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Bolševikai Inejo 
Minskan ir Lvovan 

• • 

Lenkų Pulkai Pereina Bol
ševikų Pusėn 

LONDONE MIRĖ MAJ. GEN. 
GORGAS 

Buvo jis garsus cfiiqirgas. 

BOLŠEVIKAI EINA ANT 
VILNIAUS. 

Jie gerai apsiginklavę. 

Londonas, liepos 6. — Pra
eitą sekmadienį čia mirė bu
vęs Suv. Valstijų armijos 
chirurgas, majoras generolas 

MAIŠTUS PAKELIA AIRIŲ 
KAREIVIAI. 

• 

Du kereiviu nužudyta Simla 
kalnuose. 

* 
— 

Londonas, liepos 6. —Iš In
dijos parėjo žinių, kad Jullun-
nderyj, Punjabe, maištus pa-

William C. Gorgas. Prieš mir- f kėlė airių kareivių Connaug-
siant jis kelias dienas buvo hto pulko batalijonas. Depe-

BULGARŲ TEATRE PA 
MESTA BOMBA 
Atrasta 150 lavonų. 

Paryžius, liepos 5. - Iš Var
sa vos vakar čia pranešta, jog 
lenkų kariuomenė bėga nuo 
bolševikų armijų, vadovauja
mų gen. Brusilovo. Vietomis 
lenkai atsimeta didžiausioje 
betvarkėje. 

Bolševikų armijos daugel 
vietose perėjo Lenkijos; rube-
žius ir paėmė Minską ir Lvo
vą. Nuo Minsko bolševikai 
briaujasi tiesiog ant Vilniaus. 
Lenkų sparnas Dvinsko šone 
tad be jokio didesnio bolše
vikų spaudimo turi atsimesti 
(Reikia pastebėti tas, kad jei 
bolševikai paėmė Minską ir 
Lvovą, tai nereiškia, kad jie 
butų perėję Lenkijos rubežius. 
Nes tiedu miestu nėra Lenki
jos žemėje ir nepriklauso len
kams, kaip jiems nepriklauso 
Vilnius.) 

Lenkai pereina bolševiku 
pusėn. 

Šiaurrytiniam fronte, išil
gai upės "Dauguvos, keli len
kų armijos pulkai *U visais 
ginklais ir su visakuom per
ėjo bolševikų pusėn. 

Iš Varšavos tvirtinama, kad 
tai bolševikų propagandos pa
sekmė. Nes jų propaganda 
kaipo kokia užkrečiamoji li
ga siaučia. Ir prieš ją kovoti 
nelengva. 

Pulkams perėjus, bolševi
kams paliko platus ruožtas at-' 
viras. Tad tuo ruožtu gen. 
Brusilov kuoveikiaus pastū
mėjo pirmyn sryvasias stiprias 
koliumnas su tikslu apsiausti" 
lenkus Pripeties pelkėse. 

Nežinia dar kaip pavyks 
Brusilovui tasai žvgis. 

Padėtis kritikinė. 
Visais žvilgsniais lenkų pa

dėtis labai kritikinė. 
Radikaliai gaivalai Varša-

voje atvirai veikia. 
Lenku, vyriausybė dar kar

tą atsiliepė į talkininkus šau
kdamos pagelbos. 

Maršalas Foch ir Anglijos 
generalio štabo priešininkas 
AVilson išnaujo konferuoja. 
Norima surasti priemonę kuo
vei kiaus pagelbėti lenkams. 

. * J 
IMAMASI KUOAŠTRIAU-

SIŲ PRIEMONIŲ. 

Bus Įsteigta nacijonalė apsigi-
nimo taryba. 

netekęs sąmonės. Nepažino jis 
artimų sau žmonių. 

Iš New Yorko Londonan jis 
atkeliavo gegužės 19 d. BU\\T 
pilnoje sveikatoje. Sekančią 
dieną jis 'su savo žmona ir su 
generolu Noble iškeliavo Bru 
sselin, Belgijon. Tenai kara
lius Albertas jį dekoravo. Iš 
Brusselio ji& iškeliavo į Cob-
lenz ir iš tenai Londonan su-
gry&o gegužės 29. 

Bolševikai gerai apginkluoti. 

Apskaitoma, kad šiandie 
prieš lenkus sovietų valdžia 
turi 350,000 kariuomenės. Ka
riuomenė aprūpinta kuoge-
riausiars kulkosvaidžiais, lau
ko ir sunkiomis armotomis. 

Turi daug ir lėktuvų. Ir vi- [ Ant rytojaus jį pagavo apo-
>& tai kituomet paimta nuo 
gen. Denikino armijų. 

Bolševikų inžinieriniai bū
riai ypač gerai patvarkyti. 
Tas prirodo, kuomet bolševi
kų pulkai apsukriai perėjo 
per Dauguva ir Berezina. 

Gen. Brusi lovui asistuoja 
buvusiojo caro generolai: Po
li vano v, Akinio v, Gutar, Eve-
rs, Klobovsky ir kiti. J is pa
vykusiai prieš lenkus pavarto
ja raitariją. Šitai vadovauja 
gen. Budiennii. ^ 

Varšava, liepos 6. — Lenkų 
vyriausybės kantrolė, matyt, 
bus pavesta nacijonalei ap-
siginimo tarybai / 

Tą sumanymą padarė ir są
lygas padėjo karės taryba ir 
sušauktas specijalėn sesijon 
seimas. 

Iš Demokratų Partijos 
Konvencijos 

NEVYKSTA DEMOKRA 
TAMS NOMINACIJOS. 

38 baliotai be jokių pasekmių. 

San Francisco, Cal., liepos 6. 
— Demokratų partijos kon
vencijoje kandidato į preziden
tus nominacijos prasidėjo pra
eitą penktadienj. 

I r ligi vakar vėlai vakaro 
negauta jokių geistinų pasek
mių. 

Ligi sekmadienio 22 kartu 
buvo baliotuota. Vakar išnau
jo atlikta 16 baliotavįmų. Ir 
vis be pasekmių. 

Tolesnis baliotavimas prasi-

jo kandidatai: McAdoo, Cox, 
Palmer, Davis,'Glass ir Chven. 

Vakar Palmer po ilgų nepa-
vykimų atšaukė savo kandida-
vimą. 

Tad lenktynėse pirmoje vie
toje paliko McAdoo ir Cox. 
Bet abudu dar gana toli ne
turi balsų tiek, kiek jų ištik-
rųjų reiktų. 

Matyt, pasekmė pasirodys 
tokia, kaip republikonų parti
joje. Po visų nepavykimų tfe-
legatų balsai susimes ant ko
kio "juodo arklio", tai yra 
visai pašalinio' žmogaus. 

Kai-kas nuomoniauja, jog 
kartais gali but nominuotas ir 
patsai Bryan. Šitas ilgus lai-

pleksija. Tuojaus buvo paim
tas ligoninėn. Ten jis ir mirė. 

Buvo garsus žmogus. 

Maj. gen. Gorgas visam pa
saulyj buvo pagarsėjęs karės 
medicinoje ir chirurgijoje.* J is 
Panamoje nugalėjo malarijos 
platintojus uodus (moskitus) 
ir del to buvo galima prakas
ti ten žinomai? perkasas. J i s 
Havanoje (Kubos sala) išnai 
kino geltonąjį drugį. Tą-pat 
atliko ir centralinėj Amerikoj. 

Anglijos vyriausybės pa
kviestas jis 1913 metais buvo 
iškeliavęs pietinėn Aprikon 
įvesti ten kaikuriose vietose 
sanitarinę padėtį. Pasekmėje 
Londono augštosios medikalės 
įstaigos ir Oxf'ordo universi
tetas jį apdavanojo augštos 
garbės laipsniais. 

Serbija jo reikalavo. 

Per praėjusius dešimtį metų 
įvairiose pasaulio dalyse jis 
kovojo prieš visokios rųšies-
užkrečiamąsias ligas. , 
Karės pradžioje, kuomet Ser

biją palietė šiltinė, majoras 
gen. Gorgas buvo kviečiamas 
ton šalin. Bet tuo metu Suv. 
Valstijos įstojo karėn ir jis 
buvo reikalingas savosios ša
lies armijai. Po karės jis iš
stojo iš armijos tarnybos. 

Buvo gimęs 1854 metais Mo
bile, Ala. Chirurgu armijoje 
išbuvo nuo 1880 metų. 

šoje sakoma, kad prie maišto 
prisidėjo trys ketvirtosios da-
lys batalyono. 

Sulig žinių, Simla kalnuose 
kitas kareivių būrys mėgino 
pagrobti ginklus ir amunici
ją. Sukilimo metu du karei
viu nužudyta ir vienas sužeis
tas. 

Nerimavimai prasidėjo gavus 
žinių. 

Tarp airių kareivių nerima
vimai prasidėjo tuojaus po to, 
kuomet atėjo ten iš Airijos 
paštą ir kareiviai-gavo laiškų. 
Kareiviai mėgino padėti gin
klus ir pasiskirstyti. Tik vie
na ketvirtoji dalis batalijono 
paliko ištikima savo pulkinin
kui. 

Kareiviai pranešė, jog jie 
nenorį ilgiau tarnauti. J ie vie
šai išreiškė užuojautą sayo 
tėvynei Airijai. 

Jų pakilimas veikiai buvo 
numalšintas. Visi padalinti į 
mažus būrelius stovykloje ir 

Berlynas, liepos 6. — Vie
tos laikraščiai paskelbė depe-
šą iš Sofijos, kad Bulgarijos 
miesto "Philippopolis teatre 
pamesta bomba. 

Teatro vidus apgriautas. 
Griuvėsiuose atrasta apie 150 
žmonių lavonų. 

LLOYD GEORGE DRAU 
GINGAS RUSIJAI 

Talkininku su Vokiečiais 
• • erencija V t 

ę 

Aštriai Apsieinama su Vokiečiais 
TALKININKAI REIKALAU 
JA ATSAKOMŲJŲ VALDI

NINKŲ. 

Nenori klausyti jokių pasiai
škinimų. 

Londonas, liepos 7. — He
rald korespondentas iš Co-
penhageno praneša, jog bolše
vikų atstovas Krassin iš Lon
dono Maskvon vežasi minis-
terio pirmininko Lloyd Geor
ge prielankią bolševikų vai 
džiai notą. Notoje sakoma, 
jog Rusija su Anglija per
traukia visokį militarinį vei
kimą kita prieš kitę. Teeisiu 
notoje neminimos senos Ru
sijos skolos talkininkams. 

padimta anglų kareivių sargy-
"bai. 

