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Bolševikai Laužo Visą 
Lenkų Frontą 

• 

Atimta Tvirtoves Rovno 
ir Luck 

LEIDŽIAMA VESTI PRE
KYBĄ SU RUSIJA. 

Bet vyriausybė neima atsa-

BLOGAI TURKAMS NACI-
JONALISTAMS. 

ŠV. TĖVAS STOVI UŽ AI
RIŲ TEISES. 

komybės. 

Washington, liepas 8. — 
Valstybės departamentas pas-

Graiku armija visur pažan-
glUCja. 

Konstantinopolis, liepos 7. 
- Jei tikėti graikų praneši-

Maršalas Foch Galvoja apie 
Pagelbą Lenkams 

kelbė, kad panaikina uždrau-1 mams iš karės fronto, tur-
dimą vesti prekyba su Rusi-įkams naci jonai i stams yra ga-

Į ja. Uždrausta Rusijon siųsti! na bloga. Nes graikai visur 
pazangiuoja. 

Graikų kariuomenė išsodin
ta Marmora jūrių pakraščiais. 
Dabar išsodintas stiprus bū
rys ir Dardanelių šone. Sulig 
graikų tvirtinimo, turkai vei
kiai gali but išvyti iš viso? 

720 MYLIŲ FRONTU SEKA 
MŪŠIAI. 

Visur lenkai atmušami. 

Varšava, liepos 8. — Visu 
720 mylių ilgio frontu bolše
vikų armijos pakėlė baisų 

SUGRIUVO LENKŲ 
FRONTAS. • 

Lenkai mažai priešinasi. 

Berlynas, liepos 8. — Laik
raštis Allgemeine Zeitung pus-
ofioijaliai praneša, kad sugriu-

puolimą prieš lenkus taip, jvo viss lenkų frontas pradė-
kad lenkai niekur negali atsi- f jus Pripeties pelkėmis ir bai-
laikyti ir galvatrūkčiais atsi-j gus Karpatais. . 

Bolševikai nesulaikomai ei-
Kur nesuspėja tvarkoje at-jna pirmyn. Retai kur sutinka 

simesti tenai pakeliami kru-! nestiprų lenkų pasipriešini-
vįniausi mūšiai. Lenkai pas
kutines jėgas deda apsaugo
ti savo svarbiausias armijos 
dalis, kad jos nepatektų bol
ševikų tinklan, 

Galima sakvti."k"ad*'šiandie*riūY nuo Molodečno-Poloeko 
iš lenkų armijos paliko tik 
sumankytas skeletas. Armija 
visoj to žodžio prasmėj jau 
išnykusi ' 

Abejuose fronto sparnuose 
lenkai neturi pajėgų atsilaiky
ti prieš skaitlingesnį ir stip
resni priešininką- Pietiniam 
sparne, ant Galicijos, lenkų 
armijos būriai be didelių pa
sipriešinimų atsimeta, bėga 
ant rusiškos Lenkijos. 

Bet Lenkijoje ir Gudijoje 
jie kiek stipriau laikosi. Nors 
bolševikai pažangiuoja, bet 
jiems tie žygiai brangiai ir at
sieina. Lenkai gina tas už
imtas svetimas teritorijas. 
Nenori apleisti Lietuvos ir 
Gudijos užimtų plotų. 

Todėl tenai seka ir kruvi
niausi mūšiai. 

Vienur ir kitur bolševikai 
turi sutraukę skaitlingą ka
riuomenę. 

mą. 
Iš Varšavos į Frankfort 

Zeitung depešoje sakoma, jog 
bolševikai pakėlę ofensyvą 
šiauriniam fronto šone j šiau-

geležinkelio. Bet pirmosios a-
takos bolševikams nepavyku
sios. 

BOLŠEVIKAMS TEKO DVI 
TVIRTOVĖS. 

LIK Kares medžiagą. i>e 10, vy
riausybė atsisako siųsti Rusi
jon laiškus ir siuntinius pe: 
paštą. 

Kadangi vyriausybė atsisa
ko pripažinti bolševikinės Ru
sijos valdžią, tad neima ant 
savęs ir atsakomybės už veda
mą prekybą šios šalies •' žmo
nių su Rusija. Taigi kas nori 
vesti prekvl(i, tegu pasima ant 
savęs visą riziką ir visas iš to 
pasekmes, kokios gali iškilti. 
"vVasliingtono vyriausybė, va

dinasi, davė laisvę gyvento
jams daryti taip, kaip jiems. 
patinkama. 

Pranešama, kad atsinešime 
j , bolševikinės Rusijos valdžią 
vyriausybė neatmaino savo po
zicijos. 

Bet priešingas kraujo pralieji-

VILLA PASD3U0DA MEK 
SIKOS VALDŽIAI. 

Bigha provincijos. 
Turkai nacijonalistai visur 

atsimeta. Kalkur 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-
cijonalrstai pames atvirą kovą 
su priešininku. Susiskaldys jie 
į būrius ir pasalingai kovos 
prieš graikus. Tokia kova 
graikams gali būti labai pa
vojinga. 

Dublinas, Airija, liepos 8 — 
Šventasis Tėvas labai prielan
kiai atsineša i airių troškimus 
atgauti jiems nacijonales tei
ses. Ir nori, kad tie airių troš
kimai išsipildytų. 

Apie tą liepos 5 d. pranešė 
Airijos primatas, kardinolas 
Logue, Armagli katedroje. 

Bet šv. Tėvas, pareiškė kar
dinolas, yra priešingas tero
rui ir kraujo praliejimui, koks 
šiandie siaučia Airijoje. Nes 
tas yra priešinga Diev0 įsa-
kvmams. 

Iš Nelaimingosios Rusijos 
WTT*TTTWTA onn vPAirnc 

LAVŲ ŠVENTIKŲ. 

BOLŠEVIKAI PRANEŠA 
APIE LAIMĖJIMUS. 

Londonas, liepos 7. — Iš 
; Maskvos pranešama, kad Kri-
mo fronte bolševikai sulaužę 
gen. "VVrangelio kariuomenės 
priešinimąsi. 

Pietinėj Jekterinoslavo gu
bernijos dalyj bolšovkai atsi
ėmę apie 20 sodžių. 

Taip pranešama iš 
Meksikos 

1,000 lenku paimta nelaisvėn. 

EI Paso, Tex., liepos 8. — 
Laikraščio EI Paso Times ko
respondentas iš Torreon, Mek
sikos, praneša, jog Franciseo 
Villa pasirašęs po armistici-
ja su naujos valdžios atsto
vais, pasižadėdamas tolesniai 
neužpuldinėti traukinių, mies
telių ir valdžios garnizonų. 

Be to, tasai garsus plėšikų 
vadas sutiko pasiduoti provi-
zijonalei šalies valdžiai su 
tam tikromis sąlygomis. 

Tarybas su Villa vedė val
džios atstovas Elias L. Tor-
res, kurs pirm poros savaičių 

Londonas, liepos 8. — Bol
ševikai nuo lenkų atėmė tvir
toves Rovno ir Luck, Volini-
joje. Tos tvirtovės priklauso 
prie tvirtovių trikampio, ku-
rin be Rovno ineina dar ir 
tvirtovė Dubno*Pastarojitvir-!b u v o a P l e i d e s E 1 P a s o i š k e 

tovė kolkas pasiliko taikų * į į ^ | J ? 0 8 . * * * * * * 
nankose. 

Apie, šituos svarbius bolše
vikų laimėjimus Volinijoje o-
ficijaliai pranešta iš Maskvos. 

'^•fiksi 

TARIAMASI APIE PAGEL
BĄ LENKAMS. 

Spa, Belgija, liepos 8. — 
Lenkų delegacijos vienas at
stovas pranešė, kad marša
las Foch išnaujo konferuoia 
su Anglijos generalio štabo 
viršininku fieldmaršalu Wil-
sonu. 

Tariamasi, kakiuo būdu pa
gelbėti lenkams. Šiuo kartu 
apgalvojama militarinė pagel
bą. 

ORAS, 
LIEPOS 8, 1920. 
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no paėmė nelaisvėn ir 1,000 
lenkų kareivių, du- šaVvuotu 
traukiniu, dvi tankas, dvi še
šių colių armotas ir traukinį 
su lokomotivomis. 

Pietuose nuo Rovno bolše
vikai sulaužė stiT*ria lenk11 T*o-
zicijų ruožą ir atbloškė len
kus ant Tarnopolio—Lvovo 
geležinkelio. 

NAUJA REVOLIUCIJA 
MEKSIKOJE? 

Chihuahua kalnus, 
Torres Meksikos sostinei! 

gabenąs su Villa padarytą 
laikiną sutartį. Sutartis esan
ti gera ligi liepos 16 d. Ligi 
to laiko Villa turįs gauti ofi-
cijalį provizijonalės valdžios 
pranešimą, ar ji sutinka su jo. 
sąlygomis. Jei taip, tuomet Vii 
la pasitraukiąs civilin gyveni
mam Nes jis esąs liuosas nuo 
politikinių ambicijų. 

SUDEGĖ OCHOCKO 
MIESTAS. 

Japonai kaltina bolševikus. 

Tokyo. liejos 8.— Ties Och-
ocko purėmis liepsnos nušla
vė visą japonų žuvininkų so
dybą ir pati Ochocko įmestą 
pusėtinai sunaikino. 

Nuostoliai apskaitomi ligi 
$4.000,000. 

Daugelis žuvininkų nesu
randama. 

Japonai nuomuoniauja, kad 
tą gaisrą yra pakėlę rusų bol
ševikai. 

Oehoekos jūrės vakarinis 
pakraščius turi paėmusi nuo-
mon Japonija nuo Rusijos. 
Tas nuomavimas japonams bu
vo pripažintas taikos sutarti
mi pasibaigus kituomet japo
nų — rusų karei Mand žiuri jo
je. 

NULINČIUOTA DU 
JUODUOJU. 

Rusijoje esama 48,000 cerkvių 
Paryžius, liepos 8. — Bolše

vikų valdžioje, Maskvoj, re
ligijos reikalų komisaru yra 
Dumti Diuuam' i i . 

Viešint Maskvoje vienam 
I korespondentui tas komisaras 
(jam pasakojo, kad nors šian
dieninė Rusijos valdž-ia yra 
socijalistinė, faigi pati savai-
mi ateistinė, bet religijų ji 

1 nepersekiojanti ir už pildo
mas apeigas nebaudžianti nei 
dvasišku] nei pačių žmonių. 

Sako, valdžia žmonėms duo
danti laisvę. Nes įsitikinusi, 

j kad žmones esama lengviau a-
į titraukti nuo religijos agita-
i vimais. kaip bausmėmis. 

1,600 cerkvių Maskvoje. 

Sulig to komisaro, šiandie 
Maskvoje yra 1,600 cerkvių. 
Ir jos visos, išėmus Kremliaus 
sobofą, atidarytos, žmonių lan
komos ir jose pamaldos laiko-

Bet valdžia prieš tas cerk
ves ir prieš religijas veda 

Paris, Tex., liepos 8. — Pa-
šėlusioji žmonių minia susiga
vo čia du juodu broliu, Irving 
i r Herman Artbur, ir abudu 
sudegino. "Juodu buvo nužu
džiusių čia du baltu žmogų, 
kurių namuose gyveno. 

