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Lenkai Pasiduoda Bol
ševikams

PITTSBURGO PLOTAMS
GRŪMOJA BEDARBĖ.
PORA MILIJONŲ ŽMONIŲ
GALI N E T E K T I DARBO.

-

Lenkai suklimpo Pripeties
pelkėse.
. . ^ r y ž i u s , liepos 7 (The Chio ) Tribūne kablegrama).—
o., vininkii atsinešimas į Vo
kietiją šitos
nuginklavimo
klausime staiga
atsimainė
konferenc oje mieste Spa.
Yva svarbių priežasčių.
Iš daug pasitikėtinų ver
smių patirta, kad liepos 5 d.
lenkai bolševikams karės fron
te* pasiuntę baltąją vėliavą.
Lenkai paprašę bolševiku per
traukti karę ir pagalvoti apie
taiką.
Lenkų pozicija
Pripeties
pelkėse apverktina. Šiaurryti
niam /Varšavos šone atsivėręs
platus lenkų neapsaugojamas
ruožas lenkia pulkams perė
jus bolševikų pusėn. Tuo ruožu bolševikai pasirengę dumti
tiesiog ant Varšavos, 'katra
praktikaliai pasilikusi be apginimo.

BLOGAI TURKAMS NACI- £V. TŽVAS STOVI UŽ AI
RIŲ TEISES.
JONjALISTAMS.
—

Bet priešingas kraujo pralieji
mui.

Graikų armija visur pažangiuoja.
i

Konstantinopolis,

liepos 7.

Rusijos Miestams Neduodama Maisto
f

Dublinas, Airija, liepos 8 —

RUSAI VALSTIEČIAI ATSI je anų maistą rekvizuoti siun
Trųksta anglių, sustos dirbtu — Jei tikėti graikų praneši Šventasis Tėvas labai prielan
SAKO DUOTI MAISTO
čia apginkluotus komunistus
mams iš ką>ės fronto, tur kiai atsineša į airių troškimus
vėse darbai.

Leninas Prisiekęs Paimti
Varšavą
ii
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A P I E TAI PRANEŠTA
MARŠALUI FOCH.

METAI-VOL V.

•UfTERED AB 8ECOWD-CIiAS8 MATTER MARCH 81, 1818, AT OHTGAGO, ILLINOIS UNUER TFK ACT OP MARGH S. 1870.

Pittsburgtf! P a v liepo 7. —
Jei greitu laiku nepasitvarkys
geležinkeliai ir
nepristatys
reikiamos kiekybės anglių vie
tos ir apylinkių dirbtuvėms,
Pittsburgho apskrityje pakils
mi lenkai atsisakė su bolševi senai negirdėta — nematyta
kais taikinties ir kuomet pa bedarbė. Apie pustrečio mili
kėlė prieš bolševikus ofensy- jono darbininkų neturės dar
vą Ukrainoje.
bo.
I r jei bolševikai ineitų VarPlieno išdirbėjai ir anglekašavon, tuomet Lenkija tolessyklų operatoriai tvirtina, kad
niąi nesiskaitytų buferinė vie
prasidėjusi bedarbė turės tęsšpatija tarpe bolševikinės Ru
ties gana ilgai. Nes neprama
sijos i r vakarinės Europos.
tomos priemonės, su kokiomis
Tuomet propaganda lietusi
galėtų but patvarkyti geležin
Vokietijon.
keliai, katrais pristatoma an
Apie lenkų pasidavimą gavo
glys į dirbtuves.
žinių maršalas Foch. Ir šis
Dirbtuvėms trųksta ne tik
kuo veik iaus atlaikė konferen
anglių, bet ir žaliosios me
ciją su Anglijos generalio šta
džiagos.
bo viršininku gen. "YVilsonu.
Duųuesne, Homesteado ir
Apsireiškia atmaina.
Braddock plieno
dirbtuvės
pavartoja
Nesenai talkininkų ministe- rudos parvežimui
savo didelius sunkiuosius au
riai pirmininkai turėjo kon
tomobilius. Tais automobiliais
ferenciją mieste Boulogne. Nu
išvežiojamas plienas ir parve
tarta be jokio klausimo ir be
žama anglies.
jokių diskusijų su vokiečiais
Bet taip ilgai negali tęsties.
nuginkluoti Vokietiją, palie
Nes visko užtenka kaip tik tai
kant jai tik 100,000 kariuome
dienai ir valandai. Vos-n*-vo*»
nės.
—,
palaikomą ugnis milžiniškose
Bet šiandie po konferencijos dirbtuvių krosnyse. Artinasi
maršalo Foeho su gen. "VVilso laikas, kuomet ugnis aurės už
n u tas klausimas atmainytas. gęsti. Milijonai darbininkų at
Norima Vokietijai leisti už sidurs gatvėsna.
laikyti jau 200,000 kariuomeDel stokos anglių, ir žalio
r>ės arba ir daugiau. Tikimasi, sios medžiagos kai-kurios dir
kad griuvus lenkams, bolše btuvės jau uždarytos.
vikams galės pasipriešinti Vo
kietija ir neleisti jų propagan BELFASTE ANGLŲ ARTI
dai persimesti vakarinėn Eu
LERIJA.
ropon.
Atsimainius
aplinkybėms,
Belfast, Airija, liepos8. —
Vokietija gali laimėt*
sau
Čia atvyko anglų artilerijos
skaitlingą armiją. Bet vargas
batareja. Pravažiavo gatvė
vra lenkams.
mis ir apsistojo Victoria kazarmėse.

kams nacijofealistams yra ga
na bloga. JJes' graikai visur
pažangi uoja.
Graikų kariuomenė išsodin
ta Marmora jūrių pakraščiais.
Dabar išsodintas stiprus bū
rys ir Dardanelių šone. Sufrg
graikų tvirtinimo, turkai vei
kiai gali but išvyti iš visds
Bigha provincijos.
Turkai naeijonalistai visur.
atsimeta. Kąikur bėga su did
žiausiąja pasiauba, paskui sa
ve griaudami geležinkelių til
tus
Tik Smirnos fronte graikai
sustojo veikę, ty. neparodo jo
kio pažangiavimo.
Pasakojama, jog turkai na
ci jonai i«tai paines atvirą kovą
su priešininku. Susiskaldys jie
į būrius ir pasalingai kovos
prieš graikus.
Tokia kova
graikams gali būti labai pa
vojinga.
SUDEOt OCHOCKO
MIESTAS
I '

Japonai kaltina bolševikus.

Tokyo, \i*jm 8.-— Ties Ochocko purėmis liepsnos nušla
vė visą japonų žuvininkų so
dybą ir patį Ochocko miestą
pusėtinai sunaikino.
Nuostoliai apskaitomi ligi
Ką darys bolševikai.
$4,000,000.
Daugelis žuvininkų
nesu
Nelengva pasakyti, ką darandama.
' rys bolševikai kuomet lenkai
Japonai nuomuoniauja, kad
pakėlė baltąją pasidavimo vė
tą gaisrą yra pakėlę rusų bol
liavą.
ševikai.
Bet yra žinomas tas faktas,
Ochockos jūrės
vakarinis
jog Leninas prisiekė paimti
pakraščius turi paėmusi nuoVaršavą ir tenai įsteigti bol
mon Japonija nuo Rusijos.
ševikinę valdžią.
Tas nuomavimas japonams bu
Tas įvyko, kuomet kivečiavo pripažintas taikos sutarti
mi pasibaigus kituomef japo
nų — rusų karei MandžiurijoTarpe pirmųjų pasveikini je.
mų pasirodė ir prezidento
PIRKITE KARĖS TAUPYVVilsono pasveikinimas.
MO ŽENKLELIUS (VV.S.S).
Gub. Cox — laikraštininkas.
Gubernatorius Cox yra gi
DEMOKRATŲ KANDIDA
balsai pasidalino ir didžiuma
SUNAIKINTAS BOLŠEVI
TAS—GUB. COX.
teko gub. Cox. Paskui prie męs 1870 metais JacksonburKŲ R A I T A R I J 0 S KOR
Coxo prisidėjo kiti delegatai. ge, Ohio valstijoj. Šiandie yPUSAS.
Nominuotas 44-uoju baliotu. Galų-gale 44-ąjam baliota GĮox ra Ohio gubernatorius*Yrečiu
gavo reikalingą balsų skaitlių. kartu piliečių išrinktas.J i s yra laikraštininkas. Lei Bolševikai nugalėjo lenkus
Ligi pabaigos paskui jį lai
San Francisco Cal., liepos 7.
Baltgudijdj.
džia nuosavą laikraštį. Geras
— Vakar 44-uoju baliotu de kėsi McAdoo.
,ir pažangus vyras.
mokratų partijos konvencija
Gavo
daug
pasveikinimų.
Londonas, liepos 8. — Ang
Nepatiks jis "sausiesiems".
kandidatu į šalies preziden
tus nominavo Ohio valstijos
Gubernatorius Cox visu kon Nes jis kitaip žiuri į šalies lijos karės ofisas paskelbė ne
gubernatorių James M. Cox. vencijos metu išbuvo Daytone, " a p š a u s i m u ^ " negu kokie fa paprastą žinią. Nepasakoma,
Sunkiai vyko konvencijai savo leidžiamo laikraščio ofi natikai arba apmokamieji a- iš kokių versmių paimta ta
i žinia.^**
nominavimas. Per tris dienas se. Tenai jis gavo žinią ir a- gentai.
Būtent, Djanešta, jog prie£buvo baliotuojama. Išpradžių pie nominaciją.
Jis*$ra prasitaręs, jog dide
Kol-kas jis neišreiškė savo lė neteisybė padaryta porai bolševikinio vado gen. Wramgub. Cox mažai tegavo balsų.
Pirmoje vietoje stovėjo Mc- nuomonės. Pasakė tą padary- milijonų piliečių. Nes kuomet gelio ' raitarija Krimo fronte
Adoo ir generalis prokuroras siąs gavęs oficijalį konvenci tie buvo iškeliavę Prancuzijon apsupusi visą bolševikų raijos raštą.
Palmer.
kariauti, tuč-tuojaus be jų ži tarijos korpusą, kuriam buvę
18 pulkų.
Po nominavimo konvencijos nios pravesta prohibioija.
I r tik po 20-ojo balioto gu
Ir prieš tą apsuptą korpusą
nepaprastos
bernatorius Cox pradėjo įgy salėj pakeltos
Pačioj savo valstijoj gub.
ti daugiai 1 ir daugiau balsų. manifestacijos pagerbti nomi Cox yra labai populeris žmo sukoncentruota gen. Wragelio
kandidatą.
Žinoma, gus, šaunus politikas, gabus šarvuotų traukinių ir lėktu
38-ajam baliote McAdoo buvo nuotą
vų ugnis.
daugelis delegatų džiaugėsi, diplomatas. <
pralenkęs gub. Cox.
Tik 150 bolševikų įstengė
pasibaigė
Gen. prokuroras Palmer to kad nors kartą
Kandidatu į vi'ee-prezidenli jau buvo atsilikęs. I r po 38- jiems kankynės konvencijos tus demokratai nominavo Frau pasprųsti. 1,000' kitų paimta
tojo balioto Palmer atšaukė salėje.
kliną D. Roosevelt, kaVės lai nelaisvėn. Gi likusieji anba žu
savo kandidatūrą. Savo šali
Gub. Cox gavo šimtus pas vyno sekretoriaus asistentą. vo arba sužeisti.
Mūšio laukas kaip kokio
ninkų balsus, matyt* jis norė veikinimų nuo vadovaujančių Šis nėra giminingas mirusiam
mis kalvomis nuklotas bolše
jo pavesti McAdoo. Bet jo šiai šaliai žmonių.
.
v
pulkininkui T. Rooseveltui.