Oficierų nuomoniaujama, 
jog kareivius turėjo paleisti 
sinn-feinerių propaganda, ne
žiūrint to, kad kareiviai labai 
saugiai prižiūrimi. 

* 
VOKIEČIAI DARBININKAI^kaip ilgai komunistų atsineši 
ŠALINASI BOLŠEVIKINĖS hnas i naminį gyvenimą ne-

RUSIJOS. 

Nes ten siaučia ateizmas; pa
laidi moterystė 

Paryžius, liepos 6. (Rašo 
angį. laikr. korespondentas.) 
— Man viešint Maskvoje, 
ten apsilankė vokiečių darbi-! jalistų laikosi savo tėvų reli-

bus atmainytas i r jų moterys
tės ir persiskyrimų įstatymas 
bus palaidus, mes negalime 
patarti vokiečiams darbinin
kams su jų šeimynomis ke
liauti Rusijon. 

"Didžiuma Vokietijos soci-

Spa, Belgija, liepos 6. — 
Vakar čia prasidėjo konferen
cija talkininkų su vokiečiais. 

I r pirmoje sesijoje apsireiš
kė nesusipratimai, kuomet An
glijos ministeris pirmininkas 
Lloyd George talkininkų var̂ * 
du pranešė vokiečiams atsto
vams, jog Vokietijos išginkla-
vimo klausime negali duot tal
kininkams patenkinančių paaiš 
kįinimų vokiečių užrubežimų 
reikalų ministeris Simons, 
kurs atvykęs konfereneijon. ta ligi atkeliausiant tiedviem 

pasitenkino. Jie išėjo patyir | 
vieni pasitarti kitan kamba
rin. > ' 

Sugryžus Lloyd George pra
nešė vokiečiams atstovamą, jog 
išginklavimo klausime turi aiš* 
kinti pats karės ministeris IF 
štabo viršininkas. Kitaip nieko 
nebusią. 

Pakviesti reikalaujami žmo
nės. 

Vokiečiai atstojai nenoromis 
turėjo sutikti su tuo reikalavi
mu. Tuojaus mušė telegramą 
Berlynan. I r pranešė talkinin
kams, kad karės ministeris ir 
štabo viršininkas į pusantros 
dienos atkeliausią. 

Tad konferencija pertrauk-

REICHSTAGAS PRIEŠINA
SI RADIKALAMS. 

dės šiandie išryto. 
Pirmose eilėse vakar stove- kus ieško tos ambicijesi»-Ir jei 

# 

Berlynas, liepos 6. — Vokie
tijos reichstagas didžiuma bal
sų atmetė neprigulmingų so-
cijalistų atstovų reikalavimą 
išreikšti nepasitikėjimą vy
riausybe. 
- - • • • • • " m • • • • . — •• - • — — — • • • • " • — • • — — 

tas įvyktų, tuomet demokratų 
partija nežinia kur nuvažiuo
tų. Nes prezidento rinkimais 
nieko nelaimėtų.^ 

Bet ir be Bryano demokra
tuose yra žmonių, visuomenei 
mažai žinomų. 

NAUJAS AUTSRIJOS KA 
BINETAS TURI 14 NARIŲ. 

Vienna, liepos 6. — Liepos 
4 dieną suorganizuotas naujas 
ministerių kabinetas, kuriu 
ineina 14 narių. Ministeriai 
proporcijonaliai reprezentuo
ja nacijonalio susirinkimo par
tijų atstovus. . 

ninku delegacija. Buvo atvy
kusi ištirti sąlygas Rusijo 
joje, kuomet bolševikų val
džia buvo pasiųlusi užsiė
mimą 200,000 vokiečių darbi
ninkų, labai reikalingų Rusi
jai. 

Kuomet * delegacija sugry-
žoVokietijon, bolševikų valdžia 
tuojaus be niekur nieko ėmė 
ir paleido žinią bevieliu tele
grafu, buk trumpu laiku 100,-
000 vokiečių darbininkų ke
liausią Rusijon, nes delegaci
ja sutikusi su sąlygomis. ^ 

Gi tikrybėje taip' nebūta. 
Delegacija nesutiko su jokio
mis pasiųlytomis sąlygomis. 
Man teko pasimatyti su tos 
darbininkų organizacijos pir
mininku, darbininku iš Ruhr. 
J is pareiškė, jog delegacija 
keliauja atgal Vokietijon, kur 
patars sav0 broliams darbinin
kams nekeliauti Rusijon. 

Svarbiausias daiktas. 

"Mes turime gerus pasių-
lymus. Mums ir mūsų šeimy
noms pažadėta raudonosios ar
mijos maisto porcijos. Paža
dėta dviguba užmokestis, ty. 
dukart daugiau kaip mokama 
rusams darbininkams. Ir pa-
galiaus pažadėta mokėti mums 
vokiškomis markėmis, jei ne
norime bolševikinių rublių." 

Taip sakė man tasai orga
nizacijos pirmininkas. 

44 Bet taip ilgai,' kaip komu
nistų partijos programoje bus 
skelbiamas atviras ateizmai, 

gijos (protestantizmo). Kas 
kita yra pas Rusijos bolševi 
kus. Tenai jie kaip mokyklose, 
taip kiekvienam žingsnyj at
virai skelbia, kad nesama 
Dievo.' ' 

Lenino atsakymas. 

Savo atsinešimą į bolševi
kus vokiečiai darbininkai pra
nešė pačiam Leninui.> Leninas 
atsakė išaiškindamas socia
listines Markso doktrinas, 
kaip jas supranta komunistai. 
J is pareiškė, jog tikrasis so-
ciializmas yra pastatytas ant 
ateistinių principų. Toliaus 
pareiškė, jog nekuomet nebus 
galima sulaukti tobulesnės vi
suomenės, kaip ilgai tėvai gla
monės savo vaikus, skiepinda-
mi juose visokius prietarus, ir 
kaip ilgai moterys bus prira
kintos prie namų. 

"Valstybė yra vaikų moti
na, gi visi mažutėliai yra val-
'stybės vaikai", sako Leninas. 
"Mes privalome vaikuose įs
kiepyti tikruosius komunizmo 

'principus. Mes turime duoti 
progos jiems pradėti gyventi 
tikruoju gyvenimu. Ir tą mės 
tik tuomet pilnai atliksime, 
kuomet bus siekiama vientik 
komunistų idealo. Moterystės 
klausime vyrai ir moterys tu
ri turėti plačią laisvę, gi pati 
moterystė lengvai ir greitai 
turi but pakrikdoma, jei to 
reikalauja katra nors pusė." 

Ve kodėl vokiečiai šalinasi 
nuo bolševikinės Rusijos. 

Lloyd George pareiš.kė, jog 
tą gali padaryti tik karės mi
nisteris voii Gessler ir štabo 
viršininkas von Seckf. 

Sakė, jei jiedu neatkeliavę, 
tad konferenciją pertraukti ir 
palaukti kol atkeliausią. 

Pasirodė, jog talkininkai 
posenovei į vokiečius atsineša 
aštriai ir diktuoja savo įei-
kalavimus. 

Kokie klausiniai svarstomi. 
T- 0 

Susirinkus konfereneijon, 
Lloyd George paskaitė konfe
rencijos programą. 

Padėta trys svarbiausieji 
klausimai: išginklavimas, ka
rės atlyginimas ir karės kri
minalistų nubaudimas. 

Vokietijos kanclieris ^ehren 
bach tuojaus pasiųlė; kad iš
ginklavimo klausime oficijales 
skaitlines gali paduoti užru-
bežinių reikalų ministeris Si
mons. J is taippat, sakė, galįs 
apie tai visa plačiai jr paaiš
kinti. 

Talkininkų atstovai tuo ne

naujiem vokiečiu atstovam. 
Talkininkai savo vardu kal

bėti konferencijoje yra pasi
rinkę Lloyd George, katras iš 
visų yra smarkiausias. 

Šaltai priimti vokiečiai. 

Vokietijos atstovai čia atke
liavo praeitą šeštadienį. J ie 
labai šaltai* buvo sutikti. Ge
ležinkelio stotyje juos pasi
tiko tik pora Belgijos vyriau
sybės atstovų. Atėjo juos ne 
pasveikinti, bet tik nurodyti 
vietas, kur jie turi apsistoti. 

Reikia atsiminti, kad šitas 
Belgijos miestas karės metu 
buvo panaudotas . generalei 
vokiečių komandos stovyklai. 
Čia savo karės raštines ture-, 
jo pats kaizeris, fieldmarša-
las von Hindenburgas, gen. 
Moltke ir kiti žymiausieji vo-i. 
kiečių armijų vadai. 

Talkininkų lakūnai ne kar-
tą kėsinosi čia iš oro apdaužy
ti vokiečių stovyklą. Tad mie-, 
sto dalis ir šiandie stovi ap
griauta. 

PHILIPINAI KREIPIASI Į 
DARBO FEDERACIJĄ. 

Reikalauja paremti nepriklau 
somybės klausime. 

. — 

Manila, Philipinų salos, lie
pos 6. — Birželio pabaigoje 

BAISI NELAIMĖ TIES 
PITTSTONU. 

Scranton, Pa., liepos 6. — 
Netoli Pittstono ant Lackawa^ 
nna and "VVyoming Valley ge
ležinkelio (elektrikinio) griau
stinis nudaužė vieną stulpą, 
kurs persimetė skersai bėgių.; 

čia įvyko darbo kongresas, j v i e n a g v a g o n a s vįžiuodama* 
Padaryta rezoliucija, su ku-1 l f t i k u g u g t o J Q p a m a t ę s pavojui 
riąja kreipiamasi į Amerikos 
Darbo Federaciją paraginti 
Suv. Valstijų kongresą pripa* 
žinti Philipinų saloms nepri
klausomybę. 

PATVARKOMA MEKSIKOS 
RESPUBLIKA. 

Mexico City, Meksika, liepos 
6. — Naujos valdžios spėkos 
šutruškino revoliuciją Chia-
pas valstijoje. 

Revoliucijonieriams vadova
vo pulk. Samado ir Malvador 
G? Sotomayor. Abudu suimtu 
ir nugalabintu. 