AMERIKOS IR ANGLIJOS 
PROFESORIAI TURI KON 

FERENCIJĄ. 

liaus sienų, iš lauko, padėtas 
dideliausiomis raidėmis tok
sai rusiškas parašas: ' 'Religi
ja yra žmonėms nuodai." 

Komisaras Brunaviich paai
škino, jog tas parašas — tai 
soči jai istų tėvo Markso saki
nys. J i s paimtas iš Markso 
mokslo 

Nužudyta daug šventiku,. 

Pravoslavų arkivyskupas 
Tichon paskelbė, jog bolševi
kų revoliucijos laikotarpiu 
Rusijoje nužudyta 16 pravos
lavų vyskupų ir apie 300 pra
voslavų šventikų (dvasiškių). 

Braunavitch patvirtina tas 
skaitlines. Jis pareiškė, jog 
dvasiškiai daugiausia galabi-
nami už jų priešbolševikinę 
propagandą. Bet. sako, kiek
vienas iš jų esąs formaliai tei
siamas. 

Pagaliaus kamisaras pareiš
kė, jog šiandie visoj Rusijoj 
esama apie 48,000 cerkvių ir 
nnie 100.000 nravoslavu dva-
siškių. Pastarojoje skaitlinė
je esama arti 300 vyskupų^ 

Pranešama, Turkai Turėsią 
Suklupti 

• i 

Londonas, liepos 8. — Lon
dono universitete turi keturių 
dienų konferenciją 14 ameri
koniškų ir 14 Anglijos ang
liškos kalbos ir literatūros 
profesorių. 

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

San Salvador, liepos 7. — 
Ateinančio rugsėjo 15 d. čia 
suvažiuos atstovai iš centrali-
nės Amerikos respublikų: 
Salvador, Hondūras, Cos^a 
Rica, Guatemala ir Nicaragua. 
Bus tariamasi apie centraii-
nės Amerikos, uniją. 

LENKIJĄ VALDO NACTJO 
NAL£ TARYBA. 

Varšava, liepos 7. — Lenki
jos valdymas pagaliaus pa
vestas augščiausiąjai nacijo-
nalei tarybai. Tarybai duotas 
pilnas ir karinis autoritetas. 

Tarybos sumanymas pakel
tas, kuomet bolševikai visomis 

Mėnulis patoka 12:10 naktj. 

Eagle Pass, Tex., liepos 8. — 
Pietuose nuo Monolovag, Me
ksikoje, anot gautų žinių, su
deginta 12 geležinkelio tiltų. 

Del to pakilęs gandas,-jog (pusėmis pradėjo grūmoti len-
Meksikoje pakelta nauja re-įkamfc. 
voliucija. Tarybon ineina: provizijo-

Sakoma, jog naujajam su-jnalis prezidentas Pilsudskį, 
kilimui vadovaująs "-Adolfoikaipo pirmininkas: karės mi-
Gonzales. nisteris Lesniewski; ministtv 

ris pirmininkas Grabski; ge-
neralio štabo viršininkas. Hal-
ler; seimo pirmininkas Trom-

avo gatvė-įpczyoski; trys nunisterių ka-
Victoria ka-jbineto nariai ir devyni seimo 

atstovų vadai. 

Bclfast. Airija, liepos8. — 
Čia atvyko anglų -artilerijos 

; i ;>>r^o; . i 

znrnioso. V 

SUNAIKINTAS BOLŠEVI
KŲ RAITARIJOS KOR

PUSAS. 

Bolševikai nugalėjo lenkus 
Baitgudijcrj. 

viku lavonais ir arkliais. 
Be kitko rusams dar tekę 

40 -anuotų. 

Lenkai nugalėti. 

iš iviasKvo?* oiicijaiiam pra
nešimo pareiškiama, kad bol-

Londonas, liepos 8. — Ang- šėrikai nugalėjo lenkus visu 
lijos karės ofisas paskelbė ne- frontu tarpe upių Berezina ir 
paprastą žinią. Nepasskona,\Pripetfes. 
iš kokių versmių paimta ta Tenai lenkai galvatrūkčiais 
žinia. j bėga ant Lenkijos ir vargiai 

Būtent, pranešta, jog prieš-j bus galima juos sulaikyti ir 
bolševikinio vado gen. "VYran- i patvarkyti, 
gfelio raitarija Krimo fronte 
apsupusi vi«ą bolševikų rai-

TALKININKAI PAGERBĖ 
S. V. NEPRIKLAUSOM? 

BĖS DIENA. 

Sakoma, turkai turėsią suk
lupti. 

Konstantinopolis, liepos 8.— 
Kaip visur kitur, taip ir čia 
talkininkai paminėjo Suv. Val
stijų Nepriklausomybės šven
tę — liepos 4 dieną. 

Anglijos karės laivai Mar
mora jūrėse buvo papuošti 
Suv. Valstijų ėliavomis. Iš pat 
ryto šaudymais iš armotų pa
gerbta liepos 4-oji diena. Ir 
tuojaus po to tie patys karės 
laivai pradėjo bombarduoti 
turkų naci jonai istų pozicijas. 

Miestas yra pilnas pabėgė
lių del smarkaus nacijonalistų 
veikimo čiapat Konstantino
polio apylinkėse. 

Turkai nacijonalistai būriais 
užpuldinėja kaikurias anglų 
l r i A f » i />*•»<•».«• *y A * t l ? /%*•• . • *-\ •**"»! T « * n 
|>Vai1«tJ«*-» M W l A t i r ' l V I U. JL1 V i -

suomet juos nuveja atgal į 
kalnus anglų karės laivai sa
vo šaudymais. 

Anglai su turkais veikia iš
vien. Bet nei tie, nei kiti neina 
dar Turkijos gilihnon ir ne
susi remia su turkais atviram 
lauke. 

Anglai tėmytojai yra tos 
nuomonės, kad turkai nacijo
nalistai ilgai neatlaikysiu ir 
turėsią suklupti, kuomet prieš 
juos savo veikimą išvystysię 
graikai nuo Bosforo ir Dar
danelių šono. 

Turkai gyventojai jau ap
leidžia -Brussą. Nes jie nu
jaučia, jog ten neužilgo užei
sią graikai. Gyventojai bėga 
šalies gilumom Kiti ieško 
prieglaudos pačiam Konstan-
tinopolyj. 

ITALAI APLEIDĘ DU 
RAZZO. 

v 

Londonas, liepos 8. — E 
Rymo pranešta, jog italai ap-

! leidę Durazžo. 
Kiek yra žinoma, tą Alba

nijos miestą buvo užėmę la
kūno d'Annunzio kareiviai. 

• ' 

1 

-

TURKAI NACIJONALISTAI 
APLEIDO BRUSSA. 

Konstantinopolis, liepos 8.— 
Čia atkeliavusieji iš Anatoli
jos pabėgėliai praneša, jog 
Mustaphos Kernai pašos ša
lininkai jau išsikraustė iš 
miesto Brussa. Ant to mies
to briaujasi graikai. 

Lenkai sumušami ir kitur. 

Šiaurrytuose nuo Rovno, a-j 
not bolševikų pranešimo, len-1] 
kai neatlaiko bolševikų spau-i 
dimo ir jau atsimetė Berad-
na—Kostopol linijom 

Toliaus į pietus, arti Ostro-
ga. bolševikai išmušė lenkus 
iš jų pozicijų, padarydami di-

nelaisvėn. Gi likusieji arba žu-Įdėlius jiems nuostolius. 
vo arba sužeisti. Dar toliaus j pietus, ant 

Mūšio laukas kaip kokio-: Proskirovo. bolševikai vejasi 
mis kalvomis nuklotas bolše- į bėgančius lenkus. 

t ar i jos korpusą, kuriam buvę 
18 pulkų. 

Ir prieš tą apsuptą korpusą 
sukoncentruota gen. "VVragelio 
šarvuotų traukinių ir lėktu
vų ugnis. 

Tik 150 bolševikų Įstengė 
pasprųrti. 1.000 kitų paimtu 

PLĖŠIKAI PELNĖ $20,100 PINIGU KURSAS. 
Vakar pirm pietų automo

biliu buvo vežama $20,100 iš 
Comunity State bankos į vi-
dnmiesčio banką. 

Polk gatvėje, šalimais So. 
Ashland bulvardo, keli auto
mobiliniai plėšikai sustapdė 
automobilių su ^ini^is at
ėmė visus pinigus ir nuvažia
vo. 

Svetimų viešpatijų pinigų ver
tė mainant nemažiau $25.000 lie
pos 7 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.95^ 
Lietuvos 100 auksinų 2.70 
Vokietijas 100 'markių 2.70 
Lenkijos 100 markių .TO 
n . . . . . . . : 4 ~ , „5 1 ^̂ liftT.5 11 įr 7f» 

'Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 54 
Italijos ui 1 dol. 16 1. 45 
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D R A U G A S 

LIKTI'VII' KATAUK\ DIENRAŠTIS 

" r M T D A I ! A A C » 

E 

Eina kasdiena išskyrus nedėldienios. 
PRENXJlLK u o s SAIKĄ: 

CHICAGOJ Ui i S1K>'VJE: 
Metams $8.00 
Pusei Metų . . „ . . . . . . . . . . . . . ifiO 

SUV. VALfiff. 
Metams $600 
Pusei Metn S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sti išperkant krasoje ar eiprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus j 
registruota laišką.. 

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

jau pramatyti kokius kitus 
pagerinimus. 

Tą visa. sistemačiai teikia 
''Vasarinė Visuomenės Vedi
mo Mokykla." Josios mokslo 
laikotarpis neilgas, tiktai dvy
lika dienų, trauksis nuo rug
pjūčio šešioliktos iki dvide
šimt septintai, vienok ir tuomi 
trumpu laiku padaroma didi 
pažanga vadovavimo srityje. 

Šįinet bus tai šeštas iš eilės 
tos rųšies moksle konkursas. 
Praeiga, metą naudojosi šimtas 
devyniosdešimtys vienas mo
kinių. Sinietų tikimųsi, kad 
bus didesnis skaitlius. 

Norint Lietuvoje prideran 
čiai sutvarkyti prekybų, rei
kėtų pasekti "Vasarinės Vi
suomenės Vedinio Mokyklos" 
pavyzdį. 

Demokratų Kan
didatas. 

Kas Apšviestas? 
Kuomet lietuvė Amerikoje padoru

mo netenka, kuomet lietuvis ima savo pel 
nų dauginti suktybe ir kitų žmonių skriau 
domis, tuomet ji ir jis nebevaikšcioja iš
pažinties, atsimeta nuo bažnyčios ir ima 
vadintis apšviestais. Atsiranda varguolių, 
tikinčių tokiu pasigyrimu ir linkstančių 
j tų pačių pusę. 

Išmintingas žmogus nepako tuščių 
pasigyrimų, bet žiuri kas apšvietą 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 pirmų ir garbingiausių vietų lietuviš-
koio mokslo ^Istinime be* didžiausia lie ' 
tuviškoji mokykla yra vVaterbury'je, 
Conn. Antrų vietų užima būrys mokyklų 
Pennsylvanijoje. Į trečių skyrių reikia 
dėti įvairias mokyklas išmėtytas įvairio
se Amerikos vietose. 

Chicagoje ir apielinkėje yra vienuo 

=H= 
Ketvirtadienis, liepos'8 1920 

170 mer.i 

Pirklyba --Lietuvos 
Ateitis. 

