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Lenkai Nugalinu Kijevo Fronte
REIKALAUJAMA PATVAR 

KYTI DIDŽIAPELNIUS

*
I LENKŲ FRONTAS LABAI 

SKYSTAS.

LENKAI STUMIAMI AT
GAL KIJEVO FRONTE.

Taip pranešama iš Maskvos.

Taippat uždrausti ateivystę 
japonams.

Vienoje mylioje išpuola 
kareivių.

120

PADĖTIS AUSTRIJOJE.
—

Montreal, Kanada, birž. 17. 
— Amerikos Darini Federaci
jos suvažiavime čia patvirtin
ta kuone visi tos organizaci
jos prezidento Gmnjierso pa
duoti polirikiniai plotini ir ki
tokie sumanymai.

Numalšinus suvažiavime ra
dikalius gaivalus, katrie ko
vojo už pripažinimų nutokra- 
tinės Rusijos bolševikų val
džios, suvažiavimas su rezo- 
liucija kreipiasi Suv. Valstijų 
kongresam kad šis būtinai su
rastų priemonių patvarkyti 
besočius didžiapelnius (profi- 
terininkns).

Be to. suvažiavimas pntvir 1 
jjpo jM'itariiriuf —poljūkūiu. 
programų ateinančiais rinki
mais ir išreiškė norų, knd An
glija atšauktų savo kariuome
nę iš Airijos respublikos.

Pasmerkta streikas.

Suvažiavimas nusprendė pa
kelti neatleidžiamų kovą prieš 
industrijinrų suntikių teismų 
Knnsas valstijoj, lygiai ir 
prieš tos valstijos naują įs
tatymą, draudžiantį darbinin
kams streikus.

Tokius pat prieš darbininkų 
streikus atkreiptus įstatymus 
šiandie norima pravesti Colo- 
rado ir Nubraška valstijose. 
Taipgi prieš tai Federacija ir 
pakeliu kovą.

Su važi a rimas pasmerkė, ne
senai buvusį “svitehmenų** 
ir kitų strei kų ant geležinke
lių. Nes tas streikas nebuvo 
autorizuotas darbininkų or
ganizacijų valdybų. Streikns 
buvo pakeltas su tikslu sug
riauti geležinkelių organizaci
ja**.

Einama pnes japonus.

Suvažiii vinius didžiuma Kni
su pravedė reikli lovinių, i- 
diuit Suv. Valstijų kongresas 
ypatinguoju parėdymu visai 
uždraustų j Suv, Valstijas at
keliauti japonams ir kitiems 
azijatams su tikslu toj šalyj 
njuiigyvonti.

Nutarta knoveikiaus imties 
durlsi organizuoti darbini tikus 
l»lien«» indus!rijoje.

I

Londonas, birt. 17. — Iš 
Maskvos pranešama, kad Ru
sijos sovietinė armija Kijevo 

kus
Oficijaliam

reiškiama:
‘•Kijevo apylinkėse mūzų 

kariuomenė pažangiuoju. lan
kai ntsimezdauii jau perėjo 
upę Irpen,
“Garsiu ruožte, pietvaka- 

ruose nuo Kijevo, musų ka
riuomenė perėjo U|>e Būgą ir 
apsupa Bratzlnvą.”

pranešime jm-

Danzigas. Vokietija, birž. 17. ,
— Bolševikai atsiėmė Kijevą 
nuo lenkų. Tą ofieijidiai pat
virtino ir lenkai.

Su Kijevo puolimu pasibai- 
gin lenkų karinis pnžanginvi- 
mas. Nes bolševikai turi pro- 
gos varyties pirmyn, kaip tik 
jiems patinkama.

Kijevo fronte lenkų linija 
taip skysta, knd kiekvienai' 
myliai išpuola vos 120 lenki] 
kareivių.-Sn tukino skaitiniai! 
negalimu jitsilaikyti pozicijo
se.

Lenkai turėjo progos.
i lankai paimdami Kijevą, 
perdaug jMisitikėjo savo spė- 
Konns. Taip pasitikėdumi/jie 
neatkreipė dotuos į stipresnį 
sa\'o priešininkų.

Paėmus Kijevą lenkams bu
vo puikios progos pasiųlvti 
taiką bolševikams. Tuomet 
Mšerikaai butų sutikę tni- 
kinties ir lenkui butų laimė
ję gerus sąlygas. I

Bet jie to nepadarė. Ji,, bu
vo manę pasiekti Juodųjų jū
rių pakraščius. Po to ištiko' TURKAI PAĖMĖ PRANCU 
juos nepnluimn.

Čia tvirtinama, knd lenkai 
prašysią Anglijos patarpinin
kauti tarp jų ir bolševikų. Nes 
jie mato, kad nieko nelaimė
sią

APRIMO DULUTH'AS

Kareiviai pa troli uo ja gatvėse.

Duluth, Minu., birž. 17. — 
Čia įvyko rainy liė, kuomet pri
siųsta vnlstijinė kariuomenė. 
Govėda gal dar neprisisotinu
si nužudžiusi tris juodus žmo
nes. Bet bijosi kareivių dur
tu vii ir kulipkų.

Kaip paprastai, prasidėjo 
tardymai. Norima susekti, 
knip juodukas buvo užpuolęs 
baltų mergaitę, dėl ko buvo 

j prasidėjusios riaušės.

GIOLITTI SUDARĖ KABI 
NETĄ.

« “
•Rymas, birt. 17. — Buvęs 

ininislcris pirmininkas GioliTli 
suorganizavo Italijos ministe- 
rių kabinetų ir šis ėmėsi veik
ti.

ZŲ BATALIJONĄ.

Paryžius, birt. 17.— Turkui 
nncijonalistai Cilicijoje paėmė 
nelaisvėn. visą prancūzų ka
reivių liatalijoną.

BAISI BETVARKĖ AUS- 
TRIJOS I ESPUBLIKOJE.

Valdžia nuli opinta visokiomis 
nrl <4fr**' vh ėci i f

Vienno, I iri. 17. — Austri
jos respub iluije vicšpntnujn 
baisi lictvu >kė. kurių galima 
jiavadiuti k ii pi r kokia 
tinė nniircl ja. 
krauta tnij 
ginyliėniis,' 
jau imties

Pro vi nei j 
pildo centrai

i rėdymų in įsakymų, kokių 
i šiandie periaug paskelbiama.

Delta antai rczignnvo mi- 
nisterių kalinėtas ir respub
lika atsiduif* dnr didesnėn be
tvarkėm Til< vienas ministe- 
ris pirmininką- Rvnner laiko
si ir neva deda valdžią.

Jis mėgti n sudaryti naujų 
kabinetų, 
padaryti.

Atsistaty«|inusiiun kabinote 
buvo minis' 
‘•ocijulistai. 
Austrijoje tipriai stovi.__
ei ja list us ^katalikų partija pa
traukė bendrini darban, kad 
jie mažiau trukšniautų šnlyje.

Atsisako socijalistai.

Kuomet dabar <lcl betvar
kės mini.-terių kabinetas su
griuvo, norima ir vėl sudary
ti “koalicijinį” kabinetų. Bet 
socijalistai jau atsisako ra
miuoju keliu dirbti respubli
kos naudai.

Mat, perilgai ir taip jau jie 
ramiai užsilaikė. Tad noriuin 
jiems pntrnkšnmuti. Nes kuo
met jų pinti jų nebus repre
zentuojamu ministerių kaliine- 

Į te, tuomet socijalistai neturės

irt. 17. — A natri-

“ridu-
Valdžia ap

dairiomis prieš
ini nežino nei kaip 
iž šalies valdymo, 
is neklauso ir ne- 
linė- valdžios pn- 

irf įsakymų.

let tas nelengva
I

priai katalikai ir
Katalikų partija 

>So-

i jokios atsakomybės prieš vi
suomenę.

Tad ir nežinia, kaip Ims 
toliaus su respublikos valdžia.

Prezidentas — siuvėjas.

Respublikos prnvizijiinnlis 
nroT'dcntn< viBtn vm -neBr' 
lietas. Tai Kari Seitz, karės 
metu buvęs siuvėjas. Jis val
džioje neturi jokios reikšmės, 

' nelošia jokio* rolės.
Tikroji respublikos valdžios 

galva vra ministeris pirminin
kas arba kanclieri*. Tai Dr. 
Kari Renner. Jis pildo pnivi- 
gas ir užrubežiaių įvikalų mi- 
nisterio.

Jis aplanko visus nelaimin
gos šalies kraštus, kaipo gy
dytojas. J kiekvienų gyvento- 
jn grupę jis tinkamai pakal
bu, suramina, duoda reikiamų 
imta rimų.

t
Buvusia ministerių kabine

tas nesinmišė j ndigijos klau
simą. Mokyklos pr>s«*novni pa
liko stiprini katalikiškos.

