieš lenkus. 
Šitie turėjo Ijėgti pietų l’nk.

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S-).

*

MASKVA NORI GREITOS | MATYT. ARKIVYSKUPAS. 
TAIKOS. NEBUS ĮLEISTAS AIRIJON

.Bolševikų armija reikalinga Sako. Londonui jis pavojingas,
turkams.

• MII
Konstantmojjolis, liepos 22.

— Mnstapba Kernai paša An- 
goroj oficijalini paskelbė, jog 
jis laukiąs ateinant bolševikų 
kariuomenės pagelbėti išvyti 
graikus iš Anatolijos.

.lis jau puškeli** neprielan
kų atainešimų į Armėniją. Ju 

. tikslas užtikrinti Indseviku kn- 
liUUĮUeUVjCbv UnivUo pavujuUA 
pereiti Armėnijos teritorijo
mis. Be to, jis j ra šalininkas 
snsianrinti Armėnijos rulic- 
žius.

Iš Georgios ir Armėnijos čia 
atkeliavusieji armėnai [rnsako- 
ja, jog tenai liolševikų smar
kesnis veikimas priguli nuo io. 
kaip jie veikiai sus[m*s ajisi- 
dirbti su lenkais.

Visgi, kaip Georgia, taip 
Armėnija laikinai via apsau
gotos. Bet Armėnija taip grei
tai pavirs bolševikinė, kaip 
greitai ten pasirodys Imlševi- 
kų kariuomenė. Nes ir šian
die jau Armėnijos kariuome
nė linksta prie holševiklzmo.

Kova dėl Indijos.

Čia niekas neabejoja, kad 
kaip veik liolševikat įvykins 
taiką su lenkais, tuojaus stip- 
riansias savo' spėkas pasuks 
prieš Anglijos reikalus Mažo
joj Azijoj ir Indijoj.

Maskvoje M*nai prijmžinta, 
jog tikrinusias ir didžiausias 
bolševikų priflMnlnkas yrn 
Izindonns, Tad bolševikai [mi
sis prieš Indiją ir ti»> keliu 
atliks du daiktu: pa<!arys 
daug vargo Anglijni ir pa
gelbės islamizmui.

Autab<* Kernai jmišu statydi
na “aerodromų,” padirislintų 
Italijoje. Ta orlaivių stotis jrn- 
voffta prižiūrėti vokiečių lakū
nui.

Pusakojamn, jog Kernai pn- 
ša Mesopotamijos gyvento
jams padalina savo dalį ka
rės medžiagos. Tos medžiagos
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EKunigu Seimas
A. L. R. K. Kunigų S-gos Metinis ir Visuotinas Seimas

bus šįmet liepos 28 ir 29 d.
Pittsburgh, Pa.

=
Londonas, liepos 23. — An

glijos vyriansvhė aptaria klau
simų, kas jai padaryti su Aus
tralijos Arkivyskupu .Mannix, 
kurs Nt*xv Yorke pagarsėjo su 
kalbomis prieš Angliją, ir kurs 
nori keliauti Airijon.

Arkivyskupas Mnnnix skai
tosi Britanijos pavaldinis ir 
kaipo toksai negali but sulai-j 
Kjtas uuu kvituvjiuu Ąirxjųa.| 
Sulig Anglijos įstatymų, niml 
tokios kelionės gsi’i Imt sutai
komi tik kriminalistai.

Brt Anglija po ranka turi 
nepaprastuosius apsiginlmo [.«-1 
tatyiuus, katrie ypn<* [Niiivria 
Airiją. Tad ir manoma, kadi 
yvriausybė pasinmidos tais v- 
patingnis įstatymais ir neleis1 
garbingam vyrui aplankyti sa
vo tėvynės.

Paryžius, liepos 23. — Tal
kininkai nusprendė Imties visų 
galimų priemonių su liksiu 
duoti pagalbos Lmkijai ka
riauti prieš bolševikus.

Sakoma, jei bus reikalinga, 
Prancūzija su Anglija duos 
lenkams ir militarinių spėkų.

Siunčiamos misijos.
:rr.

Prancūzija ir Angliju Var
šuvon kuovei kiaus [išsiuntė 
misijas.

Prancūzų misijon invina Ju
lės J. Jusserand, ambasado
rius Suv. Valstijose, km-s šian
die buvo namie, gen. Woy- 
gand, maršalo Foebo dešinė- 
ji ranka, ir M. Vignon, minis- 
terio pirmininko Millerand pa
tarėjas.

Tuo pačiu traukiniu Lenki
jon iškeliavo ir Anglijos misi
ja: lordas Abemftn, gen. Rad- 
cliffe ir Sir Maurice Hankey.

Gal bus pasiųsta kariuomene.
Misijos yra autorizuotos pa

tirti lenkuose visų padėtį ir ko 
lenknins šiandie būtinai rei
kalinga.

Talkininkai sutinka lenkus 
remti finansais, medžiaga ir 
net pačiais kareivinis, jei mi
sijos suseks, kad lenkai yra 
tos ar kitos pagelios būtinai 
reikalingi.

šiandie lenkų armijoje v i- 
kin nemažas skaitlius talki
ninkų oficierų. Sulig* aplinky
bių, tasai skaitlius, sakoma, 
bus padidintas su divizijomis 
pėstininkų. artilerija, lanko
mis ir lėktuvais.

Vieta: Fort Pilt Hotel Assembly Hali, 
10-tli St. (and) Penn Avė.

Laikas pradėjimo: 10:00 A. M.

Seimą atidarys: Jo Malonybė vyskupas 
CancvTn, D. D.

Pribukime ir dalyvaukime tame Seime visi, 
su musų reikalai visus mus verčia susieiti.

Kun. M. J. Urbonas,
A. L. R. K. Kunigu S-gos Pirm
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Maskva Laukia Žodžio nuo
Berlynas, liepos 23. — Ka

rėjo iiolšovikų su lenkais yra 
svarbus daiktas, kati" Vokieti
ja jmski-ll*‘* savo neutralybę.

Sulig tu, Vokietija tiir: tei- 
eių per savo žemę neleisti Itil- 
k-niiiknms siųsti Ix*nkijo;i ka
riuomenės, amunicijos ir ka
rės medžiagos. Vokietija turi 
teisę internuoti inėjnsins jot? 
žemėn kariaujančių lenkų ar 
bolševikų kareivius.

Reiškia, talkininkų pagi ’lm 
lenkams tuomet gali Imt pris
tatoma lik ]x<r Danztg-i. pas
kui u lenkams žemė? ruožu 
patai Vislų.

Tai vienatinis lenkams 
risiokimas su jūrėmis.

Dabar problema.

Vakar tuo tarpu Imlševikai 
imu tankų atėmė Garuin.ų ir 
varosi pirmyn .su didžiatųiia 
paskuba.

Koks tailševikų tikslas! •
Sulig žinovų tvirtinimo, bol

ševikai šiandie skubinai dumin 
j rytinės Prūsijos rulx-žius. 
Tais parubeiiau paskui mč- 
gins pasiekti ruožų oriui kari- Į 
dorių, jungiantį Lenkiją su katns su plebiscitais nepavyko 
I)in i žigu, ir aną perkirsti. 
Tuomet talkininkams su len
kais susisiekimas visais šonais 
nebūtų galimas.

Žinovai čia sako, jug Iralšc- 
vikai gali atsiekti tą tikslą. 
Peėmę Gardiną jie gali kas
dien ineiti npie 30 mailių. Ir 
už kelių dienų atsidurti Tliur- 
ne. Tuomet butų jų laimėto.

su-

PR0HIBI0U0NI8TAI NO 
MINAVO KANDIDATĄ.

ncpuB M. — 
Probibicijontatų konvencijoje 
kandidatu j prezidentus nomi
nuotas buvęs metodistų pryče- 
ris Aarou S. Watkins iš Ger- 
mantouti, O.

Tad Bryan ir [Mčiuoac pro- 
hibirijonistWM«o neteko pasiti
kėjimo.

ORAS.
LIEPOS 23. 1920.

('hirajjo ir pricmicoėiai. — Grą
žui oras, šilčiau šiandie; vakare 
gali bul gnauauią; O'loj irgi gra
žus orai, brt vėsiau.

Vakar augžtansiuji temperatūra 
bnvo 73 L. frraianaiMi — I?

LENKAI PRALOŠĖ PLEBI 
SCITUS PRŪSIJOJE.

Vokiečiai tikisi laimėti ir 
kitur.

Berlynas, liepos 21. — Išil

nei rytinėj nei vakarinėj Pru 
sijoj. Vienur 98 nuoš. gyven
tojų falsavo- palikti prie Vo
kietijos, gi kitur 93 niloš. Tai
gi lenkai h:ij>ir nieko negavo.

Plebiscito pasekmėmis ne
gali atsidžiaugti Vokietija. Ir 
ii to džiaugsmo nori įsiųlyti 
talkininkams, idant šitie sutik 
tų jileliiscitų pravesti ir len
kams paskii tam žemės ruože, 
kurs lenkus palei Vislų išveda 
miestan Danzigan.

Sekantis plebiscitas įY'yka 
augštutinėj Silezijoj. Ir jei te 
»»■» vnfcioZiat tUC2^!
Vokictijn pareikalaus plebis
citų pravesti Tliorne ir Pozna 
niuje.

SUSTREIKAVO 7,000 AN- 
GLEKASIĮI.

, Harrisburg, DI., liepoa 23.— 
Vieton anglekasyklų apnkri- 
tyj pakėlė streiką 7.000 angle* 
knsių. Kasyklos, regis, bus už
du rytoa.

Londonas, liepos 22. — iš 
Maskvos sovietų valdžia pra 
neša, jog lenkai pasitraukda
mi afit Lenkijos, kaip Ukrai
noj. taip Baltrudiioi žudo žy.

Saulė teka 5J5; kidrusl 8:18.ldus, Daug žydų nngalahinę 
Mėnulis leidžiasi 8:02 nokti. | lenkai ypač Kijevo Sotie.

GEN. WRANGEL ESĄS AN
GLIJOS ĮRANKIS.

Anglijai norisi Krime 
koncesijų.

ga u ti

KELI ŽMONES NUŽUDYTA 
RYME.

Rymas, liepos 23. — Praei
tų šeštadienį riu radikalai pa
kėlė riaušes. Nužudyta keli 
žmonės.

jis apturi iš Rusijos per Er- 
zerumą. Manoma, jog mesopo- 
tamui veikiai užntnkuosin an
glus Bagdade ir kitur.

Arabai pakilsią karėn.

Iš Beiruto pranešama, jog 
Sirijos arabnidar nepakėlę gin 
kių prieš prancūzu*. Bet vei
kiai tą padarynių. Nes jie vei
kiai paskelbsią karę pniiicu.
•zams.