Lietuvos žemėje nėra augš-
tų kalnų, Alusų tėvynėje nėra 
kasama iš gilumos nei aukso, 
nei naudingesnės už jį gėle-

, zies, ne: akmeninių anglių, 
nei kitokių dalykų duodančių 
turto daugiau negu darbas 
padaro. Xe mųs vienų žemė 
yra tokia. Šveicarija yra taip 
pat maža kaip Lietuva; taip 

Pagaliaus ir demokratų 
partija jau turi kandidatų į 
šalies prezidentus. Juom yra 
Ohio valstijos gubernatorius 
James M. Cox, žymus šalies 
politikas ir laikraštininkas. 
Didžiai populeris jis yra savo 
valstijoje. Nes tenai jau tre
čiu kartu prubernateriauja. Y-
ra faktas, kad Ohio valstijos 
piliečiai juom daug pasitiki. 
Tris kartus but išrinktu gu
bernatorium — daug reiškia 
čia kartais perdaug veliamo
je politikoje. Ir dar reiškia, pat neturi savo kalnuose IK 

aukso, nei geležies, nei anglių, įkad tas žmogus turi but liuo-
nei kitokios naudos. Tečiaus 
Šveicarija yra turtinga šalis. 
J i nekasa aukso iš savo že
mės, bet kaimynai suvažiuo
dami į Šveicarija suvežą 
aukso. 

Vakarų Europos nauda per 
Šveicariją eina i rytus. Rytų 
Europos nauda per Šveicarija 
eina į vakarus. Šveicarai pir
kliaudami įgija aukso. Tokia 
pat yra ir Lietuvos padėtis. 
I r mųs viltis, mųs turto šal
tinis yra pirklyba. 

Amerikoje turime lietuvių 
pirklių, bet neteko girdėti, 
kad kuris nors butų išėjęs 
tam tikrų pirklybos mokslą. 
Be mokslo nesusilygjsime su 
svetimtaučiais ir atiduosime 
jiems pelnų, kuri su mokslu 
galėtume pasilikti sau. 

y«w Yorko pirklių jaunuo
menė važiuoja vasaros metu i 
Madison, \Visconsin ir prie te
nykščio universiteto įstoja i 
mokykla vadinamą Summer 
School of Community Loader-
ship (Vasarinė Visuomenės 
Vedimo Mokykla). Tų moky
klų veda Amerikos Miestų 
Biuras., kuris yra New Yorkc 
(Tribūne Building). 

Ta nepaprašą Įstaiga iškiy-
igo del didžio sumanių žmonių 

trukumo kaip vertelgystės. 
taip soeijalės srityse. Vien 
praeitais metais atsidarė su-
viršum . 600 reikalavimų už 
vertelgystės vedėjus (mana-

\ .:_ I L : _ ; _ I - . - ~ T>~ 
CCip; a i JŲ pagriinuiuivu*. j_v-
kie vedėjai yra gerai apmoka
mi. Juosius surinko iš įvairių 
vertclgystėjc užsiėmimų. 

Vertelgų bendrovė, Vertelgų 
butas (Chamber of Commer-
ce) vadinama, iškreščiuoja 
žmones, pajiegiančius sujungti 
gilų vertelgystės supratimų su 
plačiu žmonijos budo pažini
mu ir turinčių žmonėse užsi-
tikėjimą. Vedėjo darbo srity-

te gali būti svarba paskolos 
kyrių bei užsitikėjimo biurų 

«įvykinti. Vadovaujant ukėsų 
reikaluose, gal prireikti page
rinti miesto valdymosi būdą, 
gal prisieiti patarpininkauti 
darbo nesusipratimuose, sut-

I varkyti pinigines ineigas už-
? vedimui reikalingų namų, ar 

sas nuo visokių politikierinių 
dėmių ir turi but didžiai 
darbštus. 

Demokratų partija !uri ge
rų kandidatų. Jis konvencijo
je nepakilo kaipo ''juodas ar
klys". Bet kuone iš pat pra
džių stiprus buvo balsuose. 
Jis yra tinkamas visos parti
jos frakcijoms. Pažymėtinas 
daiktas tik tas, kad guberna
torius Cox nėra karštas da
bartinės šalies administracijos 
šalininkas. Kitas faktas — tai 
tas, kad jis nėra koks fanati
kas žinomo Volsteado įstaty
mo klausime. 

Šiandie abidvi didžiulės ša
lies partijos — demokratų ir 
republikonų, turi nominuotus 
kandidatus. Republikonų kan
didatas yra senatorius Har-
ding. Ir šito tėviškė yra Ohio 
valstijoje. 

Ateinančiais rudeni rinki
mais, reiškia, susirems du ar
timu kaimynu. Katras iš jų 
laimės, negalima įspėti. 

Turime pasakyti, kad ir rc-
publikonai turi gorų ir di
džiai garbų kandidatų. Bet vis
gi reikia pripažinti, kad re
publikonų suvažiavimas atli
ko nemažų klaida nominuoda
mas Hardingą, Ta klaida 
skaudžiai gali atsiliepti į to
lesni partijos likimų. Xos se
natorius Harding niažai visuo
menei žinoma?. Gi kampani
jos metu ne laikas tokiam kan
didatui susipažinti su. plačią
ja visuomene. 

Kas-kita yra demokratų 
partijos kandidates. Šis pla
čiai žinomas šaliai, kaipo 
r-tropus ir pažangus vyras. 

Nereikia čia aiškinti, kad is> 
Įsitikinimo mes esame demo
kratų partijos šalininkai. Nes 
republikonai perdideli aristo
kratai. Demokratai tuo tarpu 
labjaus praščiokesniir labjaus 
palankesni darbininkams. Mes 
esame darbininkai. Gub. Cox 
pakilęs iš darbininkų. 

Bet lygiai mes gerbiame ir 
republikonų partiją ir tos par
tijos kandidatą. Nes ir ta par
tija daug gera yra davusi ša
liai ir yra turėjusi daug gar
bingų vyrų. 

lika lietuviškų pradinių mokyklų, vieša 
augštoji mokykla (High School) mergai
tėms, 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. Jų už
baigė trys: viena lietuvaitė ir dvi airi. 
Lietuvaitė yra p-lė O. U»biutė. 

Pradinės lietuvių mokyklos visos yra 
parapijinės, išskyrus vieną, esančių prie 
Šv. Kazimiero vienuolyno. Čia paduodame 
tų mokyklų sąrašų,, pažymėdami, kiek 
buv0 mokytojų, kiek mokinių ir kiek bai
gė. 

1. Šv. Antano. Cicero, 111. ant kampo 
49-tos ir 15 gatvių 

a) mokytojų 8 Seserys Nazare 
tietės 

b) mokinių 1919-1920 metais bu
vo 538 

c) aštuntą skvrių šiemet baigė 24. 
2. Aušros Vartų* 2323 W. 23rd PI. 

Chicago, 111. 
o l TY% f\ ir TTT s\ i i i J > o v o » n » o 1* «> *» i *v» * <"» 

rietės 
b) mokinių buvo 442 
c) baigė 4 bernaičiai, 12 mergai

čių, viso labo 16. 
3. Šv. Baltramiejaus 8-th ir So. Lin-

koln Str. "VVaukegan, 111. 
a) mokytojų 6 Seserys Kazimie-

rietės, 
b) mokinių: 140 bern 

viso labo 310 • 
c) baigė mokyklą 13. 

4. Dievo Apveiaios W. 18-th i r Uni
on Ave. Chicago, 111 
a) mokytojų 11 Seserų Kazimie-

riečių 
b) mokinių: 335 bern., 325 inerg.; 

viso labo 660 
c) baigė 9 bernaičiai, 11 mergai

čių; viso labo 20. 
5. ŠV. Jurgio W. 33-rd Str. ir Auburn 

Ave. Chicago, UI. 
a) mokytojų 14 Seserų Nazeretie-

čių 
b) mokinių: 443 bern., 476 nierg., 

viso 919 
c) baigė 25 bern., 18 merg.; viso la

bo 43. Paskutiniame skyriuje 

6. Šv. Kazimiero mokykla prie vie-
nuolvno 2601 W. Marąuette Rd. Chica
go, DL 

a) mokytojų 5 Seserys Kazimierie-
tės. 

b) mokinių 60 bernaičių, 107 nier-

a) mokytoju 6 Seserys Kazimierie- * 
tėi 

b) mokiniu 350 
c) baigė: 4 bernaičiai, 10 margai

čių; viso 14. 
Seserų — mokytojų visose pradinėse 

Chicagos ir apielinkės mokyklos** yra: 
a) Kazimieriečių 42 
b) Nazeretiečių 38 

Išviso 80 
Mokinių Seserų Kazimieriečių 

globoje yra 2206 
„ „ Nazaretiecių 2601 

« . « . * ! t. t t ' a •**© 167 

Viso labo 4807 
Kadan-gi mokyklos triobos apšildy

mas, šviesa ir pataisymas bei mokytojų 
algos, vidutiniškai imant atsieina dešimtį 
dolierių nuo kiekvieno mokinio, o moki
niai deda tik po 60 centų į mėnesį arba 
6 dolierius metams, tai gauname šitokių, 
faktų: 1-mas. Lietuviškų mokyklų išlai
dos vien tik Chicagoje ir apielinkėje iš
nešė 48 tūkstančius su viršum dolierių. 

kėjo vaikų tėvai. 3-ias faktas. 20 tukstan-
įc ių 1 " ~rfV» "fe* tat n o r o n i i n c \Cfi-

c) baigė 4 mergaites; nei vienas* v i t s i tie> k u r i e n e ž i n 0 ; a r b a n u s i d u o da 
bernaičių . nežiną, kad katalikiškos parapijos dau-

7. Šv. Kazimiero 285 E. 14th Str.1 

Chicago Heights, 111. 
a) mokytojų 3 Seserys Kazimie-

rietės 
b) mokinių 63 bern^, 74 merg., vi

so 137 
c) nebaigė niekas, nes mokyklos 

skyrius buvo septintasis. Pasku
tinis skyrius atsidarys rudenyj 

8. Šv. Kryžiaus W. 46th ir "VVood Št. 
Chicago, 111. 

a) mokytojų 12 Seserų Nczaie 
tiečių 

b) Mokinių 83*2 
c) baigė mokyklų 47. 

9. Šv. Mykolo 1644 W Wabansia Ave. 
a) mokytojų 4 Seserys Kazimierie-

tės 
b) mokinių 140 
c) baigė 5 bernaičiai ir 4« merg., 

viso 9. 
tO V a U U / . t r o « / ) š < ; n < . 4 4PA g/> L'.. 

iriield Ave. Chicago, 111. 
a) mokytojų 4 £eservs Nazare 1 ie-

tės : 
h) mokinių 312 
tf baigė 11. 

11. Visų Šventų 10806 So. Wash Ave. 
Chicago, 111. 

giausia apšvietę platina tarp lietuvių A-
merikoje. 

Šitos skaitlinės dar neapima visą kata
likų patarnavimą apšvietai, nes eia ne-
priskaityta Šv. Kazimiero Akademija su 
jos mokytojomis ir mokinėmis, su tos A-
Icademijos Rėmėjų Draugija. 

