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Lenkai Pasiduoda Bol PITTSBURGO PLOTAMS 
GRŪMOJA BEDARBĖ, 

PORA MILIJONŲ ŽMONIŲ 
GALI NETEKTI DARBO. 

Leninas Prisiekęs Paimti 
Varšavą 

APIE TAI PRANEŠTA 
MARŠALUI FOCH. 

Lenkai suklimpo Pripeties 
pelkėse. 

. .Paryžius, liepos 7 (The Chi-
eago Tribūne kablegrama).— 
Talkininkę atsinešimas j Vo
kietiją šitos nuginklavimo 
klausime staiga atsimainė 
konferencijoje mieste Spa. 

Yra svarbių priežasčių. 
Iš daug pasitikėtinų ver

smių patirta, kad liepos 5 d. 
lenkai bolševikams karės fron 
te pasiuntę baltąją vėliavą. 
Lenkai paprašę bolševikų per
traukti karę ir pagalvoti apie 
taiką. 

Lenkų pozicija Pripeties 
pelkėse apverktina. Šiaurryti
niam Varšavos šone atsivėręs 
plativ lenkų neapsaugojama* 
ruožas lenkų pulkams perė
jus bolševikų pusėn. Tuo ruo-

bolševikai pasirengę dumti 
tiesiog ant Varšavos, katra 
praktikaliai pasilikusi be ap-
ginimo. 

Ką darys bolševikai 

Nelengva pasakyti, ką da
rys bolševikai kuomet lenkai 
pakėlė baltąją pasidavimo vė
liavą. 

Bet yra žinomas tas faktas, 
jog Leninas prisiekė paimti 
Varšavą ir tenai j steigt i bol
ševikinę valdžią. 

Tas jvyko, kuomet kivečia-

mi lenkai atsisakė su bolševi
kais taikinties .ir kuomet pa
kėlė prieš bolševikus ofensy-
vą Ukrainoje. 

I r jei bolševikai ineitų Var-
šavon, tuomet Lenkija toles-
niai nesiskaitytų buferinė vie
špatija tarpe bolševikinės Ru
sijos ir vakarinės Europos. 
Tuomet propaganda lietusi 
Vokietijon. 

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

Apsireiškia atmaina. 

Nesenai talkininkų ministe-
riai pirmininkai turėjo kon
ferenciją mieste Boulogne. Nu
tarta be jokio klausimo ir be 
jokių diskusijų su vokiečiais 
nuginkluoti Vokietiją, palie
kant jai tik 100.000 kariuome
nės 

Bet šiandie po konferencijos 
maršalo Focho su gen. Wilso-
nu tas klausimas atmainytas. 
Norima Vokietijai leisti už
laikyti jau 200,000 kariuome
nės arba ir daugiau. Tikimasi, 
kad griuvus lenkams, bolše
vikams galės pasipriešinti Vo
kietija ir neleisti jų propagan
dai persimesti vakarinėn Eu
ropon. 

Atsimainius aplinkybėms, 
Vokietija gali laimėti sau 
skaitlingą armiją. Bet vargas 
vra lenkams. 

Trūksta anglių, sustos dirbtu
vėse darbai. 

MAIŠTUS PAKELIA AIRIŲj BULGARŲ TEATRE PA 
KAREIVIAI. 

Du kereiviu nužudyta Simla 
kalnuose. 

MESTA BOMBA. 

Atrasta 150 lavonų. 

Londonas, liepos 6. —Iš In
dijos parėjo žinių, kad Jullun-
nderyj, Punjabe, maištus pa
kėlė airių* kareivių Connaug-
hto pulko batalijonas. Depe-

TT-
— v le-

Pittsburgh, Pa., liepo 7. — 
Jei greitu laiku nepasitvarkys j šoje s a k o m a ? k a d p r i e m a i ž t o 

ir nepristatys j prisidėjo trys ketvirtosios oa-
reikiamos kiekybės anglių vie- j i y s batalijono. 
tos i r apylinkių dirbtuvėm: 
Pittsburgbo apskrityj pakils 
senai negirdėta — nematyta 
bedarbė. Apie pustrečio mili
jono darbininkų neturės dar
bo. . 

Plieno išdirbėjai ir angleka-
syklų operatoriai tvirtina, kad 
prasidėjusi bedarbė turės tęs 
ties gana ilgai. Nes neprama- Tarp airių kareivių nerima-

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. 

Berlynas 
tos laikraščiai paskelbė depe-
šą iš Sofijos, kad Bulgarijos 
miesto Pliilippopolis teatre 
pamesta bomba. 

Teatro vidus apgriautas. 
Griuvėsiuose atrasta apie 150 
žmonių lavonų. 

LLOYD GEORGE DRAU 
GLNGAS RUSIJAI 

Rusijos Miestams Neduo-
dama Maisto 

RUSAI VALSTIEČIAI ATSI
SAKO DUOTI MAISTO 

MIESTAMS. 

Reikalauja pristatyti reikalin
gu sau daiktų. 

tomos priemonės, su kokiomis 
galėtų but patvarkyti geležin
keliai, katrais pristatoma an
glys į dirbtuves. 

Dirbtuvėms trųksta ne tik 
anglių, bet ir žaliosios me
džiagos. 

Duąuesne, Homesteado ir 
Braddock plieno dirbtuvės 
rudos parvežimui pavartoja 
savo didelius sunkiuosius au
tomobiliu*. Tais automobiliais 
išvežiojamas plienas ir parve
žama anglies. 

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

Del stokos anglių ir žalio
sios medžiagos kai-knrios dir
btuvės jau uždarytos. 

Gubern. Cox - Demokratu 
Kandidatas 

DEMOKRATŲ KANDIDA-
TAS-GUB. COX. 

Nominuotas 44-uoju baliotu. 

Į balsai pasidalino ir didžiuma 
j teko gub. Cox. Paskui prie 
Coxo prisidėjo kiti delegatai. 
Galų-gale 44-ąjam baliote Cox 
gavo reikalingą balsų skaitlių. 

Ligi pabaigos paskui jį lai
kėsi McAdoo. 

Gavo Auntr •na.ctręįįįnimtL 

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

San Francisco Gal., liepos 7. 
— Vakar 44-uoju baliotu de
mokratu partijos konvencija 
kandidatu j šalies preziden
tus nominavo Ohio valstijos 
gubernatorių James M. Cox. 

Sunkiai vyko konvencijai 
nominavimas. Per tris dienas 
buvo baliotuojama. Išpradžių 
gub. Cox mažai tegavo balsų. 
Pirmoje vietoje stovėjo Mc
Adoo ir generalis prokuroras 
Palmer. 

Ir tik po 20-ojo balioto gu
bernatorius Cox pradėjo igy 
fi daugiau ir daugiau balsų. 
3-S-njam balioto McAdoo buvoįnuotą kandidatą. 
pralenkęs gub. Cox. daugelis delegatų džiaugėsi, 

nors kartą pasibaigė 

Tarpe 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. 

J i s yra laikraštininkas. Lei
džia nuosavą laikraštį. Geras 
ir pažangus vyras. 

Nepatiks jis "sausiesiems". 
Nes jis kitaip žiuri i šalies 
"apsausinimą" negu kokie fa
natikai arba apmokamieji a-
gentai. 

J i s yra prasitaręs, jog dide
lė neteisybė padaryta porai 
milijonų piliečių. Nes kuomet 
tie buvo iškeliavę Prancuzijon 
kariauti, tuv-iuujaus be jų ži
nios pravesta prohibicija. 

Pačioj savo valstijoj gub. 
Cox yra labai populeris žmo-

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. Točimi 
notoje neminimos senos 
sijos skolos talkininkam 

bu

vimai prasidėjo tuojaus po to, 
kuomet atėjo ten iš Airijos 
pasta 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 paduota anglų kareiviv -•:•-: 
nenorį ilgiau tarnauti. Jie vie- kai
šai išreiškė užuojautą savo Oficieru nuomoniauiamn, 
tėvynei Airijai. jog kareivius turėjo paleisti 

Jų pakilimas veikiai buvo i sinn-feinerių propaganda, ne
numalšintas. Visi padalinti Į i žiūrint to, kad kareiviai labai 
mažus būrelius stovykloje ir j saugiai prižiūrimi. 

