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I enk; DAnU.ixwlA D/J PITTSBURGO PLOTAMSLenksi išsiduoda Bol- grūmoja bedarbė.
I MAISTUS PAKELIA AIRIŲ | 

KAREIVIAI.
BULGARŲ TEATRE PA 

MESTA BOMBA.

ševikams PORA MILIJONŲ ŽMONIŲ 
GALI NETEKTI DARBO.

Du kereiviu nužudyta Simla 
kalnuose.

Atrasta 150 lavonų.

Leninas Prisiekęs Paimti 
Varšavą

AJ?LE TAI PKANžaiTA 
MARŠALUI FOCH.

Lenkai suklimpo Pri peties 
pelkėse.

nu lenkai atsisakė su bolševi
kais taikinties ir kuomet pa
kėlė prieš bolševikus ofensv- 
vą U k rainojo.

Ir jei bolševikai ineitų Var
šuvon, tuomet Lenkija toles- 
niai nesiokaitylų buferinė vie
špatija tarpe bolševikinės Ru
sijos ir vakarinės Europos. 
Tuomet propaganda lietusi 
Vokietijon.

Apie lenkų pasidavimą gavo 
žinių maršalas Foch. Ir šis 
kuoveikiaus atlaikė konferen- 
cijų su Anglijos generalio šta
bo viršininku gen. TVilsonu.

Apsireiškia atmaina.

Nesenai talkininkų ministe- 
rini pirmininkai turėjo kon-

Pripeties ferenciją mieste Boulogmo. Nu
tarta Im> jokio klausimo ir lx- 
jokių diskusijų su vokiečiais 
nuginkluoti Vokietiją, jailie- 
kant jai tik 100.000 kariuome
nės.

Bet šiandie po konferepcijos 
maršalo Focho su gen. Wilso- 
nu tas klausipias atmainyta.-. 
Norimu Vokietijai leisti už
laikyti jau 2(X),(XX> kanuome- 
nėa arba ir daugiau. Tikimasi, 
kad griuvus lenkams, bolše
vikams galės pasipriešinti Vo
kietija ir neleisti jų propagan
dai persimesti 
ropon.

Atsimainius 
Vokietija gali
skaitlingą armiją. Bet vargas 
yra lenktinis.

Trųksta anglių, sustos dirbtu 
vėse darbai.

..Paryžius, liepos 7 (The Chi
cago Tribūne knblegrama).— 
Talkininkų atsinešimas į Vo
kietijų šitos nuginklavimo 
klausime staiga atsimainė 
konferencijoje mieste Spa.

Yra svarbių priežasčių.
Iš daug pasitikėtinų ver

smių patirta, kad liepos 5 <1. 
lenkai bolševikams karės fron 
te pasiuntę baltųjų vėliavų, 
lankai paprašę bolševikų per
traukti karę ir pngnlvoti apie 
taikų.

Ix*nkų pozicija
pelkėse apverktina. Šiaurryti
niam Varšuvos šone atsivėręs 
platins lenkų neapsaugojama« 
ruožas lenkų pulkams perė
jus bolševikų pusėn. Tuo rno- 
Jlu bolševikai pasirengę dumti 
tiesiog ant Varšavos, katra 
praktikaliai pasilikusi l»e ap- 
ginimo.

Ką darys bolševikai.

Nelengva pasakyti, kų da
rys bolševikai kuomet lenkai 
pakėlė Imltųjų pasidavimo vė
liavų.

Bet yni žinomas tas faktas, 
jog Leninas prisiekė jinimti 
Varšuvą ir tenai įsteigti bol- 
ševikinę valdžių.

Tas įvyko, kuomet kivečin-

Pittsburgh, Pa., liepo 7. — 
Jei greitu laiku ne pa s i tvarkys 
geležinkeliai ir nepristalys 
reikiamos kiekybės anglių vie
tos ir apylinkių dirbtuvėms. 
Pillsburgho uptdu'iiyj putais 
senai negirdėta — nematyta 
bedarbė. Apie pustrečio mili
jono darbininkų neturės dar
bo. .

Plieno išdirliėjai ir angleka- 
syklų operatoriai tvirtina, kad 
prasidėjusi bedarbė turės tęs- 
ties gana ilgai. Nes neprama
tomos priemonės, su kokiomis 
galėtų būt patvarkyti geležin
keliai, katrais pristatoma an
glys j dirbtuves.

Dirbtuvėms truks ta ne tik 
anglių, bet ir žaliosios me
džiagos.

Dnųnesne, Homesteado ir 
Brnddock plieno dirbtuvės 
rudos parvežimui pavartoje 
savo didelius sunkiuosius au
tomobilius. Tais automobiliais 
išvežiodamas plienas ir parve
žama anglies.

Bet taip ilgai negali tęsties. 
Nes visko užtenka kaip tik tai 
dienai ir valandai. Vos-ne-vos 
palaikoma ugnis milžiniškose 
dirbtuvių krosnyse. Artinasi 
laikas, kuomet ugnis aurės už
gęsti. Milijonai darbininkų at
sidurs gatvėsna.

Dėl stokos anglių ir žalio
sios medžiagos kai-kurios dir
btuvės jau uždarytos.

Londonas, liepos 6. —Iš In
dijos parėjo žinių, kad Jullun- 
nderyj, Punjabe, maištus pa
kėlė airių* kareivių Connaug- 
hto pulko bntnlijonas. Depe 
šoje sakoma, knd prie maišto 
prisidėjo trys ketvirtosios da
lys batalijemo,

Snlir *inni 
kitas kareivių būrys mėgino 
pagrobti ginklus ir amunici
jų. Sukilimo metu du karei
viu nužudyta ir vienas sužeis
tas.

Nerimavimai prasidėjo gavus 
žinių.

Tarp airių kareivių nerima
vimai prasidėjo tuojau* po to, 
kuomet atėjo ten iš Airijos 
pašta 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. Jie vie
šai išreiškė užuojautų savo 
tėvynei Airijai.

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

I
Berlynas, liepos 6. — Vie

tos laikraščiai pnskelliė 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.

Londonas, liepos 7. — 
ral<l korespondentas iš 
penliageno praneša, jog bolše
vikų atstovas Krassin iš Lon
dono Maskvon vežasi mirtis* 
terio pirmininko Lloyd Geor
ge prielankių bolševikų vai 
džiai notų. Notoje sakoma, 
jog Rusija su Anglijo per
traukia visokį utilitarinį vei
kimų kita prieš kitj. Tečiiuž 
notoje neminimos senos Ru
sijos skolos talkininkams.

vakarinėj! Eu-

aplinkybėms, 
laimėti sau

Gubern. Cox — Demokratu 
Kandidatas

DEMOKRATŲ KANDIDA 
TAS—GUB. COX.

f
ir didžiuma 
Paalcui prie

Nominuotas 44-uoju baliotu.

įtalpai pasidalino 
teko gub. Cox.
Coxo prisidėjo kiti delegatai. 
Golų-gale 44-ų j am balinto Cox 
gavo reikalingų balsų skaitlių.

Ligi pabaigos pankui jį lai
kėsi McAdoo.

San Francisco Cal., (įepos 7. 
— Vakar 44-uoju Imliotu dc- 
mokr-tų partijos koav«i.cijn 
kandidatu į šalies preziden
tus nominavo Ohio valstijos 
gubernatorių James M. Cox.

Sunkiai vyko konvencijai ---- - ----- —------,------—
nomiimvimas. Per tria diena* !»«• Tenai jis gavo žinių ir u- 
buvo baliotuojama. Išpradžių 
gub. Cox mažai tegavo balsų.

vietoje stovėjo Mc- 
generalis prokuroras

Gavo daug pasveikinimų.

Gubernatorius Cox visu kon
vencijos metu išbuvo Daytone, 
savo leidžiamo laikraščio ofi

He- 
Co-

paduota nnglų kareivių sargy- 
T>ai. \

Oficieru nuomoniaujamn, 
jog kareivius turėjo paleisti 
sinn-feinerių propaganda, ne
žiūrint to, kad kareivini labai 
saugiai prižiūrimi.

VOKIEČIAI DARBININKAI 
ŠALINASI BOLŠEVIKINĖS 

RUSUOS.

Nes ten siaučia ateizmas; pa
laidi moterystė

JKI 20-ojo balinto gu- 
Cox pradėjo įgy. 
ir daugiau balsų.

Pirmoje 
Adoo ir 
Palmer.

Tr tik
bematnrius
Ii daugiau
38-ajam baliote McAdoo buvo 
pralenkęs gub. Cox.

Gen. prokuroro* Pnlumr to
li jau buvo atsilikęs. Ir po 3b- 
tojo Imlioto Palmer atšaukė 
Mtvo k«»»rli»l«1nrn SsTO Žili
ninku balsus, matyt, jis nore- veikiuimų nuo vadovaujančių 
jo pavesti McAdoo. Bet jo šiai šaliai žmonių

pie nominacijų.
Kol-kas jis neišreiškė savo 

nuomonės. Pasakė tų padary
siąs gavęs oficijal; konvenci
jos raštų.

Po nominavimo konvencijos 
salėj pakeltos nepaprastos 
innnifestacijos pagerbti nomi
nuotų kandidatų. Žinoma, 
daugelis delegatų džiaugėsi, 
kud aura kartų pusi baigė 
jiems kankinės konvencijos 
salėje.

eoiiiua pan*

Tari>e pirmųjų pasveikini
mų pasirodė ir prezidento 
\Vilsono pasveikinimas.

Gub. Cox — laikraštininkas.
Gubernatorius Cox yra gi

męs 1870 metais Jacksonbur- 
ge, Ohio valstijoj. Šiandie y- 
ra Ohio gubernatorius, trečiu 
kartu piliečių išrinktas.

Jis yra laikraštininkas. Lei
džia nuosavų laikraštį. Geras 
ir pažangus vyras.

Nepatiks jis “sausiesiems”. 
Nes jis kitaip žiuri į šalies 
“apsausinimą” negu kokie fa
natikai arba apmokamieji a- 
gentai.