Nepriskaitytos taip-gi aukos, duotos 
vienuolynui, auklėjančiam mokytojas. Tą 
visą sudėjus- krūvon ir labai mažai skai
tant išeis, kad Chicagos ir apielink. lietu
viai katalikai kas metai padeda apšvietai 
nemažiau 50 tūkstančių dolierių, neskai
tant darbo ir pasišventimo neapmokamo 
pinigais. 

Lietuvių tarpe yra trejopų žmonių. 
Vieni vadinasi socijalistai. Kokie jų nuo
pelnai apšvietos dirvoje — visiems 
žinoma. Liberalai tautininkai rūpina
si užimti kuogeriausias ir kuopelningiau-

tiaiok Gerą Anatą. Už« 
(firbk $35 3d $75 Savaitėj 

Buk kirpšju. Ki
rpėjai viaur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes į&mokiname 
į keletą aavai-
iių, prityrimas 
duodamas moki-

Vietos atdaros. Specijalia 
Knaufystės Skyrius, mokslas už-
gunedina visus. 

MASTER SCHOOL 
190 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tų luby. 

j ; — - ii 

DU. J . SHINGLMAN 
Gydyt^ai ir Chirurgas 
OCm4D30 W. 13 S t 

Kamp. 49 O o « 
B « . Į M W. 49 ATCBM 

Telefonas Cicero tIBC 
Ofiso Cicero it 

muiuom UETtrvuKAi 

/ 

S. D. LA£BAWKZ 
URTUVTS GRABORTCS ,x 

Patarnauju. laidotuvėse ko piglausite. 
Reikale meldžiu atsiiaukti. o mano 
darbą hualte usgoaedlnti. 
» 1 4 W. 23 PI. Chicago, DL 

Bri. 

»u; »1P*I Įt"ia^i m.. *:u^i . į . j . 
sias valdininkų vietas. J.U UA^IO i>ci>iejk*K»-
mi jie moka gerintis ir ponams ir socija-
listams. Trečia lietuvių rųšis rūpinasi-sta
tyti mokyklas ir išmokinti vaikus lietu
vių kalbos ir amžinosios tiesos. 

Pats skaitytojas tegu dabar pasako, 
kas yra mųs tarpe apšviestas. 

KJBL P. Budys. 

Dr. L E MAKARAS 
L t t r t e GTdTtojM Ir 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STKIKOLTS 
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Lietavis GyatjMojas 1r Chirurgus 
Perkelia ofisą j People TeaOa 

1«16 W. 47 Str. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki S vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2914 W. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki piet 
Tel McKlnlcy 215 
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ŽYDU REtKALy MINIS
TERIJA. 

Spaudos Skyrius. 

Biuletenis Nr. 10. 

Amerikos žydai ir Lietuva. 

Prieš kurį laikų "El tos"buvo 
praplatinta žinia apie tai, jog 
Amerikos Valstybės Užs. Rei
kalų ministeris Golby pareiš
kė, kad Amerika netrukus 
pripažinsianti Lietuvos nepri
klausomybę. Toji svarbi žinia 
yra nenuostabi tiems, kurie 
smulkiai sekė Amerikos spau
dą jos nusistatyme del Liet'u-
vos. Pastaruoju laiku Ameri
kos spaudoje dažnai teko gir
dėti prielankių naujoms pak
raščio valstybėms, o ypač Lie
tuvai balsų. 

Ir Amerikos žydų spaudoje 
pastaraisiais mėnesiais buvo 
plačiai kalbama apie Lietuvą, 
būtent, jai buvo paskirta strai
psnių eilė, kuriuose sveikina
ma Lietuvos nepriklausomybė 
ir su džiaugsmu pažymima, 
jog Lietuva yra statoma tau
tinės autonomijos pagrindais 
ir kad gyventojams žydams 
duodama galimybės politiniai 
organizuoties kaipo tautai ir 
laisvai plėtoti savo tautinę 
kultūrų. 

Veik vienu laiku su minėta 
"E l t o s " žinia kasdieninis 
Londono žydų korespondenci
jos Biuras pranešė iž ^aujor-
ko, kad Amerikos žydų tarpe 
uoliai varoma agitacija Lietu
vos naudai. Taip, pavyzdžiui, 
Filadelfijos žydai pastaruoju 
laiku paskelbė atsišaukimų 
kuris buvo praplatintas visose 

Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse, kad Amerikos žydai rem
tų Lietuvos Valstybe ir jos 
kampanijų del laisvės pasko
los 5,000.000 dolierių. Atsišau
kime tarp ko kito sakoma, kad 
Lietuvos žydai turį visiškos 
laisvės plėtotis kaip ekonomi
niu, taip ir politiniu atžvilgiu 
ir kad jie vienais atvejais y-
ra lygus su lietuviais, taip 
kad kiekvienas paskolintas 
Lietuvos valstybei dolieris tei
sėtu būdu prisieina ir gyven
tojų žydų naudai. 

Panašių žinių paduoda ir 
"Lietuva" iš 1920 m. kovo 
24 <L No. 68 apie tai, kad 
Čikagos žydai pasikalbėjime 
su Lietuvos atstovais Ameri
koj pasižadėjo remt paskolų 
ir aktingai dėtis pirkimui pas
kolos bonų. 

Kiek laiko vėliau Čikagos 
žydų laikraštyj "Kurjieris" 
buvo Įdėtas straipsnis apie 
tai, kad redakcijos atstovas 
turėjęs ilgesnį pasikalbėjimų 
su p. Vileišiu, kuris jam įda
vė paketų su dukumentais žy
dų kalboje nuo Žydų Reikalų 
Ministerijos, kurie buvo pas
kiau patalpinti tame pat laik
raštyj. Vienlaik p. Vileišis jam 
įdavė Žydų Reikalų Ministerio 
D-ro M. Solov^iko laiške 
Čikagos žydams, kuriame jis 
siunčia karštą Lietuvos žydu. 
pasveikinimų Amerikos bro
liams ir reiškia vilties, kad 
Lietuvos laisvės paskola ras 
pas juos karštą atbalsį. Tame 
pat N-ryj laikraštis duoda 
Lietuvos Misijos Amerikoj 
narių p. J. Vileišio, kun. J. 
Žilians ir majoro P. Žadeikio 
atvaizdus ir kartu su p. D-ro 
N. Soloveičiko laišku deda jo 
faksimilę ir antspaudų. 

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 abemai, 
o ypač savo giminėmis. Taip, 
š. m. vasario mėnesį Naujor-
ke įsikūrė "Baltic Lithuanian 
Relief Committee," kuris 
jungs visus Lietuvos žydų iš
eivius Amerikoje. Tojo Komi
teto tikslu yra rinkti didelį 
pašelpos fondų, kuris butų su
vartotas atstatymui sugriau
to del karo Lietuvos žydų gy
venimo. Be to,jis stengsis pa
lengvinti Lietuvos žydų išei
viams pinigų persiuntimų iš 
Amerikos savo giminėms į 

,jun?tuYU, uitu. xiei . v o m . 

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-
oų savo giiHiHf?ms j uieiuvų. 
Komitetui prašant Žydų Tau
tos Taryba jam telegrafu nu
siuntė smulkių neokupuotos 
Lietuvos miestų ir miestelių 
sąrašų , idant pinigai siunčia
mieji Lietuvos piliečiams, ne
būtų pasiųsti į lenkų bankus. 

"Jewish Morning Journal' 
15, 1920 m., 10-3 pranešimu iš 
New Yorko, dideliame mitin
ge, minėto Komiteto sušauk
tame, nutarta siųsti delegatus 
aplankyti kiekvieną Lietuvos 
miestų ir miestelį, perduoti pi
nigus ir laiškus, surasti visas 
ieškomąsias gimines ir nu
statyti nuolatini susinėsimą su 
tenykščiomis įkurtomis bend
rovėmis, kad jos galėtų atlik
ti pašelpos darbą. 

Lietuvos žydų išeiviai Ame
rikoje, kurie del caro varžy
mų turėjo apleisti savo na
mus, jaučiasi tvirtai surištais 
su savo ten likusiais bre 4 
o taip pat su jauna demokra-
tingųja Lietuva. 

KITA SANATORIJA SER
GANTIEMS KAREIVIAMS. 

Tektfoaas Bookrard 9199 

BU. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

U S l S. Hatoted Str. 
Cbioago. m. 

VALANDOS: 9—13 A. M. 
/X—fi; 7—t P. M. 
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J,P.WAITCHES 
ATTORNE7 AT LAW 

U K r r v i B ADVOKATAS 
4M2 S. WOOO 

3M W. l«tk 81 
CHICJtGO. 

KaUattr 4399 

DR. S . NAHLHJS 

Sulig chirurgo Hugb S. Cu-
mming pranešimo, puiki sana
torija Fort Bayard, Nevr Mex-
ico, lig šiol prigulinti armijai, 
tapo perduota Suv. 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 Fe 
gelžkeliu). Oras kogeriausias. 
Dabar Viešos Sveikatos Biu
ras turės vietos 1,000 ligonių 

sergantiems plaučių džiova. 
Demig sanatori.įa bus varto
jama tik žiemos metu. 

Šitoje Fort Bayard sanato
rijoje Sveikatos Biuras gydys 
tik vaikščiojamų plaučių džio
vą. Ligoniai bus priimti vien-
tik po atsargaus tėmijimo ki-j 
tur. Sveikatos Biuras nenori ] 
vežti ligonius toli nuo savu j 
namų, nes patyrimas rodo. j 
jog jokis perkėlimas tankiai j r r - L„ . .--a 
turi neprielankias pasekmes. į •««••—»•— — i»»»»t»9/»9<—i 
D e l t o s p r i e ž a s t i e s l i g o n i a i bus ; R«*L 11S9 Indcpendencc Blrd. 
daugiausia iš Suv. Valstijų 
vidurinės ir pietvakarinė- da 
lies. 
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KATAUKy DARBUOTĖ KORESPONDENCIJA Iš 
LIETUVOS. 

r 

CICERO. ILL. 

Jau kad veikia ck-erieeiui 
katalikai, tai veikia. 

Nevienas gal paklaus", iš 
kur jie ima tiek pajiegu ir 
energijos viešoj jam darbui '. 
Labai lengvas atsakymas. 
Priežodis sako: " K u r vieny
bė, ten ir galybė." Vienybė 
eieerieėiu kataliku tarpe žydi 
pilnoje to Žodžio prasmėje. 
Cieeriečiai ar tik ne stipriau-
sia yra susiorganizavę j L. K. 
K. Federacijos 12 skyrių. Apie 
10 mėty atgalCieero atrodė lig 
socijalistų kolonija. Šiandien 
Ciceroje socij&listu. rodos vi
sai nėra, nes juos nustelbė ka
taliku darbuotė. Jeigu ir ran
dasi-keletas, tai i r tie tuno ko-
ki;uu<» fcjUHpui.yif*. K i n a g a f v r 
nuleistomis žemyn nosimis lig 

katalikų pėdas' skaitydami. 
Praeitais metais gegužės 1 die
ną surengtose bolševikų pra
kalbose Alontvidui nepavyko, 
o šiuosmet dar labiau. Dabar 
Ciceros socijalistai-bolševikai 
Bė svetainės negauna savo 

\ . "rojų/' žadančioms prakal
boms. Jei ir gamia kokių tam
sia skylę, tai toli nuo lietuvių 
svetimtaučių tarpe. 