Pačiam kabinete katalikai 
ministeriai buvo užėmę kons- 
t nik t i ves rietas, kaip tai tei
sybės, finansų ii kitas. Soci- 
jnlistnnis ministeriams buvo 
skirtos vietos, palytinčios pra
bėgančius vidujinius reikalus 
ir karės.

Respublikos armija.

Respublikos armija skaito 
ligi 50,000 kareivių. Kareivini 
puikini išrengti, lapt bloga juo
se drausmė.

♦\pie Austrijos kareivius 
šiandie kalbama, kad tie ka
reiviui priverstinai turi dėvė
ti nniforams, nes neturi kito
kių drabužių. Lygiai privalo

nimiimiimiiiiiiiiiiiiiiimiumiiiiiiiiHii 
DAUGIAU TELEGRAMŲ 
YRA 4 tam PUSLAPYJE.

iimiiuimmiimiiiuiiimiiiiiiimiuuimi

Seimas Prasideda Šiandie, 
Birželio 17 d.

! Sv. Jurgio Bažnyčioje ĮvyKsta 
Pamaldos

Susivienijimo Lietuvių Rymo Katalikų Amerikoje 3 5-tas 
dvimelinis Seimas prasideda šiandie, birž. 17, Chicagoje. 
Išryto Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje (Bridgeporte) įvyksta 
priešseiminės iškilmingosios pamaldos. Po pamaldų tuojaus 
kuopų delegatai susirenka tos parapijos didžiulėn salėn ir 
atidaromas Seimas.

Šito Sus-mo Seimas didžiai yra svarbus nuotikis Ameri
kos lietuviams. Nes be svarbių nuosavių organizacijinių rei
kalų suvažiavusieji gerb. delegatai daug domes atkreips j 
re’kalus savo brangios Tėvynės, kuri prisikėlė iš kapų ir kuri 
reikabnga pagelbos jos tvėrybos darbuose.

“Draugo” Redakcija ištiesia savo dešinę gerbiamiems Sei
mo delegatams. Pasveikina juos nuoširdžiai ir velija jiems 
meilėje ir vienybėje pasidarbuoti per sekančias tris Seimo 
dienas. Iš Seimo tegu daug peinija musų išeivijos stipriau
sioji organizacija ir tas tegu daug naudos duoda Tėvynei 
Lietuvai

Telydi Dievo malonė jus, gerbiamieji Seimo delegatai!i

vartoti šautuvus, nes negali j PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 

gauti špatų.

Tikroji šalies gvardija yra 
nacijonalė {Milicija. Jos yrn li
gi 6.000. šitos viršininkų tar
pe nėra neš vieno socijalistų.

Tad socijalistai visas laikas 
deda pastangų jMinaikinti tų 
policijų. Bet nelengva tas pa
daryti.

Respublikos geležinkeliai 
up verkti nn m padėjime. Trau
kiniai važinėja visomis linijo
mis. Bet paskirtu laiku važia
vimas neužtikrintas. Trūksta 
iokomotivų. anglių ir vagonų.

BANKĄ.

Nužudė žmogų ir pažeidė po- 
licmonų.

Vakar, birž. 16. dienos me
tu jivnki plėšikai užpuolė Dres- 
sol ('onunercinl and Sarings 
bankų, 2322 \Vest Rooscvelt 
gat.

Plėšikai atvažiavo automo
biliu. Keturi iš jų inėjo ban- 
kon. gi vienas pasiliko auto- 
mobiliuje.

Bankoj tuo metu buvo ka- 
sierins, stenografė, po Urmo
nas ir jmšalinis žmogus, atne
šęs jiankon depozitų.

(nėjusieji plėšikai tuojaus 
sušuko pakelti raukas visiem*. 
Nepaklausė jų pašalinis žmo
gus ir ]w>lioinnnns. Plėšikai tad 
pašalinį žmogų nužudė aut 
vietos, gi su poltcmonu išra
dėjo kovų. .

Pamatę nepavykitnų dūmė 
laukan ir nuvažiavo automobi
liu. Batikos polieinonni pažei*- 
tas rankos pirštus.

Važiuojančius plėšiku* vijo
si su motoriniu dvirnšiu kita* 
policmotms. Bet nepavyko pa
gauti.

PIRKITE KARES TAUPY- 
MO ŽENKLELIUS W.S.S.).

J

4* AA

By th« eourtttjr of thr- ChlcAro H«m ld

u; *

BIRŽELIO 17. 1920.

Chicago ir prittnieafai. — šian
die ir rytoj gražu* oras; šalta.

Vakar aukščiausioji temperatū
ra buvo 87 laipsniai, žctiūaiuiio- 
ji — 54 d. *

8a u U teka 5:14, leidžiam 82& 
Mėnuli* leidžiasi 922. •

‘Oi. --- •
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CHICAGOS ARKIVYSKUPIJOS JUBILeJUS.
Mokyklos vaikai prieš parodos pradžių rengiasi pas miesto Prieplaukų (Munidpal Pier) Chicago llerald And Ezamiucr klišė.

viešpatijų pinigų ver- 
nemažiau $25,000 btr- 
buvo tokia sulig Mer- į

ĮSU 1

Svetimų 
tė mainant 
želi o 1G d. 
ehantn Lnan & Trunt Co.:

Anglijos sterlingu <tvnrui S.1.9S14 
Lietuvon 100 nukmnų 
Vokietijon 100 markių
Lenkijai 100 markių 
P rantu rijos už 1 dnlierį 
Šveicarijos už 1 dolicrj 
Italijos už 1 dol.
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“DRAUGAS”
Eina kBMllma LVkynu ncdSldlcniuA.

FRKKI’MKR.VTiKI KAIMAI 
nncAooj nt i tsiiarr/E;
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FumM Metu ..............  tM

8W. VAUST.
Metanu ....................................... *A.OO
Fimc.1 MatQ ••«,••«••••••• M.00

Prenumerata tnoluLai I Akai no. Lai. 
kaa akai losi nuo ulslralymo dlenoe 
m nuo Naujų Matų. Norint partnal- 
aytj Bdrnao vianda reikta prisiųsti tr 
tanas ndreaaa. 1‘lnlral Kenauala atli
eti Utperkant kraaoje nr eapreae "Mo. 
My Ordar" arba įdedant plnlcua | 
registruotą InlAk*.

“Draugas” Publishing Co. 
W. 46th St Chicago, UI.

Telefoną* MeKinley SI 14

kūrimo darbo negu mų* brokai 
Europoje. Bandykime sudary
ti parapijų knygynus Čionai 
Amerikoje, tai išmoksime be
dirbdami kaip tas darbas yra 
daromas. Tada veikiau jį per
kelsime ir į tėvynę.
Kunigai, mums rodos, turėtų 

labai imtis šitų dalyką į šir
dį. Jauni Vyčiai jiems padė
tų ir butų žymus kultūros 
darbas atliktas.

Chicagos Vyskupijos Jubiliejus

» •• IZ •V lesieji Knygynai.
Jau senai žmonės suprato 

mokyklų naudą. Bangelije tau
tų yra priverstinas vaikų mo
kinimas; kito* rengiasi tų įsta
tą įvesti pas save. Tarp šių v- 
ra ir Lietuva. Bet mokintis rei 
kia taip-gi ir nevaikam*. Kas 
mokyklą yra išėjęs, tas leng
vai daugina savo mokslą skai
tydamas knyga*. Kol Lietuva 
dar neapsidirbo su visatinu 
vaikų mokinimu, tol neprotin
ga butų imti rengti viešųjų 
ienygynų sistemą, nes vieną 
darbą nebaigęs prie kito bė
ga tiktai išgverėlis žmogus. 
Bet turime žinoti, kad įvedę 
visatinį priverstinų vaikų mo
kinimą, turėsime pasirūpinti 
įkurti viešų knygynų tiek daug 
ir taip gerai, kad kiekvienam! 
žmogui butų prieinami viso*, 
tautos dvasios turtai.

Amerikoje yra The Ameri- 
can Librory Ass&iation, t. y. į 
Amerikos Knygynų Draugija. 
Ji privatinėmis pastangomis 
rūpinasi dauginti ir gerinti 
viešuosius knygynus Ameriko
je. Norvegijoje tas darbas y- 
ra valdžios rankose. Vi satinus 
vaikų mokinimas ten jnu se
nai įvestas, todėl apšvietus 
ministerija rūpinasi knygy
nai*.