Sirijos karalius Febai, 
koma, gausiąs j m geibų ne 
nuo (’ilicijos turkų. 1m-1 ir
duinni pakilsią prieš prancū
zus.

Lebano seimas paskelta*, jog | nibeŽių, kuriuos prrniai nmtta- 
Lehimo provincija turinti «u-«tė taikos konferencija, 
tonomiją. Bet pati provincija 
esanti nentakiriamoji dalis Si
rijus.

su
tik 
Im--

BOLŠEVIKAI NORI TAI 
KOS.

Nenori, kad svetimi maišytnsi.

Londonas, liepos 21 (suvė
linta). — Iš Maskvos čia ki- 
birkštine telegrama gauta dau
ginu žinių, kodėl sovietinės 
Rusijos valdžių atmeta Ang
lijos pasiųlymus darvti'arnii- 
,-tieijų ir taikų su lenkais.
Pranešime, po kuriuo [lasira- 

&o premjeras Lcnin, karės mi
nisteris Trockii tr teisybės 
komisaras Kurski, štai kas sa
koma:

“Anglijos vyriausybė mums 
savo paaiųlyme iš liepos 11 d. 
pertraukti karę prieš lx*nkijų 
ir' pradėti taikos tarybas nu 
Lenkija ir kitomis parubeži- 
nėmims valstybėmis pažada, 
jog lenkų r.rniija, įvykus ar- 
misticijai. turi atsimesti nnl

junga. Lenkija, pati priguli 
prie tos sąjungos. Tr Lenkija 
yra pakėlusi prieš mus savo 
šitų grobnoninę karę.

“Visi tos sąjungos nariai, 
ypač Prancūzija, Anglija ir 
Amerika yrn stiprini susiri- 
šusios toj lenkų provokatori- 
nėj karių prieš Rusiją ir Uk
rainą.

Pačių lenkų reikalas.

“Bet musų 
pertraukti karę 
mes atmainome 
k i jos žvilgsniu.

Dcnikinas turi daug aukso. 

Oficieraa pareiškia, kud geli, 
į Deni kinus patapdamas Įsmilo- 
min su savimi pasiėmė 25 mi
lijonus auksinių rublių. Te
nai iš tų pinigų Ijj milijonų 
jis išmokėjo auglnnis už- pris
tatytų karės medžiagos. Kitus 
10 milijonų rublių aukso Do. 
nikinns pasilaikė sau.

Berlynas, liepos 22. — Čia 
iš [lietinei? lt arijus atkeliavo 
vienas amerikoniškus oficie- 
ras. Jis tvirtina, knd priešbol- 
še v i triniai rusą armiinv v«uta« 
gen. Wrange! yrn tikras An
glijos įrankis.

Gen. W range! prieš bolševi
kus kariauja K rimo fronte. 
Kuomet andai Anglija bnvo 
pasiųlusi bob’< vikarus padary
ti artu ištiri ją su lenkais, po
draug ji lmvo patams) ir pa
čiam gen. Wi ringeliui pertrau
kti mušiu;- ir ataimeeti iš už
imtų pozicijų.

Bet gen. Wr»ngel nesutiko 
su tuo \nglijoa y^iiųlvmu. h 
iš to paniški, jog geri. Wran-- 
gvljo veikimas — tai papras įjo kareivių dvasia senai liū
tas nkių muilinimas.

Nes gen. W langelio eks|>e- 
dicija — tni tik paprastieji 
irrohimai.. us remiami koner. «* • • 
eijiniais anglų tikslais norint 
gauti koncesijų Krime.

Anglai, lie to, daug viso
kios medžiagos [atsiuntė ir 
gen. \Vrnngeliui.

Anglų interesai reikalauja 
išnaudoti m* tik Krintu, bei 
ir visų pietinę Rusiją. Ir tas 
jiems gerai sekasi.

VVrangel nėr* natri jotas
Gen. Wrnnp*l Anglijai ntsa- 

kė, jog jis negali paliauti ko
vojęs ir atsinesti atgal. Nes 
tas nu pu Id y tų jo kareivių dva
sių.

Tuo tarjsi y m žinoma; kati

t

Lenkija — grobuonį.

“Tojo pačioje notoje Angli
ja pareiškia, kad generolas 
\Vrange! ir jo pastogė Krime 
neturėtų bul [adiesta. Aituos 
visur [Misiųlynins mes liaudies 
komisnrų taryba, atmetame.

“Jeigu Anglijai pakarto ka
rė ir rupi įvykinti talkų, ji 
gnli sustabdyti siuntimų Ix*n- 
kijai amunicijos ir pinigų.
“Lordas (’urzon (Anglijos 

užrnbežinių reikalų sekreto
rius i mums pasiūlymus pa
duoda remdamasis tautų są-

iits įsakymas 
nereiškiu, kad 
politiką 1a*it- 
Maskva dau

gel kartų si ulė taikų Varšuvai. 
Ir jei ji nori šiandie laikoj 
tegu tiesiog kreipiasi j imis. 
Mes užtikrinamo, kad tuo ke
liu bus [Hidųryti taikos ryšiai 
tarp Rusijos ir lx*nkijos. Tr 
kuo greičiau lenkai ią pada
rys, tuo bus gerinu jiems pa
tiems.”

Toliau* pareiškiama, jog so
vietų valdžia su lenkais atsto
vais tikruosius Lenkijai rūbe-, 
žilis nustatys tolinus j rytus, 
ne kaip buvo pirmiau nusta
tę Londono ir Paryžiaus im- 
perijaliatai, katrie yra vieno- 
dni priešininkai Lenkija* ir 
Rusijos darbo žmonėms.

Paltaigoje pranešimo paša-, 
kyta:

“Jei lenkų liaudis nori gau
ti tikrų taikų ir tinkamus sa
vo šaliai rubežios ir Rusijos 
asmenyje atrasti broliškų kai
myną. būtinai rerkuliugo, knd 
ta lenkų liaudis pati pasidar
buotų tim reikalu.”

r >

PLENUOJAMA RAUDONO 
JI ARMIJA PRU8U0JE.

Nerimauja vokiečių radikalai.

tenai labai nerimauja Didiką.-, 
liai gni vatai. Sakoma, jie te
nai pienuoją organizuoti rau
donąją gvardiją.

puolusi ir [ utys kartuvių bu- aptera.
riai vos si'.kuntroliuojami.

Patsai gen. Wrungei, anot
r.firiem vra Mršinn«t«ic m&io«• • ■» 
o|K*rtunistas. Nėra joks rusų 
tautos [airijotas.

Londonas, liepos 23. — Iš 
Berlyno de,M*šoje j Esrhiuige 
Telcgrapli |>ran<*šanin, jog Ši
tų pirmadienį tenai sušaukia
mas reichstagas nrpapraaton 
neri jon.

Sakoma, reichastagas be 
, kokiuo lniku 

[mskirt i prezidento rinkimus 
Vokiet i jo jo,

T5 KT rw»»«v

cinus) ę Exclmnge TelogTn- 
[>li dojiešoje pareiškiamo, kad

PINIGŲ KURSAS.
Svetimą viešp&tiją pinigą ver

te mainant nemažiau $25,000 lių* 
p<* 22 d. buvo tokia . uli< Mef? 
chanta Lemti 1 Tnut Co.:

A ugi i jo įtvrlingą svarai $3 R21Ą 
Lietuvai 100 auksiną 
Vokietijai 100 markių 
tamkijai 100 markią
rnuicuzijoa ur. i aoiwr} 12 ir. 7į» 
Šveicarijai ui 1 dolicrj 5 fr. 70 
Italijos už 1 dol. 17 L 95

2.1$
2.55
-Gi
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Erna kvdlM'i) LUkyrua ncdėlitlcnto*.

rHEMrMKK.VrO8 KAUTA: 
ODOAGOJ IH VZSIK.VYJE:

MrUun..................................... *A00
Vu*U Metų .............................. 4.00

srv. VALST.
>l<<Uun» .................................. 50.00
I*BMt Metų ........................... 300

Pr»mim»mta inokail Iflkalno. Izil- 
koa aksimai nuo utalraky 1110 dienus 
ne nuo Naujų Metų. Norint p ar mai
nyti adrese visada reikia prisiųsti ir 
senas a<lresna finišui rorlsusla du
sli Uperknnt kraso.'o ar capresn "Mo- 
ney Order” art»s (dedant pinigu* j 
registruoto telikę

' ‘ Draugas ’ ’ Publishing Co. 
1800 W. 46 th St. Chicago. IU.

Tol. McKinley 6114
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Bolševikų Pavojus 

Lietuvai.

mum? naudinga. Tiktai 
mus džiaugsmo saulės 
ir tebėra debesis: lietu 
pilno sutarties teksto 
Lietuvos ir Sovietų Bu-

l'asidžiaugėm Lenkams at
sitraukiant iš Vilniaus, padė- 
jotn jiems skubintis iš kitų 
Lietuvos žemių, kurias jie bu
vo užėmę. Linksminomės, kad 
musų sutartis su Bolševikais 
lahai 
aut 
buvo 
rime 
tarp
sijos. Kas-gi čia galėtų liuli! 
Nejau-gi Lietuva ir Bolševikai 
ima varyti slaptą nuo savo 
žmonių diplomatijų!

Alkana peliukė žiuri tiktai 
į sūrio gabalėlį pudėtą ant 
šipulio, o nežiūri, kad tas ši
pulys yrn didelių įnirti.igų 
sląstų dalis. Bolševikų pasi
likimas l’ilniuje, Lietuvos į- 
irnukimas. į karę su Lenkais 
išrodo lig dvi kanapinės .stan
giai susuktos virvutės. Nvžinia 
ar suskubtum jiedvi j>ergr<iuž- 
ti pinus iM*gu spąstų durys 
perlauž mums nugarkaulį.

Yra ženklų, kad mus nau
jasis ministrų kabinetas už
baigė sutartį su bolševikais 
ir Lietuvos vardu pažadėjimų 
padarė neduodamas žinoti di
džiausiai Steigiamojo Seimo 
partijai krikščionims-demokra- 
tams. Norėtume, kad šitas 
mus pasakymas pasirodytų 
klaidingas.

Jei tas mus spėjimas pasi
rodo teisingas, tei tuomet 
Ims aišku, krnl tiž Vilnių prara

dome Lietuvos neprigulmylię. 
Patekti po Inilševiknis reiškia 
prarasti daugiau negu tautos 
neprigulmylię, net po boJšerL 
kais nėra asmeninės laisvės.