Bet kam čia pasakoti apie 
visus socijalistų — bolševikų 
nepavykimus. Geriaus pasi
džiaugti katalikų darbuote. 

Praeitais metais A. L. B. K. 
Federacijos 12 skyrius nutarė 
įrengti milžiniška piknikų, kurį 
pasižadėjo remti visų dr-jų at-

\ stovai, reiškia visos dr-jos. j 
i * Piknikas nutarta Į remt i ne-1 

dėlioję, rugpjūčio 1 dieriį, 
1990 m. Šiandien visos CSceros 
katalikiškos draugijos ir kuo
pos, susivienijusios j Federaci 
jų, rengiasi, smarkiai rengiasi, 
kad piknikas " pavyltų" taip, 
kaip pavyko 6v. Antano pa
rapijos, nes visas pelnas ski
riamas parapijos naudai. An
tai Šv. Antano dr-ja duoda 
visus darbininkus, Nek. Pra
sidėjimo Šv. M. Panos Mer
gaičių, Apašt. Maldos, Visų 
Šv., Sai. šird. V. Jėzaus, Mot. 
Dievo Sop., Vyčių. 14 kuopa ir 
kitos visos draugijos duoda 
darbininkų ir labai maloniai 
atsineša prie pikniko. 

Tokiame piknike, supranta
ma, bus įvairiausių žaidimų, 
lenktynių, dainų ir kitų čia 
neįvardintų įvairumų. Tarp 
visokių įvairumų eina dova
noms aukso laikrodėlis $25.00 
vertės arba $25.00 auksu. 
(Laikrodėlį aukojo gerb. viet 
klebonas kum H. J . Vaičiū
nas). 

Įžangos ženklelius visos, 
dr-jos ir kuopos su mielu noru 
pardavinėja. Jie yra nebrart-
gųs. Pikniko dienoje prie 
daržo vartų bus brangesni. 
Todėl patartina visiems iš-
anksto nusipirkti. 

Piknikas bus Bergmans dar
že, Riverside, 111. Prasidės 
10:00 vai. ryto. 

Koresp. J. Šliogeris. 

Gi našlaičiai, kurių tėvai y-
ra mirę ir netur už ką nusi
pirkti drabužių, gali kreipus 
taip-gi šiuu adresu: 41 Pr<<vi-
dence st. 

Labdarybės draugija susi
rinkimus laiko du sykiu mė
nesyje pobažnytinėje svetai
nėje. Kiekvienas, kursai nori 
prisidėti prie šios draugijos, 
gali ateL' susirinkiman ir įsi
rašyti. Visi nariai ir narės rū
pinasi suvargusiomis šeimy
nomis ir našlaičiais,' neteku
siais tėvų. 

Labdarybės draugija tik ir 
pasišventus tam, kad šelpti 
kiekvienų, kuris prie jos 
šauksis. Trumpu laiku žada
ma jau ir namas pirkti naš 

(Pabaiga) 
ftj organizacija pripažįstu 

Liem\t» valdžių teisėta, remia 
visus jos žygius ir nemažiau 
už kitas organizacijos gerbia 
jos Finansinę Misijų Ameriko
je ant kiek ji paskirtų jai dar
bų dirba, bet persergsti tą Mi
sijų, kuomet ji nori užsiimti 
darbu, jai neprideriančiu, šiai 
šaliai neprielankiu ir inusų tau 
tai kenksmingu. Tuo reikalu 
išnešta ir vienbalsiai priimta 
rezoliucija kreipianti Liet. Fi
nansinės Misijos domę į jos 
norų kontroliuoti lietuvių ben
droves, firmas ir labdarybės 
įstaiga. 

Amerikos Lietuviu Rvmo-

IŠ LIETUVOS, 
! 

(Suvėlinta) 

Rinkimuose į Steigiamąjį 
Seimų visi piliečiai uoliai da
lyvavo. Yra vietų, kur daly
vavo visi žmonės, vadinas 
100%. Daugely vietų dalyva
vo 90-95%, kad kur butų da-
lyv;ivę mažiau kaip 68% ne
teko girdėti. Tuo tarpu, kai 
užrubežiuos skaitoma pavyku
siais" rinkimus, jei dalyvauja 
kame nors 60% rinkikų. Va
dinas, šiuo atveju Lietuva pra
lenkė Klnmru* 

Žmonės eidami į rinkinius 
buvo jau nusistatę už kų bal
suosią* Nieko ir agitacijos ne-
I nepagelbėjo. Rinkiniu dienose 

Paklausyk Lietuvos Balso. 
* — 

Lietuva jau atsistatydinti 
pradėję. Lietuvos Steigiama
sis Seimas susirinko, kad pa
teikus šaliai pamatinius įsta
tus. Žmonės, matydami, kad 
Lietuvos priešų ginklai iš ran
kų iškrito, pradėjo ramiai da
rbų dirbti. 

Su rusais jau taikosi, len
kai ieško Taikos. 

Pirmuoju Lietuvos žmonių 
darbu yra įsteigti Lieuyoje 
fabrikus, kad apdirbinėti e-
v;l l l l : t < a l \ ' i « v . » K o r w , J i : » „ „ 
- ^ — • * . ' t J ' - ' •*%**•*•*} i u \ » * / , i C4 i ; * i . 

Amerikos Lietuviai, kurie y-
ra prisidėję prie Lietuvos At
statymo Bendrovės, visi. daly
vauja tame darbe, nes Lietu
vos Atstatymo Bendrovė vi
sur fabrikų steigime darbuo-

ivataiikų Federacijos Apsfcri-jaiai*"Ų agitacijų nebu-
ĮjĮį&aasTr se^elia*^ kad n*, tie Cmcaseje. išklausęs ura-!™. Tiktai prie plakatų ar at- s u r * g į 
i ' " ' - . . " . : :."' ."'.'•" !...:-.:... i i : .... \* . ^ . . s , ; , , , , , m^^i^ A;A^»; jasi. Aliejaus dirbtuvė Kau

ne jau nuo Kovo mėnesio 1-os 
vargtų jie kitataučių prieglau
dose. 

Pastaruoju laiku dr-jos 
darbuotė du syk padidėjo. 
Turime jau ir įstatus, ku
riuos sutaisė mūsų dvasios va
dovas kun. J . J. Jakaitis. 

Turiu pažymėti dar, kad 
šios draugijos nariai labdariai 
visi yra blaivininkai ir geri 
tėvynainiai. 

Tai-gi, gerbiamieji, kviečiu 
kiekvienų remti šių prakilnių 
organizacijų. Suvargusių bro
lių bei sesučių savo kolonijo
je nemaža turime. Tik daugiau 
darbo ir pasišventimo, o visi 
jie bus sušelpti. 

F. Maukus, pirm 

į nešimų apie Lietuvos Misijos 
aplinkraštį, paliečiantį lietu
vių bendroves, firmas ir lab
daringų veikimų, priėjo prie 
minties, kad: 

sisauKimų, susirinkę didesni 
būriai, ginčijosi tarpusavy. 

Daugumas buvo tokios nuo
monės, Jkad pušų kaimiečiui 
ir darbininkui partingumas 

a) naudinga yra Misijai ir į nerupi. Bet matyt taip minti-
Lietuvai rinkti žinias apie 
pramonę, pirklybų ir bdary-
bę, ir kad visi lietuviai nesi-
į,w*iv i>t it£ Z l l l l u jSktbijcu. e t t -

teikti, 
b) kad ištęsimas Misijos 

valdžios ir kontrolės ant tų 
įstaigų yra negeistinas ir pa
vojingas, 

c) kad butų reikalingiau ir 

jantys nelabai buvo su sodie
čiais ar darbininkais susipa
žinę. 

Man pačiam asmeniškai ir 
iš laikraščių teko patirti, kad 
"nepartiniai" beveik neturėjo 
šalininkų. Nors lenkai skleidė 
ouk Lietuva tai Lenkijos da- tuvos žmonių 

dienos dirba. 
"Nemunas," tai bus did

žiausias fabrikas Lietuvoje ir 
tuojaus pradės dirbti. Prie jo 
įsteigimo daugiausia yra pri
sidėjus Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė. 

"Nemano" fabrikų įsteigė 
akcijinė Bendrovė. Tos Bend
rovės-akcijų paėmė Lietuvos 
valdžia, Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė ir daug žymių Lie-

Nemuno" akcijų per Lietu
vos Atstatymo Bendrovę, kuri 
yra tikriausia mūsų pagelbi-
ninkė ir atstatytoja mūsų pra
monės". 

Atsiliepkite, broliai ir sese
rys į šį balsų ir prisidėkite 
prie akcijinės Bendrovės "Ne
munas," inkorporuotos Lietu
voje. Mes Amerikos Lietuviai, 
stoję. 
Paklausyk Lietuvos balso. 

Prie "Nemuno" Bendrovės 
tuojaus pa varyme darbų pir
myn. 

Iš to mums bus didelė nau
da. Būdami "Nemuno" fab
riko šėrų savininkais — dalin
simės petnu, žinosime, kaip 
fabrikas eina. 

Vienas šėras kaštuoja $40. 
00. 

Tuojaus rašykite į Lietu
vos Atstatymo Bendrovę, nes 
jai yra pavesta pardavinėti 
šėrus Amerikoje. 

Kreipkitės šiuo adresu: 

LITHUANIAN DEVELOP-
MENT COEPORATION, 

294-Sth Ave, Nem York, 
N. Y. 

(Apgarsintmas). 

• • • • " - X 

Paklydėlio Kelias 
» Keturiuose aktuose scenos i 

veikalėlis 

! 

Parašė 
Vystanti šakelė 

Kaina 15c. 

lis, bet kiek žinau jie praves 
3, o gal tik ir 2 atstovu. Bet 

naudingiau pirma rvyknrtijkur dės akis mūsų amerikie-
Lietuvos Laisvės Paskolų iki čiai socijalistai. Jug jie sakė, 

CUSTER. MICH. 

Custerio lietuvių ūkininkų 
kolonija nuolatos auga Dau
gelis svetimtaučių pardavinė
ja savo ukes ir kraustosi kar 
kitur, o lietuviai jas perka ir 
apsigyvena. 

Birželio mėnesį lietuviai čia 
nupirko daug ir gerų ūkių su 
visais gyvuliais ir javais. Ge
riausių ukę iš 160 akerių pa
čiame Custeryj nusipirko p. 
Juozas Laiškonis iš Cicero, 
UI. Jis jau apsigyveno ant 
jos, džiaugiasi ir dėkoja Šv. 
Antano draugijai už gerus pa
tarimus. Gryno pelno šiuos-
met tiksi padaryti 5,000 dol., 
nes pasėtieji javai labai gra
žiai atrodo. 

Ūkininkas K. Daunoras 
džiaugiasi sulaukęs tokio kai
myno, nes, kiek teko patirti, 
p. Laiškonis yra susipratęs 
lietuvis ir pasižymėjęs auko
mis Bažnyčios ir tėvynės rei
kalams. 

Linksma butų, kad ir dau
giau Custer'in atvažiuotų lie-

kad Lietuva tai ne darbo žmo 
iliii yra valdoma, bet ponų. 

Dabar pamatys, kad musjį 
: pi»iG«.is aisiCiai žino Kas yra jo 

penkių milijonų dolierių ir iš 
gauti Lietuvos neprigulmybės 
pripažinimų iš Suvienytų Val
stijų valdžios. 