Paryžius, liepos 7. (Rašo 
anglišk. lai kr. koresponden
tas). — Rusijos valstiečiai sa
ko savo bolševikinei valdžiai: 

"Duokite mums druskos už 
mūsų duoną. Duokite mums 
drabužių ir avalinių, mokėki
te tikrą kainą už mūsų javus. 

"Tuomet mes maitir.sime 
jusų miestus. Bet kuomet jus 
siųsite kareivius atimti nuo 
mūsų maistą ir už atimtą pri
deramo atlyginimo neduosite, 
tuomet nelaukite, kad mes jus 
aprūpintumėm maistu." 

šitas valstiečių grūmojimas 
bolševikinei valdžiai yra pa-1 
sėkmingas. Visokia prieš vai 
stiečius kova negalima. 

x 

VOKIEČIAI DARBININKAI 
ŠALINASI BOLŠEVDIINĖS 

RUSUOS. 

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 relfc 

kaip ilgai komunistų atsineši
mas į naminį gyvenimą ne
bus atmainytas ir jų moterys
tės ir persiskyrimų įstatymą? 
bus palaidus, mes negalime 
patarti vokiečiams darbinin
kams su jų šeimynomis ke
liauti Rusijon. 

"Didžiuma Vokietijos soči-

se. Tenai jis gavo žinią ir a- *»» š a u n u s P<>litikas> « a b ū s 

diplomatas. pie nominaciją. 
Kol-kas jis neišreiškė savo 

nuomonės. Pasakė tą padary
siąs gavęs oficijalį konvenci
jos raštą. 

Po norainavimo konvencijos 
salėj pakeltos nepaprastos 
manifestacijos pagerbti nomi-

Žinoma, 

kad Chieafco ir priemiesčiai — 
Šiandie apsiniaukę ir vėsiau; ry-

jiems kankynės konvencijos t o j gnim o r a s ^ j a u g v ė s i a u 

Gen. prokuroras Palmer to
li jau buvo atsilikęs. Ir po 38-
tojo Imlioto Palmer atšaukė j salėje 
savu kav<ii<ia:urą. Savo sali-1 Gub. Cox gavo šimtus pas
ninkų balsitt) matyt, jis nore- \ veikinimų nuo vadovaujančių 

' Kandidatu į vi'ce-preziden-
tus demokratai nominavo Fran 
kliną D. Roosevelt, karės lai
vyno sekretoriaus asistentą. 
Šis nėra giminingas mirusiam 
pulkininkui T. Rooseveltui. 

LIEPOS 7. 1920. 

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 pašildytomis sąlygomis. 
Man teko pasimatyti su tos 
darbininkų organizacijos pir
mininku, darbininku iš Rubr, 
Jis pareiškė, jog delegacija 
keliauja atgal Vokietijon, kur 
patars sav0 broliams darbinin
kams nekeliauti Rusijon. 

Svarbiausias daiktas. 

"Mes turime gerus pasiū
lymus. Mums ir mūsų šeimy
noms pažadėta raudonosios ar
mijos maisto porcijos. Paža
dėta dviguba užmokestis, ty. 

pavesti Bet jo šiai šaliai žmonių. 

Vakar augščiausioji temperatūra 
buvo 83 1.. žemiausioji — 66 1. 

Saulė teka 5:22. leidžiasi 8 2$. 
vakarė. 

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. 
Jis pareiškė, jog tikrasis so-
cijalizmas 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 namu. 

"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 

Antai rusų kooperativių 
draugijų sąjungos prezidentas 
Lejava į mane Maskvoje taip 
pasakė: 

"Kol gausi nuo valstiečių ja 
vų, pirmiaus 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 bol
ševikinių rublių." 

Valdžia yra bejėgė. 

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

Reikia žinoti, kad valstiečiai 
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 valdžios sandelius 
javai nepristatomi. Nes vy
riausybė labai mažai užmoka. 

Visas dalykas tame, kad 
neturima nei mažiausio pasi
tikėjimo valdžia. Nepasitikė
jimas pakilo, kuomet prieš 
valstiečius pradėta siųsti ka-

tnnmot 

je anų maistą rekvizuoti siun
čia apginkluotus komunistus 
— miestų darbininkus, katrie 
su sodžiumi neturi jokių są
ryšių. 

Komunistai daugiau maisto 
atima nuo valstiečių. Bet tas 
maistas visgi visas netenka 
miestams. Didesnėji dalis ski
riama armijai. Bolševikai sa
vo armijos kareivius gerai 
valgidina. Nes kaitaip nebs-
tų galima išlaikyti armijos.. 

Ir tik nuo armijos 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 vienerių metų bolše
vikinė valdžia buvo pranešusi 
valstiečiams: 

"Mes pabaigėme darbus su 
visokiuo teroru. Tolesniai ne
įvyks galabinimai be bylų tei
smuose." 

Betfaktai parodo, kad tie 
valdžios pažadėjimai buvo 
tušti. Valstiečiai tą žino. Nes 
jie ražnai mato terorizmą ir 
galabinimus, nors buvo sako
ma priešingai. 

Kad taip, tad šiandie dide-
liausi Rusijoje derlingos že
mės plotai pudymauja. Nepri
deda valstiečiai savo rankų 
prie tos žemės, taip tad vis
kas ir pasilieka be jokios nau
dos. 

Kaip matosi, su laiku rusai 
valstiečiai badu išmarins bol
ševikus ir jų valdžią. 

ŠIAURINIS SCHIESWIGAS 
SUGRYŽO DANIJAI. 

Paryžius, liepos 7. — Talki
ninkai patvirtino plebiscito pa 
sėkmes, kad šiaurinė Schlez-
vigo provincijos dalis sugrą
žinama Danijai. 

Pietinė dalis pasiliko prie 
Vokietijos. Ne? gyventojai 
nebalsavo nesiskirti nuo Vo
kietijos. 

PADIDINTOS ALGOS 
PRANCŪZŲ MINISTE-

RIAMS. 
rtlVMlj valstiečiams • 
už javus imta mokėti be jo-1 Paryžius, liepos 7. — Pran-
kios vertės rubliais. Nes bol-cuzų parlamentas padidino 
ševikų tūkstantis rublių šian-jalgas kabineto ministeriams 
die nevertas gero vieno seno 

dukart daugiau kaip mokama <. tik tuomet pilnai atliksime, 
rusams darbininkams. Ir pa-! kuomet bus siekiama vientik 

šios valdžios rublio. 

Bloga ir su kareiviais. 
Das vienas svarbus apsirei

škimas tai tas, kad ne visi ka
reiviai, siunčiami prieš vals
tiečius, nori klausyti valdžiom 
Įsakymų. 

Bolševikų kareiviai yra juk 

ir sekretoriams. Kiekvienam 
niinisteriui prie gauti.?; ų algų 
pridėta po 20.000 frankų, gi 
sekretoriams po 15,000 frankų. 

PINIGU KURSAS, 

brolius 

galiaus pažadėta mokėti mums I komunistų idealo. Moterystė.-1 ,oki^ pat buvusieji žemdirbiai f 
vokiškomis markėmis, jai ne- į klausime vyrai ir moterys tu-
norime bolševikinių rublių." j ri turėti plačią laisvę, gi pati 

Taip sakė man tasai orga-j moterystė lengvai ir greitai 
nizacijos pirmininkas. į turi but pakrikdoma, jei lo 

"Bet taip ilgai, kaip komu-j reikalauja katra nors pusė." 
nisty partijos programoje bus j Ve kodėl vokiečiai šalinasi 
skelbiamas atviras ateizmas, • nuo bolševikinės Rusijos. 