Jis yra prasitaręs, jog dide
lė neteisybė padaryta porai 
milijonų piliečių. Nes kuomet 
tie buvo iškeliavę Praaeiiiujuii 
kariauti, tuč-tuujaus Im* jų ži
nios pravesta prohibieija.

Pačioj savo valstijoj gub. 
Cox yra labai populeris žmo
gus, šaunus politikas, gabus 
diplomatas.
* Kandidatu j viėe-preziden- 
tus demokratai nominavo Fran 
klinų D. Roosevelt, karės lai
vyno sekretoriaus asistentų, 
fiis nėra giminingas mirusiam 
pulkininkui T. Rooseveltni.

Paryžius, liepos 6. (Rašo 
angį, laikr. korespondentas.) 
— Man viešint Maskvoje, 
ten apsilankė vokiečių darbi
ninkų delegacija. Buvo ąt vy
kusi ištirti sąlygas Rnsijo- 
joje, kuomet bolševikų val
džia buvo |iasiųlusi užsiė
mimų 2OO.CXXJ vokiečių darbi
ninkų, labai reikalingų Rusi
jai.

Kuomet delegacija sugry- 
žoVokietijon, lx>lševikų valdžia 
tuojnus be niekur nieko ėmė 
ir paleido žinių bevieliu tele
grafu, buk trumpu laiku 1(X>,- 
(XX) vokiečių darbininkų ke
liausią Rusijon, nes delegaci
ja sutikusi su sąlygomis. ,

Gi Jikrybčje taip nebūta. 
Delegacijų nesutiko su jokio
mis posiųlytomis sąlygomis. 
Man teko pasimatyti su tos 
darbininkų organizacijos pir
mininku. darbininku iš Rtihn 
Jia |>areiškė, jog delegacija
keliauja atgal Vokietijon, kur 
patars snv0 broliams darbinin- 
kums nek,eliauti Rusijon.

Svarbiausias daiktas.

“Mes turime gerus pasių- 
lymus. Muius ir musų šeimy
noms pnžudėta raudonosios ar
mijos maisto porcijos. Paža
dėta dviguba užmokestis, ty. 
dukart daugiau kaip mokama 
rusams darbininkams. Ir pa- i 
gulinus pažadėta mokėti mums I 
vokiškomis markėmis, jei no-' 
norime bolševikinių rublių.”

Taip sakė inon tasai orga
nizacijos pirmininkas.

“Bet taip ilgai, kaip komu
nistę partijos programoje bus 
skelbiamas atvira» ateizmas.

LIEPOS 7. 1920.

Chimiro ir priemiesčiai. 
Šiandie apsiniaukę ir vėsiau; 
toj gražus oras, bet daug vėsiau. 
Vakar augščiauuioji temperatūra 

buvo 83 I., žemiausioji — 66 1.
Saulė teka 552, Iridžiui 858. 
Mėnulis irta 1159 vakar*.

n-

I

kaip ilgai komunistų atsiueši- 
mas į mintinį gyveninių ne
bus atmainytas ir jų moterys
tės ir jMTsiskyriinų įstatymus 
Ims palaidus, mes negalime 
patarti vokiečiams darbinin
kams su jų šeimynomis ke
liauti Rusijon.

“Didžiuma Vokietijos soci- 
jalistų laikosi savo tėvų reli
gijos (protestantizmo). Kas 
kita vra pas Rusijos bolšovi 

•kus. Tenai jie kaiji mokyklose, 
taip kiekvienam žingsnyj at
virai skelbia, kad nesama 
Dievo.”

Lenino atsakymas.

Savo ntsinešimų j bolševi
kus vokiečiai darbininkai pra
neši? pačiam l>*ninui. Leninas 
atsakė išaiškindamas soaija- 
listines Markso doktrinas, 
knifj jas supranta komunistai. 
Jis pareiškė, jog tikrasis so- 
cijalizuins yra pastatytas ant 
ateistinių principų. Tolinus 
pareiškė, jog nekuomet nebus 
galima sulaukti tobulesnės vi
suomenės, kaip ilgai tėvai gla
monės savo vaikus, skiepiu dil
iu i juom* visokius prietarus, ir 
kuip ilgai moterys bus prira
kintos prie namų.

“Valstybė yra vaikų moti
na, gi visi mažutėliai yra val- 
stybės vaikai”, sako Leninas. 
“Mes privalom** vaikuose įs
kiepyti tikruosius komunizmu 
principus. Mes turime duoti 
progos jiems pradėti gyventi 
liknioju gj’venimu. Ir tų mės 
tik tuomet pilnai atliksime, 
kuomet bus siekiama vientik 
komunistų idealo. Moterystės 
klausime vyrai ir moterys tu
ri turėti piurių laisvę, gi pati 
moterystė lengvai ir greitai 
turi būt pakrikdoina, jei to 
reikalauja katra nors pusė.” 

Ve kodėl vokiečiai šalinasi 
nuo bolševikinės Rusijos.

Rusijos Miestams Neduo 
dama Maisto

RUSAI VALSTIEČIAI ATSI- 
SAKO DUOTI MAISTO 

MIESTAMS.

Reikalauja pristatyti reikalin
gų sau daiktų.

Pnrržinc Hcpo' “ (T!
anglišk. laikr. koresponden
tas). — Rusijos valstiečiai sa
ko savo bolševikinei valdžiai:

“Duokite mums druskos už 
musų duonų. Duokite mums 
drabužių ir avalinių, mokėki
te tikrų kainų už musų jurus,

“Tuomet mes
jūsų miestus. Bet kuomet jų? 
siųsite kareivius

maitinsime

jo nnų maistų rekvizuoti siun
čia apginkluotus komunistus 
— miestu darbininkus, katrie 
su sodžiumi neturi jokių są
ryšių.

Komunistai dauginu maisto 
atima nuo valstiečių. Bet tas 
inni"lus visgi v įsus ncleiiku 
miestams. Didesnėji dnlis ski
riama armijai. Bolševikai sa
vo armijos kareivius gerai 
valgidina. Nes kaitaip nebū
tų galima išlaikyti armijos.

Tr tik nuo armijas likusio
ji menka maisto dalis tenka 
miestams. Ir, žinoma, tuomi 
pirmiausia naudojasi darbinin
kai komunistai. Kiti visi žmo
nės arba turi apsieiti be nieko, 
arba pasinaudoti tik liekano
mis.

Tušti pažadėjimai.

Pirm vieneriu metų liolše- 
vikinė valdžia buvo pranešusi 
valstiečiams:
“Mes (Nibnigėme darbus su 

visokiuo teroru. Tolesnių! ne
įvyks galnbinimni be bylų tei
smuose.”

Betfaktai jiarodo, kad tie 
valdžios pažadėjimai buvo 
tušti. Valstiečiai tą žino. Ne« 
jie rainai mato terorizmą ir 
galttbinimus, nors buvo sako
ma priešingai.

Knd taip, tad šiandie dide- 
liansi Rusijoje derlingos že
mės plotai pudymauja. Nepri
deda valstiečiai savo rankų 
prie tos žemės, taip tad vis
kas ir pasilieka i>e jokios nau
dos.

Knip matosi, su laiku rusai 
valstiečiai badu išmarins l>ol- 
ševikus ir jų valdžią.

atimti nuo 
musų maistą ir nž atimtų pri
deramo atlyginimo neduosite, 
tuomet nelaukite, kad mes jus 
aprūpintumėm maistu.’’

Šitas valstiečių grūmojimas 
bolši’vikinei valdžiai .vra pa
sekmingas. Visokiu prieš val
stiečius kova negalima.

Antai nišų koojx*rativių 
draugijų sąjungos prezidentas 
|j<»java į mane Maskvoje taip 
pasakė:

“Kol gausi nuo vnlstiečių ja 
vų, pianinus jiems turi pris
tatyti avalinių ir drabužių. 
Pasakyk, tamsta, savo pirk
liams. jog jie gali gauti javų 
kiek tik reikia už pristato
mus valstiečiams reikalingus 
daiktus. Valstiečiai pinigų ne
reikalauja, ypač bevertės t>ol- 
ševikinių rublių.”

Valdžia yru bejėgė.

Rusijos miestai neturi duo
nos ir kitokio maisto. Nes ne
lengva tas surankioti po so
džius. Valdžia pasiunčia į so
džius kareivius ir prievartn 
atimami javai. Tad dažnai pa
sitaiko ir Kruvinu susirėmimų.

Reikia žinoti, kud valstiečiui 
ir patys nelabai turtingi ja
vais. Mažai jie javų supjauja. 
Didžiuma jų ištenka kaip tik 
sau ir sėklai. Kiti turi javų 
parduoti. Bet reikalauja tikros 
kainos. į raidžios sandeliu* 
javui neprutatomi. Nes vy
riausybė laimi mažai užmoku.

Visas dalykas tame, knd 
neturima nei mažiausio pasi
tikėjimo valdžia. Nepasitikė
jimas pakilo, kuomet prieš 
vnlstiočitiH pradėta “iųsti kn- 
raiviai, kuomet valstiečiams 
už javus imta mokėti l»c jo
kios vertės rubliais. Nes Ih>1- 
Ševikų tūkstantis rublių šian
die nevertas gero vieno seno
sios valdžios rublio.

Bloga ir su kareiviais.
Dus vienas svarbus apsirei

škimas tai tas, kml ne visi ka
reivini, siunčiami prieš vals- 
tiečins, nori klausyti valdžios 
įsakymų.

Bolševikų kareivini yrą juk 
tokie pat buvusieji žemdirbiai 
valstiečiai nrlm jt) vaikai. To
kie kureiviai nelabai nuri kel
ti kovos prieš savo brolius 
valstiečius.

Todėl pastaraisias laikais 
valdžia juu retai kur pasiun
čia į sodžius kareivius. Vieto

ŠIAURINIS SCHIESWIGAS 
SUGRY20 DANIJAI.

Paryžius, liepos 7. — Talki
ninkai pa t virti no plebiscito pa 
sekines, kad siaurinė Schlez- 
wigo provincijos dalis sugrą
žinama Danijai.

Pietinė dnlis pasiliko prie 
Vokietijos. Nes gyventojai 
nulmlsnvo nesiskirti nuo Vo
kietijos.

.!