Gubern. Cox -Demokratu
Kandidatas
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— mieštų darbininkus, katrie
MIESTAMS.
atgauti jiems naeijonales tei
su sodžiumi neturi jokių są
ses. Ir nori, kad tie airių troš
Reikalauja pristatyti reikalin ryšių.
kimai išsipildytų.
gų sau daiktų.
Komunistai daugiau maisto
Apie tą liepos 5 d. pranešė
atima nuo valstiečių. Bet tas
Airijos primatas, kardinolas
Paryžius, liepos 7. (Rašo maistas visgi visas netenka
Logue, Armagli katedroje.
B e t S v . Tėvas, pareiškė kar-* a n S l i š k - l a i k r - koresponden : miestams. Didesnėji dalis ski
dimolas, yra, priešingas tero tas). — Rusijos valstiečiai sa riama armijai. Bolševikai sarui ir kraujo praliejimui, koks ko savo bolševikinei valdžiai: Y0 a r m i j o s kareivius gerai
" Duokite mums druskos už valgidina.
kaitai nebū
algidina. Nes kaitaip
šiandie siaučia Airijoje. Nes
tas yra priešinga Diev 0 įsa- mūsų duoną. Duokite mums tų galima išlaikyti armijos.
drabužių ir avalinių, mokėki
I r tik nuo armijos likusio
kymams.
te tikrą kainą už mūsų javus. ji menka maisto dalis tenka
—
"Tuomet mes maitinsime miestams. Ir, žinoma, tuomi
BOLŠEVIKAI PRANEŠA
jūsų miestus. Bet kuomet jųs pirmiausia naudojasi darbinin
A P I E LAIMĖJIMUS.
siųsite kareivius atimti nuo kai komunistai. Kiti visi žmo
Londonas, liepos 7. — Iš mūsų maistą ir už atimtą pri nės arba turi apsieiti be nieko,
Maskvos pranešama, kad Kri- deramo atlyginimo neduosite, arba pasinaudoti tik liekano
mo fronte bolševikai sulaužę tuomet nelaukite, kad mes jus mis.
gen. Wrangelio kariuomenės apru'pintumėm maistu."
Tušti pažadėjimai.
priešinimąsi.
Šitas valstiečių grūmojimas
Pirm vienerių metų bolše
Pietinėj Jekterinoslavo gu bolševikinei valdžiai yra pa
bernijos dalyj bolševikai atsi sekmingas. Visokia prieš val vikinė valdžia buvo pranešusi
valstiečiams:
ėmę apie 20 sodžių.
stiečius kova negalima.
"Mes pabaigėme darbus su
Antai rusų
kooperativių
NULINČIUOTA DU
draugijų sąjungos prezidentas visokiuo teroru. Tolesniai ne
JUODUOJU.
Lejava į mane Maskvoje taip įvyks galabinimai be bylų tei
smuose. ' '
pasakė:
Paris, Tex., liepos 8. — PaBet faktai parodo, kad' tie
" K o l gausi nuo valstiečių ja
šėlusioji žmonių minia susiga
pažadėjimai
buvo
vo čia du juodu broliu, Irving vų, pirmiaus jiems turi pris-1 tvaldžias
uStl
- Valstiečiai tą žino. Nes
i r Herman Art^iur, ir abudu tatvti avalinių ir drabužių.
sudegino. Juodu buvo nužu Pasakyk, tamsta, savo pirk- » rainai m a t o terorizmą ir
džiusiu čia du baltu žmogų, liams, jog jie gali gauti javu mk aa b i n i m u s , norą buvo sakokiek tik reikia už p r i s t a t o
Pinigai.
kurių namuose gyveno. ,
mus valstiečiams reikalingus • K a d taip, tad šiandie dideAMERIKOS IR ANGLIJOS daiktus. Valstiečiai pinigų ne liausi Rusijoje derlingos že
PROFESORIAI TURI KON reikalauja, ypač bevertės bol mės plotai pudymauja. Nepri
deda valstiečiai savo rankų
ševikinių rublių.*'
FERENCIJĄ.
prie tos žemės, taip tad vis
Valdžia yra bejėgė.
Londonas, liepos 8. — Lon
kas ir pasilieka be jokios nau
Rusijos miestai neturi duo dos.
dono universitete turi keturių
dienų konferenciją 14 ameri nos ir kitokio maisto. Nes ne
Kaip matosi, su laiku rusai
koniškų ir 14 Anglijos ang lengva tas surankioti po so valstiečiai badu išmarins bol
liškos kalbos ir literatūros džius. Valdžia pasiunčia į so ševikus ir jų valdžią.
džius kareivius ir prievarta
profesorių.
atimami javai. Tad dažnai pa ŠIAURINIS j3<fHIESWIGAS
San Salvador, liepos 7. — sitaiko ir kruvinų susirėmimų.
SUGRYŽO DANIJAI.
Ateinančio rugsėjo 15 d. čia
Reikia žinoti, kad valstiečiai
suvažiuos atstovai iš centrali- ir patys nelabai turtingi ja .. Paryžius, liepos 7. — Talki
nės Amerikos
respublikų; vais. Mažai jie javų supjauja. ninkai patvirtino plebiscito pa
Salvador, Hondūras,
Cos'a Didžiuma jų ištenka kaip tik sėkmes, kad šiaurinė SchlezRica, Guatemala ir NLcaragua. sau ir sėklai. Kiti turi javų wigo provincijos dalis sugrą
Bus tariamasi apie centrali- parduoti. Bet reikalauja tikros žinama Danijai.
"nės Amerikos uniją.
kainos. Į valdžios sandelius
Pietinė dalis pasiliko prio
javai nepristatomi. Nes vy Vokietijos.
Nes gyventojai
riausybė labai mažai užmoka. nubalsavo nesiskirti nuo Vo
vikų lavonais ir arkliais.
i
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Be kitko rusams dar tekę
Visas dalykas tame, kad kietijos.
40 armotų.
neturima nei mažiausio pasi
PADIDINTOS ALGOS
tikėjimo valdžia. Nepasitikė
Lenkai nugalėti.
PRANCŪZŲ MINISTE
jimas pakilo, kuomet prieš
Iš Maskvos oficijaliam pra valstiečius pradėta siųsti ka
RIAMS.
nešime pareiškiama, kad bol reiviai, kuomet valstiečiams j
Paryžius, liepos 7. — Prarrševikai nugalėjo lenkus visu už javus imta mokėti be jo
padidino
frontu tarpe upių Berezina ir kios vertės rubliais. Nes bol euzų parlamentas
Pripeties.
ševikų tūkstantis rublių šian algas kabineto ministeriams
Tenai lenkai galvatrūkčiais die nevertas gero. vieno seno ir sekretoriams. Kiekvienam
mimisteriui prie gaun«?rtų algų
bėga ant Lenkijos ir vargiai sios valdžios rublio.
pridėta po 20,000 frankų, gi
bus galima juos sulaikyti ir
Blogfr ir su kareiviais.
sekretoriams po 15,000 frankų.
patvarkyti.^
Das vienas svarbus apsirei
Lenkai sumušami ir kitur. škimas tai tas, kad ne visi kaŠi aurrytuose nuo Rovno/a^. reiyiai, siunčiami prieš vals
not bolševikų pranešimo, len tiečius, nori klausyti valdžios
Svetimų viešpatijų pinigų ver
kai neatlaiko bolševikų spau įsakymų.
Bolševikų kareiviai yra juk tė mainant nemažiau $25,000 lie
dimo ir jau atsimetė Beradtokie pat buvusieji žemdirbiai pos 6 d. buvo tokia sulig Merna—Kostopol linijon.
chants Loan & Trust Co.:
Toliaus į pietus, arti Ostro- valstiečiai arba jų vaikai. To Anglijos sterlingų svarui $3.94įį
ga, bolševikai išmušė lenkus kie kareiviai nelabai nori kel Lietuvos 100 auksinų
2.70
ti
kovos
prieš
savo
broliu*
iš jų pozicijų, padarydami di
Vokietijos 100 markių
2.70
valstiečius.
delius jiems nuostolius.
Lenkijos 100 markių
.80
Todėl pastaraisias laikais Prancūzijos už 1 dolierį 11 f r. 65
Dar toliaus į pietus, ant
Proskirovo, bolševikai vejasi valdžia jau retai kur pasiun Šveicarijos už 1 dolierį 5^fr. 54
16 1. 1%
bėgančius lenkus.
čia į sodžius kareivius. Vieto- Italijos už 1 dol.

PINIGŲ KURSAS.
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"
Eina kasdiena išskyrus nedėldienius.
PRENUMERATOS KAINA:
CHICAGOJ IR l iSIENYJE:
Metams
68.00
Pusei Metą . . „ . . . . . . . . . . . . . . . 4-00
SUV. VALST.
Metams ..-.-.$6.00
s 0
Pusei Metų
•
°
Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirafiymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Money Order" arba jdedant pinigus i
registruotą laišką..

jau pramatyti kokius kitus
pagerinimus.
Tę, visa sistemačiai teikia
"Vasarinė Visuomenės Vedi
mo Mokykla." Josios mokslo
laikotarpis neilgas, tiktai dvy
lika dienų, trauksis nuo rug
pjūčio šešioliktos iki dyidešimt septintai, vienok ir tuoml
trumpu laiku padaroma didi
pažanga vadovavimo srityje.

Šįmet bus tai šeštas iš eilės
tos rųšies moksle konkursas.
P r a e i k metą naudojosi šimtas
devyniosdešimtys vienas mo
" D r a u g a s " Publishing Co.
kinių. Šįmeta tikimasi, kad
1800 W. 46th S t Chicago, Dl. bus didesnis skaitlius.
* ! # * < >«^&fei
.~-««*į.
Norint Lietuvoje prideran
čiai sutvarkyti prekybą, rei
kėtų pasekti "Vasarinės Vi
suomenės Vedimo Mokyklos"
pavyzdį.