Revoliucija tęsės tik vieną 
dieną. 

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

Paskui aną atvažiavo kitas ir 
susidaužė į pirmąjį. Kiek pa
laukus atūžė trečias ir tasai 
susidaužė su pirmuoju. 

Pakilo baisybės. Nes.visais 
daug žmonių važiavo iš Pitt 
tono į Scrantoną. 18 žmonių 
žuvo. Sužeista daugybė. m 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 3\d. buvo tokia sulig Mer-
cliante Loan & Truat Ca: 
Anglijos sterlingų svarui $3.96 
Lietuvos 100 auksinų 2.72 
Vokietijos 100 markių -2.72 
Lenkijos 100 markių .80 
Prancūzijos už 1 dolierį 11 ir. 90 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 f r. 47 
Italijos už 1 dol. 16 1. 48 
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DRAUGAS Trečiadienis liepos 7 1920 re 

LIETUVIŲ KATALIKU DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldfcnius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UiSlOTYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų 4.00 

SUV. VALST. ' 
Metams f 6.00 
Pusei Metų 3.00 

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

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

MOKYKLA 

Trijų Amžių Su
kaktuvės. 

Kolumbas buvo italas. Tri-
j mis Ispanijos laivais kėliau 
dainas jura j vakarus jis at-

i rado sala San Salvador. Ne-
toli nuo tos salos buvo di
dysis Amerikos sausžemis. Po 
to iš Europos daug ispanu, ir 
portugalų atvyko į naujai at
rastą kraštą. Jie apsigyven
davo nepertoliausia nuo Ko
lumbo atrastų vietų, t. y. 
dabartinėje Centralėje Ameri
koje, Meksikoje ir kitur. Kaip 
plačiai jie pasiekė, taip pla
čiai tapo pagarsinta Ispani
jos ar Portugalijos k 
valdžia. 

Tuonitarpu Anglija atsi
metė nuo Katalikų Bažnyčios 
apie*vidurj šešioliktojo šimt
mečio. Pusamžiui praėjus at
skilusi nuo katalikystės Ang
lijos Bažnyčia susilaukė tokių, 
kurie atskilo nuo jos. Angli
jos vyriausybė labai smarkiai 
spaudė tuos. Atskilėliams pa
sidarė taip sunku Anglijoje, 
kad jie nebegalėjo iškentėti. 
\Jie ėmė keliauti kitur. Keliau
ninkai angliškai vadinasi Pil-
grims. 

Keturiasdešimts vienas vy
ras su pačioms ir vaikais, vi
so labo 10:! asmenvs, lb"2U me-
tais Anglijos mieste Plymoutli 
įsėdo į laivą *'Mayl!ower' 
(Gegužio Žiedai) ir leidosi 
skersai plataus vandenyno į 
vakarus. 

Bekeliaudami jie padarė su 
tartį pradėti anapus juros 
nauja visuomenės gyvenimą, 
nepanašų į tą kas buvo Ang 
lijoje. Jie norėjo, kad v\snine 
viešpatautų laisvė, teisybė, ly
gybė. Ant tos sutarties jie pa
sirašė 11 lapkričio 1620. De
šimčiai dienų praslinkus; jie 
priplaukė prie vandenyno 
kranto, išbuvę juroje 67 die
nas. J ie išlipo ant kranto ten, 
kur dabar yra miestas Pro-
vinceto\vn Massachussetts'o 

j valstijoje. Šalis kurią ateiviai 
J užėmė, vadinasi Xe\v England, 
l t . y. Naujoji Anglija. 

Siek tiek ankščiau už Pil-
grimus j Ameriką a įplaukė 
kapitonas John Smith su buriu 
naujokų, norėjusių apsigyven
ti naujoje žemėje anapus van
denyno. J ie apsigyveno tenai, 
kur dabar yra Virginijos val
stija. Jie net pastatė miestelį 
Jamestown (Jokūbo Miestas). 
30 liepos 1619 m. tame mieste 
tapo sušauktas pirmutinis A-
Hierikoje. seimas naujų gyven
tojų reikalams aptarti ir rei
kalingoms teisėms išduoti. e> 

Ilgainiu keliavo daug atei
vių iš Anglijos, Olandijos, 
Airijos. Jų apimamos žemės 
į šiaurius nuo Ispanijos ko-

Viduryj sėdi klebonas, kun. A. Skrypko; stovi kun. N. Pakalnis . Kairėje pusėje sėdi Sesuo Tharsilla, mokyklos princi 
paika, dešinėje — Sesuo, 8 skyriaus mokytoja. 

louijų priklausė Anglijai ir 
skaitėsi jos provincijomis. Bet 
1776 metais 4 liepos visi tie 
didieji plotai atsimetė nuo A n 
glijos ir ėmė gyventi savttime. 

Šiais 1920 metais Amerika* 
Olandija ir Anglija sutaria 
švęsti trijų šimtų metų jubi-
V jų nuo pilgrimų atvažiavimo 
Į Ameriką. Į tą paminėjimą 
drauge įtraukiamas taip-gi 
pirmojo seimo susirinkimas, 
nors nuo jo atidarymo praėjo 

metai. 
Dabar jau rengiamos dide

lės iškilmės busiančio rudens 
jubilėjui. liugsėjo mėnesije iš 
Anglijos miesto. Southampton 
išplauks naujas laivas May-
i'lovyer. Tik šitas jau bus di
desnis ir stipresnis už aną se 
nąjį. Ant to naujojo laivo bus 
žymių asmenų iš Anglijos, O-
landijos ir Suvienytų Valsti
jų. Kugsėjo pabaigoje laivas 
atplauks į Provineetovn'o 
uostą. Visa Amerika daly
vaus gražiose iškilmėse. 

New Vorkas, Cliicaga, Bos
tonas ir 67 kiti miestai jau 
rengia *|ua,1Ui>> ka*P papuošti 
tas iškilmės. Miestai ir vals
tijos tam tikslui skiria pini
gus šimtais tūkstančių dolie-
rių. 

Gražus daigtas yra iškilmės. 
Bet svarbesnis už jas dalykas 
yra paminėti pradžių tos da
lies, kurioje gyvename ir pel 
nomės. Pagerbkim Ameriką, 
tai turėsime teisės tikėtis, kad 
Amerika pagerbs ir mus. 

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas. 

Naujojo Ministerių Kabineto 
dekleracija birželio 26 d. bu 

vo įteikta Seimui. 

Nustatomi svarbiausieji vei
kimo dėsniai visose valdymo 

šakose. ' 

Seimas, išklausęs deklaraciją, 
priėmė vienbalsiai pasitikėji
mo formulą, išskyrus socijal 

demokratus, kurie nuo šio 
balsavimo susilaikė. 

IŠ LIETUVOS. 
.2. m-

Veikli, gyva partija. 

KUOMI GALI TAPTI 
SPAUSTUVĖS DARBI 

NINKAS. 

Paprastas spaustuvės darbi
ninkas Luclvikas Dubois tar
navo katalikiško dienraščio La 
Croix spaustuvėje. Besostati-
nėdamas raides iš rankraščių 
daug pramoko ir tapo dienraš
čio bendradarbiu, ilgainiu re
daktorium. Rinkimuose į Pran 
euzijos parlamentą jis kovo
jo su soeijalistais, kurie vieš
patauja Senos departa*mente, 
t. y. Paryžiuje ir apielinkėje. 
Jo išmintis, iškalba ir teisin
gumas labai patiko žmonėms. 
Pasistatęs kandidatu į parla
mentą Dubois laimėjo rinki
mus. Parlamente jis pasižymė
jo labiau už kitus ekonominių 
dalykų žinojimu. Sudarant ko
alicijos ministeriją L. Dubois 
tapo pirklybos ministeriu. Lu-
dvikas Dubois yra atviras ir 
drąsus katalikas. J is nevien 
kalba, bet ir apsieina katali
kiškai. 

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra gavusi iš Kauno ofi-
eijalį iš birželio 26 dienos 
"Eltos '? kablegramą. 

"Šiandie Steigiamajam Sei 
mui įteikta naujojo Ministe 
nu Kabineto deklaracija. 

Svarbiausieji deklaracijos 
punktai yra šie: 

1.) Užsienio politikoj vy
riausybė pirmiausia rūpinsis 
pagreitinti Lietuvos pripažini
mą de jure. Tuo tikslu (ma
noma) sustiprinti diplomatinė 
akcija užsienyj, sustiprinti 
Lietuvos santikius su didžiu
lėmis vakarų — pietų Euro
pos valstybėmis, ypatingai su 
Didžiąja Britanija. (Toliaus 
eina neaiškus sakinys " Nus
tatyti, sunormuoti Lietuvos 
turtą nesilaikymą demarkaci
jos linijos kaimynais") sten
gtis privesti prie tinkamos 
taikos sudarymo su rusais, 
rūpintis nustatyti geros kai
mynystės, prietelystės santi
kius' su gudais. Net su lenkais 
vyriausybė visuomet pasiruo
šusi derėtis, jei jie tik pasių-
lys priimtiną derybos bazę. 
Vyriausybė griežčiausia prote
stuoja prieš lenkų okupaciją 
Lietuvos dalies su Vilniumi, 
prieš spaudimą, varginimą 
mūsų piliečių, prieš išvežimą 
Lietuvos turtų, prieš nesilai
kymą demarkacijos linijos, 
puldinėjimą į mūsų miestelius 
ir sodžius ir pareiškia, jog ne 
galinti būti gerų kaimyninių 
santikių nei taikos su lenkais, 
iki kol lenkai nepasitrauks iš 
okupuotos teritorijos. 

2) Finansų, prekybos ir pra
monės srityje svarbiausis ka
bineto uždavinys atsistoti sa
vo kojomis ekonominiu atž
vilgiu, kas yra pagrindu ir 
politinės nepriklausomybės. 
Tuo tikslu stengsis sudaryti 
prekybines sutartis su kito
mis valstybėmis kooperavimo 

pagrindais. Pirmiausia paruo
šianti ir pateiksianti įstatymą 
apie akcijinių bendrovių/val-
dymą ir įsikūrimą, pateiksian
ti valstybinių akcijų bendro 
vių įstatymą, nuo ugnies ap
draudimo įstatymą, spręsianti 
emisijos, ty. ^apie nuosavų pi
nigų išleidimo problemą. 
' 3. Susisiekimo srityj savo po 
litikos pagrindau dėsianti 
daugiausia ekonominius nepo
litinius dėsnius, vadinasi, ste 
ngsianti sumažinti eksploata
cijos išlaidas, pakelti jo inp-
laukas. pakeisianti tarnautojų 
atlyginimo normą, rūpinsian
tis kelių, tiltų taisymu. 