PADIDINTOS ALGOS 
PRANCŪZŲ MINISTE- 

T> TJMO

Paryžius, liepos 7. — Pran
cūzų parlamentas padidino 
algas kabineto ininisterinins 
ir sekretoriams. Kiekvienam 
ministeriui prie gaun.'i 'U algų 
pridėta po 20,(XX) frankų, gi 
sekretoriams po 16,000 frankų,

PINIGŲ KURSAS.
pinigų ver 
$25.000 lie- 
sulig Mer- 
Co.:

Svetimų viešpatijų 
tė mainnnt nemažiau 
poa G d. buvo tokia 
chanu Loan 4 Trust
Anglijos sterlingų įtvarui $3.9414 
Lietuvon 100 auksinų 2.70
Vokietijos 100 markių 2.70 
Lcukijoa iūu markių ,ėv
Pranctizijoa už 1 dolierj 11 f r. 65 
Šveicarijos už 1 dolierj 5 Ir. 64 
Italijos už 1 dol. 16 1. 18
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Kuluml>as buvo italas. Tri
mis Ispanijos laivais kėliau 
damas jura j vakarus jis at
rado salų San Salvador. Ne
toli nuo tos sulos buvo di
dysis Amerikos sausromis. Po 
to iš Europos daug išpultų ir 
portugalų atvyko į naujai at
rastų kraštų. 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 kolonijų 
valdžia. '

Tuomtarpu Anglija atsi
metė nuo Katalikų Bažnyčios 
apie vidurį 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 noliegulėjo iškentėti. 
Jie ėmė keliauti kitur. Keliau
ninkai angliškai vadinasi Pil- 
griins.

Keturiasdešimta vienas vy
ras su pačioms ir vaikais, vi
so lala* 1B2 asmenys, 1620 me
tais Anglijos mieste Plyinouth 
įsėdo į laivų “Mayf!o«< 
(Gegužio Žiedas) ir leidosi 
skersai plataus 
vakarus.

Bekeliaudami jie padarė mi 
tartį pradėti anapus juros 
naujų visuomenės gyvenimą, 
nepanašų į tų kas buvo Ang
lijoje. Jie norėjo, kad vjiuuiiv 
viešpatautą laisvė, teisyls*. ly
gybė. Ant tos sutarties jie pa
sirašė 11 htpkričiu 1G2U. De
šimčiai dienų praslinkus jie 
priplaukė prie vandenyno 
kranto, išbuvę juroje 67 die
nas. Jie išlipo ant kranto ten, 
kur dabar yra miestas Pro- 
rinrctomi M m- snehus"*’ • * '<> 
valstijoje. Balis, kurių ateiviai 
užėmė, vadinasi Neu England, 
t. y. Naujoji Anglija.

stiek tiek ankščiau už I’U- 
grimus j Amerikų teplaukė 
kapitonas Jobu Snntii su buiiu 
naujokų, norėjusių npsigvvcu- 
ti naujoje žemėjo anapus van
denyno. Jie apsigyveno tenai, 
kur dabar yra Virginijos val
stija. Jie net pastatė nuertvlj 
Jamestown (Joktilw> Miestą?). 
30 liepos l<il9 m. tame mieste 
lapo sušauktas pirmutinis A- 
merikoje seimas naujų gyven
tojų reikalums aptarti ir rei
kalingoms teisėms išduoti.

Ugainiu keliavo daug atei
vių •?. Anglijo?. Olandijos, 
Airijos. Jų apimamos žemės 
j šiaurius uuo Ispanijos ko-

ą 4 •I • 4

vandenyno į

lonijų priklausė Anglijai ir) 
skaitėsi jos provincijomis. Bet 
1776 metais 4 liepos visi tie 
didieji plotai atsimetė nuo Ai. 
glijos ir ėmė gyventi savaime.

Šiais 1920 metais Amerika. 
Olandija ir Anglija sutaria 
švęsti trijų šimtų metų jubi- 
K jų nuo pilgrimų atvažiavimo 
į Ameriką. J tų paminėjimų 
drauge įtraukiamas taipgi 
pirmojo seimo susirinkimas, 
nors nuo jo atidarymo praėm 
301 metai.

Dabar jau rengiamos dide
lės iškilmės busiančio rudens 
jubilėjui. Rugsėjo invnesije iš 
Anglijos miesto Sonthainpton
išplauks naujas laivas May- | 
Howcr. Tik šitas jau bus di-1 
dėsnis ir stipresnis už anų m* 
nnjį. Ant to nnujojo laivo bu> 
žymių asmenų iš Anglijos, (>- 
Inmlijns ir Suvienytų Vilioti* 
jų. Rugsėjo pabaigoje laivas 
atplauks j Provincelovn’u 
uostų. Visa Amerika daly
vaus gražiose iškilmėse.

Ncw Yorkas, (’hieaga. Bos
tonas ir 67 kiti miestai jau 
rengia planus, kaip paąmošti 
tas iškilmes. Miestai ir vals

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
* Pranešimas.

Naujojo Ministerių Kabineto 
dekteracija birželio 26 d. bu

vo įteikta Seimui.

Nustatomi svarbiausieji vei
kimo dėsniai visose valdymo 

šakose.

Seimas, išklausęs deklaracijų, 
priėmė vienbalsiai pasitikę ji- 

' mo formulę, išskyrus soči jai 
! demokratus, kurie nuo šio 

balsavimo susilaikė.

tijos tam tikslui skiria pini
gus šimtais tūkstančių dolie-
rių.

Gražus daigias yra iškilmės.
Bet svarbesnis už jas dalykas
yra paminėti pradžių tos ša
lies, kurioje gyvename ir pel 
noniės. Bagerbkim Amerikų. 
tai turėsime teisės tikėtis, kad 
Amerika pagerbs ir mus.

f

KUOMI GALI TAPTI 
SPAUSTUVĖS DARBI
KUOMI GALI TAPTI 
SPAUSTUVĖS DARBI 

NINKAS.NINKAS.

Paprastas spaustuvės darbi
ninkas Ludvikas Dubuis tar
navo katalikiško dienraščio l^a 
Croix 
jiėduinas raid 
dnug pramoko ir tapo dienraš
čio bendradarbiu, ilgainin re
daktorium. Rinkimuose į Pran ■ 
elizijos ]Mirlaini‘ntn jis kovo- Į 
jo su socijalistais, kurie vieš-j 
piitifuja Senos departamente, 
t. y. Paryžiuje ir apiolinkėie. I 
Jo išmintis, iškalba ir teisia-Į 
gumas Inbai patiko žmonėms.' 
Pasistatęs kandidatu į ]>arla-1 
mentą Dubois Inipiėjo rinki-' 
•nūs. Parlamente jis jmsižymė. j 
jo labiau už kitus ekonominių • 
dalykų žinojimu. Sudarant ko 
alirijos ministerijų L. Dubois 
tapo pirklybos minišlerin. Lu
dvikas D ubo L yra atviras *ir 
drę?u:’ katalikas. Jis nerien 
kalba, In-t ir apsieina katali
kiškai.

snnu*ri,!'’^,’e Hoaųiduti-
.. iš rankraščių

IŠ LIETUVOS.
Veikli, gyva partija.

Lietuvos AtstovylM' Ameri
koje yra gavusi iš Kauno ofi- 
cijiilj iš birželio 26 dienos 
“Eltos” kablegramų.

“šiandie Steigiamąjam Sei
mui įteikta naujojo Ministe- 
rių Kabineto deklaracija.

Svarbiausieji deklaracvos 
punktai yra šie:

1.) Užsienio politikoj vy
riausybė pirmiausia rūpinsis 
pagreitinti Lietuvos pripažini 
mą de jure. Tuo tikslu (ma
noma) sustiprinti diplomatinė
akcija užsieny j, sustiprinti
Lietuvos santikius su didžiu
lėmis vakarų — pietų Euro
pos valstybėmis, ypatingai su
Didžiąja Britanija. (Toliaus
eina neaiškus sakįnys "Nūs 
Utyti, sunormuoti Lietuvos 
turtų 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 visuoinet pasiruo
šusi derėtis, jei jie tik pasių-
lys priimtinų derybos basę.
Vyriausybė griežčiausia prote
stuoja prieš lenkų okupaciją
Lietuvos dalies su Vilniumi.
prieš spaudimų, varginimų

pagrindais. Pirmiausia, paruo
šianti ir pateiksianti įstatymų 
apie akcijinių bendrovių vai- 
dymą ir įsikūrimų, pateiksian
ti valstybinių akcijų bendro- 

| vių įstatymų, nuo ugnies ap 
draudimo įstatymą, spręsianti 

j emisijos, ty. apie nuosavų pi
nigų išleidimo problemų.

< »
3. Susisiekimo srityj savo po

litikos pagrindan dėsianti 
daugiausia ekonominius nepo
litinius dėsnius, vadinasi, ste 
ngsianti sumažinti eksploata
cijos išlaidas, pakelti jo inp- 
lauįcas. pakeisianti tarnautojų 
atlyginimo normų, rūpinsian
tis kelių, tiltų taisymu.