Nedarysim daugiau išva
džiojimų, Jauksime pilnojo 
Lietuvos ir Bolševikų sutar
ties teksto. Dar labiau lauk
simo putvirtiiitos žinios, kad 
I 
niaus ir kitų Lietuvos žemių.

dyti jos gerovę, rodydami 
tamtiknis krutamUosins pa
veikslus.

Todėl Vokietijos valdžia vėl 
grąžino krutamųjų paveikslų 
cenzūrų. Kud cenzoriai neap- 
seitų sulig savo nuožiūros, 
tapo išleisti tamtikri įstatai.

Įstatuose pasakyta, kad iki 
6 metų auižio kūdikiams visai 
nevalia rodyti krutamųjų pa
veikslų. nes tat kenkia kūdikių 
akims. Ypatingi įstatai pat
varko paveikslus, kuriuos ga
lima rodyt* jaunuomenei nuo 
C iki 18 metų.

įstatai, apimant i e ji visus vi
sų rųšių krut autuosius paveik
aus reikalauja, kad juose ne
būtų nieko priešinga padoriam 
gėdlvvnmui, kad nebūtų už
gauta tautos garbė nei silpni
nama tėvynės meile. Neva
lia taip-gi paniekinti nei vie
na religiją, nei rodyti daigtų 
sukeliančių betvarkę.

Vokiečiai taip prižiūri ne 
vien filmas rodomas pačioje 
Vokietijoje, bet taip-gi išveža
mas į kitas šalis. Šiaip yra 
viešpatijų, kurios draudžiu 
tvirkdinti savo gyventojus, 
bet nedraudžia nuodinti kai
mynų dvasių, padirbd'.iant 
įieas kenksmingų regyklų

Žinovai sako, kad pasaulije 
niekur nėra taip gerų įstatų 
apie krutamuosius paveikslus, 
kaip dabartinėje* Vokietijoje. 
Šitų reikėtų žinoti ir mums 
Lietuviams. Dabar krutamųjų 
paveikslų Lietuvoje priviso 
lyg kokio vdo, o nėra ke.ni tų 
tvirkinti, todėl jaunuomenes 
širdys ir protai ifitvirksta.

I ________________________________________

AUKOS UNIVERSITETUI.

l’o jiaskutiniam D-ro J. 
šliupo pagarsinimui j Vilniaus 
Universiteto Draugų Asocija- 
cijų užsimokėjo: Dr. Jonas Jo- 
nikaitia $25.00, Dr. Juozas Jo- 
nikaitis $50.00, P. Katarina 
Garmus $5.00; M. Valentina
vičius iš Nt*wport News, Va- 
$5.00. Tuos jmokesčius garsina 
D-ras J. šliupas.

Iš LIETUVOS. t,

žinių žinelės iš visų kampų.

Kalvarija (Marijam, apsk.). 
Yra valdžios išleista* įstaty
mas. kad valdiškos jt> teigs
iu r i mokėti žmonėms už važi
nėjimą valdiškais reikalais. 
Iš Kalvarijos valsčiaus 50 ve
žimų buvo paraginta vežti 
imlius iš Kalvarijos dvaro 
malūno j Marijampolės karei
vi nes. Kada reikėjo gauti at- 
lygi’iimas, tai valdininkai pra
dėjo riųstyti žinom*? 
vę# p/ui kits kitą. Tai 
mokėt lis.

runekvu. Plėšimai,
tės, šaudymai grinčiese, mu- 
siutas moterų iš lenki; oku
pantų pusės suniežėjo, bet'te

nuo sa* 
tau už-

vagys

bolševikai atsitraukė iš Vii- kviucijos
Žmonės

javą
dideliai

nesiliauna.
suvarginti.

Krutamieji PaveikKrutamieji Paveik 
šiai ir Vokietija.

Kultūros ir apšvietus darbas
siistiilMlylns.. Ijcnkų policija su

šiai ir Vokietija•9

gaudė vaikinus ir merginas .r
šiaip žmones, kurio rūpinasi 
palaikyti lietuvišką dvasią, ir 
juos laiko Suvalkų kalėjimuo
se.

Marijampolė. Aut seenos 
j»asirodė naujas veikalas 
"Inkarui Liauta’' (J pav. 
scenos vaiz.d.). Veikalas vy
kusiai ir gražiai parašytas. 
Turinys imtas iš stabmeldiš
kos Lietuvos laikų.

Marijampolės apielinkės ūki- 
nuituit &U1AO4V ūčrmrvrę i? j* 
kūrė fabrikų išdirbiniams iš 
linų ir vilnų. Amerikos bea-

Kuip lik įvyko revoliucija 
Vokietijoje, taip tenai tajMJ 
panaikinta visokia cenzūra. 
Veikiai k ru tam uosiuose jMivei- 
ksIuo’M^ ėmė rodytis neapsako- 
mų tvirkdaučių šlykštynių. Vo
kiečių tautos dorn buvo svei
ka, todėl didumoje krutamųjų 
paveik.-ių teatrų šiykštymų 
nebuvo, liet mažumoje atsira
do tikra mėšlo.

< ♦ • • I • •t B»uuwriie m įtvineg u n 
vadino Sehniutzfilincn. t. y. 
purvinomis filmomis. Atsira
do beširdžių jiursiduvtdių, ku-idno ci Žyli, gili jos ir kg nors 

nž pinigus apsiėmė teršti Itcsuri steigia, tik niekam uit- 
•galėtos tautos garbų ir ar-|/.o neseko.

_________________ DRAUGAS

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas.

vo

(Tąsa.)
Tokie pasveikinimai bu- 

gauti iš Cliioagoj huo J. 
Hertmrcnaričiaus, d-ro Drau
gelio ir S. Rodžio. Konferen
cijoj dalyvavo Mifrijos nariai 
Jonas Vileišis ir Majoras P. 
Žadeikis, Lietuvos Atstovy
bės delegatas M. Vinik s, pa
vieni ifi nžkvipstųjų asmenų: 
Jonas Grinius, Vincas F. Jan
kauskas, Bernardas V. Stefan. 
M. L. Vasiliauskas ir Petras 
Steponas Vilmontas Ir paga
liams sekančių bendrovių at
stovai alfabetiškai:

1) Nuo Amerikos ir Lietu
vos Audimo Korporacijos, P. 
J. Kazlauskas.

2) Nuo Buitie Statės Bank, 
ulstevuu Jonas Lupute.

3) Nuo Baltic Statos Finan- 
ce Corporation. atstovai: F. 
J. Bagočius ir Antanas Ivaš
kevičius.

4) Nuo Liet. Amerikos Ka
bų išdirbimo Bendrovės atsto
vas A. Karsokas.

5) Nuo Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės trys atstovai: 
Aleks. Steponaitis, A. B. Stri
maitis ir A. S. Trečiokas

6) Nuo Lietuvos Mekanikų 
Sąryšio atstovas Vincentas 
Vaitkus.

7) Nuo Lietuvių Mekanikų 
ir Mašinistų Bendrovės atsto
vas Ant. Ivaškevičius.

8) Nuo Lietuvos Prekybos 
Bendrovės du atstovu: Pranas
J. Kalinanskas ir Pranas Vi- 
rakas.

9) N’io Progresą Avalų 
Išdirbimo Bendrovės dn atsto
vu: F. J. Bagočius Ir Petrite
K, Vaičiūnas.

10) Nuo Progress Valgomų
jų Produktų Bendrovės trys 
utstovai: A. K. Nevlackas, B. 
A. Tumavičius ir Petras K. 
Vaičiūnas

11) Nuo “Vienybte” dien
raščio Bendrovės atstovas 
Vladas IjizdynaK.

Toliau? buvo atstovai nuo 
šių bendrovių, kurios iki Šiol 
dnr nėra patiekusios pareiški
mų delei registracijos:

12) Nuo Bostono Instrumen
tų Dirbimo Bendrovės, atsto
vas F. J. Bagočius

13) Nuo Lietuvos-Amerikos 
Prekybos Bendrovės du ntsto- 
vu: P. Molis ir J. S. Vasiliau
skas.

14) Nuo Lietuvių Ruhsiu- 
vių Bendrovė? iš Baltimorės, 
atstovas Petras .Jaras

15) Lietuvos Garlaivių Ben
drovės, atstovas: p. Zivatknus- 
kas.

Konferenciją atidarė Lietu
vos Misijos Pirmininkas J. Vi
leišis trumpa prakalbu nuro-
dydnmas susirinkusiem.-* prie
žastis ir tikslus, dėlei kurių
buvo sušaukta šį konferenci
ja, ir patiek damos jos dieno
tvarkę, pasiūlė išrinkti susiri
kimo pirmininką ir sekreto
rių.

Konferencijos Pirmininku 
tu)>o išrinktas advokatas Jo
nas Lopata, o sekretorium 
adv. F. J. Bagočius.

Svarstydami patiektu? die
notvarkėj klausimus. Konfe
rencijų yra puduriitei sekan
čius nutarimus:

1. Sutverti Amerikos Lie
tuvis Prakybos ir Pramone® 
Tarybą, kuria* funkcijomis tu
rėtų Imti:

a) Lietuvių Prekybos ir 
Pramonės liendrovią ir įstai
gų kontrolė ir priveuėjimas.

Penktadienis, liepos 23 1920

KLAUSIMAI IR ATSMY 
MAI.

b) InforfiMteijti teikimas 
prekybos ir puunuiiės srityj.

r) Ropeunirapi-’ prekių ga- 
lieninią iš Lietuvos ir Lietu
von.

2 Išrinkti laikinąją Ameri
kon Lietuvių Prekybos ir Pra
monės Tarybą i? devynių na
rių ir pavesti jai paruošti sta
tuto projektą delei tokios nuo
latines Tarybos sutvėrimo.

a) Veikti išvien Ir pasita
rus su Lietuvos Atstovybe A- 
merikojt*.

b) Priimti visokius faitari- moji lemputė, kurią dabar vi
ntus nuo dalyvavusių konfe
rencijoj atstovų delei statu
to projekto sustatymo ir patį 
darbą užbaigti dviejų raivar- 
čių lygyje.

c) Nevėliau kaip už mčne-
•i nor T 5 r •nvvTi

sušaukti antrą konferencijų 
pakvietus jon visas prekybos 
ir pramonės įstaigas, kurios 
bus įteikusios savo jiareiški- 
mus delei registracijos, ir šiaip 
pavienius asmenį-.