4) Vidaus politikoj rupin 
siantis, kad visi valdininkai 
griežtai laikytųsi teisės. Duo
dama savivaldybėms plačių 
teisių, vyriausybė pasirūpiu 
sianti savivaldybėms finan
suoti įstatymo projektą, rū
pintis pagaminti atatinkamų 
įstatymų projektus darbo są
lygoms normuoti, apdrausti 
darbininkams žmogiškas sąly
gas susirgus. Toliau imsiantis 
visų galimų priemonių kovai 
su mirtingumu. 

5) Apsaugos srityj pasini 
pinsianti tinkamai aprūpinti 
kariškius žeme. 

6) žemės reformos ir žemės 
ūkių klausimais prisilaiky
sianti .(toliau iškraipytas) to 
dėsnio, jog Lietuvos ūkio pa
grindu yra žemės ir miškų u-
kiai. Pirmiausia aprūpinsianti 
žeme bežemius, mažažemius, 
padėsianti įsigyti ūkininkams 
ūkiui reikalingų mašinų, įran
kių, mineralinių trąšų, page 
rinti sėklų rųšių, gyvulių vei
slių; be to, padėsianti priei
namomis sąlygomis gauti sta
tomosios medžiagos, kelsianti 
kooperaciją, plėšianti pramo
nės šakas, būtent malūnų alie
jaus spaustuvių, konservų dir
btuvių, linų pluoštų apdirbi
mo pramonę ir visą eilę kitų 
pramonės šakų. 

7) švietimo srityje remsian
ti visokią, visuomenės inieija-
tyvą, stengsiantis pašalinti 
(praleista) nenormalumą. Vi
soje Lietuvoje steigiamos tik 
vieno tipo augštesnėsės ben
dro lavinimo mokyklos. Pasi
rūpinsianti pagerinti mokyto
jų ekonomines gyvenimo są
lygas. 

8) Teisingumo srityj pasi
rūpinsiantį pagaminti reika-
lingu atatinkamų įstatymų 

Jš darbų matyt, kam ištik-
rųjų rupi Lietuva ir jos pilie
čių gerovė. Iį) išrinkimo at
stovų į Steigiamąjį Lietuvos 
Seimą, pralaimėję rinkimus 
socijalistai ir įvairaus plauko 
"pirmeiviai" , negali nurimti. 
Laikraščiuose ir per savo pra
kalbas pila gausiai šmeižtų 
ant krikščionių demokratų 
partijos žmonių. Niekina juos. 
Kelia žmonėse kerštą. Rengia 
revoliuciją. Buvusieji, o gal 
<la ir dabar tebesitęsianti strei
kai ir gaisras Kaune net ke

turis kartus, tai, galima spėti, 
yra pasekmės kerštingų pra
kalbų, žemų niekšiškų agitaci
jų. Ar tai toki darbai- yra 
Lietuvos ir jos žmonių gero
vei! 

Prie tokių atsitikimų nega
lėjo privesti kr.-demokratų 
partijos žmonės, nes iš jų lai
kraščių nesimatyti nei kerštų, 
nei agitacijų už savo partiją, 
rinkimams pasibaigus. Net a-
pie visokias šunybes, jiems 
per rinkimus padarytas, re
tai teužsimena. Priešingai, iš 
tos partijos laikraščių matyti, 
kad jos išrinktieji atstovai, 
vyrai persiėmę savo užduoti
mi, rimtai rengiasi prie dar
bo Lietuves žmonių gerovei. 

Tuojaus po išrinkimo jie su
si važiavo Kaune. Sudarė įvai
rias komisijas, kad apdirbtų 
projektus, kurie ^turės Seimo 
būti svarstomi ir nagrinėjami. 
Tarp kitų komisijų šios svar
biausios: 

* 

1) Valstybės konstitucijos, 
2) Seimo statuto, 3) Žemės u-
kio ir žemės reformos, 4) E-
konominė komisiia, 5) Finan
sinė — biudžeto, 6) Darbinin-
kų klausimo, 7) Skundų, 8) 
Krašto apsaugos, 9) Užsįenio 
reikalų. 

Kriksč. demokratų partiją^ 
kreipia žmonių domę ypač į 

"skundų komisiją." Ši ištai
ga liudija ypatingu būdu, kad 
tai partijai rupi skriaudžiami 
žmonės. 

Lietuvoje yra nemaža palai
dų, beširdžių valdininkų, o 
taip pat ir dvarininkų, kurie, 
kaip įmanydami, skriaudžia 
žmones visokius apskritai ir 
darbininkus ypatingai. Taigi 
nuskriaustieji gali dabar pa
duoti skundus į tą įsteigtąją 
"skundų komisiją," o ji pri
duos Seimui, kuriame kr.-de-
mokratai atstovai pasirūpins, 
kad nuskriausti žmonės rastų 
teisybę. Šiam kr.-demokratai 
darbui jug turės pritarti ir 
darbo žmonių "globėja i" — 
socijalistai. O jei nepritars, 
tai bus da aiškiau matyti, 
kaip jiems rupi žmonės* darbi
ninkai. « V. K. 

Umok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki 175 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes Išmokinamo 
i kaista savai
čių, prityrimas 
duodamas moki

nant ies!**vTetos atdaros. Specijalts 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina Tisu* 

MASTKR SCHDOL 
190 K. State Str. 

Kampas Lake. atr. ant 4tu lubų. 
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DR. J. SHINGLHAN 
Gydytojas ir Chirurgą* 
Ofisas 4W0 W. 13 8t. 

Kainp. 49 Oourt 
Bes, 1399 W. 49 A T « W 

Telefonas Cicero M6f 
Ofise C l c a r o l f 

qr*,y įj*ayic LJJLTl VI&K.AI 

S. O. LACHAWICZ 
M E T U V Y S G R A B O R i r S 

Patarnauju. laidotuvės* ko pigiausia. 
Keikale meldžiu atsišaukti, o maco 
darbu busite uiaoaėciinti. 
2314 W. 99 PI. Chicago, IU. 

TeL Ganai H M . 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoj** Ir 
H i n l l i l i i 199M Be. 

rilrfieai Pei l i— 949 Ir 
ChicagoJ: 4619 So. Woo4 

Tik Betresv* vekafc* BHM 6fM 9d I t M 

Dr. M. T. STRKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojau ir Chirurgas 
1717 W. Ofisas: 1717 W. 47tb 8t., 

(47 Ir Woo4 gat.) 
Valandos: 10 ryto Iki 2 po piety, 
C:S0 iki 8:30 vakare Nedėliomia 
» iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 190 
Res. 9914 W. 49rd Street. 

TeL McKiuley 999 
» » » » » • » » • • • • • • • • • • 9 
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KARIUOMENĖ. 

Telefonas Boulevard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3391 8. Halsted Str. 
Ohicago, m . 

VALANDOS: 0—12 A. M. 
. 1 — 5 ; 7—8 P. M. 

projektų civilinio ir baudžia 
mojo statuto, civilinio ir bau
džiamojo procesu ir kitų. 

Seimas, išklausęs deklaraci
ją, vienbalsiai, susilaikius es 
dekams, priėmė pasitikėjimo 
formula." 

Dėlei dviejų kablegramo 
vietų neaiškumo ir iškraipy
mo, užklausta patikrinimo į 
Kauną. 

J. Vileišiu, 
Lietuvos Atstovas Am. 

J v :hef. 

Kiekvienam yrą reikalingas 
apsišvietimas, apskritas ir 
specijalis. įSavo specijalistiš-
kumą gerai žinoti, jį ištirti ir 
jame išsilavinti, tai reiškia 
tapti naudingu sau ir visuo
menei. Nemažiau už kitus rei
kalauja apšvietos kareivis. 
Apsišvietęs vyras palikęs ka
reiviu, ir savo naują užduotį 
greitai supranta ir, šviesaus 
proto vedamas, savo prieder
mes tinkamai atlieka. 

Nors Lietuvoje analfabetų, 
buvo ne taip labai daug, bet 
visgi jų buvo. Jaunoje Lietu
vos armijoje tų analfabetų 
taip pat atsirado. % 

Kaip visuose dalykuose Lie
tuva pažangiuoja, taip ir ka
reivių apšvietimo reikale ne
atsilieka 

Įsisteigė net specijalės 
draugijos, kurios rūpinsis 
šviesti kareivius, duodamos 
knygų, laikraščių, steigdanios 
mokyklas, knygynėlius, karei
vių rūmus, darydamos pas
kaitas ir tt. 

Kareivių švietimo 4 darbas 
jau nužengė gana toli. Dauge
lyje vierų kareiviai analfabe
tai jau išmokyti rašyti ir skai
tyti. Bet to neužtenka. Švieti
m e turi siekti da toliau, kad 
Lietuvos kareiviai nebūtų, 
kaip koki rusiški "stupal-
kos" , bet kad butų protingi 
vyrai, rimtai žiūrėtų i tėvy-
nės reikalu^ ir mokanti apie 
yWte i s įnga j gpręsti, o ne pa 
gal1 visokių karštagalvių agi 
tacijos. V. K. 

» » • » • • • » • • • • « . • • « w — • • » » » M 
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Dr. C. Z. Veztlis 
LEETUVK DENTISTAS 

Valandos: su o 8 ryto lkl 8 raJc 
Seredomis nuo 4 lyg 8 vakare 

4719 8O. ASHLAHD AVEJIUE 
arti 47-toe Gatvės 

J,P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4548 8. WOOO 8TKEBT 

IU W. 18th 8TRJKKT 
CHICAGO. 

MeKiaiey 43M 
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Dr. P. P. ZALLYS 
U e tu vis D en tįstas 

10801 So. Mjchigau, Avenue 
9IMI—i, m. 

•AIAMIMMIt • Iki » Taksn. 
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DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oflna* Ir O/vaolmo vieta 

9919 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Unlreasal State Bank 
Valandos nuo 10 lkl 12 ryte: nuo 
2 Iki 4 po pieta: nuo 7 iki 9 vak. 