4) Vidaus politikoj rupin- 
siantis, kad visi valdininkai 
griežtai laikytųsi teisės. Duo
dama savivaldybėms plačių 
teisių, vyriausybė pasirupin 
sianti savivaldybėms finan
suoti įstatymo projektą, rū
pintis pagaminti atatinkamų 
įstatymų projektus darbo są 
lygoms normuoti, apdrausti 

' darbininkams žmogiškas sąly
gas susirgus. Toliau imsiantis

Iš darbų matyt, kam ištik
rųjų rupi Lietuva ir jos pilie- 
čių gerovė, l’o išrinkimo at
stovų j Steigiamąjį Lietuvos 
Seimą, pralaimėję rinkinius 
socijalistai ir įvairaus plauko 
"pirmeiviai”, negali nurimti. 
Laikraščiuose ir per savo pra
kalbas pila gausiai šmeižtų 
ant krikščionių demokratų 

i pnrtrjos žmonių. Niekina juos. 
Kelia žmonėse kerštų. Rengia 
revoliucijų. Buvusieji, o gal 
da ir dabar tebesitęsianti strei
kai ir gaisras Kaune net ke- 

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

Prie tokių atsitikimų
įėjo privesti kr.-demokratų 
partijos žmonės, nes iš jų lai
kraščių nesimatyti nei kerštų, 
nei. agitacijų už savo partijų, 
rinkimams pasibaigus. Nei a-

yra 
gero-

ncgtu

pie visokias šunybes, jiems
per rinkimus padarytas, re

I
i

musų piliečių, prieš išvežimą 
Lietuvos turtų, prieš nesilai 
kyma demarkacijos linijos, 
puldinėjimų į musų 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 svarbiausia ka
bineto uždavinys atsistoti sa 
vo kojomis ekonominiu atž 
vilgiu. kas yra pagrindu ir 
politinės nepriklausomybės. 
Tuo tikslu «ndnryti
prekybines sutartis su kito
mis valstybėmis kooperavimo

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 aprnpinsianti
žeme bežemius. mažažemius,‘t
padėsianti įsigyti ūkininkams
ukiui reikalingu mašinų. įran
kių, mineralinių trąšų, page
rinti sėklų rųšių, gyvulių vei-
slių: be to pn dėstanti nriei-
narnomis sąlygomis gauti sta
tomosios medžiagos, kelsianti
kooperacijų, piešianti pramo-

i

tai teuž.-imena. Priešingai, iš
tos partijos laikraščių matyti,
kad jos išrinktieji atstovai.
vyrai jiersiėmę savo užduoti
mi, rimtai rengiasi prie dur
im Lietuvos žmonių gerovei.

Tuojau* po išrinkimo jie su
si važiavo Kaune. Sudarė įvai
rias komisijas, k ai i atidirbtų 
projektus, kurie turės Beiuio
būti svarstomi ir nagrinėjami.
Tarp kitų komisijų šios svar
biausios:

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

uės šakas, būtent malūnų alie- 
I jaus spaustuvių, konservų dir
btuvių, linų pluoštų apdirbi
mo pramonę ir visą eilę kitų 
pramonės šakų.

7) Švietimo srityje remsian
I Ii visokių visuomenės inic.ija- 
tyvą, stengsiantis pašalinti 

' (praleista) nenormalumą. Vi
soje Lietuvoje steigiamos tik 
vieno tipo augštesnėsės ben 
dro lavinimo mokyklos. Puri 
rūpinsianti p..gerinti mokjlo . 
jų ekonomines gyvenimo są 
lygas.

8) Teisingnuss srityj yssi- ■ 
rūpinsianti pagaminti reika
lingų nutinkamų įstatymų

i reikalų.
Krikšč. demokratų partija 

kreipia žmonių domę ypač į.

i

projektu civilinio ir baudžia 
mojo statuto, civilinio ir bau 
ūžiamojo procesų ir kitų.

Seimas, išklausęs deklaraci
ją, vienbalsiai, susilaikius es- 
dekams, priėmė pasitikėjimo 
formulę.”

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

y OTmIU
Lietuvos Atstovas Am.

Jvdief.

“skundų komisijų.” Si įstai
ga liudija ypatingu budu, kad 
tai partijai rupi skriaudžiami 
žmonės.

Lietuvoje yra nemaža palai
dų, beširdžių valdininkų, o 
taip pHt ir dvarininkų, kurie, 
kaip įmanydami, skriaudžia 
žmones visokius apskritai ir 
darbininkus ypatingai. Taigi 
nuskriaustieji gali dabar pa
duoti skundus į tų įsteigtųjų 
“skundų komisijų,” o ji pri
duos Seimui, kuriame kr.-de- 
mok ratai atstovai pasirūpins, 
kad nuskriausti žmonės rastų 
teisybę. Šiam kr.-demokratai 
darbui jug turės pritarti ir 
darbo žmoniiį “globėjai” — 
socijalistai/ O jei nepritars, 
tai bus da aiškiau matyti, 
kaip jiems rupi Įmonės darbi
ninkai. . V. K

KARIUOMENĖ.

" Dr. M. T. STRIKOL’IS
aįHBEVVB

Gydytoja* ir Chirurgo 
Otiaaa: 1TST W. 47(h M., 

<41 ir Wood «a«.) 
VaJandoa; 10 ryto Iki X po pietų. 
4:10 Iki 4:10 vakar* NediUomla 
0 Ucl 11 rytėta

K
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KAKIUOMENĖ.

Kiekvienam yra reikalingas 
apsišvietimas, apskritas ir 
sjiecijalis. Savo specijalistiš-
kumę gerai žinoti, jį ištirti ir
jame išsilavinti. tai reiškia
tapti naudingu sau ir visuo
menei. Nemažiau už kitus rei
kalauja apfirietos kareivis.
Apsišvietęs vyras palikęs ka
reiviu, ir savo naujų užduotį 
greitai supranta ir, šviesaus 
proto vedamas, savo prieder
mes tiifkumai atlieka.

Nors Lietuvoje analfabetų 
buto ne taip labai daug, liet
visgi jų buvo. Jaunoje Lietu
vos armijoje tų anulfubetų
tuip 'pat atsirado.

Kaip visuose dalykuose Lie
tuva pažangiuoju, taip ir ka
reivių apšvietimu reikale ne
atsilieka. «

Įsisteigė
draugijos.
šviesti

net
kurios

kareivine, duodamos
knygų, laikraščių, ^teigdamos 
mokyklas, knygynėlius, karei
vių riunus, darydamos jias- 
kaitas ir tt.

Kareivių švietimo darbas 
jau nužengė gana toli. Dauge
lyje vietų kareiviai analfabe
tai jau išmokyti rašyti ir skai
tyti. Bet to neužtenka. Švieti
mas turi siekti da toliau, kad 
Lietuvos kareiviai nebūtų, 
kaip koki rusiški "stupai- 
kos”, liet kad butų protingi 
vyrai, rimtai žinrėlų į tėvy
nės reikalus ir mokanti apie 

gal risokių karštagalvių agi 
toruos. V. K.

<C

| Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis DentisUi
10301 Bo. MJrHigan. Atrnuo
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speeijalė
rūpinsis
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LIETUVIAI AMERIKOJE. [CHICAGOS APIEIINKĖJE.
KEN08HA. WIS.

Birželio 27 d., 1920, ftv. Be
nedikta Opato dr-ja laikė mė
tinį susirinkimų ftv. Petro pa
rapijos svetainėje.’

Posėdj atidarė pirm. K. Vi- 
nekus malda. Po to raštinin
kas V. Varanavičius perskai
tė praeito susirinkimo proto
kolų ir eita prie svarstymo ne
pabaigtų reikalų. Tarpt* kitų 
buvo ir nteiMukimas iš Ijib- 
darylius Sujungus Centro kas 
link aukų našlaičių ir senelių 
prieglųudos numui. Sis kiau- 
siuins jnu buvo pikeltas pra
eitame susirinkime,_ liet kad 
jHisodin nesusirinko daug na
rių, todėl liko atidėtas moti
niniu susirinkimui.

Taigi, šįaiue susirinkime 
pirminiukas paklausė, kų mos 
darynm su Šiuo klausimu, ar

* j>,i‘ ’ . i*111 *y-p i111
aukodami 100 dolierių, ar 
taip tik kiek mažiau. Pasigir
do balsų, norinčių žinoti, ko
kiam tikslai bus naudojami 
paaukotieji pinigai. Pas V. V. 
protokolo raštininkas paaiški- 
no Lab. Sųj. tikslų ir pftme- 
š»*. knd visos aukos skiriamo.- 
yra pastatymui prieglaudos 
mus našlaičiams ir seneliams. 
P-as Stanislovas Ralys taip-gi 
paaiškino, kad Kenoshos ka
talikiškos d r-jus ir kuopos 
įstoja į Labd. Sųj. garbės na
rius, paaukodamos jkt šimtų 
dolierių. Patarė ir ir ftv. Bene
dikto dr-jai nepasilikti. Aps- 
varšeius/tų kluusimų.pirminin- 
kas leido per Imlsus ir vien- 
balsai nulialsavo, ka<l Av. Be
nedikto dr-ja paaukotų l*ab. 
Sųj. 100 dol. ir pataptų jos 
Garbės nnre. Tai-gi nuo bir
želio 27 dienos iy ftv. Bene- 

Opato dr-jn įstojo į 
Xab. Sujungus Garbės narių 
eilę.

Pastaba Sv. Ben. Op. <ir-jos 
nariam?- gyvenau t irius kituose 
miestuose. Kurie dnr esate ne
užsimokėję, malonėkite savo 
mokestis prisiųsti nevėliau 
sekančio susirinkimo, kuris 
bus liepos 25 d. Tnip-gi pri- 
siųskite ir velykinės išpažin
ties jialiudijinnis. Jei šio rei
kalavimo neišpildysi te, tai 
nuo sekančio susirinkimo bu
site suspenduoti gavime jmšel- 
pos ligoje, o nuo pusmetinio 
susirinkimo visai išskirti 
draugijos narių.

V. Varanavičius, 
316 Garden Str.

Kenosha, Via.
■ ■ i 4 i ■ —

WESTVILLE, ILL.

- . ■ . ..............................................—K

svetimtaučių prieglaudose,
Inukia lietuviško našlaiUinmio 
kaip kulka. -Ir mu*ų tarpt*, 
joi paieškotume, rastumo vai
kų, neturinčių tėvo, nė moti 
no? Ir vargstančių <veHnntnn 
Čių įstaigose. Lab. Sujungus 
organizacija, pastačiusi našiai- 
įnamį surinks musų mažulė
lius ir putnlpins savo įstaigo
je. Ton jie išaugs domis žmo
nėmis ir genus Lietuvos pi
liečiais.

Nieko nelaukiant vrestvillie- 
riai turėtų atgaivinti 15-tų kp. 
ir pradėti aukų rinkimo dar-

pritarti

iš

Birželio 20 d. L. Vyčiy-kp.

bų.
Paukštelis.

CICERO, ILL.

Cicero Lietuvių Namų Savin- 
ninku S^imga.

Šita C. N. S. Sųjungu kaa- 
Kuil jiuruuudu lipai huu iUu- 
Imoties.