Svetimų viešpatija pinigų ver
tė mainant nemažiau $25.000 lie-

6 d. buvo tokia sulig Mer-

\ vaikai. To - i c h a n t s L o & n & W C°'' 
kie kareiviai nelabai nori kel-!An* l i j<* s t e r I i n ? g sv'arm $ 3 9 4 1 ' i 

Lietuvos 100 auksinų 2.<0 
Vokietijos 100 markių 2.70 

ti kovos prieš savo 
valstiečius. 

Lenkijos 100 markių .80 
Todėl pastaraisias laikais ; praneūzįjos už 1 dolierį 11 fr. 65 

valdžia jau retai kur pasiun-! Šveicarijos už 1 dolierį § fr. §4 
čia i sodžius kareivius. Vieto-1 Italijos už 1 dol. 16 1. 18 
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LIETCVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena išskyrus nedėldienios. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CH1CAOOJ IR VŽSUJfVJE: 

Metams $8.00 
Pusei Mėty 4.00 

Sl'V. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Kauju Metų. Xorint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sti isperkant krasoje ar cxprese "Mo-
ney Order" arba jd«dant pinigus į 
registruotą, laiške. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 
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Trijų Amžių Su
kaktuvės. 

Kolumbas buvo italas. Tri
mis Ispanijos laivais kėliau 
damas jura i vakarus jis at
rado salą !San Salvador. Ne
toli nuo tos salos buvo di
dysis Amerikos sausžemis. Po 
to iš Europos daug ispanu ir 
portugalų atvyko j 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 kolonijų 
valdžia. ^ 

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

Keturiasdešimts vienas vy
ras su pačioms ir vaikais, vi
so labo 102 asmenys, 1620 me
tais Anglijos mieste Plymouth 
įsėdo Į laivą "Mayflewer" 
(Gegužio Žiedas) ir leidosi 
skersai plataus vandenyno i 
vakarus. 

Bekeliaudami jie padarė su
tartį pradėti anapus juros 
naują visuomenės gyvenimą, 
nepanašų į tą kas buvo Ang
lijoje. Jie norėjo, kad visame 
viešpatautų laisvė, teisybe, ly
gybė. Ant tos sutarties jie pa-
sirase n iapfcrtcM JLtwtf. JJe-
šimčiai dienų praslinkus jie 
priplaukė prie vandenyno 
kranto, išbuvę juroje 67 die
nas. Jie išlipo ant kranto ten, 
kur dabar yra miestas Pro-
vincetovm Massaehussetts'o 
._ i iz_-:_ £ - i : - u..«:*> ^ i A ^ n i 
VaiMIJOJt*. Od!i .- , l \uii<J o i r i t i u i 

užėmė, vadinasi Xew England, 
t y. Naujoji Anglija. 

Šiek tiek ankščiau už Pil-
grimus Į Ameriką alplaukė 
kapitonas Jobn South su buriu 
naujokų, norėjusių apsigyven
ti naujoje žemėje anapus van
denyno. Jie apsigyveno tenai, 
kur dabar yra Virginijos val
stija. Jie net pastatė miestelį 
Jamesto\vn (Jokūbo Miestą?). 
30 liepos 1619 m. tame mieste 
tapo sušauktas pirmutinis A-
merikoje seimas naujų gyven
tojų reikalams aptarti ir rei
kalingoms teisėms išduoti. 

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

I Išmok Gerą Amatą. Už* j 
• dirbk $35 iki $75 Savaitėj» 
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r—.-.....= :̂r.u 
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nau ties. Vietos atdaros. Specijails 
Kriau-Jystės Skyrius, atokaita už * 
ganėdina visus. 
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DR, J, SKINGIMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 8t 

4* Coart 
Bes. 1 2 » W. 46 Areose 

Telefonas Cicero S»i» 
Ofiso Cicero 49 

KAI RAME UETUVIftKAI 

tm'm f —*** 

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

loiiijij priklausė Anglijai ir 
skaitėsi jos provincijomis. Bet 
1776 metais 4 liepos visi tie 
didieji plotai atsimetė nuo A u 
glijos ir ėmė gyventi savaime. 

Šiais 1920 metais Amerika. 
Olandija ir Anglija sutaria 
švęsti trijų šimtų metų jubi-
Vųų nuo pilgrimų atvažiavimo I 
j Ameriką. J tą paminėjimą ' 
drauge įtraukiamas taip-gi 

į pirmojo seimo susirinkimas, 
Į nors nuo jo atidarymo praeit) 
į 301 metai. 

Dabar jau rengiamos oido-
įlės iškilmės busiančio rudens 
jubilėjui. Rugsėjo mėnesije iš 
Anglijos miesto Soutbampton 
išplauks naujas laivas May-
flovver. Tik šitas jau bus di- j 
dėsnis ir stipresnis už aną se f 
nąji. Ant to naujojo laivo bm>' 
žymių asmenų iš Anglijos, O-
landijos ir Suvienytų Valsti
jų. Rugsėjo pabaigoje laivas 
atplauks į Provineetovn'u 
uostą. Visa Amerika daly
vaus gražiose iškilmėse. 

New Yorkas, Chieaga, Bos
tonas ir 67 kiti miestai jau 
rengia planus, kaip papuošti 
tas iškilmes. Miestai ir vals
tijos tam tikslui skiria pini
gus šimtais tūkstančių dolie-
rių. 

Gražus daigias yra iškilmės. 
Bet svarbesnis už jas dalykas 
yra paminėti pradžių tos ša- į 
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-

učiuŪjJjatliS, JŪiTie ūUū šiO 

balsavimo susilaikė. 

KUOMI GALI TAPTI 
P-n A TTCTTW*ff T i Ą / P B T -

NINKAS. 

Paprastas spaustuvės darbi
ninkas Ludvikas Dubois tar
navo katalikiško dienraščio La 
Croix spaustuvėje. Besustati-

_ • . ) . . - ;x ~„^1-„r. 
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daug pramoko ir tapo dienraš
čio bendradarbiu, ilgainiu re
daktorium. Kinkiniuose į Pran 
euzijos parlamentą jis kovo
jo su soeijalistais, kurie vieš
patauja Senos departamente, 
t. y. Paryžiuje ir apielinkėje. 
Jo išmintis, iškalba ir teisin
gumas labai patiko žmonėms. 
Pasistatęs kandidatu j parla
mentą Dubois laimėjo rinki
mus. Parlamente jis pasižymė
jo labiau už kitus ekonominių 
dalykų žinojimu. Sudarant ko
alicijos ministeriją L. Dubois 
tapo pirklybos ministerių. Lu
dvikas Dubois yra atviras 'ir 
drąsus katalikas. Jis nevien 
kalba, bet ir apsieina katali
kiškai. 

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra gavusi iš Kauno ofi-
cijalį iŠ birželio 26 dienos 
"Eltos" kablegramą. 

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

Svarbiausieji deklarac^os 
punktai yra šie: 

1.) Užsienio politikoj vy
riausybė pirmiausia rūpinsis 
pagreitinti Lietuvos pripažini
mą de jure. Tuo tikslu (ma
noma) sustiprinti diplomatinė 
akcija uisienyj, sustiprinti 
Lietuvos santikius su didžiu
lėmis vakaru — pietų Euro
pos valstybėmis, ypatingai su 
Didžiąja Britanija. (Toliaus 
eina neaiškus sakįnys "Nus
tatyti, sunormuoti Lietuvos 
turtą nesilaikymą demarkaci
jos linijos kaimynais') sten
gtis privesti prie tinkamos 
taikos sudarymo su rusais, 
runintis nustatvti fferos 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 lenku 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 vai 
dymą ir įsikūrimą, pateiksian-

j ti valstybinių akcijų bendro 
I vių įstatymą, nuo ugnies ap
draudimo įstatymą, spręsianti 

j emisiios, ty. apie nuosavų pi-
! nigų išleidimo problemą. 
| 3. Susisiekimo srityj savo po-
; litikos pagrindan dėsianti 
'. daugiausia ekonominius nepo
litinius dėsnius, vadinasi, ste 
ngsianti sumažinti eksploata
cijos išlaidas, pakelti jo inp-
laukas. pakeisianti tarnautojų 
atlyginimo norma, rūpinsian
tis kelių, tiltų taisymu. 