Demokratų Kan
didatas.

lHlw

Kas Apšviestas?
-

—

Kuomet lietuvė Amerikoje padoru :
mo netenka, kuomet lietuvis ima savo pel
ną dauginti suktybe ir kitų žmonių skriau
domis, tuomet jį ir jis nebevaikščioja iš
pažinties, atsimeta nuo bažnyčios ir ima
vadintis apšviestais. Atsiranda varguolių,
tikinčių tokiu pasigyrimu ir linkstančių
į tą pačią pusę.
Išmintingas žmogus nepaiso tuščių
pasigyrimų, bet žiuriTkas apžvietą platina
lietuviuose, kas to naudingo darbo lė
šas atkelia ir kas naudojasi mokslu?
Tiems trims klausimams atsako tylus
pluoštelis žinių apie lietuviškas mokyklas
Amerikoje.
Chicagos miestas ir apielinkės uži
ma pirmą ir garbingiausią vietą lietuvis
kojo mokslo platinime, bet didžiausia lie
tuviškoji mokykla yra
Waterbury'je,
Conn. Antrą vietą užima būrys mokyklų
Pennsylvanijoje. Į trečią skyrių reikia
dėti įvairias mokyklas išmėtytas įvairio
se Amerikos vietose.
Chicagoje ir apielinkėje yra vienuo
lika lietuviškų pradinių mokyklų, viena
augštoji mokykla (High School) mergai
iėms, ir viena profesijonalė mokykla taip
gi mergaitėms. Augštoji ir profesijonalė
yra dvi šakos tos pačios įstaigos. Tai y
ra Šv. Kazimiero Akademija. Joje šiais
mokslo metais buvo 17 merginų. J ą už
baigė trys: viena lietuvaitė ir dvi airi.
Lietuvaitė yra p-lė O. Urbiutė.
Pradinės lietuvių mokyklos visos yra
parapijinės, išskyrus vieną, esančią prie
Šv. Kazimiero vienuolyno. Čia paduodame
tų mokyklų sąrašą, pažymėdami, kiek
buv 0 mokytojų, kiek mokinių ir kiek bai

Ketvirtadienis, liepos § 1920
F

ŽVOŲ REIKALŲ MINIS
TERIJA.
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rietės
a) mokytojų 6 Seserys Kazimierie- ab) mokinių: 140 foern. 170 merg.
tės
Išmok Gerą Amatą. Už
\
viso labo 310
b) mokinių 350
dirbk $ 3 5 iki $ 7 5 Savaitėj
c) baigė mokyklą 13.
c) baigė: 4 bernaičiai, 10 mergai
Buk kirpėju. Ke
4. Dievo Apveįzdos W. 18-th i r Uni
rpėjai vteur rei
čių; viso 14.
kalaujami.
Ge
on Avę. Chicago, 111.
Seserų — mokytojų visose pradinėse
riausias amatas,
a) mokytojų 11 Seserų Kazimie Chicagos ir apielinkės mokyklose yra:
mes išmokinam
į keletą. savai
riečių
a) Kazimieriečių
42
čių,
prityrimas
b) mokinių: 335 bėra., 325 merg.;
b) Nazeretiečių
, . . 38
duodamas mokinaptlęsT
Vietos
atdaros.
Specijalia
viso labo 660
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
c) bftigė 9 bernaičiai, 11 mergai
Išviso
80 ganėdina visus.
MASTER SCHOOL
<r
čių; viso labo 20. *
Mokinių Seserų Kazimieriečių
l»u N. State Str.
5. Šv. Jurgio W. 33-rd Str. ir Auburn
globoje yra
2206 Kampas I>ake str. ant 4tg lubų.
•Ave. Chicago, 111.
NazaretieČių . . . . 2601
»
»
"
a) mokytojų 14 Seserų Nazeretiečių
Viso labo
4807
' " " f
Kadan-gi mokyklos triobos apšildy
b) mokinių: 443 bern., 476 merg.,
mas, šviesa ir pataisymas bei mokytojų
viso 919
c) baigė 25 bern., 18 merg.; viso la algos, vidutiniškai imant atsieina dešimtį
Gydytojai ir Chirurgai
bo 43. Paskutiniame skyriuje dolierių nuo kiekvieno mokinio, o moki
Ofisas 4030 W. 13 St,
niai deda tik po 60 centų į mėnesį arba
buvo 49, bet 6 nebaigė.
Kamp. 49 Ooort
6. Šv. Kazimiero mokykla prie vie 6 dolierius metams, tai gauname šitokių
B«e. 1SS9 W. 49 Avenoe
Telefonas Cicero t t l t
nuolyno 2601 W. Marąuette Rd. Chica faktų: 1-mas. Lietuviškų mokyklų išlaiOfiso Cicero 48
aos vien tik Chicagoje ir apielinkėje iš
go, IU.
K A U M J i B LDETUV1AKA1
a) mokytojų 5 Seserys Kazimierie- nešė 48 tūkstančius su viršum dolierių.
2-as faktas. 28 tūkstančius 842 dol. sumo
\ tės.
k b) mokinių 60 bernaičių, 107 mer kėjo vaikų tėvai. 3-ias faktas. 20 tūkstan
čių pridėjo parapijos. Ko-gi tat verti
gaitės; viso 167
S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS G R A B O R i r S
c) baigė 4 mergaitės.; nei vienas yra visi tie, kurie nežino, arba nusiduoda Patarnauju.
laidotuvėse ko plgiaurta.
nežiną, kad katalikiškos parapijos dau 1 Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
bernaičių .
darbu buaite užgonėdiutl.
7. šv. Kazimiero
285 E. 14th Str. giausia apšvietą platina tarp lietuvių A- 2814 W. 23 PI.
Chicago, 11L
merikoje.
Chicago Heights, IU.
a) mokytojų 3 Seserys Kazimie- Šitos skaitlinės dar neapima visą kata
likų patarnavimą apšvietai, nes čia nerietės
b) mokinių 63 bern., 74 merg., vi- priskaityta Šv. Kazimiero Akademija su
Dr. L L MAKARAS
jos mokytojomis ir mokinėmis, su tos A#
so 137
Lietu vis Gydytojas tr Chirurgą*
c) nebaigė niekas, nes mokyklos kademijos Rėmėjų Draugija.
Kotektade: l » t t bm. MBffhl— * ? • .
TalefmiM
Pallmaa UM tr
Nepriskaitytos taip-gi aukos, duotos
skyrius buvo septintasis. Pasku
Chlcagoj: 4616 So. Woo4
tinis skyrius atsidarys rudenyj. vienuolynui, auklėjančiam mokytojas. Tą Tik Estrars* rakate u * 6:30 Bd 7
& Šv. Kryžiaus W. 46th ir Wood St. visą sudėjus krūvon ir labai mažai skai
T U r f i i i i Xar4* W.
tant išeis, kad Chica^ps ir apielink. lietu
Chicago, 111.
a) mokytojų 12 Seserų Nazare- viai katalikai kas meįai padeda apšvietai
nemažiau 50 tūkstančių dolierių, neskai
tiečių
PRANEŠIMAS
tant
darbo
ir
pasišventimo
neapmokamo
. b) Mokinių 832
Dr. AL T. STRIKOL'IS
pinigais.
c) baigė mokyklą 47.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą. į People Teatrą
Lietuvių tarpe yra trejopų žmonių.
9. Šv. Mykolo 1644 W Wabansia Ave.
1614 W. 47 Str.
Tel. Boul. 140
a) mokytojų 4 Seserys Kazimierie- Vieni vadinasi socijalistai. Jie andai ža Valandos: 1 iki 3 po
pietų.
f
dėjo pakarti tą žmogų, kurį krikščionys- 6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 r^te.
tės
Bes. 2014 W. 43rd Street.
demokratai statys kandidatu į Lietuvos
b) mokinių 140
Nuo ryto iki piet.
Ivl. McKinley 246
c) baigė 5 bernaičiai ir 4* merg., prezidentus. Liberalai tautininkai rūpina
si užimti kuogeriausiaš ir kuopelningiauviso 9.
10. Nekalto Fiasidėjimo 4400 So. Fa- sias valdininkų vietas. To tikslo besiekda
mi jie moka gerintis ir ponams ir socijairi'ield Ave. Chicago, 111.
Telefonas Boulevard 2129
a) mokytojų 4 seserys Nazaretie- listams. Trečia lietuvių rųšis rūpinasi sta
tyti mokyklas ir išmokinti vaikus lietu
tės
vių kalbos ir amžinosios tiesos.
b) mokinių 312
DENTISTAS
v
Pats skaitytojas tegu dabar pasako.
c) baigė 11.
#
6664 S. Halsted Str.
Chicago, IU.
11. Visų Šventų 10806 So. Wash Ave. kas yra mųs tarpe apšviestas.
VALANDOS:
9—12 A M.
Kun. P. Bučys.
hicago, 111.
1—5; 7—g P. M.