Esant daugybei užmanpnų 
kaslink pagerinimo šio mies
telio ir kad įvykinus juos, lie
tuvių sųjunga muivienijo su i- 
talų ir lenkų tokiomis pat sų- 
jungomis ir išvien darbuoja
si. Buvo išrinktas tam tikras 
komitetai, kuris kreiptųsi į 
miestelio viršininkus su visais 
reikalavimais. Komitetas sa
vo užduotį atliko ir miesto vir
šininkai prižadėjo viskų pil
dyti. Buvo sušaukti visi mie
stelio policistai ir jiems duo
ta kaikurie įsakymai.

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

Visas pastangas Sųjunga 
deda, kad pagražinus Cicero 
miestelį, liet darlias nėra leng
vas delei pačių žmonių apsi
leidimo. Svarbiausia yra, kad 
kaiknrie tėvai visai nevaldo sa 
vo vaikų. Jei katras namų savi 
įlinkas )>asėja žolę ar jiasodi- 
nn medelius, tai luri aptverti 
kaip nno kokių gyvulių, nes 
paaileidę vaikai numindo. Kai
kurie tėvai, ninty'nmi savo 
vaikus b'ogų Raimi nui darant, 
dnr-gi juokiasi. Bot kada 
atsilanko pas juos policmona1*. 
ir įsako valdyti savo vaikus, 
tai tėvas gina, teisino, kad jo 
vaikai geri ir niekam blogo 
nedaro.

Geru daiktu Imtų, kad tėvai 
daugiau domės kreiptų į javu 
vaikus. Visi mes gėrimės, ka
da išeinam-- pasivaikščiot1 ton, 
kur gražinu žmonės gj-vena. 
kur žolė aplink įminus žaliuo-

Cicero gyventojai

Kiekvieno mėnesio nntro u- 
tnmiuko vakaro susi renku bū
tys katalikų darbuotojų iš 
Chicagos ir apielinkės koloni
jų į Dievo Apveizdi* parap. 
svetainę, Chicagoje,
ir apsvarstyti tautos rciknlus.

ftitie susi rinkiniai yra (ik
rui demokratiški: via kaip vy
ras, taip ir moteris, kaip pro- 
fc.sijtiimlas, taip ir paprastas 
darbininkas turi lygų visuose 
klausiniuose halsų ir gerbia 
vieni kitų mintis. Kitokie susi- 
rinkimai, toks kilt, darbuoto-, 
ių susiklausymas nemažai dar
bo nuveikė.

Vienas iš paprastų mėnesi
nių A. L R. K. Federacijos 
Chicagos a]«kričiu susirinki
mų buvo birž. 8 d.. Dievo Ap 
veizdos parapijos svetainėje. 
I'o Katalikų \ ienyličs seimo 
(gruodžio 17 ir 1S d., 1919 m.) 
piimimuku ir ju pugellmmikų 
nereguliaru susirinkimų lan
kymas, galima sakyti, nepas- 
tumėjo tos darbuotės žymiai 
pirmyn. Vice-pinnininkas (jų 
du yra) jk> seimo tiktai j vie
nų susirinkimų atsilankė. J 

. pastarųjj susirinkimų ncatsi- 
i lankė nė pirmininkas, nė jo 

pagelbininkai. Laukiant valdy- 
, bos nusitęsė ir susirinkimo a- 

tidarymaa. Jj atidarė nutari
mų raštininkns, maldų ntkal- 
bėjo kun. Fr. Bučys. Susirin
kimo vedėju išrinktas 18-tos 
kolonijos darbuotojas p. A. 
Stulginskas.

A. L. Ji. K. Fed. Ch. aps
kritis turi sudaręs Projektų 
Komisijų, 
dvylika asmenų iš įvairių ko
lonijų. J tų komisijų lygiomis 
teisėmis ineina ir apskričio 
valdyba. Šita komisija laiko 
susirinkimus kiekvieno mėne
sio pirmų antradienio vakarų, 
reiškia, savaite prieš apskri
čio susirinkimų. Komisija ap
dirba medžiagų apskričio su
sirinkimui. Šitam A. L. R. K. 
Fed. Ch. susirinkimui komi
sija padavė ]>orų apdirbtų 
klausinių, kuriuos susirinkimas 
priėmė.

1) Kad darbuotojai, ren- 
kan tieji Amerikoje pinigus 
kokiai lokulei mokyklai, arba 
tam panašiam reikalui, Lietu
voje, savo įgaliojimus ir ats
kaitas skelbtų spaudoje, ir 
kad pinigai eitų js-r Tautos 
Fondo kontrolę.

kurion ineinn

buvo manius įrengti išvužiavi- ja ir medžiai auga, 
mų (piknikų). Sužinoję neza- 
liežninkni norėjo pakenkti. E- 
mė ir jie įrengė išvažiavimų. 
Bet kaikurių priežasčių delei 
vyčių išvažiavimas neįvyko. 
Išvažiavę nezaliežninkai suži 
nojo, kad vyčiai išvažiavimo

Gatvės 
švarios, ftvarunms ir gružu- 
mas priklauso nuo pačių žmo
nių.

Balčiūnas.

Patys darbuotojai užsiiman- 
tieji panašiais darbais, turės 
geresnį plačios visuomenės jia- 
sitikėjimų, iš kurios nori au
kų, jei jų uukos bus po kon-. 
truk* tokios aiitoriteningos įs
taigos. kaip Tautos Fondas. 
Tas užtikrins tiems darbuoto
jams pasckniingesnį darbu 
varymų ir upsaugos ,mųs vi
suomenę nuo išnauduotojų, 
kurių gali atsirasti. Ar-gi nu
kentėjo nors kiek kun. Lau
kaičio darbas, kad jo surinkti

RAUDONOJO KRV»TATTtt 
“MIRTIES SKYRIUS.“

Skaisčiai Šviečiant |a*r garb- 
dengti* skurdo, kurių šiltinės 
plūgą apmetė apie Rytinę Eu
ropy, yril rekordus uukuvinto Į 
ir nu veikimo “Mirties Sky
riaus,“ mažo pulko uolių u-1 
merikiečių, kurie kasdien n-1 
i<i\;i;,.<lujv piiitinu puvojausi 
per šešis mėti įsius kovoju su ■ 
epidemija. Šiandie tik vienas j 
iš septynių narių turim uju n*'-| 
pažeistas. Du iŠ jų mirs ir trys ' 
neš lig kaipo ženklų baisios 
šiltinės, kurių gavo atlikdami 
pavojingas pricilenm*.*.

i

CARO SESUO BADAUJA.

Belgradas (Serbija). Apsi
vilkus sudraskytu šaniiens 
ploščiu, kndaiM' noapkainuo- 
jomu, l»et dabar žiauraus oro 
padarytu bevortiiigu Didku- 
nignikštienė Olgn, paskutinio 
Rusijos caro h*suo, yra vtvmt 
iš tnkstimčių paliegėlių, ieško- 
d ifnn p?*/'U* mto Vucrilb’ 
Raudonojo Kryžiaus čionai. 
Be kepurės, jos pirštinės sku- 
duriuose, suplyšusiais čeverv- 
kais kunigaikštienė stojo iŠ 
taq> krūvas pabėgėlių, susto- 
tojusių Belgrado stotyje. A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
darbininkas padavė jai toriel- 
kų sriubos. Ji godžiai valgė, 
sakydama: “Jnu savaite pra
ėjo. kuomet oš tiek duug val
gio gavau ant syk.“

REIKALAUJA.
REIKALINGI LEIBERIAI 

Gera alga ir bonus. Atsišau
kite;

WESTERN FELT W0RKS 
4115 Ogden Avė.

22nd ir C-.'.u’ford Avė.

REIKALINGOS
Moteris — nu*' — 18 iki 45 me

tų amžiaus. Mokimiii sinti ranku 
geni mukegtiK, jeigu esi indi su 
dnto.

A Įsijaukite tuojau*.
Alfred Decker and Cohn 

Employment Departainent 
S. W. Cor. Van Buren & 

Franklin Str.

a-

HIJK Al.AI'JAME.
Suflerio, kurt* (alėtų būti tnarmge- 
rluiu—guepadoriuiu. UoL Kuopvrat- 
Vitkuj Krautuvėj Turi gerai nualina, 
nytl apie bučernr* Ir gruermės bis- 
nj. Ataltauklte lalftku. reikia kaucija 
uidėtl.

JONAS KANCIEHUH. 
lig North St. Mlurrvvllle, I’*.

REIKALINGI IJETVVAITfc. 
pardavėja. Gera ul**. AtsUouklte: 
H. KTKI 7. YNA.

3331-33 S. Monrsn Mr.

REIKALINGI LEIBERIAI 
<le! fabriko darbo. Pastoviu 
darbus.

LINK BELT CO.
39th ir Stewart Avė.

ŠIANDIENĄ-tai tinkama die
na atnešti savo taupumus j šią 
saugią stiprią Valstijiną Banką. 
Ji paranki. Nuošimtis mokamas 
nuo Lapos 1 ant Depozitu padėtu 
prieš Liepos 15 dieną.

Pinigus siunčiame į Liėtuvą ir visas 
dalis pasaulio. Šifkartes par

duodamos ant visų linijų.

Centrai Kanufacturing District Bank
• A STATĖ BANK

1112 West 35th Street
Atdara: PanedėliaL, Seredomis ir Subatos vakarais.

Perviršius suvirs $6,000,000.00

PRANEŠIMAS

Praimtu irlinlnNna. apie Petre NiitM- 
Jis mirė porulva lt. 1>1C. Ju pinigų 
jtu Ilk? inhlonėkttc ntaiAnukti. nna 
u* busiu privestas tuną plnljruii-per
duoti valstijos globėjams.

JOS r. SARE!*,
507 Mahoning įmuk lllilc. 

YouncMimn. t Hilo.
t

PIGIAI IK GERAI.
Parduodam ir mainom namu*, lo

tu*. fartnaa Ir vlaoklua bizniu* Po* 
m u* (aliniu panti visokių pasirinki
mų.

Auilauklto pas:

A. GRIGAS * OO.
31 K S. lial.lcd »U, (lllcagn. III.

N

: Paklydėlio Kelias
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis.