1 Nedėliomia nuo 10 lkl 2. 
Tatrtmm 

PASPORTŲ BliAKKAS 
PTLDOBfE 

DYKAS. 

Beltic Oonsultattoa Barcmn, Inc. , 
96 80. »earbom 84. Ghicago. > 

Room 90« 
~ 

ReskL 1199 Independence Bltd. i 
Telefonas Van Bsren 204 f 

DR. A. A. ROTH, 
gydytojas Ir 

•. 

Specdialistas Moterišku, Vyrtskn 
Valką Ir r i^, enrooisku hgų 

Otkmm: 9994 So, Halsted SA, C 
> Telefonas Drorer « a a j 

VALAITDA^ 197-11 ryto 9 - J ' p o 
1-+ « 9 > STsSiHnmH į a ^ į j 4. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
» • * » » • » • » , 

KEKOSHA, WIS. 

Birželio 27 d., 1920, Šv. Be
nedikto Opato dr-ja laikė mė
tinį su t r inkima &v. Petro pa< 
lapijos svetainėje. 

Posėdį atidarė pirm. K. Vi-
nckus malda. Po to raštinin
kas V. Varanavičius perskai
to praeito susirinkimo proto
kolą ir eita prie svarstymo ne-
pabaigtų reikalų, t a r p e kitų 
havo ir atsišaukimas iš Lab
darybės Sąjungos Centro kas 
link aukų našlaičių ir senelių 
prieglaudos namui. Šis klau
simas jau buvo pakeltas pra
eitame susirinkime, bet kad 
jK)sėdin nesusirinko daug na
rių, todėl liko atidėtas meti
niam susirinkimui. 

Taigi, šiame susirinkime 
pirmininkas paklausė, ką mes 
darysim su šiuo klausimu, ar 
stosime į garbės narius, pa
aukodami 100 dolierių, ar 
taip tik kiek mažiau. Pasigir
do balsų, norinčių žinoti, ko
kiam tikslui bus naudojami 
paaukotieji pinigai. Pas V. V. 
protokolo raštininkas paaiški
no Lab. Sa.j. tiksle ir prane
šė, kad visos aukos skiriamo* 
yra pastatymui prieglaudos 
mus našlaičiams ir seneliams. 
P a s Stanislovas Ralys taip-gi 
paaiškino, kad Kenoshos ka
talikiškos tlr-jos ir kuopos 
įstoja į Labd. Saj. garbės na
rius, paaukodamos po šimtą 
dolierių. Patarė ir ir Šv. Bene
dikto dr-jai nepasilikti. Aps
varsčius t į klausima pirminin
kas leido per balsus ir vien-
balsai nubalsavo, kajl 6v. Be
nedikto dr-ja paaukotų Lab. 
Saj. 100 dol. if pataptų jos 
Garbės nare. Tai-gi nuo bir
želio 27 dienos ir &v..-Bene-
dikto Opato dr-ja įstojo į 
Lab. Sąjungos - (Jarbės narių 
eile. 

Pastaba Šv. Ben. Op. dr-jos 
nariams gyvenantiems kituose 
miestuose. Kurie dar esate ne-
užsimokėję, malonėkite savo 
mokestis prisiijsti nevėliau 
sekančio susirinkimo, kuris 
bus liepos 25 d. T a i p g i pri-
siųskite ir velykinės išpažin
ties paliudijimus. Jei šio rei
kalavimo neišpi klysite, tai 
nuo sekančio susirinkimo bu
site suspenduoti gavime pašei -
pos ligoje, o nuo pusmetinio 
susirinkimo visai išskirti iš 
draugijos narių. 

V. Varanavičius, 
316 Garden Str. 

Kenošha, Wis. 
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svetimtaučių prieglaudose, 
laukia lietuviško našlaitnamio 
kaip kažko. Ir mūsų tarpe, 
jei paieškotume, rastume vai
ki], neturinčių tėvo, nė moti
nos ir vargstančių svetimtau
čių įstaigose. Lai).' Sąjungos 
organizacija, pastačiusi našlai-
tnamį surinks mūsų mažulė
lius ir patalpins savo įstaigo
je. Ten jie išaugs dorais žmo
nėmis ir gerais Lietuvos pi
liečiais 

• 
Nieko nelaukiant westvillie-

čiai turėtų,atgaivinti 15-ta kp. 
ir pradėti aukų rinkimo dar
bų. 

Paukštelis. 

— • • • • 

D R A U G A S 

KATALIKU DARBUOTĖ 
CHICAGOS APIELINKĖJE, 

CICERO, ILL. 

Kiekvieno mėnesio antro*u-
tarninko vakare susirenka bū
rys katalikų darbuotojų iš 
Chiottgos ir apielinkės koloni
jų į Dievo Apveizdos' parap. 
svetaine, Ohįcagoje. pasitarti 
ir apsvarstyti tautos reikalus. 

Šitie susirinkimai yra tik
rai demokratiški: čia kaip vy
ras, taip ir moteris, kaip pro
fesionalas, taip ir paprastas 
darbininkas turi lygų visuose 
klausimuose balsą ir .gerbia 
vieni kitų mintis. Šitokie susi
rinkimai, toks kat. darbuoto
jų susiklausymas nemažai dar
bo nuveikė. 

Vienas is paprastų mėnesi
nių Ą. L. R. K. Federacijos 
Chicagos apskričio susirinki
mų buvo birž. 8 d., Dievo Ap-

Cicero Lietuvių Napių Savin- v c i z d o s 1 ) a r a p į j o s SVetainėje. 

WESTVILLE, ILL. 

Birželio 20 d. L. Vyčių kp. 
buvo manius įrengti išvažiavi
mą (pikniką). Sužinoję neza-
liežninkai norėjo pakenkti. & 
mė ir jie įrengė išvažiavimą. 
Bet kaikurių priežasčių dėlei 
vyčių išvažiavimas neįvyko. 
Išvažiavę nezaliežninkai suži
nojo, kad vyčiai išvažiavimo 
neįrengė ir iš to ėmė peštis.] Nedėlioj, birželio 17 d., 2 

ninku Sąjunga. 
Šita C. N. S. Sąjunga kas

kart paradeda sparčiau dar-
buoties. 

Esant daugybei užmanymų 
kaslink pagerinimo šio mies
telio ir kad įvykinus juos, lie
tuvių sąjunga susivienijo su i-
talų ir lenkų tokiomis pat są
jungomis ir išvien darbuoja
si. Buvo išrinktas tam tikras 
komitetas, kuris kreiptųsi j 
miestelio viršininkus su visais 
reikalavimais. Komitetas sa
vo užduotį atliko ir miesto vir
šininkai prižadėjo viską pil
dyti. Buvo sušaukti visi nrie-
stelio polieistai ir jiems duo
ta kaikurie įsakymai. 

Patys viršininkai pripažįs
ta, kad Cicero gyventojai 
smarkiai pradėjo organizuotis 
ir veikti. Sako, reikia jiems 
duoti tą, ko nori, nes supran
ta, jog atėjus rinkimams rei
kės glausties prie tų žmonių, 
kad gavus jų balsus. 

Visas pastangas Sąjunga 
deda, kad pagražinus Cicero 
miestelį, bet darbas nėra leng
vas dėlei pačių žmonių apsi
leidimo. Svarbiausia yra, kad 
kaikurie tėvai visai nevaldo sa 
vo vaikų. Jei katras namų savi 
ninkas pasėja žolę a r pasodi
na medelius, tai turi aptverti 
kaip nuo kokių gyvulių, nes 
pasileidę vaikai numindo. Kai
kurie tėvai, mat v1 'imi savo 
vaikus, b'ogn kaimynui darant, 
d a r g i juokiasi. Bet kada 
atsilanko pas juos policmona^ 
ir įsako valdyti savo vaikus, 
tai tėvas gina, teisina,Ucad jo 
vaikai geri ir niekam . blogo 
nedaro. 

Geru daiktu butų, kad tėvai 
daugiau domės kreiptų į oavo 
vaikus. Visi mes gėrimės, ka
da išeinama pasivaikščiot1 ten, 
kur gražiau žmonės gyvena, 
kur žolė aplink namus žaliuo
ja ir medžiai, auga. Gatvės 
švarios. Švarumas ir gražu
mas priklauso nuo pačių žmo
nių. 

Balčiūnas. 

ROKCFORD ILL. 

Po tokio pikniko nezaliežni 
nkai važiavo namo vieni be 
nosių, kiti su pramuštais pa
kaušiais. 

" D r a u g o " 147 num. strai
psnyje "Labdarybės Reika
la i s" p. J . Šliogeris rašo: " E -
sam tikri, kad westvilliečiai 
gal ir trumpu laiku pasistengs 
gauti platesnių žinių ir nelai
kys savo kuopos pavožę po 
rėčiu. Jų 15 numerį tebelaiko-
be, tikėdami, kad nevisai nu
mirė ." 

Ištikrųjų mes westvilliečiai 
turime sukrusti ir atgaivinti 
Lab. Sąjungos 15-tą kuopą. 
Mūsų našlaičiai, vargdami 

valandą po pietų mūsų koloni 
joje įvyko prakalbos L. L. 
Paskolos reikalais. Kalbėjo p. 
Jusas iš Indiana Harbor,ir pp. 
Kalinauskas su V. Balanda iš 
Cliicagos. Rockfordiečiai kol 
kas dar negavo bonų. Pas mū
sų kolonijos lietuvius, nors ir 
mažai jų čia yra, matytis di
delis tautinis susipratimas. 
Kalbėtojams paaiškinus, jie 
suprato ir žadėjo laukti ir to 
liaus Jie žino, kad L. Misijos 
rankos yra pilnos darbo. Už
tat rockfordiečiai pilni vilties, 
kad kaip kitos apielinkės ga
vo bonus, taip gaus ir jie. ** 

Prakalbose parduota Liet. 

Po Katalikų Vienybės seimo 
(gruodžio 17 ir 18 d., 1919 m.) 
pirmininko ir jo pagelbininkų 
nereguliaris susirinkimų lan
kymas, galima sakyti, nepas-
tumėjo tos darbuotės žymiai 
pirmyn. Vice-pirmiiunkas (jų 
du yra) po seimo tiktai į vie
ną susirinkimą atsilankė. Į 
pastarąjį susirinkimą neatsi-
lankė nė pirmininkas, nę jo 
pagelbininkai. Laukiant valdy
bos nusitęsė ir susirinkimo a-
tidarymas. Jį atidarė nutari
mų raštininkas, maldą atkal 
bėjo kun. Pr . Bučys. Susirin
kimo vedėju išrinktas 18-tos 
kolonijos darbuotojas p. A. 
Stulginskas. 