<1) Konferencijos laiką ir 
vietą paskelbti užtektinai ank
sti, kad galėtų atvažiuoti at
stovai ii tolimesnių miestų. *

3. Nutarta rinkti laikinoji 
Amer. Lietuvių Prekybos ir 
Pramonės Taryba iš devynių 
asmenų, kurion sulig balsų 
skaičiaus poLtae. atsisakius p. 
Jonui Grizini ir P. S. Vilinon- 
tui, šie asmenys: Adv. F. J. 
Bagočius, Adv. Jonas lupa
ta, A. B. Strimaitis, Vincas 
Jankauskas, Antanas Ivaške
vičius, adv. F- J. Kalinaus
kas. A. S. Tf<‘;iokas, J. S. 
Vasiliauskas ir P. Molis.

4. Konferencija randa rei
kalinga, kad prie Lietuvos 
Atstovybės butų nuolatines 
sekrctorijatas<vgeresnlain sti- 
IMižindiniinui Amerikos lietu- 
tuvių ir ji) lieifdrovių su da- 
Imrtrniai? Lietuvos ekonomi
niais reikalais ir pasaulio rin 
komis. *

5. Laikinoji Taryba išdirbs 
sąmatą ir nuolatos mokesčius, 
kurie bus imami nuo firmų 
ir pavienių narių padengimai 
lėšų, kurios Ima reikalingos A- 
merikos Lietuvių Prekybos ir 
Pramonės Tarybos užlaiky
mui.

6. Kokioj pramonės ir pre
kybos sritvj tinkamiausia su
vartoti Amerikos lioturių ka
pitalai — nutarta atidėti ant 
toliau, kada -tisirinks dauginu

Klausimas. Kų yra nuveikę 
tie keturi žmonės: Edisonas, 
Uahlejua, Volteris ir Koperni
kas!

V. Lengvenis.

Atsakymas. Tomas Ettiso 
nas tarp tų keturių yra jau
niausias. Jis gimė 11 vakario 
1847 m. mieste Milą n, Ohio 
valstijoje, Amerikoje ir tebėra 
gyvas. Jis išrado daug nau
dingų būdų suvartoti elektrų. 
Tarp tų žymiausi: įkaitina-

si vartoja žibindami elektrų 
kambariuose. Jis pagerino Be- 
ll'io išrastų telefoną, jis išra
do fonografą ir gramofoną.

Galilėjus buvo italas, gimęs 
14 vasario 1564 m., miręs R 

iiMA rAr ,yt **-’■ ’*•' '
na stambių prirodymų, kad že
mė sukasi apie saulę.

Pirma Gailėjaus jau Koper- 
ni tikas buvo pasakęs, kad sau
lė stovi, o žemė sukasi. Tą Ko
perniko mintį Galilėjus tik pa
tvirtino, bet galutinai nepriro- 
dė. Beskelbdamas savo išradi
mus jis įsikišo į Šv. Raštą ir 
ėmė jį nepriderančiai aiškinti. 
Kardinolas Barbentu jam pa
tarė laikytis gamtos mokslų, o 
nekliudyti Šv. Rašto. Galilėjus 
neklausė. Atsirado karštuolių 
iš kitos .pusės ir jį pasmerkė 
už sakinius priešingus Šv. Ra
štui. Pasmerkimas pasibaigė 
tuomi, knd Galilėjus tarėjo gy
venti Tuskanijos kunigaikščio 
dvare, paskui Sijenos arkivy
skupo mūruose, o paskui savo 
vietoje Arcetri.

Vėlesnieji Kepjiler’io ir 
Nevvtono išradimui dar la
biau patvirtino tą Linsų, kad 
žemė sukasi apie saulę. Tada 
Galilėjus labai pragarsėjo, n<-s 
visi jį garbino, kurie tik no
rėjo papeikti Katalikų Bažny
čių. Tečinns pats Galilėjus vi
są savo anižį buvo tikintys 
žmogus; tokis jis ir mirė. Jį 
buvo pasmerkusi ne Bažnyčia, 
tiktai kongregacijn vadinama 
Officii. arba Inkvizicija. Po
pelius nebuvo pasirašęs ant 
ištarmės. Nors Galilėjus buvo 
tikintys, bet kartais liežuvio 
nevaldė. Užgavo ką nereikė
jo, o tie jam atkeršijo, nors 
ru-jH-rsmurk iai, nes gyvenimu? 
kunigaikščio rninuobe tai dar 
nedidelė nelaimė.

Volteris, rišosi Voltui re, gi-

informacijų apie dnbnrfinj
Lietuvos ekonominį būvį.

7. Konferencija atrandu la
imi >pageidnntino <laiktu, ka<1
liendrovėa, turinčios vienodai
tikslus, juiiutųai į^kruvą, 1 len
drinių savo veikimų Ir tuomi
gulėtų greičiau realizuoti savo
siekimus ir - ,Laupyti daug or- 
ganizntyvių h-šų it tokio budu 
lapių naudingesnės mou'arti
ninkams (pajininkam*) ir Lie
tuvai.

Tuojau? po konferencijai
laikinoji Taryba fnri*jo savo
pirmą posėdį ir šiaip surior-
ganizavo: Pirmininkas Jonas 
Lopata, riee |drm. F. Molis, 
sekritoriib A. B. Strimaitis;

Konferencija užsidarė 11:15 
vakare.

(Pasirašo Jonas Lopatto, 
Konferencijos pirm.

F. J. BagOtitU, 
Konferencijos eekr.

(Pabaiga bae).

v

S

i

mė 21 lapkričio 1894 ut, nii> 
ri* 30 gegužės 1778 ui. Jis bu
vo prnneusas ir nieko gero 
neišrado. Berlyne ifi karaliaus 
ritmų vogi* vaškines žvakes. 
Peterburgo bičiuoliavosi su di- 
džianrin pa«anllo paleistuve 
Kntariua Antrąją,

Voltai re mokėjo paikiui 
prancūziškai rąžyti eilėmis ir 
ištisu raštu. Pašiepdamas tie
są ir dorų, teršdamaa tą kas 
kilnu, jis apšmeižė* ir Prancū
zijos išgelbėtojų Šv. Joaną d’ 
Ark. Nors jis sakėsi tikys į 
Dirvą, bet yra tikras dakarti
nių bedievių tėvas. Jie jį gi
ria ir iš jo raktų semia did
žiuma savo purvų, kuriais 
drebia į tikėjimą ir bažnyčią;

Kopernikas seniausias ir 
didžiausias tarp visų keturių 
čia minėtųjų. Jis gimė 19 va
sario 1473 m., minė 24 gegu
žės 1543 m., buvo katalikų 
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liaus tapo išrinktas Krusvicos 
vyskupu, bet prieš priimsiant 
šventinius mirė.. Jis yra did
žiausias naujų laikų gamtinin
kas, nes išrado, kad akys mus 
apgauna. Saulė stovi, o žemė 
sukasi apie ją. Tno išradimu 
Kopernikas atitaisė didžią 
visos praeities klaidą. Savo 
išradimą Kopernikas surašė 
j veikalą: “De orbium cocles- 
tium revolutionibus.” Veika
las pavestas popeliui Povilui 
m.

Kai-kurių žmonių nuomonė 
buk Kopernikas buvęs lietu
vis remiasi tik tuomi, knd pa
vardė panaši į lietuvišką žo
dį kepurninkas. TeČinus tat y-
rn klaida. Kopernikas gimė
Torinijo, nnt Vislos kranto.
Ten gyveno lenkui, kujavai.
Jų kalboje yra žodis kopėta
kopernik ir koperezak.

11 'Klausimas. Norėčiau snvo
giminėms į Lietuvą parieiau 
kokių nore drabužių, bet neži
nau per kur ir kaip. Malonė
kite paaiškinti. .

Aiiaiuts Repšys.
Atsakymas. Drabužine į Lie

tuvų galimn siųsti mažomis 
dėžėmis ne daugiau kaip 22 
svaru, gerai užpaknutoinis ir 
užadresuotomis. Tokius siun
tinius priima Suvienytą Vals- 
tijų paštas. Yra ir kitas bū
das siųsti per Amerikos Pre
kybos Bendrovę, Litliuanian 
Sales Corporation, 414 Broad- 
way, So. Buston 27 Mass, Bet 
geriausias būdas yra siųsti ne 
drabužius tik pinigus.

ATSKAITA
Ant naujų metų (1920) buvo šėriuiukų metiniam suvužinvi-

ruui priKtatyta įtekinta uBurtiata Vpnb. necoun. » » taip boa
daroma ir knstuci a ši atetalta yra puoinėtinė. Lietuvių Pro- 

tuip busmui pristatyta atokaita užh'irlilu *‘pub accoun.
teisinga ir au litu drovi* knygomis aūtinkunčia.

PUSMETINE ATSKAITA.

f tf t

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS.
414 Broadwayt So. BoMon, Man.
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P. b. Pakalai, raakocut ir kuuirakto; — *15,600.00. Tau- 
pi-mo skyriuje ant muktų ant knvfnfių pinigu $30,-000.- 
00. I U nukaitą uririna dėlto kad patentu, rankraščiu, ir 
kontraktu verte kartai* indi būti kenti kvosti joiuojania. O 
iau|i|tm> nrna mviny uepa< mj<uu|ca> /<• -H- ~
valdžia* į Matymų vedami atskirai uun vtao kito bendro Vito biz
nio. Jie mu kitu bendrove*-kapitalu jokiu būdu luąali bUt mai- 
fcrnii Taip tvitatutlja vaidila, h t jie b»*ki pelno bendrovei da-

• ro, dėlto kad jie ym įvesimami | m<4ųnčių }•*■*( ‘
Ižduimkna ir Vadėjaa, f. K
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Paklydėlio Kelias
Keturiuoso aktuose soanos 

veikaJėliB.

Parašė
VyrtaąC takelė

Kaina 15c.

Veikalėlis nepcndidelta, 
lengvas Bulaiti, gražaus ir 
rimto turinio.

Norėdami gauti Adre
suokite:

“DRAU0A8” PTJBL. 00. 
1800 W. Mth Str.

Chicago. DL
...................... ... ■■ ■ 11

►

*-

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgu 
Ofisas 4930 W. 13 St, 

gBf • CMrt
R«a. im W. 4» Atomm

Telefono* Cleoro 1*41 
Ofiso Ckwo 4»

KALRAMK UKTUVUKA1
—

1 Į— ------------ -- ..— -i t

1XMefotuu Boalevonl *19»

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

IMI K. HalHtrM Str.
VALANDOS: »—13 A. M. 

1—5; T—« P. 1Lr «

w M. Droror fHf *

Dr. C. Z. Vezelis
UErirvm mrarisTAs 

ValoMtat: »uo » ryto iki » rak. j 
Sarodomia nuo 4 lrr > vakar*

41 IV no. AhUlAMD AVKmnt 
aru 47-ooa Gatv4»

'■■■........................

S. D. LACHAWICZ
Mannm oRAMiuaa

Fa<B.aa«ju »’l.nw.r ko M 
(UlkoM nuHtfio ovUoukti. • 
Otriai įjhm> mostMiMH.