Šitansusirinkiman atsilankė. d r a ū g a S ) 0 k f t g JQ p r i e š a g J r 

ir kun. Pr. Serafinas, plačiai j ̂  U l a ž a i ^ hahmo u ž 

žinomas darbuotojas. Atstovai į b u r ž u azines partijas: "Santa-
paprašė jo paaiškinti, kaip U " . . P a ž a n w » a r -žemdir-
yra su 250 įžangos ženkleliais, b W > D a r P a ž a i i e - a s u ^m-
kada buvo. pasitikimas Liet d i r b i a i s r odos praves po vie-
Fmansmės Misijos. Krikščw-įna a t s f o ^ ^ g a n W r a t a i 

WORCK5TER) MASS. 

„K 

Visu domei. 

Gerbiamoji Vnrpestcrio lie
tuvių visuomene! Visi žinote, 
kad nelabai senai mūsų kolo
nijoje susitverė labdarybės 
draugija, po globa Motino* 

Šv. Antano ūkininkų dr ja vi
siems visakame kuogeriausia 
patarnauja Visokie agentai 
laiškais ir vaikščiodami po na
mus perša žmonėms 'geriau

s i a s " ukes. Tokiems agentams 
niekas neturėt'0 tikėti, nes 
daug buvo ir yra atsitikimų, 
kad žmogus nusipirkęs iš a-
gento ukę dideliai paskui gai
lisi, bet jau būva po laikui. 
Tokie agentai, daugiausia, yra 
pelnagaudžiai. Jiems rupi ne
žmogaus laimė, bet sava ki> 
senė. Norintiems pirkti ukę 

kreiptis į 

Sopuli):?".-, ir 

visados patariu 
Šv. Antano dr-jų. 

Liepos 11 d. "šv. Ancano 
pasekmingai dr-ja rengia dideli pikniką ant 

oma pne sivo tikslo. Kadan- 'apvalainio ežero kranto. Visi 
gi dar ji yra jauna. >ilpnut<'.; ūkininkai kviečiami i tą pik-
tod^l kiekvienas Wor.'.'C>te!'!0. ;'nką. nes HTOTS Kitko nus j -
lietuvis bei lietuvaitė privalo žymus kaliM'tnjai. kurie buvo 
ją pa remi i: kas auka. kas dar Lietuvoj pasaulinio karo mė
liu, ka> drabužiais. Apdovė'u> 
arba liekamus drabužius yru-
šau nešti svetainėn ]>o nuiu. 
41 Providenre st. 

nių demokratų priešai skel 
bia ir skleidžia paskalas, kad 
nė ženklelių nė pinigų už 
juos komisijai nesugrąžinta. 
Kun. Serafinas paaiškino kas 
ir kaip buvo su <ais ženkle
liais. Štai apskričio išnešta 
rezoliucija tame reikale pati 
už save kalba: 

A. Liet. R. Kat. Federaci
jos Chicagos Apskritis, iš
klausęs p. St. Jucevičiaus ir 
kun. Pr. Serafino kalbų ran
da, kad kun. Serafinas įžan
gos ženklų pasitikimui Lietu
vos Finansinės Misijos, Chi-
cagoje, pardavinėti nepaėmė. 
Atrado, kad bendras Liet. Fin-
Misijos pasitikimui komisijos 
susirinkimas įgaliojo kun. Se
rafinų pakviesti L. Vyčių Chi
cagos apskričio chorą ir už pa
tarnavimų chorui duoti 250 ti-
kietų. Jis ir įteikė ftuos tikie-
tus choro vedėjui, p. A. Po
ciui. Federacijos Apskritis iš
reiškia nusistebėjimų ir pasi
piktinimų išgirdęs užmetimus, 
daromus kun. Pr. Serafinui 
sąryšyje su įžangos ženkleliais. 

"nusmuko." Žemaičių 10 val
sčių, tai gauta šiokie daviniai 

tu. Taici išgirsim*"1 dauc inde 
mių žinių. Be to bn> žaidimą: 
lenktynės ir t. t. 
Vienas iš Ca^erjo ukimnku. ' rūmas, kad 

Sveikų minčių žnjonės pa
klausys šio balso ir netik ne-
skleis tos paskalos, bet su
draus ir kitus nuo platinimo to 
šmeižto. O kas tą šmeižtų sk
leis, pasirodys kokia jo yra 
dora. 

Vienas iš atstovų užsiminė, 
ar nereiktų įrengti dienraščiui 
"Draugui" pikniką, Tuojaus 
tapo nutarta, kad reikia pik
niką įrengti. Tam tikslui išrin
ko komisiją iš trijų asmenų: 
kun. Pr. Serafino, It. Ilekio ir 
Bern. Nenartonio. Ir j«i iki 
įrengimo pikniko toksai ūpas, 
kaip pne tarinio, užsitęs, tai. 
drąsiai galima sfckyii, kad pi 

L. krikšč. deni. 14,700 balsų, 
Pažanga ir Žemdirb. 442, 4-rių 
rųšių socijalistai 137,14, Santa 
ra 143, Nepartiniai 146 ir žy
dai 2,713. Tuo tarpu tie vals
čiai skaitės socijalistų lizdais. 

Šiaulių-Panevėžio apygar
doj : L. Kr. Dem. ir Darbo Fe
deracija 85,281 bal., Soc. 
liaud. dem. ir kiti socijalistai 
gavo 61,562 b., žydai 8,162, Pa
žanga 3,000, lenkai 4,000. 
Kauno apygardoj kr. dem. pra 
ves 10 atstovų, kiti visi so
či j ai., žydai, vokieč'ai ir lenkai 
antrą 10. ' 

Taigi, broliai alherikiečiai, 
neklausykite įvairių agitato
rių ! Lietuva ne ponų šalis, 
bet darbo žmonių. Nors dabar 
laikinojoj valdžioj yra trūki
mų ir spragų, bet tuos tru
kumus ir spragas prašalins 
greit susirinkęs Steigiamasis 
Šeimas. 

Tvarkant Lietuvą kri
kščionybės, demokratybės ir 
lygyl)ės dėsniais, bus Lietuvo 
je malonu ir jauku gyventi. 

Vaidila. 

Dabar jie visi atsišaukia į 
Amerikos Lietuvius, kad ir 
amerikiečiai paimtų "Nemu
no"' Bendrovės akcijų. 

Viena akcija kaštuoja $40. 
00, bet viena ypata gali pirk
ti nemažiau, kap penkias ak-
vija* — uz, 3>.sou.uu. AKcijinin-
kai gaus dividendus ir dalin
sis visu pelnu. Akcijos ar Lie
tuvoje arba Amerikoje pirk
tos—turi lygias tiesas. 

Atsišaukime iš Lietuvos sa
koma: "Vientaučiai! Jųs rū
pinotės savo tėvynės labu per 
visų savo gyvenimų, šiandie 
Jums tuolabjau Lietuvos rei
kalai turi rūpėti. Svetiintau-. 
čiai nori paimti i savo rankas 
visų pirklybų Lietuvoje ir Lie
tuvos pramonę. Mes ginamės 
kiek galėdami". Vienok muse] 
pajiegos, ypač piniginės yra 
menkos. 

Tat Jus Broliai-amerikiečiai 
stokite prie masų į pagelbą! 

Mes tveriame Bendrovę 
"Nemunas." Tai bus didžiau 
šias fabriką* Lietuvoje. Deda
me visas pastangastuojaus iš
dirbinėti labai reikalingus 
žemdirbystei ir geležinkeliams 
pad-argus*. 

Stokite ir Jus-amerikiečiai 
mūsų pradėtan darban. Visi, 
mes, dirbdami išvien lai*iėsi-

| Veikalėlis neperdidelis, 
j lengvas sulošti, gražaus ir 
I rimto turinio. 
] Norėdami gauti 
j suokite: 

j ^DRAUGAS" PUBL. CO. 
į 1800 W. 46th Str. 
I Chicago, HL 

Adre-

įDr.M.Stupnickij 
j 3107 So. Morg&G otreet 
f ČHIUAGO, ILXXBOI8 
| Telefonai Tardą BOSS 
* TalSEuūs: — o Ik.: 11 iš r y i o ; 

6 po pietv iki 8 vak. Nedėllo-
mla nuo S iki 8 ral. 

Telepbone: y«xd» 14 92 

ANT PARDAVIMO 

GERA PROGA. 
Parsiduoda: pekarnė, bučernt'. jrro-
serm> ir gyvenimui namas ti«fttai ap-
gyventoj vietoj lietuvig ir lenkų. 

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

V. JT. LATVENAS, 
411 Uuoobt Ave. Rookford. Iii. 

A, SHUSHO 
Turiu patyrimą 

uiulerių UKCKOT; r ū 
pest ingai pri i ta-
riu ligonę Ir kūdi
kį laike ligoa. 

S ;55 So. Halsted St.. Chlcaco, m. 

AST PARDAVIMO 
2 aug&čių mūrinis namas 4 flatų su 
dviem krautuvėm, su kambariais už
pakalyj moderniškas. Parsiduods> už 
labai prieinama kaina. 

17S7-S» W. 5 t Str. 
Savininkas. 

17SS V . 51 Str. 

ANT P.%RD.\\TMO. 
1 akras žemės ir 5 kambarių namas, 
maudyklės, gazas ir kiti moderniš
ki įtaisymai, garadžius ir mažas so
das. Arti šv. Kazimiero Kapinių. 
Parsiduos ant išmokėjimo. 

J. S. HOVLAND, 
l l l t l i £ Mt. Groonwood. 

P.*RSIDlODA 
labai pigiai 2 lubų augščio medinii; 
namas, 3 pagyv. 2 po 4 kambarius 
1 pagyv. 7 kambariai, randos 465.00 
į metusi Prekė tik $2,500.00 prie 

Savininką^ ant 2n> floro. 
S4S4 So. Vnion Ave. 

DR. G. M. GLASER 
PraktUaioJa 38 metei 

Ofisas S148 So. Morgan S t 
Kertė S2-ro St.. Chicago. m. 

SPECIJ AUSTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki t po pietų, nuo S iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliotais nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Tards (87 

» • • * 

PARSIDIODA 
Grosernė ir Saldainių Krautuvė, 
randasi geroj lietuvių apgyventoj 
vietoj. A įsišaukite greitai: 

X24« S. Emerald Ave. 

BARGENAS 
parsiduoda mūrinis namas pigiai ant 
kampo, gražioj vietoj. Elektra, va
nos, telefonas ir garadžius del 2 au
tomobilių. Tas namas atneša gerą 
pelną. Kainuoja tiktai 88.000.00 vi
sų pinigų nereikia įnešti, galima pa
laukti. 

Ateikite ypatiškai pamatyti. 
•001 So. Honorv Str: Chlcago, IU. 
Tel. Prospcct 1424. 

tikriau:- ių kovą. Pirkite 

Paieškni' ' ^ n ^ 71--'--, „^„-...^ 
iš Kauno 1,',:. j ' ^ , . . . . . . . i„._,o ,,„-
vieto, parapijos Suvainiškiu, kaimo 
Miliūnų. Kas žino apie jį ar jis pats. 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

I KAZ. TAITERIS. 
256 Patapske Str. 

W«4port. Md. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po nnm. 