Gyventojų Norvegijoje vrn 
mažiau negu Lietuvoje, bū
tent 2,500.000, bet viešų kny
gynų yra 1,300. Kuomet Su
vienytose Valstijose gyvento
jų yra 115 milijonų, o knygy
nų 5 tūkstančiai. Kitaip sa
kant žmonių Suvienytoje Val
stijose yra 46 sykiu* tiek, 
o knygynų nei keturisyk tiek. 
Norvegams knygų pasiskoli
nimas yrn beveik vienuolikę 
kartų lengvesnis negu ameri- 
kiečiams. Apie Lietuvų visai 
nėra žinių.

Kitudo* žmonės mintydavo, 
kad kiekviena knyga yra ge
ra ir šventa. Dalmr jau visi 
žinome, kad toli netaip yra. 
Knygų, kaip žmonių, yru gerų 
ir blogų. Tai-gi liedarant kny- 

- gynų daugybės, galima pra
platini i sugedimo priemone*.

I

i

!
į

Dėlto apšvietus ministerija 
berengdama knygynų mies
tuose ir sodžiuose turi būti 
laimi atsargi.

Kol Lietuvo* valdžia yra 
užsiėmusi mokyklų kūrimu ir 
kitai* sunkiai* bei brangiai* 
durimi*, bažnyčios, ypač pa
rapijos, galėtų pradėti knygy
nų kūrimo darbų. Žmonės no- 
dėliomis suseidami į bažnyčią 
Mišių išklausyti, galėtų tuo 
pačiu žygiu parimti iš parapi
ja* knygyno sau skaitymų ar 
grąžinti perskaityta* knyga*.

Mes Amerikos lietuviai ma
liau turime visokio tėvynė*

“Paliuosavo” 
Ukrainą.

Savam laike lenkai pakilo 
“liuosuoti” Ukrainą iš rusų 
bolševikų jungo. Mėgino jie 
ravo Lenkijos rubožius atrem
ti Indijų jūrių pakraščiais.

Ir jei tie žygiai lenkams bu
tų buvę pavykę, Ukraina il
gus metus butų vaitojusi. Nes, 
turbut, visam pnraulyj negali 
hut blogiausio jungo , kuip 
lenkų junga*.

Ir jie jau “paliuosavo” Uk
rainą.

Bolševikų armija lenkus iš
ginė iŠ Kijevo ir iš kitų mie
stų. Lenkai bėga didžiausioje 
betvarkėje. I-aimė jiem* bu? 
didelė, jei jų dešimtys tūks
tančių nejMijiuls nelaindėii.

Iš Maskvos bolševikai skel
bia, jog lenkai, aploizdatni 
Kijevą, ten ntlikę balsiu* pra
jovus. Sugriovę jie Vladi
miro pravoslavų katedrų, ku
rios ligšiol nebuvo drįsę nai
kinti nei pikčiausi bolševikai. 
Sunaikinę elektros įstaiga*. 
Kas baisiausia, lenkai ton su
naikinę vandens invada* mie
stui. Gyventojui palikti be 
vandens.

Taigi lenkai taip “padabi
no” Ukrainos sostinę, knd 
tuomi “pasidžiaugs” ir pilt s 
lenkinųikn* Pfetlura.

1 Jx-nkni laiko savo naguose 
ir Lietuvos sostinę Vilnių. Ir 
prieš Vilnių sovietų armija 
stipriai veikia.

Kn* gali pasakyti, ku* įvy
ks Vilniuje, kuomet lenkam* 
prisieis ln*gti iš tos Lietuvos 
širdies.

Nėra abejonės, kad jie su 
Vilnium taip pasielgs, kaip ' 
yra jiadurę su Kijevu.

Mes kartai* gul ir perdaug 
bjaurimės bolševikų darbai*. 
Bet kų-gi kalbėti apie lenkų 
darbu* ? ,

Darbininkų Atva 
žiavimas iš Svetur
Buvo uždrausta priimti į A- 

meriką nt keliaujančiu* žmones 
nemokančius skaityti. Dabar 
pritrukus darbiaiukų žeuulir- 
bijoje p. Irane Siegvl, Ame
rikos atstovų buto narys, iš
rinktas New Yorko valstijoje, 
įdavė Atstovų Butui suma
nymų, kad butų leistu žemdir
biams jmrsitraukti iš svetur 
darbininkų, nors ir nemokan
čių skaityti. Darlio Departa
mento sekretorius gali tų lei
dimų duoti arba neduoti, ka
da kok* nors žemdirbys pra
šo. Sulig sumanymo toki dar
bininkai yra tiktai laikinai į- 
lvidžiumi j Suvienytas Valsti
jas. Gen erai i* imigracijos (At
eivių) Kotnisijonierius sustato 
taisykles, kurių turės prisilai
kyti atgabenamieji bemoksliai 
žemdirbį jo* darbininkai ir 
samdantieji juos žemių savi
ninkai. Tas taisykles turės už
tvirtinti Darbo Departamento 
Sekretorius.

Su žemdirbį jo* darbinin
kais lygiomis statomi ir nami
niai tarnai. Jeigu jie laikinai 
begyvendami Amerikoje iš
moks skaityti, tai galės likti* 
čionai gy venti nuolatai.

Paskutinių taiku Am-iū- 
\

Ketvirtadienis birželi* 17 19Ž0

•
16. Capinokis Vincas 29 m.,

Augštųjų Kursų lektorių.
17. Čarneckis Vuldimeras 28

m., susisiekimo miniote- 
ris.

Digrv* Stasy* 32 m., val
dininkas.

Dogelis Paulius 42 m., ku
nigas.

Deksnvs Jurgis 48 ul, dar
bininkas.

Daukšys Jurgis 32 m., dar- 
bininkas.

Draugelis Elizi*jus 32 nn, 
vidaus reik, ministeris.

Finkelsteinas Oze ras 56 m. 
prisiek, advokatas.

F'ridmana* Naftalis 56 m., 
pri riek, advokatas.
Galdikienė Magdalena 28 

m., gimnazijos mokytoja.
Grencevičlus Kazys 32 m. 

ainatninkas.

valdininku*, skelbia įstaty
mu*, turi bausmė* dovanojimo 
teisę.

9. Iki Respublikos Preziden 
tas bu* išrinktas, jo pareigas 
eina Steigiamojo Seimo Pirmi- 
nmkas. Respublikos Preziden
tui humirus, atsistatydinus ar 
susirgus, j j pavaduoja 8tei 
giamojo Seimo Pirmininkas

10. Visi Respublikos Prezi
dento aktai turi būti Ministe 
rių Pirmininko arba atatinka 
mo Ministerio parašu žymimi.

11. Ministerių Kabinetas iš- 
vieno dirba ir išvieno atsako.

12. Ministčrių Kabinetas at
sako prieš Steigiamąjį Seimų 
ir šiam išreiškus nepasitikėji
mą atsistatydina.

13. Inėję Ministerių Kabine
tan Steigiamojo Seimo nariai 
nenustoja buvę Steigiamojo 
Seimo nariais.

14. Valstybes Kontrolierius 
atsako už savo darbus prieš 
Steigiamąjį Seimų ir atsista 
lydina Steigiamąjam Seimui 
išreiškus jam nepasitikėjimų.

15. Visi Lietuvos piliečiai 
vistiek kurios lyties, tautybės, 
tikybos yra lygus prieš įstaty
mu*. Luomų ir titulų nėra. <

16. Visiems Lietuvos pilie
čiams laiduojama asmens, bu
to ir korespondencijos nelie 
čiamybė. Tikybos, sąžinės, 
spaudos, žodžio, streikų, susi
rinkimų ir draugijų laisvė. 
Mirties bausmė panaikinta.

Pastaba 1, Karo metu, 
taip-pat valstybei gręsian 
čiam pavojui prašalinti kon 
stitucijinės garantijos įsta
tymų keliu gali būti sus 
tabdytos.

Pastaba 2. Steigiamo
jo Seimo atstogų metu kon
stitucinė* garantijos gali bū
ti sustabdytos vykdomosios 
valdžios, bet neveikiau, kaip 
į tris diena* turi susirinkti 
Steigiamasis Seimas, kuris 
sprendžia apie tolimesnį ko 
nstitucijinių garantijų sus
tabdymo likimų.
17. Steigiamojo Seimo nario

asmuo neliečiamas. Suimti 
Steigiamojo Seimo narį, iš- 
krėsti jo butų ar daiktus ir 
peržiūrėti korespondenciją ga 
Įima tik Steigiamajam Seimui 
sutikus. ’

18. ši laikinoji Konstituci
ja ir visi įstatymai įgyja galios 
nuo paskelbimo dienos vyriau
sybės organe

rW5TEP.^5Y5TB1.