Pl
6*rVu lu*t« ■

I HU W. «

a—.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
BRADDOOK, TA. I KEN08HA. WI8.

L’ž garbv turiu' prmuiti, 
kad liepos 3 d. ir musų kolo
nijų atlankė svečios iš Lietu
vos, gerb. ku^. V. Miro
nas, kuria daug iudomių ži
nių mums pranešė iš tėvynte- 
Uetuvos. Gaila tik, kad toae 
prakalbose nedaug buvo žmo
nių. Tautos Fondan aukojo 
sekantieji:
Kun. J. Abromaitis .... I'ji.tk) 
M. Vitartas..........................3.00
Ona Vitartienė ............... 2.00

« Po 1 dol.: J. Pozingist, P.
—. Todajauskas, V, Alinskas. J. 

Vineiunas, J. Saparanskas, F. 
Pompikas, L. Kantrimas, J. 
Čepaitis, Dieninis, M. Blkinas, 
J. Sadauskas, A. Norkus, A 
Jurėnas. M, Pirhigiertč, J.

A. iiairius, Iv. A. Lukšu, 1. 
Diškevičia, Ona Povilaitis. J. 
Kapočius, J. Alinskas. Sniul- 
lritt nvtlrii' lt rinl 1(V VIba Aū

Bvaiiudja Lietuvon.

Liepos 30 d*, apleidžin Keno- 
shų, Wis. ir grįžta Lietuvon, 
į tėvų šalį, p. Povilas Gino- 
tis. Gyvendamas Kenoshoje p. 
Genotis darliavosi Lietuvos 
naudai priklausydamas prie 
Tautos Fondo skyrio ir auko
damas jin gausias aukas. Lai
mingos kelionės.

■ ...... I I ■ ■ — * ■*
DETROIT, MICH.

P.

Por atostogas čia vieži ne
mažas skaitlius moksleivių. iš 
įvairių kolegijų bei universi
tetų, būtent M. F. Daumantas, 
A. Domeika, V. Sodaitis, A- 
domaitis Stigmonas. kurie vi
sa Širdimi veikia Detroito jau- 
uline tarp v.
, Tat, turint tokij žiedų, ym 
kam kuopos veikimų įstatyti 
į geros vėžes. Tik drąsiai 
moksleiviai bei moksleivės, lai
kykimės vienybės, speakimės ir 
dirbkime. Mokykimės, kad hu
tų naudos netik Bažnyčiai ir 
Tėvynei, bet ir mums patiems.

’ Undinė.

RED. ATSAKYMAI.

jįTTj. kių aukų 6 doL 10c. Viso 4i«
4 doL 10c.

Visiems aukot o jam s širdin- 
gm ačiū.*■

r’. X I •

sršy..

>

DRAUGAS 1

BEIK A LINGĮ

VVR\T TRYUKM DTRDTI

M
HETZEL & CO.

PACKING IlOl'SE

Su eilčaiis ir pagražinimais. 
I***wikiainM* i» tolimo* iallm. lOv. 
| rėyynt gvftt nalr<MMtt tAv.
| [Klėby tr VktkuėlIK . ...............  101.
Mirt** mnmi bmicM ........................lot.
Kur rytų *aufli(.' Švioi'la..............fOei
Mirte maMt* MrtM.-v'-i.- .................. t«c_
I'araiyvtu ai !*IU.<U IiavImm* . |«». 
Matn» mMten*i > motinėle ... t®c. 
| lėwi| Ir motin. Ir .................... IOr.
Kml cnliVlau Itnilr-ll jMuh-teilU Mk-. 
bvetlUna 4**c milini*, hridvll . !•<•. 
Fa* atnilnr*..................................  l«r.
Malta* bnlamtMi lėfc | t) kmt|.-l| Kk-. 
laukit | T*vx»‘r .................................1<k-.
A* IJr-titvim brniiih-ll* .............  . tOc.

19 laltkų *u k.inivrtal* ut »♦ ”0. 
l'ini«n* tetek t Ir *u u-.»«xyn>rtl*

V. SHILEIKA.
4932 W. 14th St., Cicero, Ui.

REIKALAUJA.

P nul K. A. Carui Pitts 
burgh ,Pa.

Mes, aprašydami nelaimin
guosius Prttsburgh’o atsitiki
mus nei vieno nekaltinome, 
rei vieno neteisiname. Tamsta 
imu? biui u/. kų neupkultiuu- 

•jf»O kunigų, bet nuo kilų pitl- 
sburgiefių mes gavome liartis 
už kų nepateisinome kunigų. 
Jei-gu patys būtume buvę tų 
nelaimingų dienų pas jus, tai 
žinotume, kas kaltas, kas nr. 
Dabar nežinome ,kam mes ga
lime tikėti. Tamstai rankraš
čio grąžinti negalime, nes 
kitiems negrąžinome.

Liepus 13 u., š. m., Duteuiiu 
jaunimo tarpe įvyko nepap
rastas nuovykis. Studentas M. 
F. Daumantas, pamatęs gerų 
<lirvų moksleivių gyvenimui, 
ir svarlta moksleivi n knon<is. 
5>uouuav -vtbUfi DeUotlu 
leivius ir moksleives.; susirin
kimų, kuris įvyko šv. Jurgio 
pobažnytmėje svetainėje. A- 
parl moksleivių, susirinko ne
mažas skaitlius Alumnų bei 
r-^ėjų. Visiems suėjus, stu
dentas Daumantas pricj susi- 
rn kimų pakvietė gerk kun. J. 
liciMšį atkalbėti maldų. Po to 
■jekč programėlių Kun. J. Be- 
rv.išis nžėrnė pirmų vietų. Savo 
turininga kalba išdėstė susi- 
rirkusiėiua moksleiviam3 tikslų 
ir kiekvieno moksleivio idea
lus. Ragino su pasišventimu 
uoliai dirbti mokslo srityje.

Antras kalintojas buvo mu 
zikas A. AJeksis, kuris nors 
trumpui, bet jausmingai nupie
šė reikalų dirbti moksle bei 
kultūroje.

Tolinus kalbėjo studentas A. 
Domeika iš VaJparaiso uni
versiteto, kurs čia leidžia a- 
tostngų laik|j.

Aut gulu p-uiu I’urmuueuū 
išreiškė norų prisidėti kuom 
nors prie Detroito moksleivių 
kuoptos, kad pastačius jų ant 
■tvirtų pamatų.

Po prakaJbėlių programos 
vedėjas dar paragino Detroito 
moksleivius suorganizuoti 
kuopų ir užklausė susirinku
sių, ar visi sutinka sutverti 
čia kuopų! Kun. Bcreišui pra
tarus keletu Žodžių, visi su
šuko sutinku. Tada sekė rin
kimas valdybos. Pirmininku ta 
po išrinktas p. M. F. Dauman
tas, vico-pirin. p-lė D. Gustai 
čhrtė, rast B. Daumantai t ė 
ir Odininku bei knygium p. J. 
Gustaitis.

Prieš užbaigsiant išrinkimų 
valdybos, netikėtai atsilankė 
gerb. svetys kun. V. Daniuuas 
iš Gary, Ind., kuris laikinai 
klebonauja vietoje kim. F. Ke- 
mfio, nes postams, s kelčiai 
savaičių išvažiavęs j atosto
gas. Pirm, pakvietė gerb. 

pratarti keletu 
žodžių. Kun. V. Darnumu: sa 

Tat darban- ko kalboje ant tiek pasirodė

M. Vitartas. 
T. F. sk.

nei

1743 LARKABEE STR. Kankina Tavę?
A R vasara randa tave nuvargusi, nusilpu si 
*Ar fnnLiMi Ha alrtlitmAi inaina* ia

CICERO, ILL.

Liepos 7 dienų Lietuvių 
Namų Savininkų Sųjunga lai
kė mėnesinį susirinkimų, ku
riu atsilankė daug narių ir 
dnug prisirašė naujų. Rimtai 
svarstyta reikalai kasllnk pa- 

. gerinimo Cieeros miestelio. 
Komitetai išdavė raportų kas 
link VeronikosStepulevičienėa, 
kuri yra vargingame padėji
me, nes ilgas laikas kaip ser
ga, o turi užlaikyti keturis 
vaikučius. Komitetas atsišaukė 
; d raugus- naritu, prašydamas 
jų sušelpti. Atjauzdann tų na
rini sumetė aukų V dol. ir iš 
iždu- paaukoję 5-dek- pridėjo 
prie tų.

Kitos draugijos ir-gi turėtų 
Užjausti nelaimingų moteriškę. 
Negražu butų saro tautietę 
apleisti.

A. Balčiūnas.

. DETROIT. MICH.

Nedėlioj, 25 d. liepos, tuoj 
po pamainų, bus susirinkimas 
Lalidarių Sąjungos 19 kuopos. 
Gerbiamieji nariai ir narės, 
nuoširdžiai visus kviečiame ko- 
akai t Ii ogiausia atsilankyti į tų 
susiriiikhnų.

Broliai ir sesutės, darbuoki
mės visi išvieno. Neeigailėkim 
triūso, nė Me. į mėnesį. Svei
kiems ir rfirbaottemtf 10c. yra 
mažas pinigas. O vargšimu 
nnšluičmtns didelė pngelha. 
Imkim pavysd} iŠ airių, kaip 
įie savo našlaičiui atjaučia. 
Mums, lietuviams, yra didelė 
gėda nuo svetimtaučiu, knd 
mes, turėdami daug našlaičių, svetį 
iki šiol Amerikoje neturime 
nriprlmidna namo, te 
kimės, nes taip dntbnodnmii** 
pakelsime lietuvių vardų. Kas 
turi širdyje meilę Dievo, arti
mo ir tėvynės, vim stokim į 
darl^.

ČIOBRO. ILL

Valdytai.

g*- * Apdag* ir mirė.
■

Adelė Krnšaitč, 5 metų am- 
7 liaus, tapo didžiai apdeginta.

kuomet jos motina išėjo mėsi- 
nyėion, o jų paliko ant gatvės. 
Mergaitė, pamačiusi kitų rai- 
kų .ūiknrt^ ugnį, it ji nuįjėgo. 
Bežaidžiant apie ugnį užsidė- 
gr jos drabužėliai ir, niekam
H*nrih4ivwt i nauvlhn. los Im- rrr* --ra -
na* didžiai apdegė. Nuvežta 

;r Jiguiibutin po didelių rupulių, 
pagyvenus apie’ 6 valandas.

SAUGOK KITUS.