A. L. R. K. Fed. Ch. aps
kritis turi ^sudaręs ^Projektų 
Komisiją, kurion ineina 
dvylika asmenų iš įrvairių ko
lonijų. Į tą komisiją lygiomis 
teisėmis ineina ir apskričio 
valdyba. Šita komisija laiko 
susirinkimus kiekvieno mėne
sio pirmą antradienio vakarą, 
reiškia, savaite prieš apskri
čio susirinkimą. Komisija ap
dirba medžiagą apskričio su
sirinkimui. Šitam A. L. R. K. 
Fed. Ch. susirinkimui komi
sija padavė pora apdirbtų 
klausimų, kuriuos susirinkimas 
priėmė. 

1) K a d darbuotojai, ren-
kantieji Amerikoje pinigus 
kokiai lokalei mokyklai, arba 
tam panašiam reikalui, Lietu
voje, savo įgaliojimus ir ats
kaitas skelbtu spaudoje ir 
kad pinigai eitų per Tautos 
Fondo kontrolę. 

Patys darbuotojai užsiiman-
tieji panašiais darbais, turės 
geresnį plačios visuomenės pa
sitikėjimą, iš kurios nori au
kų, jei jų aukos bus po kon
trole tokios %autoriteningos įs
taigos, kaip Tautos Fondas. 

• 
Tas* užtikrins tiems darbuoto
jams pasekmi ngesnį darbo 
varymą ir apsaugos mųs vi
suomenę nuo išnauduotojų, 
kurių gali atsirasti. Ar-gi nu
kentėjo nors kiek kun. Lau
kaičio darbas, kad jo surinkti 
pinigai ėjo per Tautos F o n d | f 

Buvo kalbama, ką daryti su 
Projektų Komisija, kad nevisi 
nariai lanko jos susirinkimus? 
Palikta pačiai komisijai ge-
riaus susitvarkyti jos sekan
čiame susirinkime. 

(Pabaiga bus). 

—_ 
RAUDONOJO KRYŽIAUS 

"MIRTIES SKYRIUS." 

Skaisčiai šviečiant per garb-
dengte skurdo, kurią šiltinės 
plėga apmetė apie Rytinę Eu-
ropą, yra rekordas aukavimo 
ir nuveikimo "Mirties Sky
r iaus," mažo pulko uolių a-
merikiečių, kurie kasdien a 
kivaizdoje mirtino pavojaus 
per šešis mėnesius kovoja su 
epidemija. Šiandie tik vienas 
iš septynių narių tarnauja ne
pažeistas. Du iš jų mirs ir trys 
neš lig kaipo ženkle baisios 
šiltinės, kurią gavo atlikdami 
pavojingas prie'dermes. 

CARO SESUO BADAUJA. 
v 

Belgradas (Serbija). Apsi
vilkus sudraskytu šarmens 
ploščiu, kadaise neapkainuo-
jamu, bet dabar žiauraus oro 
padarytu bevertingu Didku-
nigaikštienė Olga, paskutinio 
Rusijos caro sesuo, yra viena 
iš tūkstančių pabėgėlių, ieško
dama pagelbos nuo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus čionai. 
Be kepurės, jos pirštinės sku-
duriuose, suplyšusiais čevery-
kais kunigaikštienė stojo iš 
tarp krūvos pabėgėlių, susto-
tojusių Belgrado stotyje. A-
merikos Raudonojo Kryžiaus 
darbininkas padavė jai toriel-
ką sriubos. J i godžiai valgė.1 

sakydama: " J a u savaitė pra
ėjo, kuomet aš tiek daug val
gio gavau ant syk." 

REIKALINGI LEIBERIAI 
Gera alga ir bonus. Atsišau
kite: 

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogtien Ave. 

22nd ir Cravvford Ave. 

REIKALINGOS 
Moteris — nuo -.— 18 iki 45 me

tų amžiaus. Mokintis siūti ranka 
gera niokestiH, jeigu esi gali su a-
clata. 

Atsišaukite tuojaus! 
Alfred Decker and Cohn 

Employment Departament 
S. W. Cor. Van Buren & 

Franklin Str. 

lt I IK VI M .1 VM I 
bučierio, kuris galvtų būti manage-
riuin—guspadoriuin. l„iet. Kooperat-
vialioj Krautuvėj. Turi gerai tiusuna-
nyti apie bu^ernrs ir grosernės foiz-
nj. Atsišaukite laišku, reikia kaucija 
uždėti. 

JONAS KANCIERIUS, , 
443 North St. MinersvMe, Pa. 

i : l l K \ I I M . \ LIETUVAITE. 
pardavėja. Gera alga. Atsišaukite: 
H. 8TR1 ZYBfA, 

3221-23 S. Morgan Str. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
del fabriko darbo. Pastovus 
darbas. 

LINK BELT CO. 
39th ir Stewart Ave. 

PAIEŠKOJIMAI. 
Paieškau'buėeriaus mokančio lietu

viškai ir lenkiškai. Atsišaukite: 
A. S. 

12300 S. Emerakl Ave. 
West Pullraan. 111. 

Telefonas PuUmau 3880. 

ANT PAKDAVIMCi 
2 augščlų mūrinis namas 4 flatų su 
dviem krautuvėm, su kambariais už
pakalyj moderniškas. Parsiduods už 
labai prllinama kaina. 

1737-39 W. 51 Str. 
Savininkas, 

1133 W. 51 Str. 

ŠIANDIENA- tai tinkama die
na atnešti save taupumus j šia 
saugia stipria. Valstijine Banką. 
Ji paranki. Nuošimtis mokamas 
nuo Lupos 1 ant Depozitu padėtu 
prieš Liepos 15 dieną. 

8 siunčiame į vą ir visas 
pasaulio. Sirkartes par-. 

duodamos ant visų linijy. 

Central Manufacturing District Bank 
A STATE BANK 

1112 VVest 35th Street 
Atdara: PanedėliaU, Seredomis ir Subatos vakarais. 

Perviršius suvirs $6,000,000. . 

m 

bonų už $450.00. Po prakalbų 
padaryta rinkliava Lietuvos 
Šauliams. Surinkta $16.06. 

Visioms aukotojams ir kal
bėtojams lai būna širdingiau
sias ačiū. 

Rockfordietis. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ; 

GEKA PROGA. 
Parsiduoda: pekarnė, bučernė, gro-
sernė ir gyvenimui namaa tirštai ap-
gyventoj vietoj lietuvių ir lenkų. 

Priežastis pardavimo savininką* 
važiuoja Lietuvon. Del platesnių ži
nių malonėkite kreiptis šiuo adresu: 

V. J. LATVĖNAS, 
411 Lincoln Ave. Kockford, Iii. 
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ANT PARDAVIMO. * 
1 akras žemės ir 5 kambarių namas, 
maudyklės, gazas ir kiti moderniš
ki įtaisymai, garadžiua ir mažaa so
das. Arti Šv. Kazimiero Kapinių. 
Parsiduos ant išmokėjime. 

J. g. HOVLAND, 
l l l t h & Mi. (ireeimood. 

PRANEŠIMAS 

Pranešu giminėms, apie Petrą Mutza. 
Jis mirė gegužės 10, 1816. Jo pinigų 
yra likę malonėkite atsišaukti, nes 
aš busiu privestas tuos pinigus per
duoti valstijos globėjams. 

JOS P. SAHI1 . 
:>07 MaJionhig Bank Hldg. 

Youngstown, Ohio. 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: 

A. GRIGAS & CO. 
3114 S. Hftlsted st., Chicago, m . 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Paklydėlio Kelias 
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis. 

Parašė 
Vystanti Šakelė 

Kaina 15c. 

\Yi kalci i s neperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus ir, 
rimto turinio. 

Norėdami gauti Adre
suokite: : v 

"DRAUGAS'' PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. 

Chicago, 111. 

Dr. 0 . VATTUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų akių 
tsmpiiną k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio. aptemiD.o. uer-
votuma. skaudančius 

ir užsidegusius karščiu aklu kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akli lndedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12- iki 8 vakaro. Na-
dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
JL 

Telefonas Drover t M i 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama; angliškos Ir lletuw*ko» 

kalbų, aritmetikos, kny&rvedystės, ste
nografijos, typewrlting, pirklybos tsi-
sių, Sur. Valst. Istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, p oi Įtikinės ekono
mijos, pilietystės, daUiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo I 
Iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenU nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru 
f*, kuoraet skaitai ar siuv' ar la-
sal, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net Iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistaa 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatves. 
3-čios lubos viri Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir t l 
Tėmykite 1 mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki • 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo
mis ir Petnyčiomis. 

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

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgas otreet 

CHICAGO, ILLJJIOU \ 
Telefonas Tardą 5611 

Valandos: — 8 iki 11 14 ryto:' 
I po pietų iki • vak. Nedėlle-
mls nuo 5 iki 8 vai. vajeara. 

Telepbone: Tards 6494 v r 
AKUŠERKA 
A. SHUSHO 
*Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 

8255 So. Halsted St., Chicago, OI. 

N - • • • • * l l 

K a i n o s k u r i o m T*r".^1r< l:*«-kv1f> 

nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutauplnsime jums 10% iki 60% 
ant kiekvieno pirkimo; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru Ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt«ng 
ir kitokio styliaus $22.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $18, 17.CO, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $60. Valku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir aug&ciau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 Iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis b% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo 1 
Europa. 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne
daliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
I Kertė 82-ro St., Clucago, I1L 

SPECIJALISTAS 
Mpteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryta 
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards 687 

J D!!. GH1RIES SECAL 
Perkėlė savo oflsa po nom. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir vy
rų ligų. 

Valandos nuo 10 Iki 12 išryto; nuo. 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:20 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 2880 

,' .. ' • "a 

> V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS . 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambarls 824 

TeL Central 88M 

• 
1 • I • 

į Vakarais, 812 W. 33 f t j 
TeL Tards 4*81 
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ĄNT PARDAVIMO. 
pirmos klesos moderniška skrybėlių 
krautuvė. Geroj l ietuvių ir Lenkų 
apgyvento j vietoj. Dėl nekuriu prie
žasčių turi būti parduota. 