Pagaliaus
ir demokratų
partija jau turi kandidatą į
šalies prezidentus. Juom yra
Ohio valstijos gubernatorius
Lietuvos žemėje nėra augš- James M. Cox, žymus šalies
tų kalnų. Mūsų tėvynėje nėra ^politikas ir laikraštininkas.
kasama iš gilumos nei aukso, Didžiai populeris jis yra savo
nei naudingesnės už jį gele valstijoje. Nes tenai jau tre
žies, nei akmeninių anglių, čiu kartu gubernatoriauja. Ynei kitokių dalykų duodančių ra faktas, kad Ohio valstijos
turto daugiau negu darbas piliečiai juom daug pasitiki.
padaro. Xe mųs vienų žemė Tris kartus but išrinktu gu
yra tokia. Šveicarija yra taip bernatorium — daug reiškia
1. Šv. Antano. Cicero, 111. ant kampo
pat maža kaip Lietuva; taip čia kartais perdaug veliamo 49-tos ir 15 gatvių
pat neturi savo kalnuose nei je politikoje. Ir dar reiškia,
a) mokytojų 8 Seserys Nazare
kad
tas
žmogus
turi
but
liuoaukso, nei geležies, nei anglių,
tietės
nei kitokios naudos. Tečiaus sas nuo visokių politikierinių
b) mokinių 1919-1920 metais bu
vo 538
Šveicarija yra turtinga šalis. dėmių ir turi but didžiai
c) aštuntą skyrių šiemet baigė 24.
J i nekasa aukso iš savo že darbštus.
2. AUSTOS Vartų 2323 W. 23rd PI.
mės, bet kaimvnai suvažiuoDemokratų partija (juri ge
darni
į Šveicariją
suvežą rą kandidatą. Jis konvencijo Chicago, 111.
a) mokytojų 7 Seserys Kazimie
aukso.
je nepakilo kaipo " juodas ar
rietės
*•
klys".
Bet
kuone
iš
pat
pra
Vakarų Europos nauda per
b) mokinių buvo 442
džių
stiprus
buvo
balsuose.
Šveicariją eina f rytus. Rytų
c) baigė 4 bernaičiai, 12 mer&aičių, viso labo 16.
Europos nauda per Šveicariją J i s yra tinkamas visos parti
3. Šv. Baltramiejaus 8-th ir So. L
eina į vakarus. Šveicarai pi r-1 jos frakcijoms. Pažymėtinas
kliaudami įgija aukso. Tokia daiktas tik tas, kad guberna koln Str. Waukegan, 111.
a) mokvtojų 6 Seserys Kaziiųiepat yra ir Lietuvos padėtis. torius Cox nėra karštas da
I r mųs viltis, mųs turto šal-. bartinės šalies administracijos
'
\
šalininkas. Kitas faktas — tai
Amerikos Jungtinėse Valsty
tinis yra pirklyba.
tas, kad jis nėra koks fanati
bėse, kad Amerikos žydai rem
Amerikoje turime lietuvių
kas žinomo Volsteado įstaty
tų Lietuvos Valstybę ir jos
pirklių? liet neteko girdėti,
mo klausime.
kampaniją del laisvės pasko
kad kuris nors butų išėjės
los 5,000.000 dolierių. Atsišau
Šiandie abidvi didžiulės ša
tam tikrą pirklybos mokslą.
Spaudos Skyrius.
kime tarp ko kito sakoma, kad
Be mokslo nesusilygįsime su lies partijos — demokratų ir
Lietuvos žydai turį visiškos
republikonų, turi nominuotus
svetimtaučiais ir atiduosime
Biuletenis Nr. 10.
laisvės plėtotis kaip ekonomi
kandidatus. Kepublikonų kan
jiems pelną, kuri su mokslu
didatas yra senatorius Harniu, taip ir politiniu atžvilgiu
galėtume pasilikti sau.
Amerikos žydai ir Lietuva.
ding. Ir šito tėviškė yra Ohio
ir kad jie vienais atvejais yNew Yorko pirklių jaunuo valstijoje.
Prieš kurį laiką " E l t o s " buvo ra lygus su lietuviais, taip
menė važiuoja vasaros metu į
Ateinančiais rudenį rinki praplatinta žinia apie tai, jog kad kiekvienas paskolintas
Madison, AVisconsin ir prie te
mais, reiškia, susirems du ar Amerikos Valstybės Užs. Rei Lietuvos valstybei dolieris tei
nykščio universiteto įstoja į
timu kaimynu. Katras iš jų kalų mimsteris Golby pareiš sėtu būdu prisieina ir gyven
mokyklą vadinamą Suminei*
laimės, negalima įspėti.
kė, kad Amerika netrukus tojų žydų naudai.
School oi' Community LeaderPanašią žinią paduoda ir
Turime pasakyti, kad ir re- pripažinsianti Lietuvos nepri
ship (Vasarinė Visuomenės
klausomybę. Toji svarbi žinia " L i e t u v a " iš 1920 m. kovo
Vedinio Mokykla). Tą moky publikonai turi gerą ir di
yra nenuostabi 'tiems, kurie 24 d. No. 68 apie tai, kad
klą veda Amerikos Miestų džiai garbų kandidatą. Bet vis
smulkiai sekė Amerikos spau Čikagos žydai pasikalbėjime
Biuras, kuris yra New Yorke gi reikia pripažinti, kad re
publikonų suvažiavimas atli dą jos nusistatyme del Lietu su Lietuvos atstovais Ameri
(Tribūne Building).>
ko nemažą klaidą nominuoda vos. Pastaruoju laiku Ameri koj pasižadėjo remt paskolą
Ta nepaprasta įstaiga išdy mas Hardingą. Ta klaida kos spaudoje dažnai teko gir ir aktingai dėtis pirkimui pas
go del didžio sumanių žmonių skaudžiai gali atsiliepti į to dėti prielankių naujoms pak kolos bonų.
:
trukumo kaip vertelgystės. lesnį partijos likimą. Nes se raščio valstybėms, o ypač Lie
Kiek laiko vėliau Čikagos
taip socijalės srityse. Vien natorius Harding mažai visuo tuvai balsų.
žydų 1 aikraštyj *' Kurjieris''
praeitais metais atsidarė su- menei žinomas. Gi kampani
Ir Amerikos žydų spaudoje buvo įdėtas straipsnis apie
viršum 600 reikalavimų už jos metu ne laikas tokiam, kan pastaraisiais mėnesiais buvo
tai, kad redakcijos atstovas
vertelgystės vedėjus (mana- didatui susipažinti su plačią plačiai kalbama apie Lietuvą,
turėjęs ilgesnį pasikalbėjimą
gers) ar jų pagelbininkus. To ja visuomene.
būtent, jai buvo paskirta strai su p. Vileišiu, kuris jam įda
kie vedėjai yra gerai apmoka
psnių eilė, kuriuose. sveikina vė paketą su dukumentais žy
yra demokratų
mi. Juosius surinko iš įvairių r Kas-kita
ma Lietuvos nepriklausomybė dų kalboje nuo Žydų Reikalų
partijos
kandidatas.
Šis
pla
vertelgystėje užsiėmimų.
ir su džiaugsmu pažymima, Ministerijos, kurie buvo pas
čiai žinomas šaliai, kaipo
Vertelgų bendrovė, Vertelgų
jog Lietuva yra statoma tau kiau patalpinti tame pat laik
stropus ir pažangus vyras.
butas (Chamber o f Conunertinės autonomijos pagrindais raštyj. Vienlaik p. Vileišis jam
Nereikia čia aiškinti, kad te ir kad gyventojams žydams įdavė Žydų Reikalų Ministerio
ce) vadinama, . iškreščiuoja
žmones, pajiegiančius sujungti įsitikinimo mes esame demo duodama galimybės politiniai D-ro M. Soloveičiko laišką
gilų vertelgystės supratimą su kratų partijos salininkai. Nes organizųoties kaipo tautai ir Čikagos žydams, kuriame jis
plačiu žmonijos budo pažini republikonai perdideli aris'io- laisvai plėtoti savo tautinę siunčia karštą Lietuvos žydų
mu ir turinčių žmonėse užsi- kratai. Demokratai tuo tarpu kultūrą.
pasveikinimą Amerikos bro
tikėjimą. Vedėjo darbo srity labjaus praščiokesiiiir labjaus
Veik vienu laiku su minėta liams ir reiškia vilties, kad
palankesni
darbininkams.
Mes
n Eltos''
je gali būti svarbu paskolos
žinia
kasdieninis Lietuvos laisvės paskola ras
esame
darbininkai.
Gub.
Cox
skyrių bei užsitikėjimo biurą
Londono žydų korespondenci pas juos karštą atbalsį. Tame
pakilęs
iš
darbininkų.
įvykinti. Vadovaujant ukėsų
jos Biuras pranešė iš Naujor- pat N-ryj laikraštis duoda
reikaluose, gal prireikti page ,Bet lygiai mes gerbiame ir ko, kad Amerikos žydų tarpe Lietuvos Misijos Amerikoj
rinti miesto valdymosi būdą, republikonų partiją ir tos par uoliai varoma agitacija Lietu narių^ p. J. Vileišio, kum J.
gaJ prisieiti patarpininkauti tijos kandidatą. Nes ir ta par vos naudai. Taip, pavyzdžiui, Žiliaus ir majoro P. Žadeikio
darbo nesusipratimuose, sut tija daug gera yra davusi ša Filadelfijos žydai pastaruoju atvaizdus ir kartu su,p. D-ro
varkyti pinigines ineigas už liai ir yra turėjusi daug gar laiku paskelbė
atsišaukimą N. Soloveičiko laišku deda jo
vedimui reikalingų namų, ar bingų vyrų.
kuris buvo praplatintas visose faksimilę ir antįipauda^ •
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DR. J. SHINGLMAN

9

DR. D. KASPUTIS

Be tosios bendros Amerikos
žydų akcijos Lietuvos valsty
binio gyvenimo
atstatymo
naudai, pastaruoju laiku ryš
kiai matomas vis didesnis Lie
tuvos žydų išeivių susidomė
jimas Lietuvos žydais abelnai,
o ypač savo giminėmis. Taip,
s\ m. vasario mėnesį Naujorke įsikūrė "Baltic Lithuanian
Relief
Committee, M
kuris
jungs visus Lietuvos žydų iš
eivius Amerikoje. Tojo Komi
teto tikslu yra rinkti didelį
pašelpos fondą, kuris butų su-.
vartotas atstatymui sugriau
to del karo Lietuvos žydų gy
venimo. Be to,jis stengsis palengvinti Lietuvos žydų išei
viams pinigų persiuntimą iš
Amerikos savo giminėms į
Lietuvą. " L i t h . Rel. Com."
jau turi nuolatinius ryšius su
Žydų Reikalų Ministerija ir
Žydų Tautos Taryba Lietuvo
je, ir tokiu būdu pasisekė tru
mpu laiku persiųsti žymias pi
nigų sumas nuo Amerikos, žy
dų savo giminėms į Lietuvą.
Komitetui prašant Žydų Tau
tos Taryba jam telegrafu nu
siuntė smulkių neokupuotas
Lietuvos miestų ir miestelių
sąrašą , idant pinigai siunčia
mieji Lietuvos piliečiams, ne
būtų pasiųsti į lenkų bankus.

Lietuvos žydų išeiviai Ame
rikoje, kurie del caro varžy
mų turėjo apleisti savo na
mus, jaučiasi tvirtai suristais
su savo ten likusiais broliais
o taip pat su jauna demokratingąja Lietuva.
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Dr. C. Z Vezelis
LIETI V~Lb DElfTIHTAb
Valandos: suo 8 ryto iki 9 vak.
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare
4712
SO, A6HLAISD A V E J i t E
arti 47-toa Gatvės

.

.

'

**• • • » » » » • • m i

KITA SANATORIJA SEĘ
GANTIEMS KAREIVIAMS.
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J.P.WAITCHES
Sulig chirurgo Hugh S. Cumining pranešimo, puiki sana
torija Fort Bayard, New Mexico, lig šiol prigulinti armijai,
tapo perduota Su v. Valstijų
Viešos Sveikatos Biurui, ir ne
užilgo bus gatava gydymui
paliuosuotų, apnegalėdintų ka
reivių. Sanatorija puikiai pas
tatyta netoli Silver City, pa
rankiai prieinama (Santa F e
golžkeliu). Oras kogeriausias.
Dabar Viešos Sveikatos Biu
ras turės vietos 1,000 ligonių

ATTORNEY AT LAW
LIETUVIS

ADVOKATAS

4Bi* A WOOD STKSBT
7M VV. 18th STKKKT
CHICAGO.
McKlmler; U M
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"Jewish Morning J o u r n a l '
15, 1920 m., 10-3 pranešimų iš
New Yorko, dideliame mitin
ge, minėto Komiteto sušauk
tame, nutarta, siųsti delegatus
aplankyti kiekvieną Lietuvos
miestą ir nueatelį, perduoti pi
nigus ir laiškus, surasti visas
—'
'
.
. t •
ieškomąsias gimines ir nu
statyti nfcolatinį susinešimą'su
PIBKITS
tenykičįfniis įkurtomis bend
LIETUVOS P A 6 K 0 L 0 S
rovėmis,' kad joj gialėtų atlik
BOlHJg
ti pai«lpo» dari*.
aa^«^^6vtav««^v66%6a%A X
1

"j, .-,,.'.
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2*. P. P. ZALLTS
10801

Lietuvi* Denn'stas

So. MjchJgan, Avenue
m.
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OR. S. NAIKUS
LUgruvis
GYDYTOJAS IR GBTBURGAS
Oflaaa Ir 0 / v « o l m e

sergantiems plaučių džiova.
Demig sanatorija bus varto
jama tik žiemos metu.
Šitoje Fort Bayard sanato
rijoje Sveikatos Biuras gydys
tik vaikščiojamą plaučių džio
vą. Ligoniai bus priimti vientik po atsargaus tėmijimo ki
tur. Sveikatos Biuras nenori
vežti ligonius toli nuo 'savų
namų, nes patyrimas rodo,
jog jokis perkėlimas tankiai
turi neprielankias pasekmes.
Del tos priežasties ligoniai bus
daugiausia iš Su v. Valstijų
vidurinės ir pietvakarinės da
lies.
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8262 So. Halsted Str.
Ant Viršaus Univessal State Bank:
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo
2 iki 4 po platu: nuo 7 iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 2.
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PASPORTŲ BLAŠKAS
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LVaAL
Balde Consultation Bureau, Ine,
66 So. Dearhorn St. Ohicagx>.
Room 206
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KATALIKŲ DARBUOTĖ KORESPONDENCIJA Iš
CHICAGOS APIELINKĖJE.
LIETUVOS.