Vyrų ir Moterų Rūbų Cirpi* 
mo ir Deaifuin* Mokykla.
Mimtųi lateoiB ir mokymo b»<Jo Ju* 
trumpa laika Umokaiia rtoo ama

to.
SI b* turimo ditUlauBlua Ir g-ortau- 

■tUB kirpimo, doMpnin< Ir Mūvimo 
»kyr1u». kur klovriauas puuno ebtob

VIbuom siuvimo BltytluoM maMno* 
varotpoa aloktroo JI ag*.
< KvteCUuao kiekrisM atalU bUo ko- 
kluo laiku, dien* lr ar vakarais, pa- 
BiDurdU Ir |xaikslbMl dol mtrrti-

Pa t torai daromos oull* mlcros, vi
sokio etillau* ir djrdilo IS bot kurto- 
mada knyaoa.

MASTER DESIGNDtG 
80H00L.

llrlttu VM«I«»

ISO N. STATĖ STREET, CHICAGO.
Kampas Lako St. ant 4-tU labų

mylimo Ganytojo nuomone, 
tai jau mums daugiau nieko 
nereikia. Seserų Nazare t iečių 
vedamo* mokyklos pasižymėjo 
gražiu valkų marša vimu. Jų 
Mota* taip-gi buvo gražu*.

Taip mokalo ir mokyklų pa- 
rodavimu užsibaigi Ciiicago* 
vyskupijos jubiliejus. Jaunuo
menės auklėjamos katalikiško
se to* vyskupijos įstaigose vi
so labo 140,556. Šįmet Žemai
čių vyskupija švęs savo 500 
uietų jubiliejų, o bet-gi nega
lės pasigirti tokiuo didžiu 
skaičium katalikiškai auklėja
mo* jaunuomenė*.

Neteisinga ir neprotinga bu
tų peikti Žemaičių vyskupiją 
už tatai. Ne ji kalta, kad mų* 

„„. turtuoliai ir apšviestunai, pa- 
aaminarijų. • f5avo tantų nnbėiro n*s sm 

tunus tanius u egoizme pas
kendę tėvynę įteikė priešui 
slėgti. Bot mes tikimės, kad 
praėjus 75 metams nuo IJetu- 
vos laisvė* atgavimo Kauno 
ar Vilniau* vyskupijos turės 
nemažiau pusuatre šimto tūk
stančių mokinių lietuviškose 
katalikiškose įstaigose. Tik rei
kia, kad mus katalikystė butų 
protinga ir darbšti, kaip Chi
cagos katalikystė.

Kaikuęie iš Amerikos par
važiavę į Lietuvų tvirtina, buk 
Amerikoje viską* esu lx» tikė
jimo lw» bažnyčios. Jei tie 
žmogeliai nebūtų buvę protu 
akli, jie nebūtų atsimetę nuo 
katalikystės.

LIETUVO8 STEIGIAMOJO 
SEIMO DARBAI.

yra

(Pabaiga).
Mokyklų paroda.

Arkivyskupas nekartų 
sakęs, kad jo du didžiausi rū
pesčiai: mokyklos ir labdary
bė. Savo kalboje pietų motu 
ji* pranešė, kad pasirašė ant 
kontraktų naujoms katalikiš
kojo universiteto trioboms. Už 
ju* reikia užmokėti 2J.00.000 
dolierių. Bet mokyklom* indik
tą buvo pasirodyti seredojo ir 
ketverge.

Seredojo tapo pašventinta 
trioba Quigley Preparatory 
Scminary. Tai nėra teologijos 
mokslo įstaiga, tai tiktai vys
kupiškoji gimnazija, arba vi
dutinė mokykla, kurios užbai
gimas atidaro duris į filosofi
jos ir tenlnrijos 
l'ų prirengiamųjų, urbu mažų
jų, seminarijų šįmet baigė 39 
jauni vyrukai. Pat* arkivys
kupus jiems išdalino diplo
mu* 9 birželio. Pamokslą jm- 
sakė St Louis ’o arkivyskupas 
J. J. Glcnnon, o Mišias laikė 
6v. Tėvo delegatas Bonzano.

Pradinė* mokyklo* pasiro
dė ketverge 10 birželio. Jų 
augštivsnieji skyriai penkias 
iki aštuntam ir tik sveikesnie- 
ji vaikai 'ėmė rinktis prieš de
šimtų valandų pa* miesto til
tų einantį į ežerų. (Municipal 
Pier). Buvo suvirtum 36,000 
vaikų.' Jų tarpuose važiavo 
puikiai parėdytų bemažko pu
santro šimto vežimų, ant kurių 
buvo gyvųjų jiavrikslų gru
pės.

Čionai mes paduodame pa
veikslų, iš fotografijos, kurių 
nuėmė Chicago* Herald aini 
Ezamiuer bendradarbis, kaip 
vaikai renkasi prieš parodavi- 
iuo pradžių. Dienrašti* malo
niai mum* suteikė savo klišę.

Buvo trys ir lietuviški veži
mai. Viena* rodė Lietuvos 
Krikštų, antras Av. Kazimie
ro dvasių, trečias Amerikos 
Laisvę. Subatos n urna riję (N. 
139) padavėme gražiausiojo 
vežimo fotografijų taip, kaip 
jų nuėmė minėtasis dienraštis, 
užvakar *u šito ?t raipsnio pra
džia padavėme to paties veži
mo fotografijų taip, kaip jų 
nuėmė kitas didysis dienraštis, 
būtent Chicago Baily New*. 
Tuodu dienraščiai priklauso 
prie įvairių partijų. Juodu tik 
I>o vienų fotografijų tetai pi
no ir susitaikė, kad tai buvo 
lietuviškojo vežimo fotografi
jos. Mums svarbi yra nuomo
nė didžiosios Chicaginė* spau
do*. Ji šitame klausime yra 
liešališka ir ji mus pagyrė.

Bet dar augšteanė ištarmė 
mums teko. Kun. Urbai esant 
arkivyskupijos raštinėje 11 
birželio Jo Augštoji Malonybė 
Chicago* Arkivyskupas tari*: 
“Suriję, your finai wu* one oi 
tlie finest if imt the fine*L” 1 
Tat reiškia: “Tikrai, jų* veži- i 
rnas laivo viena* iš gražiau- . 
rių, jei ne pats gražiausias.” 1 
Kuomet svetimo* mų* nepa i 
Žįotančioe spaudo* nuomonė i 
mitrina su mų* gerbiamo ir i

Lietuvos Steigiama*!* Sei
mą* priėmė sekančiu* Lietu
vos Valstybė* konstitucijos 
punktus:

1. Lietuvos Valstybė yra de
mokratinė respublika.

2. Steigiamasis Seimą* yra 
suvereninės Lietuvos galios iš- 
reiškėjas^

3. Veikusieji iki šios konsti
tucijos paskelbimo dienos įsta
tymai, kurie šiai konstitucijai 
neprieštarauja, palieka galio 
je.

4. Steigiamasis Seimas lei
džia įsakymus, ratifikuoja 
(tvirtina) sutarti* su kitomis 
valstybėmis, tvirtina biudže
tų ir prižiūri įstatymų vykini 
mų.

5. Vykdomoji valdžia pave
dama Respublikos Prezidentui 
ir Ministerių Kabinetui.

6. įstatymų iniciatyvos teisė 
priklauso Steigiamąjam Sei 
mui ir Ministerių Kabinetui

7. Respublikos Prezidentą 
renka Steigiamasis Seimas.

8. Respublikos Prezidentas 
kviečia Ministerių Pirmininką 
ir paveda jam sudaryti Mini* 
terių Kabinetą, tvirtina jau 
sudarytą Kabinetą ir priima j 
Muuatarių Kabineto atei*taiy 
dinimą, parenka ir skiria Vai 
stybės Kontrolierių, atstovau
ja Respubliką, skiri* pasiunti 
nius ir priima akredituojamus 
svetimų valstybių atstovus, 
skiria augštesniuMtas karino 
menės ir civilinius Valstybės

ROMAN.

STEIGIAMOJO SEIMO 
DELEGATAI. .

1

18.

19.

20.

21.

23.

24.

26.

29.

3(1.

27. Giniunas Jonas 33 m., dar-
hiniTikn*

28. Grinius Kasys 53 in., dūk
tam*.

Galvydis-Bikausktts Jonas 
49 in., generolą*.

Grigiškis Antanas, valstie
ti*.•

31. *<irudi* Stasys ūkininkas.
32. Grajauskas Adolfas 43 m..

prisiek, advokata*.
33. Jurgutis Vladas 34 ni., ku

nigas.
34. Jočys Petras 25 m., apskr.

virš, padėjėjas.
35. Jokantus Kazys 38 m., gy

dytojas.
Krupavičius Mykolas 36 

ui., kunigas.
Kriščiūnas Pijus 39 m., u- 

kin inkus.
Kupčiūnas. K. 30 m., mo

kytojas.
Kinderis Rudolfus 38 m, 

valdininkas.
40. Kuzminckas Povilas 26 tu. 