Parašė
Vystanti šakelė 

Kaina 15c.

Vėi kalelis nepcrdidelis. 
lengvas sulošti, gražutis ir 
rimto turinio.

Norėdami gauti Adre
suokite:

X-

“DRAUGAS” PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str.

Chicago. m.
---------------------------------------------------------- K

SERGĖKITE SAVO AKIS.

I

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morg&h otreet 

CHICAGO, HJJNOU 
rtJelooM Yards 3033 

▼alr&doa.- - I Ud 11 U ryte: 
» po plotu Iki • t*k- Nodčlio- 
mla ano 4 Iki t v*l. vakar*.

i smetonoe cerat pritaikinti akintai 
bu* pelenrvinlmu dėl Juay akli). 
Kuomet tu kenti nuo (alvo* akau- 
dėjlmo. kuomet raidė* Hcjtud | kru 
*v, kuomet skaitai ar eluv< ar la
kai. tai tuomet yra tenklaa. kad 
reiki* Juma aktnly. Mano 14 mėty 
patyrimą* prlduoe Jum* rerlaud* 

J patarnavime ul prieinam* kaina 
? net

i

taip lemai net Iki 13.00.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistaa 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Kęsam Inas oulHkiamaa dykai.

Kaminu 1K-um gatvė*. 
3-ėtoe lubos viri Ptatt’o aptlckoa.

Kambarį* 14. 1b, 10, 17 ir ii 
Tėmjkllc | mino fiaraA*. 

Valandos: nuo 7 vai. Uryto Iki 3 
vai. vgkare. P&nodėllal*. Boredo- 
mia tr I’etnydomia

AKUŠERKA
Telepbono: Yard* C 4 >1

■X

Turtu patyrimu 
moterių H<oa*; nt- 
PMUtumi pr įno
riu liros* Ir kūdi
ki laike 11*0*.

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

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. -

X

DR. G. M. GLASER
FraLUkuoJa as om<*J 

Ofluaa 3143 So. Morsaa Si. 
Kertė 33-ro Su. aih*fo. UL

SPEC1JA1.ISTAS' 
Moteriškų, VyrltkŲ. tulpsi chro- 

nltky lirų-
OFISO VALANDOS Nuo 10 ryto 
Iki 3 po plotv. nuo 4 Iki I valan
da vakaro.

N*461l*tnU nuo 0 Iki 3 po pl»L 
Telefoną* Tardė *37

I--------- ------------ ---- —---------------- --—X
-----  - --------------------------------- ..-.HS

nojo, kad vyčiai išvažiavimo 
neįrengi* ir iš to ėmė pešti*. 
Po tokio pikniko nezaliežni- 
ūkai važiavo namo vieni be 
nosių, kiti au firanmštais pa
kaušiais.

“Draugo“ 147 nuni. strai
psnyje “Labdarybės Reika
lais’' p. J.Šliogeris rašo: “E- 
Mm tikri, kad vestvilliečiai 
gal ir trumpu laiku pasistengs 
gauti plutoniu žinių ir nelai
kys savo kuopos pavožę po 
rėčiu. Jų 15 numerį tebelaiko- 
bef tikėdami, knd nevisai nu
mirė.“

lštikrųjų met* vestviiliečiai 
turima sukrusti ir atgaivinti 
Lab. Sujungus 15-tų kuopų. 
Musų našlaičiai, vargdami

neįrengi* ir iš to ėmė peštis.
Po tokio pikniko nezaliežni-
akai važiavo namo vieni be
nosių, kiti hu firanmštais pa-
kan&iais.

44

ponyje
Draugo“ 147 num. strai-

44, Labdarybės Reika-
lai«“ p. J.Šliogeriu rašo: “E-
Mm tikri, kad vest vii liečiai
gal ir trumpu laiku pasistengs
gauti platesnių žinių ir nelai
kys savo kuopos pavožę po
rėčiu. Jų 15 numerį tcbelaiko-
bef tikėdami, knd nevisai nu
mirė.“

lštikrųjų mes vestviliiečiai
turima sukrusti ir atgaivinti

ROKCFORD, ILL.
f

Nedėlioja birželio 17 <1 o

valandų j>o pietų musų koloni
joje įvyko prakalbos U 1
Paskolos reikalais. Kalbėjo p.
J ūsas iš Indiana Harbor.ir pp.
Kalinauskas su V. Balanda iš
Chiuagos. Bockfordioėiiu kol
kas dar negavo bonų. Pas mu
sų kolonijos liet a vi u s, nors ir
mažai jų čia yra, matytis di
deli* tautinis sunipratiiuas.
Kalbėtojams jiaaiškinus, jiu
suprato ir žadėjo laukti ir to
liaus Jie žino, kad L. Misijos
rankos yra pilnos darbo. Už
tat rockfordiečiai pilni vilties,
kud kaip kitos apielinkės ga-

Lab. Sujungus 15-tų kuopų. Vo bonus, taip gaus ir jie.
Mukų našlaičiai, vargdami Prakalbo** parduota Liet.

■

'i ■ . • *■■*.

pinigai ėjo per Tautos Foiidg!

Buvo kalbama, kų daryti su
Projektų Komisija, kad nevisi
nariai lanko jos susirinkimus!
Paliktu jiačiai komisijai ge
rinus susitvarkyti jos sekan
čiame susirinkime.

(Pabaigų Ims).

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

Visiems aukotojams ir kal-
bidojunis lui būna širdingiau
aiaa ačiū. f

Rockfordietis.

PIRKITE LIETUVOS V AL
8TYB2S BONŲ.

PAIEŠKOJIMAI.
I*baoMuiu tiu<rriau» mokančio lietu- 

vlfckul Ir IcnkUkal. AJvltouklto;
A. N. 

13JUMI K. EnirraJil Avr.
Wc*l Pullouui. 

Teh-fonon Pulltnan ItM.
IIL

ANT PAKRAVI M U
2 auakėiy m urmui name* 4 flstų *u 
dvaum amutuvctii, eu iumioertai* us- 
Itakolyl nindrrnilluu. I'araidiuid* u>
labai prieinamn kaina.

Kaviahika*.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
L1ETCVLS AK!V M’ECIAIJSTAK 

Falanrvlna ,i*m >klq 
IMnplm* * • • f r *
IN.rlMIinl ***u/1*- 
jlni* <*Avm. «••<«*- 
Ala. *i4n*in.e. 0«f- 
»mun.». ■*auflan^liM

ir iuulflu alUk *k>*.
KataraMla. Banil.rlo. Orilkra* aki* įnagiam, 
taumna •(aanilaaa Irklra |i*r»<1anll» ma- 
flaumu klaida* Akiniai prilal Moiul t e lala- 
tai. tall Ir MU tuataaliaMa p«»IL*«*. Ihrca- 
IDl* a*-o raa’Jiinu ir valku* .ii.mAiu, n>o- 
kibiau Vaiaolu* au« 11 Iki ) vakaro N, 
dAiMuul* nu* l( Ud I vai y<«lu 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
biriau* IMmrr l*aa.

Kainos kurio- p*-i«'el* ti.-Lvi* 
niun klkenlul Gvariuituojarue kad 
eutauplnalm* Juma 18% Iki 40% 
ant kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai maliau noru vholeaale 
kalno*.

Vyru Ir Jaunu vaiky n u gatavi 
drabužiai padirbti ant utaakymo 
būt nealalAauktl siutai Ir orcrfco- 
tai *u dirleltats Ir be. for fltt>nK 
Ir kitokio styltaus 
Pamatykite mu*u 
alutu Ir overkotu 
430. *23.10. *2*.
Siutai po *44 Iki (44. Mellooe vtl- 
noa siutai po *34 Iki *(0. Vaiku 
siutai Ir overkotal *4 49 Ir *ur*- 
Almi Vyro* Irrllnry $4 Jr «»•***•*»•*! 
Melino* puevilne* keline* *5.40 iki 
t lt. 80. Kpectjalla nuoaimtta ant

*33.43 iki 3C0 
ap*cl|ale eile 

po *14. I7.44. 
ir |30. Juodi

Perkėlė m«o ofba po oom.

4729 S. Ashland Avenue
Spra-lAlUla* ililovy. moirrŲ Ir ry- 
rt, llm>.

Valando* nuo it Iki 13 Uryto: nuo 
I Iki 4 po rietu: nuo T iki 4:34 
vakar* Nedėllotnla 10 Iki 1.

Tclcfocuui Drnrl MIK

X- I

UJJ-H W. 31 Mr.

1733 W. 31 Str.

GERA I*KOGA.
Furelduoda: prkurnė. bufrrti**, cro-
»ern< Ir (yvctumui narnu* ur*tnl u|>-
(jrvoaioj vietoj lietuvių ir Irtiky.

Prietaeli* pardavimo
vailuej* 1. utoa Dėl

aavlalAka*
pjulai illy tl-

nly malonėkite Lreipu* *iuu adreau:
’. J. i.vtahNam,v.

411 Llucuin A«r. KorMord. Iii.

ANT PAHUAVIMO.
1 akre* Senė* Ir *f kambarį? narna*.
maudyki*-* gaut* Ir kili modami*-
kl |taieymai rarudtiue ir mala* er>-
d»* Arti Sv Kuumlero Kapini*.
l'araidtme ant iMaofcSJimo.

J. K. tl'>V1jAN»,
llllli ▲ Ml Grrra*ood.

ANT I'ARU.HIMO
plnnoa klaeoe tm>d*rnUka akrybeli*

•rt. 't. I i*4eev»o» »r f W*»
apm'ventoj notoj. Dol nekuriu prle-
bul.lU turi būti parduoto.

11M So. Motcjui ŠI

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: anflilKne ir HeturHIkoe

kalbų, arltmetlkoe. kayrvedyetėa. ete-
norršfUo*. typevntinc. plrklyboe tol
ei U. Huv Val*l Utorijo*. abolnoe lato-
nlu*. (ooeranjue, pullllkinne ekuno-
mljoa. pllietyatė* dalltarakyatt*.

Mokinimo valandos: nuo • ryto Iki
4 valandoe po piety: vakar*!* nuo 4

kiekviena pirkinio aiundiamo )
Europa.