Nemunp" akcijų per Lįetu- m m » » • mm • • » » > > « • • > • Jm m m mm
Į vos Atstatymo Be»droyę, kuri
, '
yra tikriausia mūsų pagelbiPaklausyk Lietuvos Bals?. ninkė ir atstatytoja mūsų pra Keturiuose aktuose scenos"
monės ''.
veikalėlis.
(Pabaiga)
CICERO. ILL.
Gi našlaičiai, kurių tėvai y(Suvėlinta)
Lietuva jau atsistatydinti
Atsiliepkite, broliai *ir sese
ra mirę ir netur už kų nusi
Ši organizacija pripažįstu
Pagrasė
pradėjo.
Lietuvos
Steigiama
J a u kad veikia cieerieeiai pirkti drabužių, gali kreiptis
Rinkimuose
į
Steigiamąjį
rys
į
šį
balsų
ir
prisidėkite
Lietuvos valdžių teisėta, remia
Vystanti Sakelė
sis Seimas susirinko, kad pa prie akcijinė^ Bendrovės "Ne
[katalikai, tai veikia.
Seimų
visi
piliečiai
uoliai
da
t a i p g i šiuo adresu: 41 Provi- visus jos žygius i r nemažiau
Kaina 15c.
Nevienas gal paklaus, iš dence st.
lyvavo. Y r a vietų, kur daly teikus šaliai pamatinius įsta munas," inkorporuotos Lietu
| už kitas organizacijos gerbia
vavo visi žmonės, vadinas tus. Žmonės, matydami, kad voje. Mes Amerikos Lietuviai,
f kur jie ima tiek pajiegų ir
Veikalėlis . nepecdidelis,
Labdarybės draugija susi jos Finansinę Misijų Ameriko
100%. ^Daugely vietų dalyva Lietuvos priešų ginklai iš ran^j stoję.
energijos viešajam darbui f
lengvas sulošti, gražaus ir
rinkimus laiko du sykiu mė je ant kiek ji paskirtų jai dar
kų
iškrito,
pradėjo
ramiai
d
a
vo 90-95%, kad kur butų da
rimto turinio.
Labai
lengvas
atsakymas.
Paklausyk Lietuvos balso.
nesyje pobažnytinėje svetai bų dirba, bet per sergsti tų Mi
rbų
dirbti.
lyvavę mažiau kaip 68% ne
Norėdami gauti AdrePrie "Nemuno" Bendrovėm
Priežodis sako: " K u r vieny
nėje. Kiekvienas, kursai noiu sijų, kuomet ji nori užsiimti
Su rusais jau taikosi, len tuojaus pa varyme darbų pir j smokite:
bė, ten i r galybė.'' Vienybė prisidėti prie šios draugijos, darbu, jai neprideriančiu, šiai teko girdėti. Tuo tarpu, kai
myn.
cicerieeių katalikų tarpe žydi gali ateil" susirinkimau ir įsi šaliai neprielankiu ir mūsų tau užrubežiuos skaitoma pavytai kai ieško Taikos.
• "DEAUGAS" PUBL. 0 0
Pirmuoju Lietuvos žmonių
Iš to mums bu*> didelė nau 1800 W. 46th Str.
pilnoje to žodžio prasmėje. rašyti. Visi nariai ir narės rū tai kenksmingu. Tuo reikalu siais rinkimus, jei dalyvauja
Cieerieeiai a r tik ne stipriau pinasi suvargusiomis šeimy išnešta ir vienbalsiai priimta kame nors 60% rinkikų. Va darbu yra įsteigti Lieuvoje da. Būdami "Nemuno" fab
Chica&o, DL
_
fabrikus, kad apdirbinėti e- riko šėrų savininkais .— dalin
sia y r a susiorganizavę į L. K. nomis ir našlaičiais, neteku rezoliucija kreipianti Liet. Fi dinas, šiuo atveju įaetuva pra
lenkė Europa.
I sama šalyje žalių medžiagų. simės pelnu, žinosime, kaip } { » • » ^ • m m m
K. Federacijos 12 skyrių. Apie siais tėvų.
nansinės Misijos domę į jos
Amerikos Lietuviai, kurie y- fabrikas eina.
10 metų atgalCieero atrodė lig
* ~
Žmonės
eįdami
j
rinkinius
norų
kontroliuoti
lietuvių
ben
Labdarybės draugija tik ir
ra prisidėję prie Lietuvos At
socijalistų kolonija. Šiandien
Vienas šėras kaštuoja $40.
pasišventus tam, kad šelpti droves, firmas ir labdarybės buvo jau nusistatę už kų bal statymo Bendrovės, visi daly
Ciceroje socijalistų rodos vi
00.
suosiu. Nieko ir agitacijos nekiekvienų, kuris prie jos įstaiga.
vauja tame darbe, nes Lietu
sai nėra, nes juos nustelbė ka
Tuojaus rašykite į Lietu
3107 So. Morg&fc otreet
Amerikos ,Lietuvių Rymo bepagelbėjo. Iii ūkimų dienose
šauksis. Trumpu laiku žada
vos
Atstatymo
Bendrovė
vi
CHIOAGO, KLLEMOIB
talikų darbuotė. Jeigu ir ran
agitacijų
nebu
vos Atstatymo Bendrovę, nes
ma jau ir namas pirkti naš Katalikų Federacijos Apskri didelių
Telefoną* Yard* &©*•
sur fabrikų steigime darbuo
dasi keletas, tai ir tie tuno ko
•alandoa: - 8 lkl 11 U ryto;
laičiams ir seneliams, kad netis Chicagoje, išklausęs pra vo. Tiktai prie plakatų a r at jasi. Aliejaus dirbtuvė Kau jai yra pavesta pardavinėti
kiame kamputyje. Eina gatve
I i po pietų lkl « rak Nedalo
vargtų jie kitataučių prieglau nešimų apie Lietuvos Misijos sišaukimų, susirinkę didesni ne jau nuo Kovo mėnesio 1-os šėrus Amerikoje. .
mi* nuo 6 lkt 8 ral. vakar*.
nuleistomis žemyn nosimis lig
būriai,
ginčijosi
tarpusavy.
Kreipkitės
šiuo
adresu:
aplinkraštį,
paliečiantį
lietu
«~
dose.
dienos
dirba.
katalikų pėdas
skaitydami.
vių bendroves, firmas ir lab
Daugumas buvo tokios nuo
LITHUANIAN DEVELOP- Telephone: Yarda 6492
Pastaruoju
laiku
dr-jos
Praeitais metais gegužės 1 die
"Nemuną*,"
tai Iras did
daringų veikimų, priėjo prie monės, kad mūsų kaimiečiui
MENT CORPORATION,
nų surengtose bolševikų pra darbuotė du syk padidėjo. minties, kad: *
žiausias fabrikas Lietuvoje ir
ir darbininkui
partingumas
Nem York,
kalbose Montvidui nepavyko, Turime jau ir įstatus, ku
tuojaus pradės dirbti. Prie jo 294—8th Ave.,
a) naudinga y r a Misijai ir nerupi. Bet matyt taip minti
N Y
o šiuosmet d a r labiau. Dabar riuos sutaisė mūsų dvasios va
įsteigimo daugiausia y r a pri
jantys
nelabai
buvo
su
sodie
(Apgarsinimas >.
Lietuvai rinkti žinias apie
Ciceros socijalistai-bolševikai dovas kun. J . J . Jakaitis.
sidėjus
Lietuvos
Atstatymo
«
pramonę, pirklybų ir labdary čiais a r darbininkais susipa
nė svetainės negauna savo
Bendrovė.
Turiu pažymėti dar, kadbę, ir kad visi lietuviai nesi žinę.
ANT PARDAVIMO
Turin patyrimą
" r o j ų " žadančioms prakal šios draugijos nariai labdariai
"Nemuno" fabrikų įsteigė
moterių
ligose; rū
gailėtų tų žinių Misijai su
Man
pačiam
asmeniškai
ir
bonis. J e i i r gauna kokia tam visi y r a blaivininkai, ir geri
akcijinė Bendrovė. Tos Bend
pestingai
prižiū
GERA PROGA.
teikti,
iš laikraščių teko patirti, kad rovės akcijų paėmė Lietuvos Parsiduoda: pekarnė, bučerno, groriu ligonę ir kudlsių skylę, tai toli nuo lietuvių tėvynainiai.
b) kad ištęsimas Misijos "nepartiniai*' beveik neturėjo
sernė Ir gyvenimui namas tirštai apkj laike ligos.
svetimtaučių tarpe.
valdžia, Lietuvos Atstatymo gyventoj vietoj lietuvių ir lenku.
Tai-gi, gerbiamieji, kviečiu valdžios ir kontrolės ant tų
šalininkų. Nors lenkai skleidė Bendrovė ir daug žymių Lie
Priežastis pardavimo
savininkas 1265 So. Halstod St..
Bet kam čia pasakoti apie kiekvienų remti šių prakilnią
Ohipago, VL
įstaigų y r a negeistinas ir pa buk Lietuva tai Lenkijos da
važiuoja Lietuvon. Del platesnių ži
visus socijalistų — bolševikų organizacijų. Suvargusių bro
tuvos žmonių.
nių malonėkite kreiptis šiuo adresu:
vojingas,
lis, bet kiek žinau jie praves
V. J. LATVEMAS.
nepavykimus. Geriaus pasi lių bei sesučių savo kolonijo
Dabar jįe visi atsišaukia į
411 Lincoln Ave.
Rockford. HL
c) kad butų reikalingiau ir .'J, o gal tik ir 2 atstovu. Bet
džiaugti katalikų darbuote.
Amerikos Lietuvius, kad ir
je nemaža turime. Tik daugiau naudingiau pirma
įvykinti kur dės akis mūsų amerikie
Praeitais metais A. L. R. K. darbo ir pasišventimo, o visi
Praktikuoja 18 metai
amerikiečiai paimtų "Nemu
ANT PARDAVIMO
\
Ofisas
3148 So. Morgan St.
Lietuvos
Laisvės
Paskolų
iki
čiai socijalistai. J u g jie sakė, no" Bendrovės akcijų.
2 augščių mūrinis namas 4 flatų su
Federacijos 12 skyrius nutarė jie bus sušelpti.
Kertė
12-ro
St,
Chicago. BL
dviem krautuvėm, aų kambariais už
penkių
milijonų
dolierių
ir
iš
kad
Lietuva
tai
ne
darbo
-žmo
SPECIJALI6TAS
įrengti milžiniškų piknikų, kurį
P. Mankus, pirm.
Viena akcija kaštuoja $40. pakalyj moderniškas. Parsiduods už Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
gauti
Lietuvos
neprigulmybės
labai prieinama kaina.
nių y r a valdoma, bet ponų.
pasižadėjo remti visų dr-jų at
00, bet vieira ypata gali pirk
niškų ligų.
1737-39 W. 51 Str.
pripažinimų iš Suvienytų Val
OFISO
VALANDOS:
Nuo 10 ryto f
stovai, reiškia visos dr-jos.
CUSTER, MICH.
Dabar pamatys, kad mūsų ti (nemažiau, kap penkias ak Savininkas,
iki
3
po
pietų,
nuo
6
iki 8 valan
1733 W . 5 1 Str.
stijų valdžios.
Piknikas nutarta įrengti ne
da vakare.
pilietis aiškiai žino kas yra jo cijas — už $200.00. AkcijininNedėliomis nuo 9 iki 2 po piet
kėlioje, rugpjūčio 1 dienų,
Sitan susirinkiman atsilankė draugas, o kae jo priešas. Ir kai gaus dividendus ir dalin
Custerio lietuvių ūkininkų
ANT PARDAVIMO.
Telefonas Tards (87
1920 m. Šiandien visos Ciceros kolonija nuolatos auga. Dau ir kun. P r . Serafinas, plačiai taip mažai kns balsavo už sis visu pelnu. Akcijos ar Lie 1 akras žemės ir 5 kambarių namas,
guzas ir kiti moderniš
katalikiškos draugijos ir kuo gelis svetimtaučių pardavinė žinomas darbuotojas. Atstovai buržuazines partijas: " S a n t a  tuvoje arba Amerikoje pirk maudyklės,
ki įtaisymai, garadžius ir mažas so
das.
Arti šv. Kazimiero Kapinių.
pos, susivienijusios į Federaci ja savo ukes i r kraustosi kur paprašė jo paaiškinti, kaip r ų " " P a ž a n g ų " a r "Žemdir tos—turi lygias tiesas.
Parsiduos a a t išmokėjimo.
jų, rengiasi, smarkiai rengiasi, kitur, o lietuviai j a s perka ir yra su 250 įžangos ženkleliais, b i u s " . Dar Pažanga su Žem
.#. S. HOVLAND,
Atsišaukime iš Lietuvos sa
' l l l U i & Mt. Greemvood.
kad piknikas pavyktų taip, apsigyvena.
kada buvo pasitikimas Liet. dirbiais rodos praves po vie koma,: **Vientaučiai! J ų s rū
Perkėlė savo ofisą po num.
Finansinės Misijos. Krikščio nų atstovę, bet Santara tai pinotės savo tėvynės labu per
kaip pavyko Šv. Antano pa
PARSIDUODA
Birželio mėnesį lietuviai čia
4729 S. Ashland Avenue
nių demokratų priešai skel " n u s m u k o . " Žemaičių 10 val visų savo gyvenimų, šiandie labai pigiai 2 lubų augščio medinis
rapijos, nes visas pelnas ski
nupirko daug i r gerų ūkių su
Specialistas džiovų, moterų ir vy
3 pagyv. 2 po 4 kambarius
bia ir skleidžia- paskalas, kad sčių, tai gauta šiokie daviniai Jums tuolabjau Lietuvos rei 1namas,