4) Vidaus politikoj rupin 
I siantis, kad visi valdininkai 
griežtai laikytųsi teisės. Duo
dama savivaldybėms plačių 
teisių, vyriausybė pasirūpin
sianti savivaldybėms finan
suoti Įstatymo projektą, ru-

į pintis pagaminti atatinkamų 
Įstatymų projektus darbo są
lygoms normuoti, apdrausti 

'darbininkams žmogiškas sąly-
I gas susirgus. Toliau imsiantis 
visų galimų priemonių kovai 
su mirtingumu. 

5) Apsaugos srityj pasirū
pinsianti tinkamai aprūpinti 
kariškius žeme. 

6) žemės reformos ir žemės 
ūkių klausimais prisiiaiky-

: sianti (toliau iškraipytas) to 
dėsnio, jog Lietuvos ūkio pa
grindu yra žemės ir miškų u-

i žeme bežemius, mažažemius, 
' padėsianti įsigyti ūkininkams 
i ūkiui reikalingų mašinų. Įran-
įkių, mineralinių trąšu, page 
rinti sėklų rusių, gyvulių vei-

i slių; be to, padėsianti priei-

tomosios medžiagos, kelsianti 
kooperaciją, plėšianti pramo-

; nės šakas, būtent malūnų alie-
į jaus spaustuvių, .konservų dir
btuvių, linų pluoštų apdirbi
mo pramonę ir visą eilę kitų 

\ pramonės šakų. 
7) švietimo srityje remsian-

| ti visokią visuomenės inicija-
tyva, stengsiantis pašalinti 

! (praleista) nenormalumą. Vi-
i soje Lietuvoje steigiamos tik 
į vieno tipo augštesnėsės ben-
i dro lavinimo mokyklos. Pasi-
j nipinsianti pagerinti mokyto-
;jų ekonomines gyvenimo są-
; lygas. 

8) Teisingumo srityj pasi-
S rūpinsianti pagaminti reika 
1 lingu atatinkasf įstatymų 

i • Iš LIETUVOS. 
Veikli, gyva partija. 

Iš darbų matyt, kam ištik-
riijų rupi Lietuva ir jos pilie
čių gerovė. Pro išrinkimo at
stovų į Steigiamąjį Lietuvo? 
Seimą, pralaimėję rinkimus 
soeijalistai 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 ga! 
da ir dabar tebesitęsianti strei
kai ir gaisras Kaune net ke

turis kartus, tai, galima spėti, 
yra pasekmės kerštingų pra
kalbų, žemų niekšiškų agitaei-
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. agitaeijų 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 Lietuvos 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 komisija, 5) Finan
sinė — biudžeto, 6) Darbinin
kų klausimo, 7) Skundų, 8) 
Krašto apsaugos, 9) Užsienio 
reikalų. . 

Krikšč. demokratų partija 
kreipia žmonių domę ypač į. 

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

Lietuvoje yra nemaža palai-
clų, 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 "globėjai" — 
soeijalistai. O jei nepritars, 
tai bus da aiškiau matyti, 
kaip jiems rupi žmonės darbi
ninkai. V. K. 

S. i . LACHAWIC2 įj 
U i ž i C v i o GRABOiv ica i 

Patarnauju. laidotuvėse leo p:glnuala. 
liuikaic meldžiu tits.šaukti, o numo 
darbu busite uigonėdictl. 
2314 W. SS PI. Chicago, m. 
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Dr. L L MAKARAS 
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KARIUOMENĖ. 

Kiekvienam yra reikalingas 
j apsišvietimas, apskritas ir 
jspecijalis. Savo 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 
buto ne taip labai daug, bet 

i 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 ,. 

Dr. M. T. STOKOL'IS 
ItlfcTL'VlS 

Gydytojas Ir Chirurgą* 
Ofisas: 175T W. 471h 81, 

(47 ir Wood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, \ 
6:80 iki 8:30 vakare Nedėliomi* 
9 iki 12 rytais. 

: Tol. Boulerard 1«0 
, Res. M14 W. 43M Street. 
• Tel. McKlnley 2«8 
• • • • . X 

Telefonas Boulcvard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

$351 S. Halstcd Str. 
ChScaco, TJL 

VALANDOS: S—12 A. M. 
1—5: 7—8 P. M. \ jr 

r>^. T*L DroTer 7»*2 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 rak. 
Seredomis suo 4 -lyg 9 vakare 

4712 SO. ASHLAXD AVhSUlt 
arti 47-tos Gatvės 

i.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LLUTUV18 ADVOKATAS 
4M» 8. WOOD STIURBT 

•M W. lSth STREET 
CHICAGO. 

HcKInler 43M 
I » » 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Miatigan, Avenne 
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Įsisteigė net 

; projektų civilinio ir baudžia-
I mojo statuto, civilinio ir bau
džiamojo procesų ir kitų. 

Seimas, išklausęs deklaraci
ją, vienbalsiai, susilaikius es-

'• dekams, priėmė pasitikėjimo 
formulą," 

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

J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Am. 

I Jv±ef. 

draugijos, kurios rūpinsis 
šviesti kareivius, duodamos 
knygų, laikraščių, steigdamos 
mokyklas, knygynėlius, karei
vių rūmus, darydamos pas
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", bet kad butų protingi 
vyrai, rimtai žiūrėtų į tėvy
nės reikalus ir mokanti apie 
juos teisingai spręsti, o ne pa
gal visokių karštagalvių agi
tacijos. V. K. 

DR. S . NAIKUS 
LTETCVIS 

GVD VTOJAS te CHIRURGAS 
Ofisas Ir G/venimo ytets, 

S359 So. Etalsted Str. 
Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: ano 
2 iki 4 po pieta: nuo 7 iki 9 vak„ 

Ncdėliomis nuo 10 iki 2. 
Tetefesa 

i 

I 
PASPORTU BLAJTKAS 

PrLDOME 

DTKAL 

Balde Ooasnltation Bnreao, Inc. 
SS So. Dearbom St. Chicago, 

Rootn 204 

Resid. J180 Ind«p«ndence Blvd. 
TeteCo&as Van B«r«n 204 

DR. A. A. ROTU, 
Rasas gydytojas rr chlrargaj 
SpecŲaliMas MotoriSko VyrlSkn 
Valku ir viso ohroaOkv Vgų 

OflMU: SSM So. Rsinted 8C Chieago 
Telefonas Drover MM . 

VALAKDA^. 10—11 ryto S—t po 
pietų 7—6 vak. VedėUnmhi 10—12 d. 
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RAUDONOJO KRYŽIAUS 
"MIRTIES SKYRIUS." 

KENOSHA. WIS. 

Birželio 27 d., 1920, Šv. Be
nedikto Opato dr-ja laikė mė
tinį susirinkime Šv. Petro pa
rapijos svetainėje. 

Posėdį atidarė pirm. K. Vi-
nckus malda. Po to raštinin
kas V. Varanavičius perskai
tė praeito susirinkimo proto
kolą ir eita prie svarstymo ne
pabaigtų reikalu. Tarpe kiti* 
buvo ir atsišaukimas iš Lab-
daryK's Sąjungos Centro kas 
link aukij našlaičių ir senelių 
prieglaudos namui. Šis klau
simas jau buvo pakeltas pra
eitame susirinkime, bet kad 
posėdin nesusirinko daug na
rių, todėl liko atidėtas meti
niam susirinkimui. 

susirinkime Taigi, šiame 

svetimtaučių prieglaudose, 
taukia lietuviško našlaitnamio 
kaip kažko. ' I r mūsų tarpe, 
jei paieškotume, rastume vai
kų, neturinčių tėvo, nė moti
nos ir vargstančių svetimtau
čių įstaigose. Lab. Sąjungos 
organizacija, pastačiusi našlai-
tnami 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-tą kp. 
ir pradėti aukų rinkimo dar
bą. 

Paukštelis. 