Kriuokuliu (vhoopiiig- 
gh) serganti vaikai turi pasi
likt namuose, nevalia jiems 
važinėt gatvekarinis ai ki
tais vežimais, neturi eiti t mo
kyklų, į teatras, ir t t Reikia 
mokyt sveikus vaikus neit 
prie sergančių. Reikia už
draust davimų kitam kramtyt 
gumų, mainyt rnšvino pai
šelį ir kitus daiktus.

Vaikai papratę spjaut ant 
lankų, karint1 mėta “bT<M. 
Tas, ir nereikalingas bučiavi
mas, turi būt atgrasintas. 
Sergantiems vaikams šviežias 
oras reikalingas, liet kuomet 
jie eina pasivaikščiot, senesnė 
ypata turi su jais eiti ir nu
leist uovintis su kitais vaikais.

Virginijoje, sako Virgiui a 
Įlealtli Bulletin, kriuokuliu ser 
gauti vaikai nešioja šiaurų Žu
lius spalvos kaspinų ant rankos 
Tas rodo, jog jis turi užkre
čiamų ligų ir kiti vaikai prie 
jo neina.

L^u, kuri kasmet naikina 
apie 10,000 vaikų, yra pavojin
ga. Jeigu kirkšninių gilių su
tinimo plėgr. išnaikintų tiek 
vaikų vienais metais, visas 
jiasaulis uždėtų (Įuarantaifj 
prieš musų šalį.

Visi turi kovoti kriuokulį. 
išpilt lyk savo dalį.

cou-

REIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO.
39th & STEWART

REIKALINGI

Vi.-okios klv - darbininkai 
prie jiucking plu:itos. Nejmp- 
HLelui geros , darbo sųlygos.

HETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str.

ANT PARDAVIMO

AR vasara randa tave nuvargusi, nusilpusi — kentanti nuo skaudamu strėnų? 
■‘'■Ar tankiai tie skausmai tau užeina; jautiesi sustingęs ir nenori visai nieko 
dirbti? Jeįvn taip tai yra tam tikra priežastis nėra kas kitas kaip tik tavo inks
tai! Jie yra persidirbę, o gal perdaug mėsos valgai ar netilsi užtektinai o gal ne- 
damiegi, T oš gali būti priežastis Nesveiku inkstu ir jie tuomet negali dirbti regu
liariai. Atgauk savo sveikata ir ja L'ikyk! Gyvenk biskuti regulariau « tuomet ir 
inkstai sutvirtės, pamėgink vartoti DOANS KIDNEY PULS. Doans pagelbėjo 
tūkstančiui. Jos pagelbės ir tau. Pasiklauski savo kaimyno!!

Skaityk ką šitie žmones sako:
S«n’tKK> urate vi- ramjbfe. Jautieji iMtarini. Ir Mlpna. I Hitui* ttmiomri |«XrlbMl.

t

PARSIDUODA.
2 luini medinis

2 jmi 4 knin-
7 knmlntrių. 
melui*. Pro-

labai pigiai 
nanins, 3 pugyv. 
barius 1 jm-rvy. 
ifeindo* $4<MN> j 
kė tik $2.400.00.

Savininkas ant 2ro flooro 
3434 S. Union Avė.

r tnstoi'on.v
Murinta namo* * Ir 4 kambarių na
mo* yra Kvrnm jMulėJtmc. naujai *u- 
4*11 tollrtal ir vantai cnllm* nupirkti 
•u matai pintini Krulpkltė* pn« m- 
vlninkot

33‘D lotMT Avr.
Plpmc Y*rd« 07H0

Jn* I*rot'kowltt. C3, WnahlnK- 
lub SL Wlnnnn. Minti, **ko: 
"Mano strėnų skaudėjimas įtinu 
nedavė ratnybio; vimdo* mane 
zanrtndavo a* pnr nektirj laika 
visikai nenaJėlou dirML Minu 
kojos buvo aknudninos ir kaip 
tik pasijudindavau ‘tai jniioda-' 
vau <!orima strėn<W. Puirtėtri- 
n-js viriui dėiutt Doan** Kiu
ri cy i’llla, tuojau* pradėjau 
jaustis roriau. o dabar^ viaiit 
išrijau. Patariu jas vimcma var
toti.

llm. F. Hali. 41 k Oak St.. 
Hortrui*. Mielu Bako: "Ak vi- 
iraoniot turėjau »kaudėjlmv etrė 
nooe. vtauoinot jauMatial nuall- 
pu*l. 1‘railėju* nkallytl apie 
l«i»n‘i Kidney 1*111* nutariau 
pamėgint! jaa ir Aundic diisu. 
Siuoot kad Kaliu įvirtai •aky
ti. kad jo* man pagelbėjo.

Virk paduoto* etatetumtu* 
parūkyta* lt, Hpallo 1014, o 
Llcpo* l*. 1*11 Nako Mr* Mo
li: "Ai vl*uumet rekomenduoju 
Ikian* Kldn-y Piltu jo* v|*uo- 
uicl ouiti pacelbatl."

S. Tellup, jono Str,
Tlri.lrvport Conn., **ho: "Klek 
laiko utimi uS turrjhu dide
liu* akuuMtiua *tr> n<>»r tr nr- 
snl^jau dirbti nieką /tenbaro 
Hm>mw koakld.i UI p. ėad ui n». 
tfU'jau aUtkU oa*u uarbu. Uai- 
V* m»n mikdovoa) hc Kirtom, 
vlaka* rod<*l kad virina kamba
ryj Huilnoju* apie I*oaaa Ktd- 
nry I-iii* «i p*ti>6rin*u ir dabar 
J«uCtUo*l sveika tr patariu J| 
Vi»lMll» Vartoti.

doans kcktipkino jos stkf.tas.

Mm Frank l^van<tovr»kl. 54 Ponora Str. !)!•)•»*. 
N. Y. sako: "A* pakėliau viena <hd-ll pandull lt 
taip man nudiegė atrėnua. kut! polam negalėjai| 
ninku aunkaim pakeltI. Mano atrrnu* nuo to lai. 
ko bu*t> lokio* Mlpnoe. kad ndgalėjou dirbti. Pa
mėginau vienų dHtutę rtuon'* Kidney Pili*, a* pra
dėjau Jaturtlo* geriau, nuo to laika vtauomut var
tojau Doan’* Kidney Fili* Ir paturiu vialotn*. ku. 
rio kenėlu nuo skaudėjimo Mrėnų."

t

hi vienas pnkdis nėra tikra* Doan's 
Kidney Pilis jeigu jis neturi klinv- 

Inpio vaizbaženklį su parašu—"Jais m 
Doan.”

PASISEKIMAS.
PaMiavkiniCT tiktai ateina kaipo 

» rezultatas gero ir pa*tovnu> dar
bo. Jeigu nori būti pri*irvnfp> 
prie kasdien o darbo vūuotnct, 
yra būtinai reikalinga tureli svt-i- 
La kuna. Kuomet neturi apetito ii 
pradedi kruni rvarume, ir jautie
si labai nuvargęs, tads laika* pra
dėti vartoti Neuropin Stomach 
BiUcra. Ta* pūdė* Jums alguuli 
apetitą, apvnlya vidurius, ir pri
vers organus dirbti, tuomet galc- 
stte gerinti miegoti — pi prrai 
pasilterjus galima dirbti, o darbus 
atneša pnrisrkintĄ. Nrumpin Sto
ni ach Kilters ant pardavimo vi- 

kailių, pamatinė ostorija ir H- wumr Pirmn" •pddn*’-
Jeigu jūsų aptickoriit* neturi tai 
rašyk ramna. J. B. Scheucr Co., 
17 W. Ausim Avė, Chicago, HE 

(Apgr.)

FATONIC
Po ratenl amžtalrtk. k*A cartes- 

ata* rai**M urra akltviut yra BATO- 
inc. FraJtaUna ršru* (Mk-oairum1^ 
oūT.rtkiaitno. a ta* raiMua. kad f«t- 
kta pass-amti vuaa- Varėa^m

prielankus moksleiviams, kad 
po kalbos kuopai paaukojo 
$5.00. P-nla Prrminienė auko
jo *10.00. Aukos nuo Šitų as
menų buvo . priimtos gausia 
delnų plojimu. »

Apart to, buvo svarstomi ki
ti datykat Nutarta susirinki- 
mus laikyti kiekvienų antra
dienį vakare toje pačioje vie
toje. Bus dėstoma lietuvių

UfoM-rnc tr iriiMra* unt |Mixt*v(ino 
Kurjs vietoji'

4M9X> S. U InrbcMcr Avv.
—L____________*____________

ANT FMUIAVIMO 
nauja* fttemlnt* poMu* nnt kietų an
glių ir valkų ve/imėita UvaMuuju 
uitai parduodu. AtoMnukita;

JADVYGA MICKEVlOfEME,
45.1H S. M<vr*4trk‘M Art-.

■ ____ -i *

ANT FAKDAVIMO
tluėem'. <5ro»« rnl tr Kjilunua. Far- 
•JtluodA lUprl-sUfe* ligt*; seroj 
Iteturiikoj ■t>Ryvi-llltej vlelej*.
S&Ot W. 4atli Stt-. ChUugu. III.

l’AKsIltl'OtlA
timsern* ir laMĮH krantinf. Mu
turtų Jpityvimteij vištoj, prie Av, Jur- 

l>kXli>>*U*a ITtrthtll* pirtsrlasn 
Ifcvailuoųu U et ivdtl.

rjs u Mi.i str.

t
3

i
3

DOANS
Kidney Pilis

o

Gaunamos kožnoj aptiekoj. 60c už dėžę. Foster-Millburn Co., Kuttaio, N Y., Mirs.

teratara. Pamokų programa 
kol kas nenustatyta. Jų parū
pinti pavesta valdybai, kuri, 
uiaariuK jų, patieks tu'ksltd- 
viams apsvarstyti.

Apart, mokslėliau, skaitkn- 
grni nrtširnšė rAmėib ir Žymiau
sių Detroito veikėjų. Ateityje 
tikimės daug ko nuvmku ir 
pralenkti kitas moksleivių kuo
pas, nea tai akrijai yra užtok- 
tuuu veikėjų.