riamas parapijos naudai. An
pagyv. 7 kambariai, randos 465.00
rų ii«U.
visais gyvuliais ir javais. Ge
nė ženklelių nė pinigų už L. krikšč. dvm. 14,700 balsų, kalai turi rūpėti. Svetimtau j metus. Prekė tik $2,500.00 prie
tai Šv. Antano dr-ja duoda
riausių ukę iš 160 akerių pa
Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo
Savininkas ant 2ro floro.
juos komisijai nesugražinta. Pažanga ir Žemdjrb. 442, 4-rių
visus darbininkus, Nek. Pra
I
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30
čiai nori paimti į savo rankas 3434 So. Union Ave,
čiame Custeryj nusipirko p.
vakare.
Nedėliomis 10 iki 1.
Kun. Serafinas paaiškino kas rųšių' socijalistai 137,14, Santa
sidėjimo 8v. M. Panos Mer
vi.^ų
pirklybą,
Lietuvoje
ir
Lie
Juozas Lai skonis iš Cicero,
Telefonas Drexel 2880
PARS1JDUODA
gaičių, Apašt. Maldos, Visų 111. J i s j a u apsigyveno a m ir kaip buvo su tais ženkle ra 143, Nepartiniai 146 ir žy tuvos pramonę. Mes ginamės
Grosernė
ir Saldainių
Krautuvė,
Šv., Sal. Šird. V. Jėzaus, Mot. jgs, džiaugiasi ir dėkoja Sv. liais. Štai apskričio išnešta dai 2,713. Tuo tarpu tie vals įtiek galėdami. Vienok niusrj randasi geroj lietuvių apgyvento j
greitai:
Dievo Sop., Vyčių 11 kuopa ir Antano draugijai už gerus pa rezoliucija tame reikale pati čiai skaitės socijalistų lizdais. oajiegos, ypač piniginės y r a vietoj. Atsišaukite
3246 S. Kmerald Ave.
kitos visos draugijos
duoda tarimus. Gryno pelno šiuos už save kalba:
Siauli ų-Panevėžio
apygar menkos.
darbininkų ir labai maloniai met tiksi padaryti 5,000 dol.,
A. Liet. R. Kat. Federaci
BARGENAS
Tat Jųs Broliai amerikiečiai
doj : L. Kr. Dera. i r Darbo Fe
parsiduoda mūrinis namas pigiai ant
atsineša prie pikniko!
nes pasėtiejf javai labai gra jos Chicagos Apskritis, iš deracija 85,281 bal., Soc. stokite prie mūsų į pagelbų! kampo,
ADVOKATAS
gražioj vietoj. Elektra, v a 
klausęs p. St. Jucevičiaus ir
Tokiame piknike, supranta žiai atrodo.
nos,
telefonas
ir
garadžius
del
2
au
Mes
tveriame
Bendrovę
Ofisas
Didmiesty j :
liaud. dem. ir kiti socijalistai
tomobilių.
Tas
namas
atneša
gerą
kun. P r . Serafino kalbų ran
ma, bus įvairiausių žaidimų,
29 South La Salle Street
Ūkininkas
K. Daunoras
gavo 61,562 b., žydai 8,162, Pa "Nemunas." Tai bus didžiau pelną. Kainuoja tiktai 18,000.00 vi
da,
kad
kun.
Serafinas
įžan
Kambaris 124
lenktynių, dainų ir kitų čia džiaugiasi sulaukęs tokio kai
(
sų pinigų nereikia įnešti, galimjcHpa
imaTį
žanga 3,000, lenkai 4,000. šias fabrikas Lietuvoje. Deda laukti.
TeL
Gentimi tSfO
neįvardintų įvairumų.
Tarp myno, nes, kiek teko patirti, gos ženklų pasitikimui Lietu
me
visas
pastangastuojaus
iš
Ateikite ypatiškai pamatyti
Kauno apygardoj kr. dem. pra
vos Finansinės Misijos, Chi
visokių įvairumų eina dova
6001
So. Honore Str. \ Chicago, III.
reikalingus Te/. Prospcct
p. Laiškonis y r a susipratęs
ves 10 atstovų, kiti visi so dirbinėti labai
• Vakarais, 812 W. 33 S t
1424.
cagoje, pardavinėti nepaėmė.
noms aukso laikrodėlis $25.00
lietuvis i r pasižymėjęs auko
či j ai., žydai, vokiečiai ir lenkai žemdirbystei ir geležinkeliams
TeL Tards 4681
Atrado, kad bendras Liet. Finvertės arba $25.00 auksu.
PaieŠkau ArtT^
yiTi~~. „.,,»$-,., i
padargus.
antrų 10.
mis Bažnyčios ir tėvynės rei
4
iš
Kauno
įvJjbca,
Alol.;
aid.^vo pa
Misijos
pasitikimui
komisijos
(Laikrodėlį aukojo gerb. viet.
vieto, parapijos Suvainiškiu, kaimo
Stokite
ir
Jus-amerikiečiai
*^^
kalams.
Taigi, broliai amerikiečiai,
susirinkimas įgaliojo kun. Se
klebonas kun. II. J . Vaičiū
Miliūnų. Kas žino apie jj ar jis pats,
Linksma butų, kad ir dau rafinų pakviesti L. Vyčių Chi neklausykite įvairių agitato mūsų pradėtan darban. Visi, meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
nas).(
KAZ. TAUTEBIS,
giau Custer'in atvažiuotų lie cagos apskričio chorų ir už pa rių! Lietuva ne ponų šalis, mes, dirbdatni išvieo laimėsi
įžangos
ženklelius visos
250 Patapske Str.
JGZJuiZr^iL'ZL&f**
tuvių ir įsigytų geras ukes. tarnavimų chorui duoti 250 ti- bet darbo žmonių. Nors dabar me tikriausių kovų. Pirkite
Westport. Mil.
dr-jos ir kuopos su mielu noru
Po vaisiui neužmirfik, kad reriavHv. Antano ūkininkų dr j a vi kietų. J i s ir įteikė tuos tikie- laikinojoj valdžioj y r a trūki
pardavinėja. J i e y r a nebran
slas raistas tavo akilriul yra EATONIC.
Prašalina visus nesmafumM
DAINA.
gus- Pikniko dienoje prie siems' visakame kuogeriausia tus choro vedėjui, p. A. Pomų ir spragų, bet tuos tru
suvirškinimo,
o tas raiškia, kad raldaržo vartų bus brangesni. patarnauja. Visokie agentai ciui. Federacijos Apskritis iš kumus i r spragas prašalins
kia pamėginti viena.
Parduodama
Puikus
upelis
Kamaika
iš
vakaru
į
rytus
teka,
Jaiškais
ir
vaikščiodami
po
na
greit
susirinkęs
Steigiamasis
reiškia
nusistebėjimų
ir
pasi
pat,
vlana
aptiekonum.
Todėl patartina visiems išTen mūsų Broliai ir Seselės Lietuviškai šneka
mus perša žmonėms "geriau piktinimų išgirdęs užmetimus, Seimas.
anksto nusipirkti.
Iš vakaru į rytus bėga
s
i
a
s
"
ukes.
Tokiems
agentams
daromus
kun.
P
r
.
Serafinui
0, mus broluka veda žirgą bėra,
Tvarkant
Lietuvų
kri
Piknikas bus Bergmans dar
niekas
neturėtų
tikėti,
nes
sąryšyje
su
įžangos
ženkleliais.
Ten vokiečiai tris metus apkasus kasė
kščionybės, demokratybės i r
že, Riverside, 111. Prasidės
Mūsų broliu tėvelių klojunusj anas nunešė,
daug buvo ir y r a atsitikimų,
lygybės dėsniais* bus Lietuvo
10:00 vai. ryte.
Tada vokiečiai kanuoieii sprogdino
'
SELF-ADJUSTING
kad
žmogus
nusipirkęs
iš
aSveikų
minčių
žmonės
pa
je malonu ir jauku gyventi.
Koresp. J , Šliogeris.
Mūsų tėvelius brolius seseles vargino,
gento ukę dideliai paskui gai klausys šio balso ir netik neTen Lietuvių daugybę badu numarino
Vaidila.
Bet Upes Ivamaikos nesunaikino,
*
WORCESTER, MASS.
lisi, bet jau būva po laikui. skleis tos paskalos, bet su
Unelis Kamaika pavasdrij banguoja,
Tokie agentai, daugiausia, yra draus ir kitus nuo platinimo to
Tegul Lenku galvočiai rokuoja,
Visų domei.
pelnagaudžiai. Jiems rupi H* šmeižto. 0 kas tų šmeižtų sk sumanyta. Bet kitiems me
Kad ten Lietuviai seneliai dejuoja,
tams
paiimti
daržas
dar
nėra
žmogaus
laimė,
bet
sava
ki
O lietuvaitės jaunos mergaitės Lietuviškai dainuoja
Gerbiamoji Worcesterio lie
leis; pasirodys kokia jo y r a
vėlu.
Atsiminkim broliai, seseles Kunigą Juozapas Mironą
tuvių visuomene! Visi žinote, šenė. Norintiems pirkti ukę dora.
Kad sulietuvino mūsų salį vargšą ir ponai,
x
Po to susirinkimas tapo už
fcad nelabai senai mūsų kolo visados patariu kreiptis į
Vienas iš atstovų užsiminė,
Su
puiku
vargonininku
L.
Bieliniu
nijoje susitvėrė ^-Labdarybės Sv. Antano dr-ją.
Del Lenku poneliu kaip įdiegiu dagilu
ar nereiktų įrengti dienraščiui darytas. Maldą atkalbėjo dva
sios
vadovas,
kun.
F
.
Kudir
Liepos 11 d. Šv. Aruauo " D r a u g u i " piknikų, Tuojau*
draugija, po globa Motinos
Ant kranto Kamaikos puiki bažnyčia ten pastatyta,
ifųsų teveliu brolių aeseliu Adutiiki parapija pavadinta,
"
Pr.
Sopulingos, ir pasekmingai dr-ja rengia didelį piknikų ant tapo nutarta, kad reikia pik ka.
Aut Kamaikos geležinis tiltas Udutiškiu pastatytas,
eina prie savo tikslo. Kadan apvalainio ežero kranto. Vrsi nikų įrengti. Tam tikslui išrin
N°9 I S O N9I5
Puikus vieškelis į Švenčionis pastatytas,
5
gi d a r ji y r a jauna, silpnutė, ūkininkai kviečiami į tų pik ko komisijų iš trijų asmenų:
Ant kranto Kamaikos garsus Linkoniu kaimas ten pastatyt*
Puikus darželiai jaunu mergaičių žoliniais apsodinta,
todėl kiekvienas VVoreesterio nikų, nes apart kitko bus į- kun. P r . Serafino, Iz. Ilekio ir
Jeigu tavo krautuvininkas
Iš Linkoniu kaimo randas žmonių mažai mokytu
neturi, pri&iusk piningus
lietuvis bei lietuvaitė privalo žymųs kalbėtojai, kurie buvo Bern. Nenartonio. I r jei iki
Tik provizorius da vargoninkų.
ir miera o *>«*> pra£iosiq»e
jų paremti: kas auka, kas dar Lietuvoje pasaulinio karo me įrengimo pikniko toksai ūpas,
viena išmėginimui. Pastos
Kamaika upelis per plačias pievas bėga,
^J#
iešoh
apmokamos.
Į tanisus miškus ten aur(ieda,
bu, kas drabužiais. Apdėvėtus tu. Taigi išgirsime daug įndo- kaip prie tarimo, užsitęs, tai,
VARSAVTNGSSTAMPS
Dainuokim broliai seseles dainele apie upeli Kamaika,
arba liekamus drabužius pra mių žinių. Be to bus žaidimai, drąsiai galima sakyti, kad pi
ISSUED BY THE
Kad išnaikinti Lenku valdonai kaip prasta malka.
UNITĖB STATES
šau nešti svetainėn po num.' lenktynės ir t. t.
knikas pavyks. Tik visas nėge
COVE1UCMENT
Kazimieras Vaiciekėnas,
t
41 Providencs st.
Vienas i i Ousterio ūkininkų. rūmas, kad perv«lai šį meti
G#guž& 1920.
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K e t v i r t a d i e n i s , liepos 8 1920
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CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.
Ketvirtadienis, liepos 8d.,
Šv. Elzbieta, Poatug. k a r a i .
v
Penktadienis, liepos 9 d.,
Šv. Veronika Jul.
DUOKITE ANGLIŲ IR NUS<
TATYKITE KAINĄ.
Taip šaukia apartamentiniu
namų savininkai.
Illinois valstijos anglekasyklų vedėjai y r a Washingtone. J i e tenai darbuojasi su
tikslu gauti daugiau geležin
kelių vagonų iškasamoms an
glims.
T u o tarpu čia namie apar
tamentiniu namų
savininkai
šaukiasi anglių. Nes netruks
praeiti vasara. Ateis ruduo
ir žiema ir namai pasiliks be
apšildymo. Bus didelių nuos
tolių.
Namu savininkai šiandie eina prieš " p u b l i c u t i l i t i e s " ko
misiją. Pareikalaus pagelbos.
Pasakojama, j o g kiek pas
kiau anglių busią užtektinai.
Bet prisieisią mokėti augštas
kainas. Namų savininkai tad
nori, k a d tos komisijos pas
tangomis butų n u s t a t y t a ang
lims maximum kaina. K i t a i p