4729 S. Ashland Avenne 
Spedaln^tas džiovų, moterų ir vy
rų Ugn. 

Valandos nuo 10 Iki 12 Išryto, n«o 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki S:80 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drtiel 2S89 

—-m 

• V. W. RUTKAUSKAS j 
1 AnvniTATAS 1 ADVOKATAS 

Oflsma DMbniestyl: 
29 South La Salle Street 

Kambartt 8S4> 
TeL Centrai <SM 

• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• Vakarais, 812 W. 33 St. 

TeL Tarta 4«81 g I 
f 

sumanyta. Het kitiems me
tams paiimti daržas dar nėra 
vėlu. 

Po to susirinkimas tapo už
darytas. MaJdą atkall)ėjo d\-a-
sios vadovas, kun. Y. Kudir
ka. Pr. 

! kD'ks> navvk: \ ' K a < notr 

pprvėlai merą \ 

ws.s. 
tfAR SAVINOS STAMPS 

lSSUi.i> BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

DAINA. 

Puikias upelis Kamaika iš vakara į rytus teka. 
Ten mūsų Bi-oliai ir Seselės Lietuviškai šneka 

Iš vakaru j rytus* bėga 
O, mus broluka veda žirgą bėra, 

Ten vokiečiai tris tnetus apka.sus kasė 
Mušu broliu tėvelių klojijnusj anas nunešė. 

Tada vokiečiai kanuolem sprogdino 
Mušu tėvelius brolius seseles vargino. 

Ten Lietuvių daugybę badu numarino 
Itet Vpcs Kamaikos nesunaikino, 

TpelLs Kamaika pavasarij banguoja, 
Tegul Ijenku galvočiai rokuoja, 

Kad ten Lietuviai seneliai dejuoja, ' / 
O lietuvaitės jaunos mergaitės Lietuviškai dainuoja 

Atsiminkim broliai, seseles Kunigą Juozapas Mironą 
Kad sulietuvino mūsų šalį vargšą ir poną, 

Su puiku vargonininku L. Bieliniu 
Del Lenku poneliu kaip diegiu dagilu 

Ant kranto Kamaikos puiki bažnyčia ten pastatyta.' 
Mus-ų teveliu broliu seselių Adutiški parapija pavadinta. 

Ai.t Kamaikos geležinis tiltas Udutiškiu pastatytas, 
Pulkus vieškelis j Švenčionis pastatytas, 

Ant kranto Kamaikos garsus Linkoniu kaimas ten pastatyta 
Puikus darželiai jaunu mergaičių žoliniais apsodinta, 

Iš Linkoniu kaimo randas žmonių mažai mokytu 
Tik provizorius da vargoninkų 

Kamajka upelis per plačias pievas bėga, 
J tamsus miškus ten nurieda, 

Dainuokim broliai seseles dainele apie upeli Kamaika 
Kad išnaikinti Lenku valdonai kaip prasta malka. 

. . ' • Kairini teras Vaiciekėnas 
Gegužės 1920.! 

Po vajaial neužmlrSk, kad tertao-
alas vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumu 
suvirSk'.nlmo, o taa reiškia, kad rei
kia pamėgint! viena. Parduodama 
pat visus aptiekonva. 

.'S 

OUND ai LAŠT! 
SELF-ADJUSTING 

žBgiliH!lIJ 
BRASSJERES 

M 

- * . - - ! • 

i 

m 

yfmdk S T O U T L -

•leįjrir <avo krantu<ininkas 
nefiin pr.>iirsk piam^os 
Ir n»ior« o mes pri.siiiKinic 
VIOBH iMii.dnmini. PaStos 
le*r>s apmokamos. 

sr»o nv«iicxir - rAsnocv 
i N s T m T K . 

l>n« M. t 3 i r- n - PtoM K. T. 1 
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9 D R A U G A S Ketvirtadienis, liepos 8 1920 

s** t 

I CHICAGOJE. 
-K 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis, liepos 8d., 
Šv. Elzbieta, Poatug. karai. 
Penktadienis, liepos 9 d., 

šv Veronika Jul. 

ADVOKATAS SKUNDŽIA 
TEISĖJ4-

Reikalauja $10,000 atlyginimo 

DUOKITE ANGLIŲ IR NUS
TATYKITE KAINĄ. 

Taip šaukia apartamentiųjų 
namų savininkai. 

Illinois valstijos angleka-
syklu vedėjai yra Washingto-
ne. Jie tenai darbuojasi su 
tikslu gauti daugiau geležin
kelių vagonų iškasamoms an
glims. 

Tuo tarpu čia namie apar-
tamentinių namų savininkai 
ssuKia.M anglių. Ne> Betruks i 
praeiti vasara. Ateis ruduo 
ir žiema ir namai pasiliks be 
apšildymo. Bus didelių nuos
tolių. " 

Namų savininkai šiandie ei
na prieš "publie Utilities" ko
misiją. Pareikalaus pagelbos. 

Pasakojama, jog kiek pas
kiau anglių busią užtektinai. 
Bei prisieisią mokėti augstas 
kdnas. Namų savininkai tad 
nori, kad tos komisijos pas
tangomis butų nustatyta ang
lims maxinmm kaina. Kitaip 
gi turės pakilti baisus išnau
dojimas. 

Ulinoiso kasyklose labai ma
žai iškasama anglių <lel sto
kos vagonų. Bet ir toji ma
ža kiekybė geležinkeliais ne-
išvežiojama. 

Chieairoie vandens pum-
poms anglių ištekliaus užten
ka vos kelioms dienoms. Ne
žinia kas bus toliaus. Žmonės 
raginami mažai vartoti van
dens. 

Advokatas Jrving G. Zazo-
ve nuėjo teisman. Jis buvo pa
šauktas pasiteisinti už per-
greitų važiavimą automobiliu. 

Teisme bailifas (kaipir vir
šila) j>areikalavo, kad advo
katas eitu sėsties šalę kitų 
kaltinamų žmonių, pašauktų 
teisman. 

Advokatas n<'n.»klausė, Bai-
lifas už tai jam pagrūmojo. 
Advokatas pareiškė, kad tegu 
bailifas nurimsta, nes kitaip 
jam nosin užvažiuosiąs. 

Bailifas tuojaus pasiskundė 
teisėjui Ne\voomer. Šitas ad
vokatą nubaudė $."> pabaudos. 

Už tai advokatas Zazove pa
traukia teisman teisėjų irl>ai-
lifa. Reikalauja $10,000 atly
ginimo. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIĮJ 
KOLONIJp, 

PROTOKOLAS. 
ŠV. KAZIMIERO AKADE

MIJOS RĖMĖJŲ DRAUGI
JOS PIRMO SEIMO. 

Buvusio Chieago. UI. Birže
lio 13, 1920. 

• SU DANTIMIS PAVARTO
JO TELEFONĄ. 

Suimta trys plėšikai. 

SUAREŠTUOTA DU MO
KESČIŲ RINKĖJO AGENTU 

Kaltinamu ui papirkimus 
parduodant svaigalus. 

Keli* plėšikai geležinkelio 
kieme, ties Nortb Franklin 
gat. ir West Austin ave., už
puolė prekinių vagonų sargų 
Micbael McCue, surišo ir už
darė ofisan. (ii patys pradėjo 
iškraustyti iš vagonų prekes 
ir lioduoti i automobilius. 

Surištasis sargas prišliaužė 
prie telefono, su dantimis nu
kėlė klausuką ir pranešė kuo-
veikiaus pasiųsti policijų nu-
rodomofi vieton. 

Nupyškėjo Kast Cbicagos 
ave. nuovados policija. Po 
smarkaus apsišaudymo suėmė 
tris plėšikus. Kiti pabėgo. 

Suimti yra: Hovvard Wes-
ton, 3JS2 So. California ave., 
(|eorge Ross, 2010 \Yest Koo-
sevelt romi: ir Jobu *Matbison, 
2642 West 38 gat. 

Cbicagoje suareštuotu du 
federalio mokesčių rinkėjo 
(kolektoriaus) Mager agentu. 
kurių pastangomis iš svaiga 
lų sandelių parduota tukstan-
čiai galionų degtinės vaisti
nėms ir saliunams. Abudu im
davę papirkimus už savo tą 
pasidarbavimų saliunininkų 
naudai. 

Mokesčių rinkėjas Mager 
praneša, jog nuo vasario 1 
dienos iš jo departamento pra
šalinta net 90 agentų už į-
vairius nusižengimu?. 

APDEGĖ DU GAISRININ 
KU IE VIENAS DARBI 

NINKAS. 

MAŽAI NUOSTOLIŲ PADĄ 
RYTA LIEPOS 4. 

Buvo pakilęs smarkus gais
ras Fraction Lubricating Oil 
Co. įstaigose, Hrgblsnd ave. 
ir Lesington gat. Kol užge
sinta, liepsnos padarė $30,000 
nuostolių. 

Gaisro metu nuo dedančio 
aliejaus smarkiai apsvilo dn 
gaisrininku ir vienas tos kom
panijos darbininkai. 

Nepriklausomybės dienos 
paminėjime kitais metais pa
sitaikydavo mieste daug gais
rų, pakilusių nuo visokių prie-
moninių 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 Cicero-
je. Tenai be jokio sudraudhno 
U l l I ' A -»\rt V*. 1 «"» * - » "T* . *->•>) 11 A O TST*"* *"»'»'•'**"» »» l t * \S f A l A - * l t . * * t l l V ^ t l U l A J ^ | J I »V I I I V 

I moninės ugnys (fejerverkai— 
fireworks). 

Už tų priemoninių ugnių 
pardavinėjimų Cbicagoje su
areštuoti ' trys žmonės. Visi 
trys patraukti teisman. 

APSVILO IR MIRĖ 11 ME 
TŲ MERGAITĖ. 

Kriminaliam teisme vyriau
siuoju teisėju išrinktas augš-
tesniojo teismo teisėjas Char-
rles A. McDonald. 

i PETRATI6 S F A I I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL ESTATE - INSJRANCE 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda L»iv»kori«i 

N O T A R I J t Š A S 
124) So Hjlst.d Street. Chtc»to IIHutii 

TCLC*HONC BOULCVAPO 611 

Francis Abbinanti, 11 metų. 
135 "VYest Locust gat.? links
niai žaidė savo tėvuko prie
angyj, 822 Townsend priean
gyj. Šitas buvo šviežiai nuda
žytas. Ir mergaitė susitepė 
drabužius. 

Jos teta dažo dėmes jai nu
plovė su benziną ir nusprendė 
karštu prosu paprosyti. 

Nuo proso užsiliepsnojo 
Irabužiai. Mergaitė liepsnose 
šbėgo laukan. Tenai tėvukas tėm prieš seimų ir kad sky-
irigesino liepsnas. Bet mer- r i a į priduotų tikrų skaičių 

(Pabaiga). 

Visas, to darbo veikimas pa
liktas valdybai. Kaip tik gaus 
atsakymų iš miesto valdžios, 
tuomet praneš Apskričiui, o 
Apskritys kuopoms. 

Duota įnešimas padaryti 10 
miliutų pertraukų. 

Sesija II. 3:30 po pietų 

4. Gauti leidimų nuo vysku
po artimiausiam nedėldienyj 
prieš Sv. įvaznnierū parinkt] į 
aukų bažnyčiose. 

5. kad Centro raštininkė bu
tų viena iš svietiškių, kuri ga
lėtų susižinoti sų, skyriais ir 
garsintų nuolatai laikraščiuo
se Akademijos Rėmėjų veiki
mų. Centro iždininkė, kad bu
tų viena iš seserų vienuoly
ne, kurių gerb. Motina per-
dėtinė paskirs. Priimta ir už-
girta. 