Skaisčiai šviečiant per garb-
itengte skardo, kurią šiltinės 

Kiekvieno mėnesio antro u-! plėga apmetė apie Rytinę Eu-
tarninko vakare susirenka bu- j ropa, yra rekordas aukavirno 
rys katalikų darbuotojų iš į ir nuveikimo "Mirties Sky-
Chicagos ir apielinkės koloni- riaus," mažo pulko uolių a-
jų j Dievo Apveizdos parap. į merikiečių, kurie kasdien a-
svetaine, Cliieagoj", pasitarti! kivaizdoje miltino pavojaus 
ir apsvarstyti tautos reikalus, per šešis mėnesiu* kovoja su 

CICERO. ILL. 

pirmininkas paklausė, ką mesi 
Cicero Lietuviu Namu Savin-

r 

darysim su šiuo klausimu, ar 
stosime į garbės narius, pa
aukodami 100 doleriu, ar 
taip tik kiek mažiau. Pasigir
do bakų, norinčių žinoti, ko
kiam tikslui bus naudojami 
paaukotieji pinigai. Pas V. V. 
protokolo raštininkas paaiški-
fio Lab. Sąj. tikslą ir prane
šė, kad visos aukos skiriamos 
yra pastatymui prieglaudos 
mųs našlaičiams ir seneliams. 
P-as Stanislovas Ralys taip-gi 
paaiškino, kad Kenoshos ka
talikiškos dr-jos ir kuopos 
įstoja j Labd. Sąj. garbės na
rius, paaukodamos po šimtą 
dolierhj. Patarė ir ir Šv. Bene
dikto dr-jai nepasilikti. Aps
varsčius/tą klausimąspirminin-
kas leido per balsus ir vien-
balsai nubalsavo, kad Šv. Be
nedikto dr-ja paaukotų Lab. 
Sąj. 100 dol. ir pataptų jos 
Garbės nare. Tai-gi nuo bir-

Šita C. N. S. Sąjunga kas
kart paradeda sparčiau dar-
buoties. 

Esant daugybei užmanymų 
kaslink pagerinimo šio mies
telio ir kad įvytomis 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 į 
miestelio viršininkus su visais 
reikalavimais. Komitetas sa
vo užduotį atliko ir miesto vir
šininkai prižadėjo viską pil
dyti. Buvo sušaukti visi mie-į 
stelio policistai ir jiems duo-! kolonijos darbuotojas p. A. 

Šitie susirinkimai yra u se
rai demokratiški: čia kaip vy
ras, taip ir moteris, kaip pio-
fesijonalas, 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 iš paprastų mėnesi
nių A. L. R. K. Federacijos 
Chieagos apskričio susirinki
mų buvo birž. 8 d., Dievo Ap
veizdos parapijos svetainėje. 
Po Katalikų Vienybės seimo 
(gruodžio 17 ir 18 d., 1919 m.) 
pirmininko ir jo pagelbininkų 
uereguliaris susirinkimų lan
kymas, galima sakyti, nepas-
tumėjo tos darbuotės žymiai 
pirmyn. Vice-pirmininKas (jų 
du yra) po seimo tiktai į vie
ną susirinkimą atsilankė. Į 
pastarąjį susirinkimą neatsi-
laukė nė pirmininkas, nė 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 

epidemija. Šiandie tik vienas! 
iš septynių'nariu tarnauja E?-| 
pažeistas. Du iŠ jų mirs ir trys Į 
neš lig kaipo ženkle baisios j 
šiltinės, kurią gavo atlikdami į 
pavojingas priedermes. 

CARO SESUO BADAUJA. 

želio 27 dienos ir Šv. Bene
dikto Opato dr-|a įstojo i 

b. Sąjungos Garbės narių 
eilę. 

Pastaba Šv. Ben. Op. dr-jos 
nariam* gyvenantiems kituose 
miestuose. Kurie dar esate ne-
nžsimokėję, malonėkite savo 
mokestis prisiųsti nevėliau 
sekančio susirinkimo, kuris 
bus liepos 25 d. Taip-gi pri-
siųskite ir velykinės išpažin
ties paliudijimus. Jei šio rei
kalavimo neišpildysi te, tai 
nuo sekančio susirinkimo bu
site suspenduoti gavime pašel-
pos ligoje, o nuo pusmetinio 
susirinkimo visai išskirti iš 
draugijos narių. 

V. Varanavičius, 
316 Oarden Str. 

Kenosba. Wis. 

ta kaikurie įsakymai. 
Patys viršininkai pripažįs

ta, kad Cicero gyventojai 

WESTVILLE. ILL. 

Birželio 20 d. L. Vyčių->kp. 
buvo manius įrengti išvažiavi
mą (pikniką). Sužinoję neza-
liežninkai norėjo pakenkti.fi-
mė ir jie įrengė išvažiavimą. 
Bet kaikurių priežasčių dėlei 
Tyčių išvažiavimas neįvyko. 
Išvažiavę nezaliežninkai suži
nojo, kad vyčiai išvažiavimo 
neįrengė ir iš to ėmė peštis. 
Po tokio pikniko nezaliežni> 
nkai važiavo namo vieni fce 
nosių, kiti su pramuštais pa
kaušiais. 

"Draugo" 147 num. strai
psnyje "Labdarybės Reika
lais" p.J.Šliogeris rašo: "E -
sam tikri, kad westvilliečiai 
gal ir trumpu laiku pasistengs 
gauti platesnių žinių ir nelai
kys savo kuopos pavožę po 
rėžiu. JŲ 15 numerį tebelaiko
te, tikėdami,, kad nevisai nu
mirė." 

Ištikąjų mes westvill iečiai 
turime sukrusti ir atgaivinti 
Lab. Sąjungos 15-ta kuopą. 
Musų našlaičiai. 

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 
miesteli, 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 ar pasodi
na medelius, tai turi aptverti 
kaip nuo kokių gyvulių, nes 
pasileidę vaikai numindo. Kai
kurie tėvai, mab'^nmi savo 
vaikus V. ogi) kaimynui darant, 
dar-gi juokiasi. Bet kada 
atsilanko pas juos poliemona**. 
ir įsako valdyti savo vaikus, 
tai tėvas gina, teisina, kad jo 
vaikai geri ir niekam blogo 
nedaro. 

Geru daiktu butų. kad tėvai 
daugiau domės kreiptų į yavo 
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. 

Stulginskas. 
A. L. K K. Fed. Ch. aps

kritis turi sudaręs Projektų 
Komisiją, kurion ineina 
uv>iuv«i aoiuci iy i i rvcunŲ aw-
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 porą apdirbtų 
klausimu, kuriuos susirinkimas? 
priėmė. 

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

Belgradas (Serbija). Apsi
vilkus sudraskytu šarmensj 
ploščiu, kadai.M' neapkainuo-l 
jamu, bet dabar žiauraus oro! 
padarytu hęrer tingu Didku-Į 
nigaikštienė Olga, paskutinio į 

iš tūkstančių pabėgėlių, ieško- J 
dama pagelbės 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, 
sakydama: "Jau savaitė pra
ėjo, kuomet aš tiek daug val
gio gavau ant syk." 

^EIKALAUJA^ 
REIKALINGI LEIBERIAI 

Gera alga ir bonus. Atsišau
kite: 

YVESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden Ave. 
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SIANDIENJHai tinki 
na atnešti savo taupumus j šią 
saugią stiprią Valstijinę Banką. 
Ji paranki. Nuošimtis mokamas 
nuo LNpos 1 ant Oepozity padėtu 
prieš Liepos 15 dieną. 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Sifkartes par

duodamos ant visų linijų. 

istrict Bank entral nanufacturin 
A STATE BANK 

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

Perviršius suvirs $6,000,000.00 

REIKALINGOS 
Moteris — nuo — 18 iki* 45 me

tu amžiaus. Mokintis siūti ranka 
gera mokestis, jeigu esi gali su a-
ciata. 

Atsišaukite tuojaus. 
Alfred Decker and Cohn 

Employment Departament 
S. W. Cor. Van Buren & 

Franklin Str. 

PRANEŠIMAS 

Pranešu giminėms, apie Petrą Mutza. 
Jis mirė gegužės 10, 1916. Jo pinigų 
yra likę irrtilonėkite atsišaukti, nes 
aš busiu privestas tuos pinigus^per-
duoti valstijos globėjams. 