BARGENAS.
Turi paaukoti gražių 80 akrų 
termų su vi-nis moderniškai* 
budinkuis, tik 38 nuautos nuo 
‘‘ioop’’ ant Chicago & Buj- 
lington Ųuincy Raiteay. Aut
lengvų iAniokesčių. Norint 
daugiau informacijų atsišau
kite ar rasvkite:

A. TBAUBE,
1404 W. 18 U* SU.

± -a-ar

į FARMy MEDUS.
i l'nruidnodn visai Amerikai, 
! l'hiriųpMi *n prikiuiiUtuu į 
! namus $!.%—5 SVnnj tlrd- 
į nikiw. Kitur , pMaunčiame 
[ oniprliuM, jri ka* priinunči* 
' 2> AdreraohHėt

V7ALTER STRYGAS,
3022 W. 40 St. Chicago. = 

B
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LUSTCVU GYDYTOJAM 
CHIKVROAS

«<H Umt 321»d Slrtet 
Tai fanai IMI
><nu <114 W. ikn4 Mrvrt

Tol M««iatey

T«t«pbon*: Tardo fit*
I

M

H Turiu patyrimą 
moterįq UfoM; ru- 
poatinttel pridu
rtu llronp Ir kudl- 
k, buk*

MU So. ItabU-d SL. CZUrago. fll
,■ i

DR. CHARLES SEGAL
Fitkėlė oit> oft-a po utim 

4729 S. Ashland Avenne 
HprHali'U* iHJu.ų, iiHdrn/ tr vy- 
ra u*a-
Valiadra nūn 10 Iki !J lirylo; Bun 
5 Iki k po pietų: nuo 7 Iki k kO 
vakare- Nedėbomui 10 Iki 1.

TclHoiuu D re tel

I

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentutaa

IK

I

71 str., New York,
Lietuvos Misijos Adresas:
257 Wert “

Dr. L E MAKARAS

: 4*fB



DRAUGAS

CHICAGOJE. Į
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Penktadienis, liepos 23 d.. 
Šv. Apolinaras, vysk. kank.

šeštadienis, liepos *4 d., 
šv. Kristina.

NF.PASIRAIGIA PAVOJUS 
SU ANGLIMIS.

Gali dar sustreikuoti angle 
kasiai.

SUAREŠTUOTAS JUODAS 
ŽMOGUS.

Atrasta $30.000 vertės 
genvbių.

bran

anglių pakyla v?s di- 
nesiuagiitiuli. Bei darbi- 
ne]uu-itenkin!ino tr dėl

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.C

-----:------
VAKARĖLIS PAGERBTI 
GERB. KUN. PORF. JUO- 

ZAPĄ MEŠKAUSKĄ.

= Penktadieniu liepos 23 1920

n

Policija suareštavo juoduką 
Isroy Grven, 3539 Mlchignn 
nve.

(•HM-n vienoj paskoliiiimų 
krautuvėj norėjo padėti dvi- 
mantinį žii^ln. Krnutiiviiinkui 
ymsirodė žmogus intnrinmas, 
Imi jum jm.-iųic ateiti kitu 
jmskirtu laiku.

ir krnutuvninkas apie tai 
painformavo dvtcktivus. Ta-ui 
paskirtu laiku atėjo ir sua
reštuotas.

Pit' suareštuotą kišeniuosc 
atrasta $10,1100 vertės vi.-okiw 
nišies hlizgalų ir $4<M> pini
gai*-

Atrasti ir raktai. V’mnn iš tų 
atidaryta skrynutė Nationai 
Snfe Dcposit ('o. hnnkojo. Te
nai atrasta dnugj’ls’* deiman
tų, emenildų, rubinn. žemčiū
gų. Iniknalėlių, hranzoliclų, 
spilknėių ir daug kitokių bran
gių dnikių. Apkaitoma, jog 
tų daiktų vertė sieki i $30.0011.

Juodukus uždarytis knlėji 
num ir pradėta faruvmni. Ne. 
tie visi daiktui yni ’tavogti.

I)e| 
dėsni 
ninku 
negavimo geležinkelių vagonų
Illinois valstijose daug angle 
kasyklų jau uždaryta Ir už
daroma.

Tuo larpii anglių visur frų- 
ksta ir kaina vis lalijnus ke
liama. Pasakojama, knd to vi
sa pasekmėje guli car ir vėl 
sustreikuoti visi nugleicasmt. 
\’es ji,, negali užsidirbti prn- 
trvvcnlmiit

Kni-kiiriuse kasyklose ne
dirbamu <lo| lokalių streikų. 
Pietinio lllinoiaus kasyklose 
streikuoja apie 2,000 darbinin
kų. Septyni šimtai Mistreika- 
vo Bentone. Darbininkai tnri 
lokalius nesu!ikimux

Gi ('Iii vaga i ir kitiems mies
tams labai truksiu anglių. Ne. 
turi anglių ištekliaus nei vie
šosios įstaigos, nei privatiniai 
rutinai. Netruks ateiti ruduo.

Nuimtoj, liepos 24 d. Mark 
\Vliite parko salėje (29 ir llnl- 
sted gatvių) Lietuvos Vyčių 
Chicagos Apskritis rengia šet- 
niininį vakarėlį |>agerbti sve
tį iš Lietuvos, gori), kun. 
prof. Juoy.njM) Meškai tekų. Pro 
grtU’ioj” dalyvaus žinoma dm 
•iiniūkė p-nin O ;n Poaenč, 
komjKiyihirius j). A. Pocių* ir 
kiti Chicagos lietimų jaunimo 
talentai. Bus uzknitdžmi 
p:i» jų kiti jvtinimai, 
programos šokiai 
žaidimai.

Visos Lietuvos 
jkms pnklnuMinČi. 
vagos A|>skricio, 
skaitlingai suvažiuoti. I'iml/ia 
7:3o vai. vakaro.

Rengimo Komisija.

ir
Po 

ir buitiniai

IS NORTH STDĖS.

ir

A. f A.
JUOZ. TARVIDAS 

mirė liepos 21, 1920, 6:20 
vai. ryte, 53 metu amž.

Velionis paėjo ii Kauno 
rėd.. Raseinių apskričio, 
Gvaldą kaimo, Kvėrdai
nės parap. Aincrtke lšgy 
veno30 metų.

Laidotuvės bus su bato j, 
liepos 24, 1920. 9 vai. ry
te iš šv. Jurgio bažnyčios 
j šv. Kazimiero kapines.

Paliko dideliame nuliū
dime moter| Barborą, sū
nų Adoraąir Aleksandrą 
dukterį Juzefą ir dukterį 
Pauliną, Lietuvoje.

Visi giminės ir pažįs
tami esate širdingai kvie
čiami uuiyvauu lamom- - 
vėse po num. 91b W. 32nd 
Street.

Liekame nuliūdę Bar
bora Tarvidienė. moteris, 
Adomas ir Aleksandra, 
sunai.
Juozefa ir Paulina dukt.

CEVERYKAI!
• J

Keturių Milijonų Dolierių Didelis 
Čeverykų Išpardavimas 

RETAIL

COLISEUM
Wabash Avė. ir 15 Gatve

*

REIKALINGOS DVEJOS 
ATOSTOGOS.

“ Association nf Contmercc’ 
nusirinkime kalbėjo I>r, TV. A. 
Evans. .lis pareiškė, Jog žmo
gui darbininkui imt melus 
reikalingos dvejos atostogos— 
atsilsėti nuo sunkaus Ir in- 
tempto darini. Vieno?* atosto
gos vasarą, kitos žiemą. Tr tik 
tuomet žmogus galerų Jnu*-- 
ties žmogumi ir hutų paren 
kintas.
.Deja, kns kita kallietl, gi 

kas kita praklikon'Tykinti tas 
gražias kaltins.

PIRM GERBIANT REIKIA 
ATVIRINTI VANDENI.

Iš sveikumo komirijunieriitus 
raštinėm pranešta, jog permo
kai turimu cliloriims. su kurtą
ja pumpuojamu* mi«*stui van
duo yrn vnlontas. J milijorm 
galionų vandens vistmim*! j- 
iiiaišoiiin viriui dešimtoji du 
lis svaro ehlori.ms. Tas van
denį apvalo tino įvairių ligų 
J*rų.

Kadangi ]K*nitažai cblorinosl 
turimu, tud pAtnrinino žmo 
Denis vartojamą gėrimui van
denį atvirinti.

NUŠOKĘS NUO VhzJMO 
PAPUOLĖ PO AUTOMO

BILIU.

Josepli Šilimus, 9 midų 26- 
57 IV. Division gnt„ unr .am- 
po \Vvstern nve. ir Toun gat 
vės nušoko mm važiuojančia 
savo tėvo vežimo ir akimir
koj jj pagavo pru ealĮ pra- 
važiuojanti^ antnmobltms

Suleistas vaikus mirė (ialin- 
tns ligoninėn.

A MrTAATMF • r ABI JOM AB

A. PETRAT1S & CO.
Mortgage Bank

MCAL ESTATC-INB’JRANCC

European American Bureau 
>rimew Fw»ttwt PartfveBa 

rwOT A R IU VfkA f»
3141 U Imu) Ibtvi, Ca.un IHmm 

YtkCBteOMt Oo • 11

PATARTA GELE2INKE 
LIEČIAMS PRii’AZlNTI 

UŽMOKESTI.

Bus pradėta kampanija už 
naują užmokėsi).

(ielcžinkelicėių organizacijų 
viršininkai po ilgų pasitari
mų pripažinta naują užmokes
tį jinvedė aptarti pačioms nt- 
ski rimus unijoms, ty. |iatiem- 
darbininkams.

Viršininkai pripažino, kad 
dari**) tarytais pripažinta už
mokestis m-patcnkina nei Ge
no. Vingi juitarė tą užmokestį 
priimti.

.Jie jk'ižymėjn, kad priėmi
mus Imtinai reikalingus. Nes 
trumpu laiku jie pakeistą nau
ją kampaniją už tiugfifesnę už
mokestį visiems geležinkelių 
darbininkams.

Lietuvių giesmininkų
Dramos draugija, po šv. Ce
cilijos globa, liejsis 5 d. ren
gia seimininį išvažiavimą j 
llrumvr Parko miškus. Išva
žiavimas Ims vienas iš links
miausių. Jin suvažiuos visas 
prakilnusis North Sidos lietu
vių katalikų jaunimas. Bus 
diliuos. įyairųs žaidimai, lenk
tynės ir šokimas p-r virvę, 
laimėję lenktynes liei šokimus 
gaus dovanų.

Katrie nori dalyvauti tame 
išyažinviino, o <la ueiižriregis- 
trnvę, prašomi kreipties prie 
Jono Kmnnškos, Bronio Tn*- 
ėioko. Zuzanos Jiirnviriiitės 
l>ei Petro Sriulto.

PASAIUiĄ: Važiuoti reikia 
Mihvaukvv Avė. gaivi karais 
iki galui; paskui eiti į deši- 
>iię.

širdingai visus kviečia
Rengimo Komitetas.

Iš TOWN OF LAKE.

iš-
25

STIPRUS AUTOMOBILIUS.

Nei vienas nesužeistas.

Aną vakarą miestelyj Lake 
Fon t įvyko stcbtHinas atsiti
ki mus.