ADVOKATAS SKUNDŽIA
*
TEISĖJĄ.
Reikalauja $10,000 atlyginimo
A d v o k a t a s I r v i n g G. Zazove nuėjo teisman. J i s buvo pa
šauktas pasiteisinti už pergreitą važiavimą automobiliu.
Teisme bailifas (kaipir vir
šila) pareikalavo, k a d advo
k a t a s eitu sėsties sale kitų
kaltinamų žmonių,
pašauktų
teisman.
A d v o k a t a s nepaklausė. Bai
lifas už t a i j a m pagrūmojo.
Advokatas pareiškė, k a d tegu
bailifas nurimsta, nes kitaip
jam nosin užvažiuosiąs.
Bailifas tuo jaus pasiskundė
teisėjui NeVeomer. Šitas ad
vokatą nubaudė $5 pabaudos.
Už t a i advokatas Zazove pa
t r a u k i a teisman teisėją i r b a i lifą. Reikalauja $10,000 atly
ginimo.
SU DANTIMIS
JO

PAVARTO

TELEFONĄ.

Suimta trys plėšikai.

Keli plėšikai
geležinkelio
'kieme, ties Nortb F r a n k l i n
gat. ir West Austin ave., už
g i t u r ė s p a k i l t i b a i s u s i š n a u - puolė prekinių vagonų sargg.
Micbael McCue, surišo ir už
dojimas.
.* Illinoiso kasyklose labai ma d a i s ofisan. (Ii patys pradėjo
iškraustyti iš vagonų prekes
žai iškasama anglių del sto
ir lioduoti į automobilius.
kos vagonų. Bet ir toji ma
S u r i š t a s i s sargas prišliaužė
ža kiekybė gelėiįnkeliais neprie telefono, su dantimis nu
išvežiojama.
\
Cliieagoje vandens
pu lu kėlė klausukn i r pranešė kuo.
poms anglių ištekliaus užten veikiaus pasiųsti policiją nuka vos kelioms dienoms. Ne rodomon vieton.
Nupyškėjo
East Cbicagos
žinia k a s bus toliaus. Žmonės
raginami mažai vartoti van ave. nuovados policija. P o
smarkaus apsišaudymo suėmė
dens.
tris plėšikus. K i t i pabėgo.
SUAREŠTUOTA DU MO
Suimti y r a : Howard Wes*
KESČIŲ RINKĖJO AGENTU ton, 3852 So. California ave.,
(Jeorge Ross, 2019 West RooKaltinama u i papirkimus
sevelt road; i r J o h n Mathison,
parduodant svaigalus.
2642 West 38 g a t .
Chieagoje suareštuotu du
federalio
mokesčių
rinkėjo
(kolektoriaus) Mager agentu,
k ū n ų pastangomis iš svaiga
lų sandelių parduota tūkstan
čiai galionų degtinės vaisti
nėms i r salkmams. Abudu im
davę papirkimus už savo tą
pasidarbavimą
saliunininkų
naudai.
- Mokesčių rinkėjas
Mager
praneša, j o g nuo vasario 1
dienos iš jo departamento pra
šalinta n e t 90 agentų už įvairius nusižengimus.
APDEGĖ DU GAISRININ
KU IR VIENAS DARBI
NINKAS.
Buvo pakilęs smarkus gais
ras Fraetion Lubrieating Oil
Co. įstaigose, Highlcnd ave.
ir Lexington g a t . Kol užge
sinta, liepsnos padarė $30,000
nuostolių.
Gaisro motu n u o degančio
aliejaus smarkiai apsvilo du
gaisrininku ir vienas tos kom
panijos darbininkas.

MAŽAI NUOSTOLIŲ PADĄ
RYTA LIEPOS 4.
Nepriklausomybės
dienos
paminėjime kitais metais pa
sitaikydavo mieste d a u g gais
rų, pakilusių nuo visokių priemoninių ugnių. Būdavo pada
romi dideli nuostoliai.
Šįmet to nebuvo. Liepos 4d.
paminėta protingai. Buvo pa
kilę keletas gaisrų. Bet Nuos
toliai visai- maži.
Trukšmingiausia liepos 4
diena buvo paminima Ciceroje. Tenai be jokio sudraudimo
buvo pardavinėjamos priemomoninės ugnys (fejerverkai—
fireworks).

HS
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tos Vienuolyno koplyčioje už iiiiiiiiiiiniiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiif iiiiitiiififftiiiftiiiiiiiiiiniifliiH«iiiiiiifititiiitiftiiiifiiiiiiiiitiitiui
visas gyvas i r mirusias n a r e s .
5. g a u t a projektas ženkle
lio.
Delegatės
jį p r i ė m ė ,
bet galutinas d a r b a s paliktas
^ PROTOKOLAS.
apskričio susirinkimui.
6. k a d vieną k a r t ą metuose
ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DRAUGI butų laikomos Mišios Šventos
JOS PIRMO SEIMO.
už g a r b ė s i r amžinus narius.
N e a t s i r a d u s daugiau įneši
Buvusio Chicago, 111. B i r ž e  mų a n t stalo, duota įnešimas
rinkti valdybą. Gerb. p . A.
lio 13, 1920.
Nausėdienėj v a r d a n draugijos,
p r a š ė gerb. kun. P . Bučio, k a d
(Pabaiga).
jis i r a n t kitų metų liktų
Visas to d a r b o veikimas pa
Akademijos Rėmėjų draugijos
(žanga 25c. Ypatai. j
Pradžia 10:00 vai. iš ryto.
liktas valdybai. K a i p t i k gaus
kapelionu. K u n . P . Bučya su
atsakymą iš miesto valdžios,
tiko. P r i i m t a delnų plojimu.
Dar neužmiršome pereitų metų pikniko, o jau vel •Westsaidieeiai gamina lenktines. Bet lektuomet p r a n e š Apskričiui, o
Valdyba išrinkta p e r aklama
tinių šimet bus keletas. Dainų lektinės nė neminime. Viduryje daržo, kaip gaidys, stovės rauApskritys kuopoms.
ciją.
Duota įnešimas p a d a r y t į 10
Pirmininkė p-nia A. Nausėminutų pertrauką.
dienė, I . pagelb. M. Šedienė,
Piknike bus išlošimas siuvamos mašinos ir auksinio laikrodėlio. Bus muzika ir šokiai.
II. pagelb. P . -ftrekąienė, (iš
Sesija II. 3:30 po pietų
3
I
Detroit, Mich.).
4. Gauti leidimą nuo vysku
Visi, tad į Aušros Vartų Parapijos Pikniką. Visi į National Grove (Daržą). Riverside,
Finansų r a s t M. Mikšaitė,
po artimiausiam nedėldienyj
nutarimų rast. M . L. Gurins- = Imkit 22-rus karus iki galui, o paskui La Grange iki daržui.
prieš Šv. Kazimierą parinkti
Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAS. I
kaitė, ižd. viena' iš seserų vie I
™
••
aukų bažnyčiose.
nuolyne, iždo glob. A. Gilienė T I I I I I I I I I I
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiT
5. k a d Centro raštininkė bu ir B. Sląbonienė.
tų viena iš svietiškių, kuri ga
Komisijos n a r ė s r i n k t a p o Prasidėjimo dr-jai, kuri buriu
lėtų susižinoti su skyriais ir
dovanų
vieną iš kiekvieno s k y r i o : B . atsilankė i r nemažn
garsintų nuolatai laikraščiuo"- Tumaitė, E . Nausėdienė, F . atnešė. Galima sakyti, k a d šita
se Akademijos Rėmėjų veiki Šimkienė, K . Klimienė, H . dr-ja B r i g h t o n P a r k e y r a vie
mą. Centro iždininkė, k a d bu Gricaitė.
na iš darbščiausių, š i r d i n g a i
tų viena iš seserų vienuoly
kurie I
P r i e š užbaigsiant seimą, iš ačiū i r darbininkams,
ne, kurią gerb. Motina perParsiduoda " D r a u g o " mūrinis namas. Stovi gero
pildyta 3-čios kuopos įnešimas.
dėtinė paskirs. P r i i m t a ir užje vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti
J . Drulis.
Delegatės 'atidavė
pagarbą
girta.
. %
lieuvių š v . Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra gadraugijos pirmininkei p-niai
6. varyti agitaciją, k a d ga A. Nausėdienei atsistojimu ir
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.
:
vus daugiau garbės narių.
Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
delnų plojimu už darbą i r pa
Šis klausimas diskusuotas g a sišventimą- 'P-nia A. Nausėdie 4-TOS K U O P O S L. V Y Č I A M S .
na plačiai i r įvesta d u nauju
" D R A U G A S " P U B L . CO.
nė padėkojo n a r ė m s už j a i iš
Vinį gerbiamieji ketvirtos kuo
skyrių, būtent g a r b ė s n a r ė , ku
Chicago, 111.
1800 W. 46th Str.
reikštą p a g a r b ą i r pasižadė
pos Vyčiai teiksitės ateiti aštuntą •
rį laike metų įmokės $25.00 ir
jo darbuoties i r šiais metais
dieną liepos (kąt vergo vakare) j
amžina narė, kuri įmokės $100
kiek t i k galės. Duota įnešimas susirinkimą. Bus daug niiujų. in- Ii
a r vienu k a r t u , a r laike 4
seimą uždaryti. Gerb. k u n . P . domių dalykų pranešta. Taigi,
metų. Vienbalsiai priimta.
Bučys atkalbėjo maldą. Sei visi pasistengkit *avo priedermes
o E:
STP/UOJT
mas u ž d a r y t a s 6:00 vai. v a k .atlikti. Bukit.
Praneši jas.
3-čio skyrio
lO* v

IŠCHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONUI).

<n

AUŠROS V A R T Ų PARAPIJOS

I
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PRANEŠIMAS.

A. Nausėdienė, seimo pirm.
M. L. Gurinskaitė, I. rast.
M Mikšaitė, n . raSt.

Kad
Centro
pirmininkė
gerb. p-nia A. Nausėdienė li
ktų pirmininkė ir a n t kitų me
tų i r už jos pasišventimą i r
KLAIDOS P A T A I S Y M A S /
darbą butų iSreikšta pagarba,,
delegačių atsistojimu i r ran
i
p
kų plojimu. Vienbalsiai priim U ž p r a e i t a m ' D r a u g o ' nume
ryj Centro rast., Gerb. Seseta.
ries Margarietos-Marijos r a 
K i t i įnešimai maž-daug top o r t e jvyko klaula. A t s p a u s t a :
kie-pat kaip i r 1-mo skyrio,
" I š surengtojo vakaro " J u o d o
15-to skyrio, Philadelphia, Pa. ji S u e m y t ė " g r y n o pelno liko
882 d o l . " T u r ė j o b ū t i : " 1 5 0
1. k a d vyrai butų taip-pat
dol., o n u o " V a k a r i e n b u č i o "
priimami į dr-ją k a i p i r mo
(dviejų v a k a r ų ) £82 dol.
terys. Šis klausimas buvo la
bai ilgai diskusuotas. Gerb.
kapelionas, k u n . prof. P . Bu- L. VYČIŲ CHICAOOS A P S
KRICIO KUOPŲ DOMEI
čys p a d a v ė sekančią rezoliu
ciją: vyrai, aukavusieji po
L. Vyčių Chicagos Apskri
$25.00 lieka garbės nariais, gi
čio pusmetinis
susirinkimas
aukavusieji po $100.00 lieka
bus liepos 11 d., Šv. P e t r o i r
amžinais nariais, t a i p k a i p i r
moterys. J i e % turi teisę prie Povilo p a r . svet. W . Pullmane,
Vienuolyno maldų gyvi i r n u  2 vai. p o pietų. Šis pusmetinis
mirę, bet negali imti dalyvu- susirinkimas y r a labai svar
mo veikime i r būti renkami į bus. B u s r a p o r t a i iš pikniko
valdybą. Vienbalsiai priimta. ir reikės rengties p r i e atei
nančio L . Vyčių seimo.
Delegačių įnešimai.
A p a r t to, bus svarstoma daug
naujų dalykų.
Užbaigus skyrių
įnešimus,
Todėl išrinkti kuopų atsto
prasidėjodelegačių įnešimai p a
vai malonėkite skaitlingai i r
gerinimui pačios draugijos.
laiku suvažiuoti.
1. Draugijos, kurios įmokės
Apskričio Valdyba.
$25.00 a r $100.00, lieka g a r b ė s

Už tų priemoninių
ugnių
pardavinėjimą Chieagoje su
areštuoti t r y s žmonės.
Visi
ir amžinais n a r i a i s ; jeigu bent
trys p a t r a u k t i teisman.
L. Vyčių Ch. Apskričio pik
kurį iš vyrų draugijų norėtų
nikas j a u senai praėjo, bet ne
l i k t i garbės a r amžinais na
visos kuopos d a r sugrąžino
APSVILO IR MIRĖ 11 ME
riais i r norėtų siųsti atstovą
TŲ MERGAITĖ.
\ į Apskričio susirinkimą, turė pinigus a r b a n e p a r d u o t u s tikietus, kuriuos iš anksto buvo
tų iš tos parapijos skyrio įFrancis Abbinanti, 11 metų, galioti moterį, k u r i dalyvautų paėmusios pardavinėti. K a t r o s
135 West Locust gat., links apskričio susirinkimuose, o kuopos d a r nesugrąžino, p r a 
šomos sugrąžinti rengimo ko
Kriminaliam teisme vyriau mai žaidė savo tėvuko prie paskui jiems praneštų k a s ymisijai nevėliau apskričio su
siuoju teisėju išrinktas augš- angyj, 822 Townsend priean r a veikiama. Vienbalsiai pri
sirinkimo, nes reikia priruoš
tesniojo teismo teisėjas Char- gyj. Šitas buvo šviežiai nuda imta, i
ti pilnas r a p o r t a s .
žytas. I r mergaitė
susitepė
rles A. McDonald.
2. k a d skyriai vienuolynui
Komisija.
drabužius.
priduotų sąrašą savo p a r a p i 
J o s t e t a dažo dėmes jai nu jos draugijų, k a d Seserys ga
IŠ BRIGHTON PARKO
plovė su benziną i r nusprendė lėtų draugijoms pasiųsti laiš
y
PE I R A T I 5
FABIJONAS
karštu prosu paprosyti.
kus.
Birželio 27 d. N. P r . S. P .
j A. PETRATIS & CO.
Nuo proso
užsiliepsnojo
3. k a d Centras pasiųstų lai M. p a r a p i j o s darže buvo pik
MORTGAGE BANK
drabužiai. Mergaitė liepsnose škus skyriams dviem savai nikas, kurį surengė Lietuvių
REALESTATE
INSJRANCE
išbėgo laukan. Tenai tėvukas tėm prieš seimą ir k a d sky dailės ratelis p a r a p i j o s nau
EUROPEAN AMERICAN BUREAU
prigesino liepsnas. B e t mer riai priduotų tikrą
Siunčia Pinigus Parduoda Laivohort**
skaičių dai. Pelno nemažai p a d a r ė .
N O T A R I J L S A S
gaitė ^baisiai buvo apsvilusi. savo narių.
Ratelis širdingai dėkoja vie3249 So Haisicd Street, Chicago Illinois
: B O U L C V A R D 611
4. k a d vieną k a r t ą į metus tinam klebonui' už sukvietimą
P a i mt a ligoninėn
veikiai
butų laikomos Mišios Šven žmonių, t a i p p a t i r Nekalto
mirė baisiose kančiose

-

-

AMERIKOS RAUDONOJO
KRYŽIAUS PRANEŠIMAI.

•

•
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REIKALAUJA.
REIKALAUJAME. ,
bučierio, kuris galėtų būti managerium—gaspadorium. Liet. Kooperatviškoj Krautuvėj. Turi gerai nusima
nyti apie bučernės ir grosernės biz
nį. Atsišaukite laišku, reikia kaucija
uždėti.
^ JONAS KANCIERIUS,
44S North St.
Mlnersville, Pa. !

REIKALINGI LEIBERIAI
del fabriko d a r b o . Pastovus
darbas.

LINK BELT CO.
39th ir Stewart Ave.
£&$
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Geresnis i r g e r i a u užganėdinantis ne
gu koks Havana* cigaras.
Paklausk savo krautuvninko—Bet jeigu
krautuvnlnkas neturi—raSyk mums.

Rytinės Europos Tragedija.
B a d a s i r neužtektinai užsi
ėmimų vis gyvuoja
Rytinėj
Europoj. Šiltinė ir kitos ligos,
pasekmės netinkamo besimai
tinimo, platinasi visur k u r tik
išdirbystė sustojo. Kuomet pa
saulio suvienytas labdaringumas negali t i n k a m a i sutikt šį
padėjimą, Amerikos Raudona
sis Kryžius y r a didžiausias at
skiras faktorius pašelpos dar
be.
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Extra Proga Biznieriams!
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Riverside, 111.:
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Nedelioj, Liepos 11d., 1920

I NATIONAL GROVE,
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Largest fndependent Cįar Padoru inthe Worid

Abeji
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ti prieš
resnį ]
sparne,
armijos
sipriešir
ant r u s

Dr. J . J'. Bielskis, grįždamas iš Lieiuvos, parvedė
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. S u '*Vyčio'•
9-j u N o . išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. D a b a r Lietuvos
iliustracijomis puošime kiekvieną " V y t i e s " numerį.
V a r g u k a s kita y r a t a i p iškalbinga, kaip iliustracijos.
Nė gabiausia p a r a š y t a s straipsnis, nė turiningiausia
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

Bet 1
jie kiek
bei še vi k
jiems tu
s i eina.
Imtas
Nenori
Gudijos

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos
gamtą.
Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja
— užsisakyk
" V y t į . " P r e n u m e r a t o s k a i n a : M e t a m s $2.50.

"VYČIO" Administracija
3261 S. Halsted St.
Chicago, III.

Todėl
niausi

f.

Vienu
t u r i su
riuomen

«

TARIA!
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D[D2IAUSIA Į lETUVlSKA KRAUTUVE RHIGASOJE

Spa,
Lenkų
stovas
las Focl
su A<ng^
viršinin i
:P*AKL QUBBN KONCBRTINA.

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena i i didžiausių Chieagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiSkams drukuoti ir ofiso* darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, filiubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik įteikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius i*
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski

/

4632 So. A S H L A N D AVE.,
CHICAGO, ILL.
Telefonas: DROVER 7309
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šonu.
Tariar
gelbėti
apgalvoj
ba.
PANAI!

Rymas
premjen
proklein.
^mama
gramom?
talijos.