JOS P. SABEL. 
507 Mahoning Bank Bldįr. 

Youiigstown. 

SERGĖKITE SAVO AKIS.! 

PIGIAI IK GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

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

Atsišaukite pas: 

A. GRIGAS & CO. 
3114 S. Halsted st.. Chicago. 111. 

D r . M . Stupnicki 
3107 So. Morg>u otreet 

CHICAGO. 11X1X018 
Tttti ona» I i r i . 50*3 

Valandos: — 8 iki 11 i.x ryto: 
» po pietų lkl 8 Tmk. Nedėllo-
mis nuo E lkl 8 vai. vakar*. 

Telephcne: Tardą 6492 

;Paklydėlio Kelias; 
! Keturiuose aktuose scenos I 

•šmetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į kru 
>•<-, kuoraet skaitai ar siuvi ar i t - . 
fcai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 

• • IJ patarnavimą už prieinamą kaina 

F 

REIKALAUJAME. 
bučierio, kuris gulėtų būti manage-
rium—gaspadoriuin. Liet, Kooperat-
viškoj Krautuvėj. Turi gerai nusima
nyti apie bueernės ir grosernės biz
nį. Atsišaukite laišku, reikia kaucija 
uždėti. 

JONAS KANCTERIUS. 
14$ NorUi St. MinersviHc. Pa. 

REIKALINGA LIETUVAITĖ. 
pardavėja. Gera alga. Atsišaukite: 
H. STRIZYNA. 

3221-23 S. Morgan Str. 

ROKCFORD. ILL. 

Nedėlioj, birželio 17 d., 2 
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 
Chieagos. Rockfordieeiai kol 
kas dar negavo bonų. Pas mu
šu 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 rockfordieeiai pilni vilties, 
kad kaip kilos apielinkės ga
vo bonus, taip gaus ir jie. 

vargdami i Prakalbose parduota Liet 

Patys darbuotojai užsiiman-
tieji panašiais darbais, turės 
geresnį plačios visuomenės pa
sitikėjimą, iš kurios nori au-
kij, jei jų aukos bus po kon
trole tokios autoriteningos įs
taigos, kaip Tautos Fondas. 
Tas užtikrins tiems darbuoto
jams pasekmingesnį darbo 
varymą ir apsaugos ,mųs vi
suomenę nuo išnauduotoju, 
kurių gali atsirasti. Ar-gi nu
kentėjo nors kiek kun. Lau
kaičio darbas, kad jo surinkti 
pinigai ėjo per Tautos Fond| ? 

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). 

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

Visiems aukotojams ir kal
bėtojams lai būna širdingiau
sias ačiū. 

Rockfordietis. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBŽS BONŲ. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
del fabriko darbo. Pastovus 
darbas. 

LINK BELT CO. 
39th ir Stewart Ave. 

veikalėlis. 

Parašė 
Vystanti Šakelė 

Kaina 15c. 

Veikalėlis neperdidelis, 
| lengvas sulošti, gražaus ir 

rimto turinio. 
Norėdami gauti Adre-

! suokite: 

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

Chicaso,. m. 

r et taip žemai net iki i S.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas sa teikiamus dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-£k>s labos Tirs PUtt'o aptlekos. 

) Kamharis 14, 15, 18, 17 ir 18 
s Tėmykite { mano parašą. 
> Valandos: nuo 7 vai. Išryto iki 9 
, vaL vakare. Panedėllals, Seredo-
: mia ir Petnyčiomia 

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

.K 

PAIEŠKOJIMAI 
1'aiesKau hiK-enans mokančio lietu

viškai ir lenkiškai. Apsišaukite: 
A. S. 

12SOO S. Emcrald Ave. 
AVcst Pultman. HL 

Telefonas Pu 11 man 3990. 

AST PARDAVIMO 
2 augščiu mūrinis namas 4 flatų su 
dviem krautuvėm, su kambariais uz-
nakalyj modriniškas. Parsidnorfs už 
labai prieinama kaina. 

173--39 W. H Str. 
Saviminkas. 

1733 W. 51 Str. 

GKK A PROGA. 
Parsiduoda: pekarn^, bueernė, gro-
sernė ir gyvenimui namas tirStai ap-
gyventoj vietoj lietuvių ir lenkų. 

Priežastis pardavimo savininkas 
važiuoja Lietuvon. Del platesnių ži
nių malonėkite kreipta Šiuo adresu: 

V. i. LATVrafcAS. 
411 Lincoln Ave. Rockiord. Iii. 

ANT PARDAVIMO. 
1 akras žemos ir 5 kambarių namas, 
maudyklės, gazas ir kiti moderniš
ki įtaisymai, garadžius ir mažas so
das. Arti šv. Kazimiero Kapinių. 
Parsiduo* ant išmokėjimo. 

3. S. HOVLAJTD, 
l l l t h & Mt. Greenviood. 

ANT PARDAVIMO. 
pirmos klesos moderniška skrybėlių 
krautuvė. Geroj Lietuvių ir l^enkų 
apgyventoj vietoj. Del nekuriu prie
žasčių turi būti parduota. 

32M So. Morgan SI. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LiLTL'VlS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palenmiss vi.«g akig 
tempimą k a A 7 r & 
pneiaatiml skaudė
jimo gaivos, svaigu
lio, aptemimo, oer-
votumą, skaudančius 

K * , a . 4 V B M ^ „ 1 , . . , . . - n*\Jt* 
katerakto, nemieirio: netikra* akis tndedam. 
Daroma epzanur.as lektra parodantis ma-
iiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teials-
pai, toli Ir eiti matantiems paKelbsta. 6crK«-
kite savo regėjimo ir valkos einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 lkl 8 vakaro. N»-
dCliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietį). 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover M60. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliSkoa ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, poiitikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nno 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų; vakartis nuo € 
iki 10 vai. 
3106 So. Ealsted St., Chicago. 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurio- p ' ' » i ) Mrfcrte 
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50%; 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholeaale 
kainos. 

Vyru Ir jaunu vaikyuu gatavi 
• drabužiai padirbti ant užsakymo 

bet neatsišaukti siutai ir overtoo-
tai su dirželiais ir be, for fitt'ng 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.50, 
$20. $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $$0. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 Ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir augšdlau. 

i Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo i 
Europa 

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

S. GORDON. 
1415 So. Halsted Street 

A. ŠHUŠnO 
•v Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kudi-
kj laike ligos. 

3255 So. Halsted St., Chicago, DL 

DR, G. M. GLASER 
PraktUruoJa 88 Betai 

Ofisas SMS So. Morgan S t 
Kertė 32-ro St.. Chicago. DL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, VyriSkų, taipgi enro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietn, nuo 6 iki 8 valan 
da vakare. 

Nedėliemis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 68? 

? no PU i PI w cnjii 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovu, moterų ir vy
ru ligų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki SrSA. 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

• - - - - M 

• 
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V. W. RUTKAUSKAS ,-
ADVOKATAS i 
Ofisu Didmiesty]: • 

29 South La Salle Street 
Kamharia S34 

Tcl. Central S390 i 
į • 
j Vakarais, 812 W. 33 St. j 

•> 1VI Tania ««Jil • 
TeL Tardą 4681 

paeinančios nuo persidirbimo. pailsimo, sanarin ir raumenų 
o, skausmu strėnose, vra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
"Draugą Kefkale" 

Šeimynos, knrioR kartą daiinojo jo veikiančią ji«g», daugiaos be jo neapsieina. 
Vra tik vienas I'ain-Eipcllerit ir del jusu apawgojimo, ji* yra paženklintas 
mosu vaizbaženkliu 

fa -A.2STOHOR, (ĮlLStras) ^ 
Jeign ant pokelio nėra vaizkaženklio ikaro, tai jis nęra tikra* ir jo" Ūkio 

neimkite. Visose aptiekose po 8ec- ir 70.'. Taipgi gaiuca gauti pas iMirbėjn* : 
P. AD. R1CHTER 4 CO., 326-330 Broadway. New Yofk 
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PKNY DIDŽIULIS METINIS IŠVAŽIAVIMAS 
Švento Jurgio Parapijos Chicago, Illinois P1KNYKAS 

Nedelioj, Liepos-July 11 dieną 1920 m. 
BERGMAN'S DARŽE Riverside, Illinois 

Kaip girdėtis žadama važiuoti visi Parapijonai ir daugybe kaimynu, nes ten bus kaip kas metą 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 {vairiausiu saldžiu, karčia ir rūkiau. 
Bus tikro lietuviško aluko su suruku. ^"-^^Rįjį 

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

ĮŽANGA TIK 25C. YPATAI. Kviečia visus KLEBONAS IR KOMITETAS. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. Į Karvės pienas atidžiai turi 
[imt prižiūrimas, kad jame ne-
Ihutų džiovos peru. Tuo tarpu 
I pačios ožkos ir jų pienas yra 
Iiuosos nuo džioves. 