ūkininkas.
Kriščiūnas Jonas 82 m., 

agronomas.
42. vKatilus Vincas 51 nn, ūki

ninkas.
43. Kairys Steponas 40 m.,

inžinieri*.
44. Kaupas Julius 30 m., so

ciologas.
45. Lašas Vladas 28 m., dak

taras.
<j. Laurinaitis Jonu* 28iu., 

karininkas.
Lukoševičius Juozas 28 m. 
valsčiaus viršaitis. 
Lekeckas Kazy* 

valdininkas.
49. Makausku* Jonas 

vaistininku*, f 
Masiulis Ignus 40 

ronomus.
Milašku Vincas 27

nigas.
52. Milčius Antanas
m., juristas.

Matūlniti* Antanas 24 
karininkas.

Mikšys Feliksas, veterino- 
ris. '

(Pabaiga bus).

36.

37.

38.

39.

41.

47.

48. 43 m.,

50.

51.

53.

3434 m.,

m.,

ilį.,

ag-

ku

J. F. K<

JOSEPH C W0L0N
Jetuvis Advokatas

11 HO. LA KAUJE S1HKKT 
(ijvonlmo Tel. Humboltu »J 

Tokarei. *311 W. 33-nd iltreel 
TeL Ruckvon (333 
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J. P. WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LUCTCVD ADVOKATAM t»i s. woot> snuun .
. TK vr. ms BTKMKT aučaoa.

McJUal«s UM

r
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k oje huVo {įskilusi didelė bai
mė, kad neužviešpatautų rau
donieji. Kaikiurių valstijų tei- 
sdaviai buvo beišduodą stebė
tinų įsakymų. M*Asnchntoett* 
valstijoje buvo sumanyta ne
duoti nei kokio darbo svetim
šaliams. Viraas tų sumanymų 
tapo visai atmestas, apie kitu 
du komisija pasakė neprielan
kių nuomonę. Buvo sumanyta 
uždrausti svetimšaliams būti 
mokintojais ir tas .sumanymas
tapo atmesta*. Oregono valeli-4 
ja buvo uždraudusi apausdin-. 
ti ir siuntinėt i riaukius laik

28

m., DR. S. NAIKELIS
1. Akmenskis Juozas 3V me

tų, koprratininkas.
Andziulis Jonas 53 metų, 

ūkininkas.
Ambrazaitis Kązy* '27 ,

ūkininkas.
Bildukus Jonas 26 m., val

dininkas.
Bičiūnas Vytautas 27 m., 

raštininkas.
Balčytis Stasys 26 m., mo

kytojas.
Bizauskas Kazy* 27 m„ 
visuomenės darbuotojas. 
Bražėnas Konstantas 26 m. 
st u lentas medikas. 
Buleli* Juozas 31 m., da

ktaras.
Balčas Stasys 34 m., karei

vi* ūkininkas.
Bielinis Kiprą* 36 ul, bu 

gailėtis.
12. Banioųis Andriu* 33 nu 

vnrtmnininkaB
Bnlioni* Antanas 39 m., 

darbininkas.
Beržiuska* Viktoras 46 m., 

darbininkas.
15. C'irtaulas Bronius 39 ul, 

taikos teisėja-

o

3.

4.

5.

6.

7.

54.

miidJUNAB DAUGIAU LE 
GIJONIERIŲ.

LIKTVVIS
OYDTTOJAS III OiURCKGA* 

<XUb« tr Ornalm* 
KU* So. BUtotad 8<r.

.tat Viriau* Vaircrad SU.tr Bank 
ValandcMi ouo 10 Iki 13 ryt®: nuo 
I Iki I ĮW> !*•?•”: 8S8 ? SU 9 rst. 

W»deifotn.l« nuo 1* iki 3.

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvi* DeniisUs 

10001 to. Mirhlpn, Arrat

■.....................-....................................it

Dr. M. Stupnidd 
3107 So. Morgas Street 

ciucaoo, iuu>a» 
TtM<nw Tarto MM

ValMtoa; — I Iki 11 U ryla; 
* po platų Iki I rak.. N»4Mlo- 
niu nuo i Iki I rnL rakara.

i ................................................................................... i

Amerikos Ijegijunas, 
tikslas yra sutraukti į 
mainingų broliškumų 
vyrus, kurie eu»kė paskui vė
liavų ir ginė i-ivilizariją laike 
pasu ulinės karės, geguže.- 17 
d. pradėjo kampanijų de! nau
jų narių. Siekimas organiza
cijos gaut mažiausia milijonų 
narių. Jeigu kampanijai pa- 
fiiseks, l.*gijona* susidės iŠ 
milijono ir pusės narių.

Visu šalis t orėtų ažid'nte- 
resnot šita kampanija. Ameri- 
ko* Lcgijonas buvo organi
zuotu* patrijotiniais idealais. 
Viršininkai iš visų pusii Jau
kia padrųMnimo ir paspirtie**

kuriu 
neut- 
visu*

I tuščiu*, išskiriame anglišku*. 
Kadangi tas už draudimas sta
čiai priešingai Suvueiftų Val
stijų konstitucijai, tai Federa 
liai teisėjai Mi-tabdė uždrau
dimų.

T* tų ir ii kalių kitų, pa
našių atsitikimų galima nn- 
nmuyti, kad n<-protingu*, be- 

1 veik liiniMa*. bijoRmas “rau
donųjų” pradeda nykti Ame
rikoje. Protinga nuomonė ka* 
kart labiau nuriiDKta ir su
pranta, kad dvi keletu rėksnių 
negulima Htiiiiti laisves iš vi-

8.

9.

10.

11.

I'jUPOHTV Ht^UUJI 
riUAOMK

1>YKA1.

13.

14.
PIRKITE LIETUVOS VAL

8TYBE8 BOKŲ '



' lsetvirtadienis birželis lt 1920 
f
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ORAUČUS 4

LIETUVIAI AMERIKOJE.
I

PALIUOSUOTAS LIETU 
VOS PLOTAS.

«
W0RCE8TER, MAS8. | T. F. atsiliepė kun. dek. Mi

ronas, Todėl, vist nariai ir 
darbuotojai nepaliaukite būti 
nariais. Mokėkite mėnesines 
dnotdes taip, kaip ir pirmiau I "■» •P“"'”'. »•»«». 
mokėjote, nea Aįniet musy ko-j011 lt*'p ar1

Labdarybės draugija, po 
globa Panelės šv. Motinos So
pulingos, 7 dienų birželio lai
kė mėnesinį susirinkimų. Iš
duota raporUli mokytojo kate
kizmo, .kurpių. siuvėjų ir li
gonių lankytojų. Visi smarkiai 
darbuojasi.

Birželio 20 d. rengiamas iš
važiavimas palei City farin, 
kur kitais metais hudnvo. Bus 
muziku, virvės traukimas, šo
kiai, lenktynės ir kiti pamar- 
ginimai. Išvažiavimas rengia
mas našlaičių ir senelių namo 
naudai. Visų draugijų prašo
me nieko ių dienų nerengti, o 
skaitlinėj,? kviečiamo ntsilnn 
šiyu j ių įsvuzmvmių, mn> vi- 

\ sienas yra žinoma svarba to
kio namo. Kas prijaučia naš- 

, laičiam.-, prašomus prisidėti.
Birželio 13 d. 9:15 ryte Lah. 

draugija užpirko Šv. Mišias 
už našlaičius ir tuos, kurių 
niekas neatmena. Nariai klau
syti šv. Mišių ėjo “in corpore“ 
ir ėmė Šv. Komunijų.

Susirinkimai yra perkelti iš 
\ tračios nedėlios j trečių pane- 
P dėlį kožno mėnesio, 7:30,

. Vienam susirinkime gerb. 
kleb. kun. J. J. Jakaitis per
skaitė naujai sutaisytus drau
gijos įstatus ir suteikė gerų 
pamokinimų kaip valdybai, 
taip ir nariams. Draugija su 
džiaugsmu padėkojo savo dva
sios vadovui už visą jo triū
sų ir pasišventimų. Jis iš v iv 
Žįuujn į Lietuvų-Lai V. Dievas 
lanųimųjo kelionę.

%
, Jonijai paskirta surinkti 200 
dol.