3266 So. Morgan St. I 

Silpnybes, paeinančios nuo pergidirfatmo, pailsimo^ sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
"Draugą Reikale" 

&6imvnos, kurios karts dali no jo jo veikiantis jiega, daagiaas be jo nu y si imi 
Yra tik vienas Pafe-Espellarif ir del jusn apsaugojime, Jjp T1* pa*silitint<i 
mušu vaizbai enkliu 

įįk A.N-OHOR,'(ĮksLrsvB) |L 
Jeigu ant poksiio ngra vaizbsienklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jss takio 

neimkite. Visoss aptiekose po SSc. ir 7#c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus: 
F. AD. R1CHTER A CO., 3J6-330 Bros4way, Htm Y i8 * 
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PiKNYKAS 
ŠJL 

METINIS IŠVAŽIAVIMAS 
Švento Jurgio Parapijos Chicago, Illinois PIKNYKAS 

Nedelioj, Liepos-July 11 dieną 1920 4 

) 

• 

; 

BERGMAN • 
* . 

* Riverside -

• • - * 

Kaip girdėtis žadama važiuoti visi Parapijonai ir daugybe kaimynų, nes ten bus kaip kas metą visokių valgiu, šiltu ir šaltu. Rengėjos sako kad bus labai pigus ir gardus, nes mųs geri 
is biznieriai sudovanojo daugybes valgiu — Patartina važiuojant j pikniką iš namų valgių ne gėrimu nesivežti. Apie gėrimus ką-gi ir besakyti bu* įvairiausiu saldžiu, karčių ir rukščių. 
I - . ' v i 1 1 1 f 

parapijoms 
Bus tikro lietuviško aluko su suruk u. 

Muzika bus puikiausia* — jvaįriu [Vairiausiu žaislų. Bus tai nepaprastas piknykelis, bet kaip kas meta taip ir Šiais metais. Milžiniškas Lietuvos Kermošius — kur žmones susivažiuoja iš 
kelių parapijų — pavaišina viens kitą-pasikalba pasilinksmina ir vakare linksmučiai gryžta namo. Taip buvo pernai bus taip dar gražiau šjmet. Visi kaip vienas j Šv. Jurgio Parapijos Pikniką. 

rrtfmr r* »• i r n A m t m V • v* . •»•« n n A « < • « »»-* mw *%. m mwrr» a-a m • n 
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ĮŽANGA TIK 25c. YPATAI. 

3E= 

Kviečia visus KLEBONAS IR KOMITETAS. 

3 m 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Trečiadienis, liepos 7 d., 
Šv. Cirilius ir Metodijtk. 

Ketvirtadienis, liepos 8d., 
Šv. Elzbieta, Poatug. karai. 

• — ^ — . - - - ^ — 

PO LIEPOS 4 D. ŠVENTĖS. 

Tik keletas žmonių sužeista. 

Šjmet Chiea^ojo gana protin
gai praleista Nepriklausomy
bės šventė. Sužeista vos kele
tas žiąoniu pavartojant prio-
monines n ir n i s. 

Tas reiškia, kad žmonos vis 
daugiaus susipranta. Atkrei
pia daugiau doinos i kitokia-
naudingas žaismes nacijoi:ai«'-
je šventėje, ne kaip Į betiksli 
i r pavojinga kur gatvėse arba 
užkampiuose šaudymą. 

Netolimi laikai, kuomet vi
siškai išnyks visokie ta diena 
tratėj imai. 

P i rm keliolikos metu ėia ir 
visur kitur kitaip butą. Tais 
metais po nacijonalės švei.tės 
visuometdidesniuose miestuose 
būdavo visa eilė užmuštu, ne 

Karvės pienas atidžiai turi 
but prižiūrimas, kad jame ne
būtu džiovos peru. Tuo tarpu 
pačios ožkos ir ju pienas yra 
liuosos nuo džiovos. 

Pasakojama, jog ligšiol ne
buvę atsitikimo, kad pas ož
kas butu buvus susekta d/io--
vos liga (tuberknlio/.as). 

Kadangi karvių pi<-.iui kai
na nuolat didinama, tad gy
ventojams, ypač priomieseiro-
se gyvenantiems, yra pravar-
tu palaikyti ožkas ir naudo-
ties ju j)ienu. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI). 

— • - i • . . . . N N > - • — i , — , . m 

IŠ T0V7N OF LAKE -

IŠMĖGINO NAUJĄ AUTO 
MOBILIŲ. 

Suareštuotas ir neteko maši 
nos. 

Natliam (Jinsberg, 270.'? E-
vergrcen ave., 'nusipirko nau
ją automobiliu ir pasileido iš
mėginti. 

Pasileido j is iš miesto She-
ridano keliu tiesiog ant VYn'u-
kegano. 

Pakeliuje sudaužė du auto-

Biiželio 20 d. School Hali 
svetainėje įvyko Šv. Kryžiaus 
mokyklos mokinių mokslo me-
tų užbaigimo vakaras . Toki 
vakarai būva tik sykį į metus, 
todėl nenuostabu, kad žmo
nių prisir inko tiek, jog nė sė
dynių neužteko. Visi kraš ta i 
pilni buvo stovinčių. 

P i rmiaus ia pakalbėjo Gerb. 
Kun. N. Pakalnis , ragindamas 
tėvus leisti savo vaikus pnva-
pijinėn mokyklon, kuri mok
sle net augšeiau stovi už vie
šąsias mokyklas. tJžbaige pa
rapijinę mokyklą vaikai be jo
kių kvotimų gali stoti į aug-
štesnę mokyklą (High School). 

J a m pabaigus kalbėti pa
kilo seenos uždanga ir skait
lingas mergaiėių i r bernaičių 
choras padainavo gražiai ke
lias lietuviškas dainas. 

Paskui vaidinta trijų veik
smų d rama " Šventa Akvili
ną,' a rba persekiojimas krik
ščionių Deoklecijono laikais 
Ryme. Dramą vaidino: Ak-mobiliu, pazei'/damas keletą 

žmonių, paskui užvažiavo ant Į ̂ į , a , motina'-— O. Pukelaitė, 
kalbant jau apie sužeistuosius, j vieno vaiko ii- lengvai tą pa-1A svilina, duktė — J . Rum-
netekusius akių, ranku, a rba | žeidė. Pabaigoje su automobi-
kojų. 

š iandie gyventojai persiima 
pažangumu. Pati valdžia a;ei
na pagelbon. Uždraudžia par
davinėti smarkias priemonines 
ugnis ir visokios rūšies dina
mitines torpedas. 

DR. ROBERTSON ATIDARO 
NAUJĄ KAMPANIJĄ. 

Ii u ismuko ra vau ir mašina su-
laužė. 

Šerifas (Jreen suareštavo 
(iinsbergą ir uždarė kalėjiman. 
Kiek palaukus paleistas pade 
jus $2,500 parankos. 

POLICMONAS NUŠOVĖ 
POLICMONO SUNŲ. 

Šiuo kartu patar ia del pieno 
auginti ožkas. 

Sveikumo komisijonierius 
a t idaro naują kampaniją su 
obalsiu: " T u r ė k nuosavų ož
k ų / ' 

Nors sveikumo departamen
tui t rųksta skaitlinių, kiek 

! ožkų užlaikoma Chloagoje, vis
gi yra žinoma, kad čia (lan
gelis šeimynų apsirūpina ožkn 
pienu. 

Kuoaiškiausiai prirodvta, 
kad ožkos pienas kur-kas ge
resnis ir sveikesnis vaikams 
i r suaugusiems už karvtV pie 
na. 

Aną naktį (buvo po pusiau
nakčio) poliemonas M. AVba-
len \\ Deering gat. policijos 
nuovados nušovė policmono 
Ua\vkinso sūnų, 17 metų, An
dre w Hawkins. 

Vaikinas su keliais savo 
draugais išėj.o iš bilijardiuės 
ties Halsted i r 51 gat . Tuo.me
tu poliemonas AVhalen su de-
tektivais vaikėsi piktadarius. 
Detektįvai Amė šaudyti Į inta-
riamą žmogų. 
Kaip kar tas pasisuko vaikinai. 
J i e detektivus palaike plėši
kais ir pasileido bėgti. Pasisu-

jko poliemonas Whalcn ir pa-
j leido šūvį. 

Sužeistas Havvkins 'paimtas 
ligoninėn ir ten tnojaus mirė. 

Tai didelė klaida. 

saiie, Emerencija, t a rna i tė — 
V. J3utkevyčiutė, Euzebija — 
O. Auškalnaitė, Akvilinos 
d raugės : Makseneija — S. 
Bartkai tė , Tekusa, duktė Vo-
lucijono — S. Norbutaitė, Eu-
tropija i r nelaisvės. Aniolas 
— A. Butkevyčiutė, Kareivis 

»— J Norkus. Budelis — T. 
Balsytis . \ 

Pi rmas veiksmas vaizdavo: 
Akvila savo namuose su tar
naite laukia grįžtant dukters 
Akvilinos iš pamokos. Akvi-
lina sugrįžta, parsiveda Te
kusa, Volucijono dukterį. 

Antras veiksmas: Volucijo-
nas pat raukia Akviliną teis
man už mokinimą jo dukters 
religijos. Akviliną teismo nu
teista mi r t im . 

Trečias veiksmas: Akviliną 
kalėjime i r josios galvos nu-
• u — ^ — — • — — — • ^ • ^ M — — — — Į — H — ^ » 

POLICMONAS NETEKO 
ŽVAIGŽDĖS. 

( • r T R A T I t . F A B I J O N A S 

A. PETRAT1S & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E I N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
S < u n o a P i n i g u s P a r d u o d a L n v o k o r l • * 

3249 So Halsted Street, Chicago. Illinois 
' B O U L E V A R D 6 1 1 

SUŽEISTA DU GAISRI 
NINKU. 

Buvo pakilęs, gaisras buste 
po num. 219-21 West Lake gat . 
(lesinant du gaisrininku si> 
žeista, kuomet ant pr is ta ty tų 

[p r i e muro kopėčTu kri to nuo
dėguliai. 