Pasakojama, jog Hgšiol ne-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

IŠ TOWN OF LAKE 

kirtimas. Pastarasis veiksmas V. Sokaitė, B. Sereikaitė, AI. 

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

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

PO LIEPOS 4 D. ŠVENTĖS. 

Tik keletas žmonių sužeista. 

Šjmet Chicagoje gana protin
gai praleista Nepriklausomy
bės šventė. Sužeista vos kele
tas žmoniŲ pavartojant prie-
monines ugnis. 

' Tas reiškia, kad žmonės vis 
daugiaus susipranta. Atkrei
pia daugiau domos i kttokuh 
naudingas žaismes nacijonaie-
je šventėje, ne kaip j betiks)] 
ir pavojinga kur gatvėse arba 
užkampiuose šaudymą. 

Netolimi laikai, kuomet vi
siškai išnyks visokie tą dieną 
tratėjimai. 

Pirm keliolikos metų cia ir 
visur kitur kitaip butą. Tais 
metais po nacijonalės švei.tės 
visuometdidesniuose miesttiosi-

lmvę atsitikimo, kad pas ož
kas butu buvus susekta džio
vos liga (tuberkaliozas). 

Kadangi karvių pienui kai
na nuolat didinama, tad gy
ventojams, ypa<* prienaescico-
se gyvenantiems, yra pravar
tu palaikyti ožkas ir naudo-
ties ju pienu. 

IŠMĖGINO NAUJĄ AUTO
MOBILIŲ. 

Suareštuotas ir neteko maši 
nos. 

Xatham Clinsberg, 2703 E-
vorgreen ave., nusipirko nau
ją automobiliu, ir pasileido iš
mėginti. 

Pasileido jis iš miesto She-
ridano keliu tiesiog ant Wau-
kegano. 

Pakeliuje sūdau;..'- du aiito-

Birželio 20 d. Seliool Hali 
svetainėje Įvyko Šv. Kryžiaus 
mokyklos mokinių mokslo me
tų užbaigimo vakaras. Toki 
vakarai būva tik sykj į metus, 
todėl nenuostabu, kad žmo
nių prisirinko tiek, jog nė sė
dynių neužteko. Visi kraštai 
pilnį buvo stovinčių. 

Pirmiausia pakalbėjo Gerb. 
Kun. X. Pakalnis, ragindamas 
tėvus leisti savo vaikus para-

jpijinėn mokyklon, kuri mok
sle net amrščiau stovi už vie-

I 

šasias mokyklas. Užbaigę pa
rapijinę mokyklą vaikai be jo
kiu kvotimu gali stoti į aug-
štesnę mokykit (High School). 

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

Paskui vaidinta trijų veik
smų drama "Šventa Akvili
ną," arba persekiojimas krik
ščionių Deokleeijono laikais 
Ryme. Dramą vaidino: Ak-

0. Pukelaitė, 
mobiliu, pažeisdamas keletą 

būdavo visa eilė užmuštų, ne I žmonių, paskui u/važiavo ant v'la> niotina 
kalbant jau apie sužeistuosius, vieno vaiko ir lengvai tą pa-lA'cvilina, duktė — J. Rum-
ne.tekusius akių, . rankų, arba j žeidė. Pabaigoje su automobi- *ai'ė, Emereneija, tarnaitė — 
kojų. lin Įsmuko ra va n i r mašina m- ^- I>utkevyčiutė, Euzebija — 

Šiandie gyventojai persiima 
pažangumu. Pati valdžia a;ei-
na pagelbon. Uždraudžia par
davinėti smarkias priemonines 
ugnis ir visokios rųšies dina
mitines torpedas. 

DR. ROBERTSON ATIDARO 
NAUJĄ KAMPANIJĄ. 

laužė. 
Šerifas Green suareštavo 

Ginsbergę ir uždarė kalėjimam 
Kiek palaukus paleistas padė
jus $2.5(X) parankos. 

POLICMONAS NUŠOVĖ 
POLICMONO SUNŲ, 

O. Auškalnaitė, Akvilinos 
draugės: Makseneija — S. 
Uartkaitė, Tekusa, duktė Vo-
lueijono — S. Xorbutaitė, Eu-
tropija ir nelaisvės. Aniolas 
— A. Butkevyčiutė, Kareivis 
— J Xorkus. Budelis — T. 

j Balsytis, 
Pirmas veiksmas vaizdavo 

Šiuo kartu pataria del pieno 
auginti ožkas. 

Sveikumo 

An* naktį (buvo po pusiau- A k v i i a s a v o n a m uose su tar-
iafc&e) ^Vrirmonas M. Wha- |„ a j t e ] a u k i a g r jžtant dukters 

ten. iš Deering gat. policijos Akvilinos iš pamokos. Akvi-
: nuovados nušovė policmunoju™ s u g r j ž t a , parsiveda Te-

komisi jonier ius | H a w k l , r fun* 1 7 n i e t * A H * » * Volucijono dukterį. 
atidaro naują kampaniją su |drew lla\vkins. 

obalsiu: "Turėk nuosavu ož-! , Vaikinas su keliais 
• draugais išėjo iš bilijardinės 
1 ties Halsted ir 51 srat. Tuo inc-

kų." 
Xors sveikumo depą rt amen-. J . • . , . , .... . , . , tu pohemonas \Ynalen su de-

tui trūksta skaitliniu, kiek , , . . . . . . ., , . 
tekti vai s vaikosi piktadarius. 
Petektivai ''>mė šaudvti j inta-

ožkų užlaikoma Cl»lcag;y-, vis
gi yra žinoma, kad čia dau
gelis šeimynų apsirūpina ožkn 
pienu. 

•Kuoaiškiausiai prirodyta, 
kad ožkos pienas kurkus ge
resnis ir sveikesnis vaikams 
ir suaugusiems už karvi 
na. 

pie-

S FABIJONAS 

namą žmogų. 
Kaip kartas pasisuko vaikinai. 
Jie detektivus palaikė plėši
kais ir pasileido bėgti. Paršu
ko poliemonas Wbalen ir pa
leido šūvi. 

Sužeistas Ha\\kins paimtas 
ligoninėn ir ten tnojaus mirė. 

Tai didelė klaida. 

Antras veiksmas: Volucijo-
*:nas patraukia Akviliną teis

man už mokinimą jo dukters 
religijos, Akviliną teismo nu
teista mirtin. 

Trečias veiksmas: Akviliną 
kalėjime ir josios galvos nu-

POLICMONAS NETEKO 
ŽVAIGŽDES. 

A. PETRATIS & 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 BUREAŪ 
Siur t i * Pini(u» f>arduo4* L»ivokor1»» 

N O T A R U L S A S 
•I- 5e Halsted S •-- C- u p Vtomn 

l£i.EPMONE B O U L t v i l I D 611 . 

SUŽEISTA DU GAISRI
NINKU. 

West Chicagos policijos nuo
vados poliemonas Thomas Ry-
an netekc jam prigulinčios 
' žvaigždės ir lazdos. Be fb, nuo-
I vados kapitonas jį uždarė šal-
itojon. 