Kun. dek. Mirono prakallio- 
se surinkt* aukų Tautos Fon
dai) 59.00, kurios perduota 
Tautos Fondo 108 skr. rašti
ninkui pasiųsti Centram 2c- 
miaus paduodu aukotojų su
rašę:

J. Bartuškn 5.00, J. Užku
rą iria 4.00, J. Meidus 2.00, J- 
K. Stankus 1.20

Po 1.00 dol.: J. Vistinis, J. 
Ci'laZauslim., A. Aušra, R. 
Šeduikienė, O. Petrauskienė, 
S. Dudėnas, T. Črsnnlevičia, 
K. Avagidienė, K. Bulis, J. 
Bulis, M. Andrikaitienė, K. 
Vidunaa, A. Blažaitis. A. Ka
minską*, B. Garuckas, F. Jan
kauskas, J, Sabonis, A. Cer- 
nmiškan, J. Voveris, A. Aidu- 
kas. L. Meilins, P. Dačiola, J. 
Kūkalis, M. Dilkus, K. Gri
galiūnas, A. Poška, B. Kalvai
tis, J. Stankūnas, J. Daniliau- 
cka-s A. Zurinąs, P. Poška, K. 
Jakulis, Dičlialis, M. Dimša, 
A. Tevdionis, A. J. Kukulis, 
A. Pnitkionia.

Visiems aukotojams reiškiu 
ačiū.

J. K. Stankus,
Tautos Fondo 10S tdt rast

CICERO. ILL.

o. v.

1\ VANDERGRIFT, PA. 
/ -> «* . »*—.-

Čia randasi nedidelė lietu
vių koJonija, liet visi sutikime 
gyvena. Darbai gerai eina, ui- 
darbiai neblogi, tik tiek vie
tas lietuviams nelinksma, kad 
neturim lietuvio kunigo, kuris 
aprūpintų dvasios reikalus. 
Velykinės išpažinties išklau
syti atsilanko gerb. kun. J. 
Misius iš Bentleyville, Pa. 
Užtai visi E. Vandergrifto 
lietuviai yra dėkingi.

Birželio 5 d. musų kolonijų 
atlankė gerb. kun. dž. Mironas, 
kuris pasakė prakalbų Lietu
vių svetainėje, sužadino vietos1 
lietuvius prie uolesnio tėvynei 
darbo. Papasakojo naujų ži 
nių, atvežtų iš tėvynės; apsa
kė jos vargus laike pasauli
niu karo, aiškino Tautos Fon
do nuveiktus darbus ir paro
dė reikalų nepaliauti ir to
liau remti tų fondų. Kalbu 
visiems labai patiko.

•Vandergrifto lietuviai dar
buojasi. remia kiekvieną pra
kilnų užmanymų.

Visos vietinės draugijos, ku
rių yra šešios, birželio 12 d. 
rengė puikų balių, pelnas ski
riamas šelpimui tėvynės,

8. L. Ii. KL A. 133 kuopa 
rengia puikų halių birželio 26 
d. Visa* ptdnas akinamas L. 
B. Kryžiaus naudai.

Miduj kolonijoj trūksta ka
talikiškų darbuotojų, todėl, hro 
liai ir seserys, nesiduukime 
kitoms kolonijoms aplenkti. 
Girdėjome kaip gražiai apie

Ir vėl piknikas.

Šv. Antano [tara]), juknikui 
| praėjiu ir likus nemažai pel
no (gal daugiau# kaip pernai), 
dalia r turime ruošties prie 
kito pikniko,.kurį rengia A. L. 
B.-K. Federacijos (Katalikų 
Vienybės) 12-tas (vietinis) 
skyrius parapijos naudai.

Piknikas bus rugpjūčio 1 
d., Bergman’s darže. Visos 
katalikiškos draugijos turėtų 
prisidėti, išrenkant reikiamų 
skaitlių darbininkų. I^ai ir sis 
piknikas taip • pavyksta, kaip 
ir pačios parapijos sureng
tas, nes pelnas skiriamas tam 
pačiam tikslui — parapijai.

Pr.

CICERO, ILL.

Vyčių darbuotė.

Trečiadienyje, birž. 2 d. L. 
Vyčių 14-tos kuopos buvo mė
nesinis susirinkimas. Tame 
susirinkime, tarp kitko, nutar
ta surengti prakalbas birž. 
16 d., 6v. Antano parap. sve
tainėje, paminėjimui Samuelio 
Jlifrris’o, amėrikiečio, žuvusio 
Kauno riausese. Pastatymui 
jam paminklo nutarta iš kuo
pos iždo paauk. $5.00. Kun. H. 
Vaičiūnas aukojo $5.00 ir sve
tys kun. Pr. Serafinas aukojo 
$1.00.

Kuopa nutarė taip-pat j- 
rriigti išvažiavimą birž. 27 d., 
kad gaidų paiugerėti gautos 
grože.

Kitus menkesnius dalykus, 
praleidžiu.

- Pr.

WESTVILLE, ILL.

Sulig oficialiu kinių H Kauno.
31 kovo, 1920.

Dabar Lietuvos valdžius valdo
mų apskričių, valAčių. mindų ir

Alytaus apskr.

Valsčiai: Alovės, Alytaus, An- 
tnejnunio, Jeano, Krokclaulcio, Liš- 
kavos, Metelių, Miroalavo, Nema
niūnų, Nemunaičio, Punios, Be
riju, Simno, Ūdrijos.

Miestai Alytus.

Biržų apskr.

ValšČKU: Biržų, Budbergo. Dau- 
jėnų, Joniškėlio, Krinčino, Nemu- 
nėlio-Radviliškio, Pabiržės, Pa
pilės, Pasvalio, Pumpėnų, Paša 
loto, Saločių, Vabalninku. Vaškų, 
Žeimeliu.

Miestai: Biržų, Pasvalio, Vabal
ninku.

Ežerėnų apskr.

Valščiai: Antalieptė*, Antaravo. 
Du actų. Depučiu, Imbrado, Kalku- 
nų (Kauknonio), Kureurno. Lniij. 
Paupinėa, Salaku, Smalvų. Šven
tėtu).

Miestai: Ežercuai.

Kauno apsicr.

Valščiai: Babtų, Čekiški*. Gar
liavos, ,J ana vok. Lapių, Pakuonio. 
Panemunio, Pažaislio, Raudondva
rio, Rumšiškų, Seredžiaus. Turėnų 
Veliuonon, Vcudriogalos, Vilkijom, 
Zapyškio.

Miestai: Kaulius, Juosvu.

Kėdainių apskr.

Valsčiui: Airiogulas, Baisiog&los, 
Dk t navos, Grinkiškio. Gudžiūnų. 
Josvainių, Kėdainių, Krokų, Paš
ušvio, Pernaravos, Surriliikio, Sė
tos, ž<um>U-

Miestai: Kėdainiai.

Kretingos ap\kr.

Valkčiai. Andrcjavo, Darbėnų, 
Garždų, Karlėnos, Kretingos, Ku
lių. Mosėdžio, Platelių, Salantų, 
Skuodo, Veviriėnų.

Miestai: Kretinga, Skuodas.

Mažeikių apskr.

Vulščiai: Akmeni*, Ylnkių, Lai- 
žuvus, Mažeikių, Sėdos, Tirkšlių, 
Vcgcrėu, Viekšnių, Židikių.

Miestai: Mažeikiai, Viekšniai.

Marijampolės apskr.

Valsčiai: Antanuvo, Išminto, Bal- 
jeriškų, Gudelių 1, Gudelių II, 

«Janavo, .Tavaravo, Kalvarijos, Kle
biškio, Kroanou, Liubavo, Liudvi
navo, Marijampoli*, Mikališkm,

Padovlnio, Raude n i o, Samiavos, 
Šunskų, Veiverių. Višakio-Rudos,

Miestai: Marijampolė, Kalva
rija, Prienai.

Panovėiio apskr.

Valščiai: Andrioniškiu. Gelažių, 
Krakinavos, Kupiškio, MieniOdų. 
Naujamiesčio, Panerėžio-Vėžlio, 
Piniavra, Raguvos, Remygidos, 
Koraline, Smilgių. Subačiaus, ftė- 
duvoa, Šimonių. Tnėkunų. Pudo- 
klių, Viešintų.

Miestai: Panevėžin, Kupiškis, 
Šeduva.

Raseinių apskr.

Valsčiai: Bctygab>«, Girkalnio, 
Jurbarko, Kelmės. Kražių, Nema
kščių, Raudelės, Raseinių, Sila- 
vog, Šimkaičių, Tytuvėnų, Viduo- 
Idčs.

Miestai: Raseiniai. Jurbarkas.

Rokiškio apskr,

Valsčiai: Abelių. -Aknyirtm.
Juodupi*, JiuiuLy. Kamajų. Krutu 
nų, Pandėlio, Panėtuiinio, Pane
munėlio, Rokiškio, Skapiškio, Svė
dasų.

Miestai: Rokiškis.

Ukmergės apskr,

Valščiai: Balnikų. Deltuvoa, Ko- 
varvko, Kurklių, Pagirių. Pabais
ko. Panaterų, Siesikų, Šešuolių, 
Taujėnų. Traupės, Ukmergės, 
prių, želvo*, žemaitikmmio.

Miestui: Ukmergė.

Utenos apskr.