Išilgai elektrikimo Chicago, 
North Šiton* ir Milwniikoi» gv- 
ležinkrlid vieškeliu Iš \Viiuke- 

1 ;:nn nnt Chicagos pimažieriniu 
į automobiliu važiavo try- žmo- 
I •

IH'n.

Priešais ana snųirkial atuž.ė 
'linkus prekių automobilius 
ir šita*** pirmąjį automobilių 
užvertė nnt tN»l4*žin1coliin bėgių.

Tuo metu greitai važiavo 
eloktrikini* traukhii-. šitas 
pagavo pnsažier. automobilių, 
pirm savęs pastūmėjo imt ko
kias pvnkiiisdi'šiiiits žingsnių 
ir nutraukė atgal ant vieške
lio.

P)> šitie smarkios oprrarljon 
' Įuits triiiikinis neatlaikė Im>- 
l giim.<M>. Pirmutinis jo vagonai 
i nušok,, ir atsistojo skersai 
i vii*školio, pn-kni save nutem- 
| |m*s mm l>ėgių ir kitą vagoną.

Niekas negali išgalvoti, knip 
I tas at.'itikiiiias apdėjo Im* au
kų žmonėse.

Nes kaip nidoinutiiliu va
žiu vašieji try žmoni’* nesužei- 
*45 („.t, ir trwi>fcin%’i noii’vkn
neluimių. O juk traukiniu va
žiavo daugiau šimto žmonių.

Tas sunkus automobilius, 
kurs buvo tu atritiktmo pne- 
imtis, buvo nuvažin.i,* savais 
-keliai*.

L. Vvėių 13 kuopa turės 
važiavimą i,« dėlioję, liepos 
d. Beaveriy llills. Vi.-i norin
tieji važiuoti buriu teiksitės 
usirinkti 9:50 vai. ryto ties 

Ftv. Kryžiaus parap. mokykla. 
Korespondentas.

ATSIIMKITE LAIŠKĄ.

*’Draugo" redakcijoje yra 
laiškus iš Lietuvos p. Jonui 
Klykimui Clii<.*»gi>jt« 'Jvldžrt- 
mo atšimpi.

IŠ TOWN OF LAKE.

(įvardija D. Lf K. Vytauto — 
laikys pusmetinį miririnkiiną nr- 
dėlioj, liepos 25 dieną. 2 .-OO vnltin- 
dj |m> pietų, Av. Kryžiaus parapi
jos Kvctainėj. Kviečiami yra visi 
nariai, nra rumiari avanrtymui 
svarbių reikalų. Taippat privalo 
viri uirimokėti immirtinre mokes
tis UŽ riiiniKiua draugu*. 

Su pngarlm.
J. Lctukas, pirm. 
J. Lcgnugaris, rašt.
■Kris Ko. St.

PAIEŠKOJIMAI.

Itolė Krdt/I'ė (12 Ož“škienės 
gatve Kaune, Lietuvoje) pa
ieško Juozapoj r Jono Kedžio, 
gimusių Eglehnlių kaime, Kal
varijon parapijoje ir apskrity
je. Jų iuainn mirė karo pra
džioje, o tėtė 1920 tuelaib.

A *ih. I'foras Mideika, Stei
giamojo Šeinio atstovas. (12 
t t’.t ‘kurnės gatvė Kauno) *eš- 
Lr» savo brolio Kazimiere 
M ii ieškos.

BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
“DRAUGE

Chicagos Didžiausias Namas Pripildytas su 
Augšciausios Rūšies Čeverykais

SA-t A srsAs"^ 
j y

* NIEKO AUGŠČIAU.
Batikos ncuhlnodA tiek pinintni ki«*k pirmiau užtat kad marketas su- 

tnažėjo. Užtat fabrikantu ir jnbcaiu sumvirnijinimas nuMMHidr DiJiji 
Uoliam m ir pripildė ji Geriauoiais Cevcrykais — šio sezono ir Kito 
Sezono stockiu — vėlinusios niiidtA.

MUMS PININGAI REIKALINGI.
čeverykų mariečius visai sumažėjo — žinotus atsisako pirkti čcvcrv- 

ktm už ju <luluirtitic augiu kaina — krautuvių lenkimą prikrautoj 
čcvenkais, o fabrikantai ir jaberiai neturi ką veikti, nes nielum ju 
produkto ncjMTka.

Jiems nerupi tiek kainos kiek gatavi piningai. Jie turi paversti atoe- 
ka į piningu* nrbn uždaryti savo pliantaa — o Uhieagoa žtnonea ] aai- 
naudos tni proga, gaus gerui ccverykua už maža kuino.

PININGAI AR BANKRUTAS.
Niekados pirmiau — imt ir prieš kare — nebuvo gaunami tokie gra

žus madinis čevetykai knip dabar ir už tokias kainas!
Dcl išdirbėjo ir jnltcriu klauriąins nei kainooe — Rct jiems stovi 

tlntirinins nr žul 
Bankrotas.

TEMYKITE KAINAS GERAI.
Niekados pirmiau tokia proga nebuvo d tusiu- 

mos niekam — niekados gilt nei nebus tokios 
progos Šie pūtis rvverykai kitom* krautuvė**** 
yra parduodami taip augalai — kaip $16 už 
pora -— gvremiu čcvcryku už tm* niekur ne
gausite.

CEVERYKAI DĖL VISOS ŠEIMYNOS UŽ MAŽIAU KAIP KETVIRTA DAU KIEK 
KAINUOJA FABRIKANTUI.

Išpardavimas prasideda Šiandien - Liepos 23
ATDARA VAKARAIS

‘ NUO 9 VAL. RATE IKI 10 VAL. VAKARE, IŠIMANT NEDEL1A. t .

ALL1ED SHOE MANUFACTURERS and JOBBERS
INŽANGA DYKAI

M S A
T LZZZ

■

■
Vakarais, 812 W. 33 St

TrL Yarda IMI

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
OflMM DMbilevtyJ:

29 South La Šalie Street
Kambarį. M4

TrL Ooatral *S»O

■■

■■

SPECIJALIS IŠPARDA
VIMAS.

Pertaisyti Miteliells ir 
kiti karai. » 

Ant mėnesiui mokesčių Pliano 
Išlygos 
|nx>kfi

40«
100 f
000 
TOOį 
>00 ,
>00 
>00-

ncrvlkljl mokėt Mortft*- 
mokėt. Chnrcr. nereik

nH.krN'lŲ 
<14 & ) inrncy) 

kO 
to
Ct
TI
Ot
«B
•L

••

Kaina
S >00 
t 000 
iroo 
1400 
1400
1400
1X00
soao

NuoAlml'lo
go nvrvtkia
ma k ei Inaurancr.

Kiekvienas, karas yru InAlurlntaa 
nuu urme* ir varly (• nuokime aavo 
kalno* l>er vienu* inetna b« Jokio a> 
Mo J urna.

Tavo M-n* knr> (ne aeneani 
kaip 1*12) paltunim* f ntninua at- 
akalllluofloml Jo vart( kaipo 
moknaUo.

Vial l’crtalayil Michvla turi
Mlj rvaranrlja kaip ir Niauji

MITCHELL
2328 2 Salesrooms 2334

Michigan Avė Michigan Avė.

dal) |-

ta pa- 
ILa nu.

x x

nr lšrij*e!l)ėt — Bankrotas nr Bizuia Piningai ar

PAMATYKITE JUOS IR NUSIPIRKITE
Vi>v>bio atylInuH kokio tiktai norite — ozfordu 

punips nUgštaii ir inmain aprncaia, rui’ ir juo
di, nmhogony ir juodo ealf. Kiumuui ralf, Ver
šio skuros ir kitokir. Apart tu dar galima gnu. 
ii orfordn. pumpa mnvM re v e rykai. Visokio 
didžiu vyrtški molrrikki ir vokiški ėeverykai 
darbiniai ir švrnlailiciiiniai.

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. t

Kainos kurios pritinka kinkvla- 
nam klieni ui. C vamatasjame kld 

sutauplDsims Juuis 1S« Iki toai 
anl klalrvlann nltMnta- Mlrurla 
dalykai maliau našu who>a«als 
kainos.

Vyru Ir Jaunu valkynu man 
drabuilal padirbti* ant ulaskymo 
bet boatallauktl niutal Ir ovsrko- 
taj su dirtolUl* ir Ua. tor titvn* 
tr kitokio styliaus MJ.50 iki l«» 
Pamatykite tnuau spscijals slls 
siutu Ir overkotu po III, ll.M, 
ISO. m io. |!». tr III. Juodi 
Hutai po |4t UU III. Molinos vil
nos siutai po tH tkl te®. Valku 
siutai Ir ovorkotal K.10 Ir augt- 
Ciau. Vyru kelines 14. tr augfantu 
Vėlinus pturrilnea kolutas lt.M Iki 
II7.&0. SpsrljaJbi n»O*imtt« ant 
kiekviena pirkinis alunflamo J 
Rampa.

Atdara klekvle* dinas Utį I 
vai. vakare Hubolomia 11 vaL Ns- 
dėliomia iki < vaL vakar*.

8. GORDON,
1415 So. Halsted Street

tmiminiiminiiummiiiimiiimiiiiniiii ’

ERNEST WEINER
DRY G00D5

1800 W. 47th kamp. Wood Bu 
Mm Awo4*m* <tvt**b*« (Ump*, 

- K*tv«r«*la tr Subatonua.
Ui<i«ll*n>a puairinklma <.ua.ni!

i Tlaokl* m*l«rtjolal. valkaniv drab* 
tl*L -klaba* ir jakai 4a

Pluksnos

PLUNKSNOS, 
niiiuiiiminimumiiiiimnii

Phiksnos

79c

-X

DR. G. M. GLASER

%

Paieškau šios moteris su 3 kūdikiai*, ji išvažiavo 10 ge
gužės 1920, Antanukas 8 metų, Viaduką* 6 metų, Veronika 
0 metų. Ji išvažiavo ar sn lietuviu ar su ruski u nežinau. Kas 
tokia moterį pilb’tnysit, duokite žinių, o gnnsifr dnvnną $50 
Mes tėvai paieškomo jo».
MOTIEJUS LEPEŠKA. 215—3r d Avė. Homestead, Penna.

a—-.............................—. - --------u

Dr. M. Stupnicki 
31U7 Bo. morpui mrari* 

chicago, nuioa

TaJasdoa: — t Iki 11 I* ryto. 
« po p imu tkl • rak. Wa«M>*- 
tuto nuo 4 nt I vai vakar*

PAsroirrv
riu


	1920-07-23-DRAUGAS-0001
	1920-07-23-DRAUGAS-0002
	1920-07-23-DRAUGAS-0003
	1920-07-23-DRAUGAS-0004