6. varyti agitacijų, kad ga
vus daugiau garbės narių. 
Šis klausimas diskusuotas ga 

na plačiai ir įvesta du nauju 
skyrių, būtent garbės narė, ku
rį Jaike metų įmokės $25.00 ir 
amžina narė, kuri įmokės $100 
ar vienu kartu, ar laike 4 
metų. Vienbalsiai priimta. 

3-čio skyrio 

Kad Centro pirmininkė 
gerb. p-nia A. Nausėdienė/ li
ktų pirmininkė ir ant kitų me
tų ir už jos pasišventimų ir 
darbų butų išreikšta pagarba, 
delegačių atsistojimu ir ran
ku plojimu. Vienbalsiai priim-

Kiti įnešimai maž-daug to-
kie-pat kaip ir 1-mo skyrio. 

154o skyrio. Philadelphia, Pa. 

1. kad vyrai butų taip-pat 
priimami į dr-jų kaip ir mo
terys, šis klausimas buvo la
bai ilgai diskusuotas. Gerb*. 
kapelionas, kun. prof. P. Bu-
čys padavė sekančių rezoliu
cijų: vyrai, aukavusieji po 
$25.00 lieka garbės nariais, gi 
aukavusieji po $100.00 lieka 
amžinais nariais, taip kaip ir 
moterys. Jie turi teisę prie 
Vienuolyno maldų gyvi ir nu
mirę, bet negali imti dalyvu-
mo veikime ir būti renkami Į 
valdybų. Vienbalsiai priimta. 

Delegačių įnešimai. 

Užbaigus skyrių įnešimus, 
prasidėjodelegačių įnešimai pa 
gerinimui pačios draugijos. 

1. Draugijos, kurios įmokės 
$25.00 ar $100.00, lieka garbės 
ir amžinais nariais; jeigu bent 
kurį iš vyrų draugijų norėtų 
likti garbės ar amžinais mv 
riais ir norėtų siųsti atstovę 
į Apskričio susirinkimų, turė
tų iš tos parapijos skyrio į-
galioti moterį, kuri dalyvautų 
apskričio susirinkimuose, o 
paskui jiems praneštų kas y-
ra veikiama. Vienbalsiai pri
imta. 

2. kad skyriai vienuolynui 
priduotų sųrašų savo parapi
jos draugijų, kad Seserys ga
lėtų draugijoms pasiųsti laiš
kus. 

3. kad Centras pasiųstų lai
škus skyriams dviem savai-

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 

PIKNIKAS! 
Nedelioj, Liepos 11 d., 1920 

| NATIONAL GROVE, 
| Pradžia 10:00 vai. iš ryto. 

| Dar neužmiršome pereitų metų pikniko, o jau vel Vestsaidiečiai gamina lenktines. Bet lek- § 
=• tiniu šimet bus keletas. Dainų lektinė* nė neminime. Viduryje daržo, kaip gaidys, stovės rau- S 
E donas s»raikeris. Išbandykit visi Chieagimai savo jiegas ir sveikatas. Pažiūrėkit, ar visi. kurie j 

tos Vienuolyno koplyčioje IU. - mini 
visas gyvas ir-mirusias na;.-. § 

5. gauta projektas ženkle-J 5 
lio. Delegatės ji priėmė, " 
bet galutinas darbas paliktas 
apskričio susirinkimui. 

6. kad vienų kartų metuose 
butų laikomos Mišios Šventos 
už garbės ir amžinus narius. 

Neatsiradus daugiau įneši
mų ant stalo, duota įnešimas 
rinkti valdybų. Gerb. p. A. 
Nausėdienė, vardan draugijos, 
prašė gerb. kun. P. Bučio, kad 
jis ir ant kitų metų liktų 
Akademijos Bėmėjų draugijos 
kapelionu. Kun. P. Bučys* su
tiko. Priimta delnų plojimu. 
Valdyba išrinkta per aklama
cijų-

Pirmininkė p-nia A. Nausė
dienė, I. pagelb. M. Šedienė, 
II. pagelb. F . Aleksienė, (iš 
Detroit, Mich.). 

Finansų rast. M. Mikšaitė, 
nutarimų ras t M. L. Curins-
kaitė, ižd. viena iš seserų vie
nuolyne, iždo glob. A. Gilienė 
ir B. Sabonienė. 

Komisijos narės rinkta : po 
vienų iš kiekvieno skyrio: B. 
Tumaitė, E. Nausėdienė, F. 
Šimkienė, K. Klimienė, H. 
Gricaitė. 

Prieš užbaigsiant seimų, iš
pildyta 3-čios kuopos įnešimas. 
Delegatės atidavė pagarbų 
draugijos pirmininkei pniai 
A. Nausėdienei atsistojimu ir 
delnų plojimu už darbų ir pa
sišventimų. -P-nia A. Nausėdie
nė padėkojo narėms už jai iš
reikštų pagarbų ir pasižadė
jo darbuoties ir šiais metais 
kiek tik galės. Duota įnešimas 
seimą uždaryti. Gerb. kun. P. 
Bučys atkalbėjo maldų. Sei
mas uždarytas 6':00 vai. vak. 

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

I 
i, 

Riverside, III. i 
Įžanga. 25c. Ypatai. S 

= Visi, tad i Aušros Varta Parapijos Pikniką. Visi i National Grove (Daržą), Riverside. | 
| Imkit 22-rus karus iki galui, o paskui La Grange iki daržui. 5 
^ - iTmA^ui i f i T K I U V A x * * K T I M I I h I AS S 
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Prasidėjimo dr-jai, kuri buriu ' m 

atsilankė ir nemažu dovanų į i 
atnešė. Galima sakyti, kad šita Į S 
dr-ja Brighton Parke yra vie-Įfl 
na iš darbščiausių, širdingai į 1 
ačiū ir darbininkams, kurie 
dirbo tame piknike. 

J. Drulis. 

PRANEŠIMAS. 
4-TOS KUOPOS L. VYČIAMS. 

Visi gerbiamieji ketvirtos kuo
pos Vyčiai teiksitės ateiti aštuntą 
dieną liepos (ketverge vakare) į 
susirinkimą. Bus daug nauju, in-
domių dalykų pranešta. Taigi, 
visi pasistengkit savo priedermes 
atlikti. Bukit. 7Va»CN''jas. 

Extra Proga Biznieriams! 
Parsiduoda "Draugo" mūrinis našias. 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. Chieago, HL 

! 

: i 
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KLAIDOS PATAISYMAS. 
—i— 

Užpraeitam ' 'Draugo" nume 
ryj Centro rast., Gerb. Sese-
ries MargariėtSs-Marijos ra
porte jryko klaida. Atspausta: 
''Iš surengtojo vakaro "Juodo 
ji Suemytė" gryno pelno liko 
882 doL" Turėjo būti: "150 
dol., o nuo "Vakarienbučio" 
(dviejų vakarų) 882 dol. 

L. VYČIŲ CHICAGOS APS
KRIČIO KUOPŲ DOMEI. 

AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PRANEŠIMAI. 

Rytinės Europos Tragedija. 

Badas ir noužtektinai užsi
ėmimų vis gyvuoja Rytinėj 
Europoj. Šiltinė ir kitos ligos, 
pasekmės netinkamo besimai-
tinimo, platinasi visur kur tik 
išdirbystė sustojo. Kuomet pa
saulio suvienytas labdaringu-
mas negali tinkamai sutikt šį 
padėjinfų, Amerikos Raudona
sis Kryžius vra didžiausias at-
skiras faktorius pašelpos dar
be. ' 

REIKALAUJA^ 
REIKALAUJAME. . 

bučierio, kuris galėtų būti manage-

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio pusmetinis susirinkimas 
bus liepos 11 d., Sv. Petro ir 
P o v i l o p a r . SVet, W . P u l l m a i i e . r ium-gaspadoriurn. Liet. Kooperat 

v-škoj Krautuvėj. Turt gerai nusima
nyti apie buiernės ir grosernes biz
nį. Atsišaukite laišku, reikia kaucija 
uždėti. 

JONAS KANOTERirS. 
44S North St. MlnorsTlUe. Pa. 

2 vai. po pietų. Šis pusmetinis 
susirinkimas yra labai svar
bus. Bus !%iportai iš pikniko 
ir reikės rengties prie atei
nančio L. Vyčių seimo. 
Apart to, bus svarstoma daug 

naujų dalykų. 
Todėl išrinkti kuopų atsto

vai malonėkite skaitlingai ir 
laiku suvažiuoti. 

Apskričio Valdyba. 

12" 

StZES 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk MVO krautuvniako—Bot Jeigu 
krautuvninka* net«t+—raSyk mums. 

l.liWISCKMMtrC.CO.IlMWKHi 
Ui^!rxiepcfxJentC^Fac1oryin!heVbrid 
•aBnoanaBBBSBsa 

REIKALINGI LEIBERIAI 
del fabriko darbo. Pastovus 
darbas. 

t LDfK BELT CO. 
39ft ir Stewart Ave. 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
t 

Dr. J . J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežk 
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyeio" 
9-ju Xo. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvienų "Vyt ies" numerį. 

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko t^ip, kaip iliustracija. 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos 
gamtų. 

Mėgi Lietuva, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"Vytį." Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

'VYČIO" Administracija 
3261 S. Halsted St Chieago, II j 

L. Vyčių Ch. Apskričio pik
nikas jau senai praėjo, bet ne 
•̂isos kuopos dar sugražino 

pinigus arba neparduotus ti-
kietus. kuriuos iš anksto buvo 
paėmusios pardavinėti. Katros 
kuopos dar nesugrųžino, pra
šomos sugrąžinti rengimo ko
misijai nevėliau apskričio su
sirinkimo, nes reikia priruoš* 
ti pilnas raportas. 

Komisija. 

IŠ BRIGHTON PARKO 

raitė baisiai buvo apsvilusi. 
Paimta ligoninėn veikiai 

mirė baisiose kančiose. 

savo narių. 
4. kad vienų kartų į metus 

butų laikomos Mišios Šven-

Birželio 27 d. N. Pr. Š. P. 
M. parapijos darže buvo pik
nikas, kurį surengė Lietuvių 
dailės ratelis parapijos nau
dai. Pelno nemažai padnrė. 

Ratelis širdingai dik'<ja vie-
tinam klebonui už sukvietimų 
žmonių, taippat ir Nekalto 

PIPIUUSIA Į gTUVlSlC* KR/PJTBVE R8IGA60JE J į ^ | į 

:**ARL QVBSS KONCSOTVU: 

NUMOKĖSI PINIGUS BERHKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausiu Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kaina, fenr kitur taip negausi. 

Mašinėlią laiškams drukucti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, flmbi-
nius ir deimantinius; pramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertiniu Reriansin. armonikij rusiškų ir prusilku išdir-
bvsoiij. Balalaiką. R.'rrų ir smuiką, kokiu tik reikia. Dir-
KOTT>O vî oki'is žonklns droncrTs* îPS t̂ isoine laikrodžius vt 
muzika!iškn> ir.p'rumcr'us atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. ILL. 

Telefonas: DR0VER 7309 
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