Kapitonui Tmvo pranešta, 
kad poliemonas girtas ir truk-

Buvo pakilęs gaisras buste šmanja. Buvo pasiusti detek-
po num. 219-21 AVcst Lake gat. jtivai. 
Gesinant du gaisrininku su-1 Girtas poliemonas buvo pri 
žeista, kuomet ant pristatytų įstatytas nuovadom Čia jis mė-
prie muro kopėčių krito nuo-;gino dar "uždrožti" pačiamįtė, O. Milkėraii*, S. Norbutai-
deguliai. į kapitonui. Bet nepavyko. te, O. Pukelaitė, J. Rumšaitė, 

buvo labai griaudus, ypač ka
da Akvilinos motina duoda jai 
paskutinj palaiminimą, stovi 
josios numylėtos draugės, o ji 
linksmai su jomis atsisveikina, 
eina mirties vieton, atsiklau
pia, sudeda rankas kryžium 
ant krutinės ir palenkia gal
vą. Budelis iškelia kirvį it... 
uždanga nusileidžia, svetainė
je pasirodo šviesos. Galima 
buvo pastebėti, kad vaidinant 
paskutini veiksmą daugelis 
žmonių verkė. 

Visi lošėjai savo roles atli
ko tikrai artistiškai. 

Veikalą iš anglų kalbos ver
tė seserys Nazarietietės. Dai
lės menę vedė sesuo M. Thar-
silla. • 

Po to mažos mergaitės ir 
bernaičiai išpildė gražų šoki 
sykiu su daina. Bernaičiai tu
rėjo vasarinius lietsargius.mer 
gaitės buvo puikiai pasipuošu
sios. Šokis žmonėms labai pa
tiko. 

"Spear Drill" arba mank: 

štymosi gimnazija atliko aš
tunto skyriaus bernaičiai. 

"Amatninkai" gražiai atli
ko žemesniųjų skyrių bernai
čiai. Šitas dalykėlis visus la
bai prijuokino. 

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

Ant galo baigusieji mokyk
lą mokiniai padainavo "At
sisveikinimo dainą." Pabai
gus dainuoti išėjo V. Sokaitė 
ir pasakė atsisveikinimo kal
bą. 

Po to išėjo Gerb. mūsų kle
bonas kun. A. Skrypka. 
J is prabilo i publiką Jėkoda-
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. Palušius, A. 
Petrauskas. B. Račkauskas, P. 
Rokaitis, J. Rimkas, J . Švei
kauskas, A. Sadauskas, V. Ša-
tunas, A. Stankus, V. Venc
kus. J . Venckus, J . Zaletorius. 

Stirbaitė, B. Zarumbaitė. 
Daugelis mokinių gavo auk

sinius medalius už ger | moki-
moš, gražų pasielgimą, ir ne-
ąpleidimą mokyklos. 

Diplomus ir dovanas dalino 
gerb. klebonas kun. A. Skrip- j 

• • I I I Extra Proga Biznieriams! 

ko ir asistentas gerb. kun. X. 
Pakabus. 

j.idžiausia garbė ir padėka 
priklauso mūsų gerbiamoms 
seserims Nazaretietėms. Daug 
vargo ir triūso padėjo pakol 
išlavino tuos jaunuolius. Jos 
pasišventusios darbuojas, auk
lėja mųs jaunuomenę tikrais 
lietuviais, mylinčiais Dievą ir 
tėvjnc. Mes negalime tinkamai 

timą. Lai Augščiausias joms 
šimteriopai užmoka. 

Lai gyvuoja Šv. Kryžiaus 
parapijos mokykla. 

Alnmnė. 

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. 46th Str. Chicago, HL 
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KAPITALAS 
$200,060.00 

PRANEŠIMAI, 
IŠ TOWN OP LAKE. 

L. Vyčių 13 k{> savaitinis su
sirinkimas įvyks fiandic liepos T 
d. 8 vai. vakare. 

i Korespondentas. 

Dr-ja Šv. Veronikos pusmetini 
susirinkimą laikys vakare liepos i> 
d., parapijos svetainėje.. 

Visus narie* kviečiu susirinkti. 
Z. K'uiskaiU. 

4523 S. Honore St. 

IŠ BftIGHTON. PARKO. 

PERVIRŠIS S f 
$25,000.00 • 

S 

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

Aušraitį, rast. 

Lictavru dailės ratelis laikys 
mėnesinį susirinkimą liepos 7 d. 
bažnytinėj svetainėj. 

Jurgis. 

IŠ BRTDGEPORTO. 

V. Ambrožaitė, O. Auškalnai
tė, O. Baltuškonaitė, O. Bal 
trukonaitė, T. Bernotaitė, E. 
Benevu'aitė, S. Bartkaitė, V. 
Butkevičaitė. A. Butkevicaitė, 
M. Balaitė. O. Gerčaitė, E. 
Ivinskaitė, J. Jucįkaitė, R. 
Karčiauskaitė. P. Kocentaitė. 
O. Kmžmaitė, E. Lukošaitė, 
J . Lukošaitė, J . Mikalauskai-

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

Mk. Rast. 

CICERO. ILL. 

Cicero Lietuvių Namų Savin-.n 
kų Sąjungos mėnesinis susirinki- į 
mas įvyks 7 d. liepos 8 valandą į 
vakare J. Niffo svetainėj, 1500 į 
So. 4Pth Ave. kampas l'ith str. | 
pagerinimo mūsų miestelio. 

A. BalčivT.as. 

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

Lietuviška, Valstybinė Banką, kuri visada remia Tautos ir Vals
tybės reikalus ir kaipo tokia Lietuvių jstaiga širdingai kviečia 
visus Lietuvius—Amerikiečius užmegsti ir palaikyti ryšius su 
šiuomi Banku, nes Bankas randasi parankiausioj vietoj yra atda
ras vakarais du syk savaitėje žmonių sudėti pinigai yra kuop.il-
niaasiai apsaugoti didžiu kapitalu ir sumaniu vedimu bankinių 
reikalų patyrusių valdininkų ir direktorių. 

Jeigu mes neremsime 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:.-.i remkite savo teisingas įstaigas ir 
Vaisiais patys, o ne svetimi naudokitės. 

DABAR YRA LAIKAS 
Nuo 1 Liepos nesugadinus nuošimčio PERKELTI SAVO -

PIN~IGl'S l saugu ir stipru Ranka. 
Priduokite sav Bankine knygute kurios Chicagos arba kito 

miesto bankos. Kurj jns neužganėdina arba nėra jums paranki 
— mes -uk«.l< kliKt-im ir perkeistai visus pinigus su nuošimčiais 

UNIVERSAL STATE BANK 
(Under State Government Supervision) 

DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIŲ FINASSISt INS-
TAIGA VISOJE AMERIKOJE 

Po valdžios už/iura 

_ Turtas Virš $2 ,490 ,000 .00 
1917, KOTO 3 (Dienoje Atidarymo).. $16,754.95 
1919,Sausiol 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 so 3-ėiu nuošimčių. 

Siųskite pinigus ir važiuokite i Lietuvą per šią Didžiausią A-
merikoje Lietuvio Agentūra. 

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

nuo ugnies. Pinigu ir šipkarčių siuntimo. 

IŠMAINOME kitu saliu pinigus pagal dienos kursą. 
BAVKO VALDVBA: 

Joseph J. Flias, President 
Wm. M. Antonisen. Vice-Pres. 

and Cashšer 
Jos. J. Krasowski. Vice-P#es., 
Stasys V. Valanchauskas, Asst. 

N 

O ° -s . 

BASKI5ĖS VALAJfDOS: 
Panedėliais, Seredomis, Ketver-
gais ir PėtnyCiomis nuo 9 vai. 
išryto iki 5 vai. po pietų. 

"VAKARAIS: UtarnJnk&is Ir Su-
batomis nuo '5 vai. išryto Iki 

Cašhier 8:S0 vai. vakare. 

UNIVERSAL STATE BANK 
I 3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL • 
• Kampas 33-cios gatvės. J 
•BI31IIlfllllll»lllllllllIIllIBI 
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