Valščiai: Anykščių, D&igailių, 
Debeikių, Leliūnų, Skcmonių. 
Tauragnų, Utenos. Užpalių, Vyžo- 
nių. #

Miestai: Utena.

Vilkaviškio apskr.

Valsčiai: Alvito, Bartaikų, Gižų, 
Gražiškių. Kaupiškio, Keturva
lakių, Kybartų, Lankelišhio, Pa
ežerių, Pajevonio, Pilviškių, Vil
kui iškio, Vištyčio, žaliosios.

Miestai: K v bartai n. Vilkaviškis 
Virbaliu*.
Liet. Misijos Inform. skyrius.

REIKALAUJA.

Ve-

i

REIKALAUJA.

REIKALINGI LETBERIAI. 
Dėl foundrė* darbo Pastovui 
dalbas.

Link Beit Co.
39th & Strvsrt

Panlav»jal — Kalbanti* UFFVVISKA1 
F*r4ueti Iriu* niūrų naujoj nb4lvi*i>o.' 
prnjTinia* tiarvlkaunvaa iu»* •* tu«n:a»tu» 
ja* r«*U aolala biaaio pa* rr-pay priirm- 
a-u, r*)r* nuinaem**. homlknaa lut, 
aeo lot Iki IH>4 ) tneoaal lt *r*ittla* 
AiaKauhita Mr. Koprai, *al*e r.ana*ar. 
JAVAAAH ako JOHNKHt. niMIvldani 
mani • »:. Iii N. ta Baile Kr.

T»l*pboa«: Tardą »<»»

A.SHUSHO
Turtu patyrini* 

notarių lirom: ru* 
pe*Un**l prlUu- 
riu ligony ir kūdi
ki buk* Ura*.

AKUŠERKA

sau Ha lUlated SU, Chlca<o iu.

MERGAITES IR JAUNOS 
MOTERYS.

dėl lengvo nssembling darbo 
ir peržiūrėjimo, gera mokesti r 
pradžiai.

EDISON ELE OTRI C APP- 
LIANOS CO.

5660 Taylor Street

3n V. W. RUTKAUSKAS

29

ADVOKATAS
Oflau Dklmlcetyi:

South La Šalie Street
KJunharl* 3*4

TeL OmtnU *1*0

I■

■

Vakarais, 812 W. 33 SL !
Tek YarS* 4M1

Mohtgage Bank
NCAK k STATI INS'JRAOiCC 

EbkOPEfiM AmEHICAN BURFAU 

* *uftc«4 Fiw*Fwa k ♦♦••»>«•••
NVTAMl.UfiAN 

nei U lt r XI. liuam
TlAiF. BetiiIlAAb <11

žinių musų kolonijoj netrū
ksta, tik nėra kam į laikraš
čius panišyji.

Biržeiio 6 (i. teko matyti 
sekantis įvykis. Einu gatve ir 
matau, kad viename name 
ant antro augšto lange persi
ko rę žmonės. įtariau indo mau
ti. kas ten galėtų būti. Einu

teatras. Viduje būrelis žmonių. 
Vyrai ruko pipkes, 0 vienas 
ant palaipcs' kasydamas pa
ku u šj kaž kų kalba. Klausiu 
vieno, koks čia susirinkimus 
— nežino, kito, trečio — irgi 
nežino. Tik, štai, girdžiu nuo 
jtdaipos: “Anglijoj labai
brangus batai, Prancūzijoj 
daug sniego, o Otoek Varduose 
(Chiregoje) daug darbo, kad 
negalinu! nė su prakalbomis 
išvažiuoti.“ Supratau, kad tai 
nczaležnininkų prakalbos, 
mat čionykštis uezaležnininkų 
vyskupas Stock Ynrdų darbi- 
nininkus pradėjo šventinti į 
kunigus. Šventindamas vienų 
tokį “kunigų“ nrialiržninkų 
vyskupas uždarinėjo kirkužė* 
duris ir langus, kad niekas 
nematytų. Vargiai tie West- 
villės nezaležnininkai. Ir ko iš 
jų neiidaro visokie tams a n ui, 
dykaduoniai. Kada-gi. kada 
jie pabus, susipras!...

B&mbiz&s.

KJSV. ATSAKYMAI.

Dobilui (We8tviUf, III.) Ko 
re* punde nei jo b negalime dėti 
dol to, kad apart tdapyvardė.- 
nepadavėte nivo vardo piivar 

vidun, manydamas, kad koks dės ir piino adreso.

’ Seinų apskr.

Valšmi': Būdviečio, Kapčia- 
. miesčio, Kueiunų, Lazdijų, Leipa

lingio, Punsku (dalis okupuota), 
Rudaminos, Seinų (okupuota. 
Šventežerio, Veisėjų.

šakių apskr.

Valsčiai: Barzdų, Bubdių, Gel
gaudiškio, Grišknbudtio, Jankų, 
Kuduiių, lx\ėčių, Lukšių, I’aežc- 
rėlių. Plokščių, Sintautų, Slavikų, 
šakių, žvirdidaičių

Miestai: šakiai, Naumiestis.

Šiaulių apskr.

Valsčiai: Gariūnų. Grudžių, Jo
niško, Klovainių. Kurtuvėnų. Ku
žių, Kriukų, Kuršėnų, Kurcpių, 
Linkuvos, Lygunų. Meškučių, Pa- 
kriuojauii, Papilės, T’nsi i utinio, Pn 
liaišio, Radviliškio, K. idėnų, Sta
čiūnų, Skaisgiris, Šakynos, Šau
kėnų, Šiaulių, Šiaulėnų. Tryškių. 
Užvenčio, Vaiguvos. Žagarės.

Miestai: Šiauliai, Žagari, Joniš
kis, Radviliškis, Kuršėnai.

Tauragės apskr.

Valsčiai: Batakių, Eržvilko, 
Gaurai. Kaltinėnų, Kvėdarnos, 
Laukuvos, Kaimiesėio, Sartininkų- 
žigaičių, Skaudvilės, Šilalės, 
švieksnoa. Tauragės, Vainutas.

Miestai: Tauragė.

Telšių apskr.

Valščiai: Žlkėdžio, Kalvarijos, 
Kuokos. Ncrarėnų. Plungės. Bola
vo, Telšių, Tverų, Varnių. Žarėnų.

Miestai: Teisini, Plungė.

Trakų apskr.
Valščiai: Kaišcdorit), Rietaviš

kio. Kruonio, Žindių, Žiežmarių.

REIKALINGI

Karų darbininkai prityrę prie 
taisymo f migli t karų, 
štokų dalba.-. Pastovi 
Gera mokestis ir geros 
sąlygos. Atsišaukite:

STREETS CO.
W. 48tli & So. Morgan Str.

Nuo 
viela, 
darbo

LEIBERLAI. ’

Gera mokestis, ir darbo 
gos, pastovus darbas.

Atsišaukite:

f^ly.

STREETS CO.
48th & S. Morgan 8tr.

REIKALINGI

Vyrai prie fabriko darbo. Ge
ros darbo sąlygos. Pradžiai 
mokama 47’zĮc. iki 55c. j va
landų su proga dirbti nuo Što
kų su gerų mokesčiu.

k
Atsišaukite j Employment O- 
ffice,

United Statės Rubber Co.
Rockwell Str. & Grand Avė.

ALBAUGH DOVER CO.
Reikalingi Soldarers 

prie torch arba geležies darbo.
PAGELBININKAI

Dėl stocko ir išriuntimo sky
riaus. Paimkite Baugias Park 
L. arba 22ros Gatvės karus iki 

2100 MarahaU Blvd. 
Albsugh Dorer Co.

X-

B

X

REIKALINGI VYRAI IK 
MOTERYS.

dėl lengvo ir Svaraus fabriko 
darbo. Prityrimas nereikalin
gas. Gera praga pakilimui.

Atsišaukite:
JOSEPH KLICKA 00. 
20th & Oalifornia Avė.

REIK Al.INGI VYRAI 

kelvt* g»nj — dėl yardo* ir 
ko darbo. Poatoru* 
lūkite pa*:

JOBX A. BTEEX
S75» Stilrid*

darbas.
fabri-
Atal-

VARM1KH CO. 
Ate.

MAMAS AJTT PARDAVIMO 
medini a. t kambarių. labai pietai 
Itaralduoda tiktai ut 110* 00. ttra tu
rtu t*va*iuott II Chlragoa 

4<*M Artrnloii Ate.

E1.HKTHOS CEVERYKV 
Taioymo krautuvė Ir vl»o* relkallnro* 
UllMa.

I7M W. 4T Str.