West Chieagos policijos nuo
vados poliemonas Thomas Ry-
an neteko jam prigulinčios 
žvaigždės i r lazdos. Be to, nuo
vados kapitonas jį uždarė šal-
tojon. 

Kapitonui DUVO pranešta, 
kad poliemonas g i r tas ir t rn <-
smauja. Buvo pasiųsti detek-
tivai. 
_ Gir tas poliemonas buvo pr i 

s ta tytas nuovadon. Čia jis mė
gino da r " u ž d r o ž t i " pačiam 
kapitonui. Bet nepavyko. 

kirt imas. Pas ta ras i s veiksmas 
buvo labai gr iaudus, ypač ka
da Akvilinos motina duoda jai 
paskutinį palaiminimą, stovi 
josios numylėtos draugės , o j i 
linksmai su jomis atsisveikina, 
eina mirt ies vieton, atsiklau
pia, sudeda rankas kryžium 
ant krutinės; i r palenkia gal
vą. Budelis iškelia .kirvį ir... 
uždanga nusileidžia, svetainė
je pasirodo šviesos. Galima 
buvo pastebėti , kad vaidinant 
paskutinį veiksmą daugelis 
žmonių verkė. 

Visi lošėjai savo roles atli
ko t ikrai art is t iškai . 

Veikalą iš anglų kalbos ver
tė seservs Nazarietietės. Dai-

w 

lės meną vedė sesuo M. Thar-
silla. 

Po to mažos mergai tės ir 
bernaičiai išpildė gražų šojcį 
sykiu su daina. Bernaičiai tu
rėjo vasarinius lietsargius,mer 
gaitės buvo puikiai pasipuošu
sios. Šokis žmonėms labai pa-

f tiko. 
" S p e a r D r i l l " a rba mauk-

štymosi gimnazija atliko aš
tunto skyriaus bernaičiai. 

" A m a t n i n k a i " gražiai , atli
ko žemesniųjų skyrių bernai
čiai. Ši tas dalvkėlis visus la-
bai prijuokino. 

Toliau sekė penkto, šešto, 
septinto i r aštunto skyriaus 
mergaičių šokiai. Kiekvieno 
skyriaus mergai tės kitoniškai 
šoko. 

Ant galo baigusieji mokyk
lą mokiniai padainavo '* At
sisveikinimo d a i n ą / ' Pabai 
gus dainuoti išėjo V. Sokaitė 
ir pasakė atsisveikinimo kal
bą. 

P o to išėjo Gei*b. mūsų kle
bonas kun. A. Skrypka . 
J i s prabilo į publiką dėkoda
mas už skaitlingą atsilanky
mą. Vaikeliams-gi sakė užaug
ti dorais katalikais, neužmir-
šti Bažnyčios ir seserų mokyto
jų. Prašė vaikučių būti dorais 
ir prisilaikyti dorų draugijų. 

Paskui buvo dalinimas di
plomų. Juos gavo 47 mokiniai : 
P . Balsytis , J . Celkis, A. Dor-
ša, V. Gaižauskas, A%Jesu-
laitis, K. Jocius, A. Klimas, 
J . Norkus, A. Paluį įus , A. 
Pet rauskas , B . Račkauskas, P . 
Rokaitis, J . Rimkus, J . Švei
kauskas, A. Sadauskas, V. Ša-
tunas, A. Stankus, V. Venc
kus, J . Venckus, J . Zaletorius. 
V. Ambrežaitė , O. Auškalnai
tė, O. Baltuškonaitė, O. Bal-
trųkonaitė, T. Bernotai tė , E. 
Benevičaitė, S. Bar tkai tė , V. 
Butkevičaitė, A. Butkevičaitė, 
M. Balsaitė, O. Gerčaitė, !E. 
Ivinskaitė, J . Jucikai tė , R. 
Karčiauskaitė , P . Kooentaįtė, 
G. Knižmaitė, E . Lukošaitė, 
J . Lukošaitė, J . Mikalauskai
tė, O. Milkeraitė, S. Norbutai
tė, O. Pukelaitė, J . Rumšaitė, 

V. Sokaitė, B. Sereikaitė, M. 
Stirbai tė , B . Zarumbaitė . 

Daugelis mokinių gavo auk
sinius medalius už g<erg moki-
nios, gražų pasielgimą, i r ne-
apleidimą mokyklos. 

Diplomus ir dovanas dalino 
gerb. klebonas kun. A. Skrip-
ko i r asis tentas gerb. kun. N. 
Pakalnis . 

judžiausia garbė i r padėka 
priklauso mūsų gerbiamoms 
seserims Nazaret ietėms. Daug 
vargo i r t r iūso padėjo pakol 
išlavino tuos* jaunuolius. Jos 
pasišventusios darbuojas, auk
lėja mųs jaunuomenę t ikrais 
lietuviais, mylinčiais Dievą i r 
tėvjnę. Mes negalime tinkamai 
joms at lyginti už tokį pasišven 
timą. Lai* Augščiausias joms 
šimteriopai užmoka. 

Lai gyvuoja Šv.,, Kryžiaus 
parapi jos mokykla. 

Alumnė. 

PRANEŠIMAI. 
IS TOWN <)F< LAKE. 

L. Vyčių 13 kp. savaitinis su
sirinkimas įvyks šiandie liepos 7 
d. 8 vai. vakare. 

Korespondentas. 

Dr-ja Šv. Veronikos pusmetinį 
susirinkimą laikys vakare liepos b 
d., parapijos svetainėje. 

Visus naries kviečiu susirinkti. 
Z. Kiuiskaitė. 

4523 S. Honore S t 

IŠ BRIGHTGrt PARKO. 

Lietuvos Vyčių 36 kuopos susi
rinkimas įvyks šiandie, liepos 7 
d. McKinley parko svet. 7:30 vai. 
vakare. 

Aušraitė, ?-ašt. 

• • • 
• 

• • • 

• 

Extra Proga Biznieriams! 
Parsiduoda ''Draugo*' mūrinis namas. Stovi gero

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

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

/ ' D R A U G A S " PUBL. CO. 

1800 W. 46th Str. Chicago, m . 
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KAPITALAS 
$200,000.00 

S 
5 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

: 

: 

Temykite Lietuviai! 
Visiems žinoma, kad UNIVERSAL STATE BANKĄ yra tikrai 

Lietuviška, Valstybinė Banką, kuri visada remia Tautos ir Vais
tytus reikalus ir .kaipo tokia Lietuvių įstaiga širdingai kviečia 
visus Lietuvius—Amerikiečius užmegsti ir palaikyti ryšius su 
siuomi Banku, nes Bankas randasi parankiausioj vietoj yra atda
ras vakarais du syk savaitėje Žmonių sudėti pinigai yra kuopil-
niausiai apsaugoti didžiu kapitalu ir sumaniu vedimu bankinių 
reikalg patyrusiu valdininkų ir direktorių. 

Jeigu mes n e i m s i m e savo Tautos ir viens kita, tai svetimi tik
tai naudosis iš mūsų ir vilios mus pas save visokiais daug pri
žadančiais apgarsinimais, kurie mūsų vardo kaipo Lietuvių Vardą 
nepakels. Todėl visi Lietuv'rJ remkite savo teisingas įstaigas ir 
Vaisiais patys, o ne svetimi naudokitės. 

DABAR YRA LAIKAS 
Nuo 1 Liepos nesugadinus nuošimčio PERKELTI SAVO 

PINIGUS l saugų ir stiprų Banką. 
Prijunkite sav Bankinę knygutę kurios Chieagos arba kito 

miesto bankos. Kur) jus neužganėdina arba nėra jums paranki 
— mes sukolektuosim ir perkelsim visus pinigus su nuošimčiais 
I ši* m 

Lietuvių dailės ratelis laikys 
mėnesinį susirinkime liepos 7 d. 
bažnytinėj svetainėj. 

Jurgi*. 
• — 

IŠ BRIDGEPORTO. 

i UNIVERSAL STATE BANK 
w- (Under State Government Supervision) 
Pį DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETCVIV FINANSINĖ INS-
& TAIGA VISOJE AMERIKOJE 

* > • . _ 

i 
Po valdžios užžiura 

L. Vyčių 16 kuopos įvyks pus
metinis susirinkimas birž. 7 d., 
seredos vakare. Malonėsite skait-
lingai susirinkti. 

Nik. Rast. 

CICERO, ILL. 

Cicero Lietuvių Namų Savinin
kų Sąjungos mėnesinis susirinki
mas įvyks 7 d. liepos 8 valandą 
vakare J. Niffo svetaįnėj, 1500 
So. 49th Ave. kampas lf>th str. 
pagerinimo mūsų miestelio. 

A. BalČivnas. 

J 

WS.S 
VARSAVINGSSLAMPS 

ISSUED 0 Y THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Banko Turtas Virš $ 2 , 4 9 0 , 0 0 0 . 0 0 
1917, Kovo 3 (Dienoje Atidarymo).. $16,754.95 
1919, Sausio 1 941,689.40 
1920, Sausio 1 1,625,997.43 
1920 Birželio 30 2,121,595.33 

šiame Banke padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno 
pareikalavimo su 3-čiu nuošimčių. 

Siųskite pinigus ir važiuokite į Lietuvą per šia Didžiausią A-
merikoje Lietuvių Agentūrą. 

Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai. 
Banko skyriai: Taupinimo. Komercijos, Paskolos, Apdraudos 

nuo ugnies. Pinigų ir? šipkarčių siuntimo. 

IŠMAINOME kitu saliu pinigus pagal dienos kursą. 

: 

m m m 
s 
: 

S 
BANKO VALDYBA: 

Joscph J. Elkis, President 
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres. 

and Cashier 
Jos. J. Kraso\vski, Vice-Pres.. 
Stasys V. Valanchauskas, Ass't. 

BANKINĖS VALANDOS: 
Panedėliais, Seredomis, Ketver-
gais Ir Pėtnyčiojnis nuo 9 vai. 
išryto iki 5 vai. po piety. 
VAKARAIS: Utarninkaia ir Su-
batomis nuo 9 vai. iSryto iki 

Cashier 8:30 vai. vakare. 

s 
UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL 

K a m p a s 33-čios gatvės. 
\ . 

E N G L A N D J 
WfT-EDGC SPRING 

Soia by fumifcire dooiors | 
-M*Mrf s tore s -

BfGLANDER SPRINO BED C<X 
&<**> York -Brocklyn. - CHtcrao 

: :-