Atdara kiekviena diena tkl *
vai. vakare Hubatoml* 10 vai. Ne
dėliotai* Iki C vaL vrkar*.

S. GORDON,
1415 So. Halstcd Street

'•-*A ‘Z
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Ofluaa DidmleetyJ:
29 South La Šalie Street

Kambarį* 334
Tcl Genimi «3»0

K

Iki I» vai.
3106 So. Halsied St., Chicago. I

'X

I
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DllfaiVEf®® DIDŽIULIS METINIS IŠVAŽIAVIMAS DllfNVIfAQ 
ri ARI AmO Švento Jurgio Parapijos Chicago, lllinois rllllv I llnv

Nedelioj, Liepos-July 11 dieną 1920 m.

K£

SC

BERGMAN’S DARŽE Riverside, lllinois
Kaip girdėtis žadama važiuoti visi Parapijonai ir daugybe kaimynų, nes ten bus kaip kas metų visokių valgiu, šiltu ir šaltu. Rengėjos sako kad bus labai pigus ir gardus, nes mus geri 

parapijoms biznieriai sudovanojo daugybes valgiu — Patartina važiuojant j pikniką iš namų valgių ne gėrimu nesivežti. Apie gėrimus ką-gi ir besakyti bus įvairiausiu saldžiu, karčių ir rakščių. 
Bus tikro lietuviško aluko su suruku.

Muzika bus puikiausia — įvairių įvairiausiu žaislų. Bus tai nepaprastas piknykelis, bet kaip kas meta taip ir šiais metais. Milžiniškas Lietuvos Kermošius — kur žmones susivažiuoja iš 
kelių parapijų — pavaišina viens kitų-pasikalba pasilinksmina ir vakare linksmučiai gryžta namo. Taip buvo pernai bus taip dar gražiau šįmet. Visi kaip vienas į Šv. Jurgio Parapijos Pikniką.

ĮŽANGA TIK 25c. YPATAL Kviečia visus KLEBONAS IR KOMITETAS.
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CHICAGOJE KOLONIJŲ.
K—----------------------------------------------------

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Trečiadienis, liepos 7 d., 
šv. Cirilius ir Metodijus.

Ketvirtadienis, liepos Sd., 
šv. Elzbieta, Poatug. karai.

IŠ TOWN OF LAKE

PO LIEPOS 4 D. ŠVENTĖS.

Tik keletas žmonių sužeista.

Šįmet Chicagiije gana protin
gai pralekia Nepriklausomy
bės šventė. Sužeistu vos kele
tas žmonių puvartojant prie- 
monines ugnis.

* Tas reiškia, kad žmonės vis 
dauginus susipranta. Atkrei
pia daugiau dotuos į kitokias 
naudingas žaismes nncijonaii*- 
je šventėje, ne kaip į ladiksl] 
ir pavojingų kur gatvėse arba 
užkampiuose šaudymų.

Netolimi laikui, kuomet vi
siškai išnyks visokie tų dienų 
tratėjimai.

Pirm keliolikos metų čia ;r 
visur kitur kitaip butą. 'I a<s 
metais po nacijonah*s ėvtu.lės 
visuoHK*tdide*niuos4< niiestnosv 
būdavo visa eilė* užmuštų, m* 
kalbant jau apie sužeistuosius, 
netekusius akių, . rankų, arba 
kojų.

šiandie gyventojui |>ersiinui 
pažangumu. Pati valdžia ntei- 
nn pageltam. Vždrnudžin par
davinėti smarkia* priemonincM 
ugnis ir visokios rųšies dinu
mitinęs torpinias.

DR. ROBERTSON ATIDARO 
NAUJĄ KAMPANIJĄ.

šiuo kartu pataria dėl pieno 
auginti ožkas.

Sveikumo komisijunicrius 
atidaro naujų kampanijų su 
o batai u: “Turėk nuosavų ož- j
kų.“

Nors sveikumo dejiartnmrn- 
tai truks t n skaitlinių, kiek 
ožkų užlaikoma Cldcagoje, vis
gi vra žinoma, kad ėm duu- 
gdis šeimynų apsirūpina ožkų 
pienu.
~Kuuaiškinusini prirodyta, 

kad ožkos piemis kur L>.- ge
resnis ir sveikesnis vaikam* 
ir tniaugusivms už karvės pie
nų.

A, FrTAAYlS S FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

REAL CSTATE- INS-JKANCC 

European Americam Būbeab 
St*«»<ia Ftatgva ParStf»A» L*w»kw1e» 

NO7AHIJt-*AS 
lio l* M.hiri Strecl, Ch<t*t* IltaMl 

:»<«»**—* Ali. — .
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Karvės pienas atidžiai turi 

Imt prižiūrimai, knd jame ne
būtų džiovos perų. Tuo tarpu 
purios ožkos ir jų pienas 
liuobos nuo džiovos.

Pasakojama, jog ligšiol
buvę atsitikimo, kad pas ož
kas butų buvus susekta džio
vos liga (tuberkuliozns).

Kadangi karvių pienui kai
na nuolat didinama, tad gy
ventojams, ypač priemiesčiuo
se gyvenantiems, yra pravar
tu palaikyti ožkas ir naudo
tiem jų pienu.

IŠMĖGINO NAUJĄ AUTO
MOBILIŲ.

Suareštuotas ir neteko 
nos.

maži

Birželio 2« d. Scltool Hali 
svetainėje įvyko Šv. Kryžiaus 
mokyklos mokinių mokslo me
tų užbaigimo vakaras. Toki 
vnkarai būva tik sykį j metus, 
todėl nenuostabu, kad žmo
nių prisirinko tiek, jog nė sė
dynių neužteko. Viii kraštai 
pilnt buvo stovinčių.

Pirmiausia pakalličjo Gerb. 
Kun. N. Pakalnis, ragindamas 
levus leisti savo vaikus pnra- 
pijiiiėn mokyklon, kuri mok
sle net augščinu stovi už vie- 
šasias mokyklas. Užbaigę pa
rapijinę mokyklų vaikai l»e jo
kių kvotimų gali stoti į aug- 
štesnę mokyklų (Higli School).

.Imu pabaigus kalbėti pa
kilo scenos uždanga ir skait
lingas mergaičių ir bernaičių 
choras jiadainavo gražiai ke
lias lietuviškas dainas.

Paskui vaidinta trijų velk
amų drama “šventa Akvili- 
na,“ arba persekiojimas krik
ščionių Deoklecijono laikais 
Ryme. Dramų vaidino: Ak-

Natini m Ginsberg, 2703 E- 
vorgreen avė., nusipirko nau
jų automobilių ir pasileido iš
mėginti.

Pasileido jis iš miesto Slie- 
ridnim keliu tieaiog ant U'au- 
kegnno.

Pnkeliuje sudaužė* du auto
mobiliu. pažeiztlamas koletų
žmonių, paskui užvažiavo ant v iln* motina — O. I’ukelaitė, 
vieno vaiko ir lengvai tų pa-' A’rviliiut, duktė — J. Runi- 
žeidė. Pabaigoje su nufotnobi-^ 
liti įsmuko rnvnii ir mašinų su
laužė.

šerifas (lrwii sunreštnvo 
(iiusbergų ir uždarė kalėjimai!. 
Kiek palaukus paleistas padė
jus $2,500 parankos.

POLICMONAS NUŠOVĖ 
P0LICM0N0 SUNŲ.

Anų naktį (buvo jm» pusiau
nakčio) polieitiuiuts M. Wim- 

[len. iš Deering gat. policijos 
nuovadus nušovė* policmoiio 
lluukiliau sūnų, 17 metų, Au- 
drviv 1 laukius.

Vaikinus sn 
draugais :;.: jo 
tie.* Hnlstcd ir 51 g 
tu poUctnonas \Vlml<n su de- 
t<*ktivais vnikėni piktndu rilis. 
Dotektivai ėmė šaudyti j Suta
riamų žmogų.
Kaip kartas pusisuko vaikinai. 
Jie defektini* palaike plėši, 
knis ir pasileido bėgti. Pa tsų- 
ko polirimuia* Whalcn ir pa
leido šiivj.

■Sužeistas 1 laukius paimtas 
ligoninėn ir ten tuojau* mirė.

Tai didelė klaida.

keliais sav<» 
lo bilijn;.Iii,.-*. 

:nt. Tuo :nr-

SUŽEISTA DU GAISRI 
NINKU.

ii.
Kaitė. Emereneija, tarnaitė — 
V. Butlrevyčiutė, Eusebija — 
t). Anškalnaitė, Akvilinoa 
draugės: Mak.sencijn — S.
Bart kaitė, Tekuaa, duktė* Vo- 
lucijono — S. Norliutaitė, En
tropija ir nelaisvės. Atiiolaa 
— A. ButkcvA’čiutė, Kareivis 

f— .J. Norkus. Budelis — T. 
Balsytis.

PirmnH veiksmas vaizdavo: 
Akvila savo namuose su tar
naite luukia grįžtant dukters 
Akviljnos iš pamokos. Akvi
li mi sugrįžta, jiarsiveda To- 
Icusų. Volaeiiono dukterį.

Antras veiksmas: Volucijo
nas patraukia Akvilinų teis
man už mokininu) jo dukters 
religijos. Akvilinn teismo nu
teisiu mirtin.

Trečias veiksmas: Akvilina 
kalėjime ir josios galvos nu

-
Buvo [Atkilę* gaisra.* buste1 

po num. 219-21 West Lake gnt. Į 
Gesinant du gaisrininku su-Į 
žeista, kuomet ant pristatytų! 
pne muro kopėčių krito nuo-j 
degulini.

POLICMONAS NETEKO 
ŽVAIGŽDĖS.

L. .------------
M ėst Chicagos policijos nuo

vadus policinonas Thomas Ry
tui neteko jam prigulinčios 
žvaigždė* ir lazdus. Be to, nuo
vados kapitonas jį uždarė* šal
tojo*.

Kapitonui tnjvo pranešta, 
kad ĮKtlicmonas girtas ir truk- 
šiiuiujn. Buvo pasiųsti detek- 
tivai.

Girtas policinonas buvo pri
statytas nuovadui!. č*ia jis mė
gino dar “uždrožti“ pačiam 

| kapitonui. Bet nepavj’ku.

kirtimas. Pastarasis veiksmas V. Sokaitė, B. Sereikaitė, M. 
buvo laitai grisu dus, ypač ka
da Akvilinos motina duoda jai 
paskutinį palai minimų, stovi,
josios numylėtos draugės, o ji 
linksmai su jomis atsisveikina, 
eina mirties vieton, atsiklau
pia, sudeda rankas kryžium 
nnt krutinės ir palenkia gal
vų. Budelis iškelia kirvį rr— 
uždanga nusileidžia, svetainė
je Įiasirodo Šviesos. Galima 
buvo pastebėti, kad vaidinant 
paskutinį veiksmų daugelis 
žmonių verkė.

\’isi lošėjai savo roles atli
ko tikrai artistiškai.

Veikalų iš anglų kalbos ver
tė seserys Nasarietietėa. Dai
lės menų vedė sesuo M. Thar* 
šilta. ' •

Po to mažos mergaitės ir 
bernaičiai išpilclt- gražų šokį 
sykiu su daina. Bernaičiai tu
rėjo vasarinius ln*tsarg'ms,mor 
gaitės buvo pi 
sios. Šokis žm< 
tiko.

“Spear Drill“ arba mauk 
štymosi gimnazija atliko aš
tunto skyriaus liėtnaičiai.

“Amatninkai“ gražiai atli
ko žemesniųjų skyrių bernai
čiai. Šitas dalykėlis visus la
imi prijuokino.

Toliau sekė* Įlenkto, šešto, 
septinto ir aštunto skyriaus 
mergaičių šokiai. Kiekvieno 
skyriaus mergaitės kitoniškai 
šoko.

Ant galo Įmigusieji mokyk
lų mokiniai padainavo “At
sisveikinimo dainų.“ Pabai
gus dainuoti išėjo V. Sukaitė 
ir pasakė atsisveikinimo kai
lį.

Po to išėjo Gerb. musų kle
kinus kun. A. Skrypka. 
■Jis prabilo į publika dėkoda
mas už skaitlingų atsilanky
mų. Vaikeliains-gi sakė* užaug
ti dorais katalikais, neužmir
šti Bažnyčios irs4*serų mokyto
jų. Prašė* vaikučių būti dorais 
ir prisilaikyti dorų draugijų. 

Paskui buvo dalinimas di
plomų. Juos gavo 47 mokiniui: 
P. Balsytis, J. Celkis, A. Dor- 
ša, V. Gaižauskas, A. Jasu
laitis, K. Jocius, A. Klimas,

A. Patašius, A. 
Petrauskas. B. Račkauskas, P. 
Bukaitis, J. Rimkus. J. Švei
kauskas. A. Sadauskas, V. ša 
tunas, A. Stankus, V. Venc
kus, J. Venckus, J. Zalctorius. 
V. Ambrožaitė, O. Auškalnni- 
tė, O. BaltuškonaiU^ O. Bal 
trukonaitė, T. Bernotaitė, E. 
Benevičaitė, S. Bartknitė, V. 
Butkevičaitė, A. Butkevičaitė, 
M. Balsaitė, O. Geičaitė, E. 
Ivinskaitė, J. Jurikaitė, R. 
Karčiauskaitė, P. Kocentaitė. 
0. Knižmaitė, E. Lukošaitė, 
J. Luko ša i t ė, J. Mikalauskai 
tė, O. Milkrraile, 8. Norbutai- 
tč, 0. Pukelai t ė, J. Rumšai t ė,

Stirbaitė, B. Zaruinliaitė.
Daugelis mokinių gavo auk

sinius medaliu* už gerf moki
nio.“, gražų pasielgimų, ir ne- 
njibidimą mokyklos.

Diplomus ir dovanas dalino 
gerb. klebonas kun. A. Skrip- 
ko ir asistentas gerk kun. N. 
Pakalnis.

Z'idžiausia garbė ir padėka 
priklauso musų gerbiamoms 
seserinis Naznretietėnis. Dnug 
vargo ir triūso padėjo pako! 
išlavino tuos jaunuolius. Jos 
pasiSvcntusios darbuojas, auk
lėja mus jaunuomenę tikrais 
lietuviais, mylinčiai* Dievą ir 
tėvjnę. Mes negalime tinkamai 
joms atlyginti už tokį pasišveu 
timų. Lai Augščiausias joms 
šimteriopai užmoka.

Lui gyvuoja šv. Kryžiaus 
parapijos mokykla.

Alumnė.

Į Extra Proga Biznieriams!
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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:

“DRAUGAS“ PUBL. CO.

1800 W. 40th Str. Chicago, HL
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KAPITALAS 
$200,000.00

PERVIRŠIS 
$25,000.00 ■ /

J. Norkus,

uikiai paslpuušu- 
nonėm- labai pa- PRANEŠIMAI.

Iš TOWN OF LAKE.

Vyrių 13 kp. aavaiUiitK su-

S

L.
•įlinkimu* įvyk* šiandie lirpua 7 
d. 8 vai. vakare.

KnrttpmultntaK.

Dr-ja Šv. Vcnmikm puSmctiaj 
susi rinkim J) laikys vakare liepo* t» 
d., parapijos svetainėje.,

Visus nariea kviečiu suairinkti. 
Z. Kviūkaiti.

4.72-3 S. Donore St.

IŠ BR1G1ITON. PARKO.

Lietuvo* Vyčių 36 kuofHK nutū
ri ilki man įvyks šiandie, liepi m 7 
d. McKinley parko svet. 7:3O vai. 
vakare.

Auiraitį, rait.

Lietuvių dailės ratrits iniky* 
mėnesinį suKirinkinui lirfMM 7 d. 
bažnytinėj svetainėj.

J urgit.

’ Ifi BRIDGEPORTO. %

L. Vyčiu 16 kuopai įvyks pus
metini* KU*irinkitnnn birž. 7 d., 
arredo* vakare. Malimnuti- nknil- 
tingai MUairinklt

Nik. Knii.

CICERO, ILL. *

Cicero Lietuvių Namų Savintu- 
kų SųjutųpM nirurainis Kuairinki- 
ma* jv.vloi 7 d. liejKia H valiiub) 
vakare J. Niffo svetainėj. 1500 
So. 49th Avė. kampan IF»th irt r. 
pagerinimo tnu»ų miestelio.

A. Bali-itmu.

B

5

femykite Lietuviai!
Vlalema ilnomn. knd UNIVERMAL STATĖ KANKA yra tikrai 

lAHuvilka. VaiatybtnS Įlanka, kuri vlaada remta Tauto* ir Vala- 
tyl»A» rolknlun ir kaipo takia lActurit) ),tatca klrdmcai kvleda 
vlnun lJeKivtu*—A tnerlklrCiu* uLmcjpitl ir palaikyti r y 41 u* au 
Al įlomi Įlankų, nra įlanka* randa*! pnntnklatuioj violoj yra atda
ra* vakarai* du ayk mvallėja £u><itiiy MaJėU |ilui|tal >rn kuopti- 
niaukiai apAaupoti dldiiu kapitalu ir numaniu Vadimu bankiniu 
raikai u iintyrualu valdininku ir direktorių-

Jeigu me* ncrvmnimr aavo Tado* Ir vien* klt*. ial avelimi tik
tai naudokia i* mu*u Ir rilio* mu* pa* *ave vlaol*'*l» daug pri- 
iMdanOala a|>cnr»lnlinnla kurie mu*u vardo kaipo Llciuiiu Vardu 
nopakrla. Todėl viai Uotui tel tetukti* aavo telalnya* (ataira* Ir 
VaeiaK pat>a, o nr Mi-timi naudokite...

DABAR YRA LAIKAS
Kn<> 1 I.lrfio* nt-Motadmuo nuoaina'-io PEHKFXTI RAVO 

n.Marš | muiku ir Mlpra Hanka.
1‘riduokitr «ar Kankinę laurui? kurto* Clikaru* arba kito 

mlealo tMnkov. kur| ju* iic-uirariėdUia arba nrra Jum* įtarauki 
— ^mr*> Miki.lckluo*im ir pt-rkrlMm vlaua |>inicu« nu uuoūtnčial* 

UNIVERSAL STATĖ BANK!
(Under Stale Govemment Supervision) 

DIDU Al ŠIA IK HrirrUAVKIA .JCTfVIV F1J6ANSINP. INS- S
TAIGA VIMMK AMKKIKOJE

Fu iaMMu* uilium

Banko Turtas Virš $2,490,000.00 S
■ 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 ■

Alome Kasike immMu* piMlru<i galima atalimU aut iUrkvieuu
| |UUV įkala limo *u *-C4u nnuėimėiy. “
m nsųMMM- puiiKU* ir sauuusitr | lxlu»| p<r Al* llklllsnių A-

mrrtkojc Neturiu Areauu*.

Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai. ■ 
Kauku *kyrtal: Tnupinlmn. Kutnervijoa. I’uAolo. Aiidrauslo* | 

_ nuo urnlc*. Ptniav Ir ilpkart'Ju idiintiroo. [ jB IŠMAINOME kitu saliu pinigus pagal dienos kursą.
BANKO VALDYBA: BANKINES VALANDOS:

• • •

g J. KMo*. Proaident
Vtru M. AiitiMilMrn. ViCO-PrM. 

and CaalUar 
Jo*. J. Kr«MiM-«lU, Vic*-W**^ 

jįQ SUnj. V. t *Lou<tiauduM, Aaa’t. 
i-. Cakhlor

PanadMUlK Kerėdami*. K*tv«r- »<> 
eai* Ir PMorSIotni* nuo * vai. 
liryto UU 4 vaL po plotu.

'VAMAllAiS: Utaralniuo* ir Su- B 
batono* nuo * vaL Uryto iki M 
»:>» vaL vakaro. M

i UNIVERSAL STATĖ BANK:
S 3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL ■ 
■ Kampas 33-čio* gatvė*.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiii

WAP, SAV1NGS STAMPS 
1SSUE3 BY THE 

UNITED STATĖS 
GOVERNMENT
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