K

i

PAIE8KOJTMA5.
PaloMtau kambario dėl Tino vaiki- Į 

nu. llriil**porto aplclinkrje tie vai
riu ari*, laivai rrtkarflala, per tai 
knd turiu nekurtai* vakarai* dirbti 
(uUtlna. kad butų (vleau* Ir **ral 
uflalkoma* j.a* reru* Įmone* gera* 
uliuokMtia
U e! dilu prantdIU laliku.

K. C.
734 W. 18th Str.

LEE. 
(1Ur«So IU.

PAIEŠKAI!
Wiluno ailnoklo buvę* aenlau Chria- 
rtoher. JU. jau matai kaip atvailavo 
I i’hlcaaą. natlnan jo adr««n. turtu 
avarbu relkal*. JI* pala arba kn* 
lino ,x>l« Jj prakome atallauku liuo 
adreau:

AL.EKbAXUR.Ui GOJUfT,
4743 S. Wood Str.

AMT PARDAVIMO.
4 akenaJ v»roe dartta** temt*. *u 
nauju 4 kambarių namu. Sulini* ir 
viltom* rnrda*. raminai ant Chlcarn 
—Jollet Elrctrlr I^nljoe tarpt. Argo 
Ir Wlllow Sprinra Kaina 14,001.00. 
IMcalnn 1(0000 balanca ant lt>nr»U 
ISmokeečlų. I«rt» Haauncl Kraity Op. 
Kai Įninka!. SU Maniurtu-
IrWon*A RandrUpti 5757

UR. G. M. GLASER
Praktikuoja «S metai 

Oriau 3148 So. Motvon HC.
Kertu 32-ro Si., ClUca«u, m.

SPECIJA1J8TAS
Moterilkt). Vrrilku. taleri chro- 

n!lkq J'-rų.
OFISO VALANDOB: Nuo 1* ryto 
iki I po ploty, auo I UU I valas- 
da vakare.
Nodlllomta nuo t Iki S po pi«t 

Tolefoaaa Tardą (ST
r- t

" Dr. M. T. STRIKOL’IS '
UETIVIK 

GjilytoJa* ir Chirurgą* 
on**a: 1737 W. 4Tth St, 

(47 ir Uood r*L) 
Valando*: 1* ryto Iki 3 po putų. 
8:3* Iki 3:10 vakare N*d«lloDl* 
• Iki 13 rytai*.

Tcl. Boulctonl 180 
Re* 2014 W. 43rd SCrvoC

Tcl. klcKlnlcy 343
*•

S. D. LACHAWICZ
UETVVY8 GHAIIORJVS 

l-ataruautu. iiM.itut— ha t>‘rlau*ia. 
Krihal. makUiu aictaaau, o *u*o» 
rtartaj burti* u*«on*aiMti
3314 W. 23 PI. Chlcagu. III. 

TeL <UnaJ 11*».

K

DR. GHARLES SEGAL
• Perkėlė mto ofl.-a po num.

4729 8. Ashland Avenne
Kpcciallktaa dbovŲ. moterų Ir vy
rų llcų.

Valančio* nuo t* Iki 12 Krytn; nuo 
3 iki ( po plotų: nuo T tlcl 1:1* 
vakare. NadHlotnb 10 iki 1.

Telefono* Drrarl SMO

K'

^Moliai
■K

Susiv. Lįst. R.-K. Amer.
35-to ir Pirmo Dvimetinio

SEIMO VAKARA
Pirmas Vakaras Birželio 17 dieną

t

i

bus koncertas. Kuri išpildys Sv. Jurgio parapijos Kanklių Choras vedamas pono Janušausko, Taip

gi dainuos žj-miausi Chicagos solislci, k. x ppoe Jasdhusldcsė, p. Sukkaitė, p. Bčičckailė, p. 

Ramanauskas ir p. Balsys. SEIMO RENGEJIA1.

'X

■
i
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DRAUGAS

f

PRANEŠIMAI,

kuria

WESTPULLMANIEČIAI!

=

=1911 Canalport Avė.
Attinku dtirbę *rriau*lal Ir 

ui prieinanilauain kaina.

V. v. 
Avė.

Parsiduodn “Draugo" mūrinis namas. Stovi gero 
je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
Ueuvių šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga- 
rago, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu:

TVl. Itoosorolt 7HS

Naujas L i e t u v y s 
Graborhu

SIMON M. SKUBA

— - — - '• .. .  ’

■

Palionio, A. Pociaus, K. Re- 
pečkos, Ig. Repoekns, P. Rum- 
ševirio, J. šlickio, L. Šertvičio, 
J. Šipučio, J. šlicko, P. šaku- 
no, V. Smogio, I’. Stamp* 
lio, M. šumino, šv. Kazimie
ro dr-jos C. Palionienės, A. 
Tauros. K. VnitkniiR. Z. Vit * 
kaus, J. Volf (žydo), S. Zuba- 
virio, A. Beliesio, S. Beliesio, 
•T. Buvilio, L. Bučkio, K. Dm- 
sočio, K. Kiiinnniusko, D. Kli
mo, .1. Kuodžio, A. I.nk<», K. 
Auškahiio, .1. MikevičGi, A. 
Prasrtdnio, K. Kanrniisko.

Visi išvardinti asmenys pri
valo atsilankyti paminėtais 
karais ir atsinešti kvitas 
Centro atvirutės.

Kurie pradėjo mokėti 
bonus nuo 1 d. birželio, dabar 
gnli užbaigti ir kiekvienas 
gaus bonų.

Norintieji pirkti lamų gali 
jų gauti, jei tik įmokės visus 
pinigus.

Kurie pnidi-ju niokvli piivš 
1 d. birželio, prašomi klai
kiausia užbaigti, nes tonų par
davimas jau įmiginsi. Bonni 
nebus duodami tol, ko) nebus 
užmokėti visi pinigai.

J. K. Encheris.
L. Bonų Kotu. Rast., 

4403 So. Mozart St.

1 Iš CHICAGOS LIETUViy 
KOLONIJŲ

PA2ANGIU0JA WRANGE 
LIO KARIUOMENĖ.I

•K 
NORI DAUGIAU VIRŠUTI 
NIŲ GELEŽINKELIŲ KOM

PANIJA.

CHICAGOJE.
88.............~~ ■ —

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Ketvirtadienis, birž. 17 d., 
fiv. Adolfas v. Raineris.

Penktadienis, birž. 18 d., 
šv. Morkus.

PASIUNTINYS MORRIS 
NAMIE.

Pasakoja apie savo Įspūdžius.

va!-

ir 
Co- 

“Mo«

(’li i vagoje viršutiniu 
žinkelių konduktoriai ir mo- 
tormnnni sutiko <u kompani
jos pasiųlymtt .80 centu vnlnn- 
doje už darbų.

Kuomet darbininkai sutiko, 
tuojau* koni|mnij.'i kreipėsi j 
Stale Piildic Utilitie* komisi
jų ir pareikalavo 10 centų už 
važinėjimų viršutiniais gele
žinkeliais.

Komisija šiandie iltis iš 
klausinėti gatvekarių ir vir
šutinių geležinkelių kompani
jų ir miesto atstovus reikale 
jmdidininio tuokėsi ies už va
žinėjimą.

gėlo-

Paima daug nel&lsvių ir 
anuotu.

Ifi TOWN OF LAKE

Jrn Nelson Morris, Suv.
Valstijų pasiuntinys Švedijo
je. parvyko (’bieagon. (’hiea- 
ga yra jo namai, i("’n jis‘par
keliavo tiesiog iš \Vasliing- 
ton(> po konferencijos su 
styliės sekrotoriu Colby.

“Biiviiu tVasbingtone 
konfernvati mi sekretorių 
Ibv,’’ pasakoja M»»rri«.
diskusnvoine klausimų prvky- 
l»os su Rusija.

“Švedija sil didžiu-iu pilsi 
Ilginiu laukiu, kuomet Ameri
ka pagalinus ntnaujins preky
bų su Rusija. Juk Rusija vi- 
■ais laikai* buvo Skandinu vi
jai svarbiausioji išeiga prokv- 
I o.« žvilgsniu.

“šiandie Skandinavija rt 
skirta nuo Rusijos riiolaliiie 
blokada. Ir todėl tokia Švedi
ja visus savo prekylHM laivus 
yra nukreipusi j A menkų. Pa
sekmėje Švedijoje atpigo mai
stas ir kitokios prekės.

“Vienus iš indominusių 
nuotikių Švedijoje, tai tas. 
kad socdjalistai Imudrai dar
buojasi su karalium.

“Švedijoje ministeriu pirmi- 
alininku yra Branding, vienus 
iš žymiausių socijalistų vadų 
Europoje. Branding, užimda
mas ministerio pinnininko vie- 
tų, su kitais socijalistuis pa 
sižudėjo šalyje nekelti t rū
šimi, bet visuomet firotingei 
darbuoties visokių reformų 
klausime.“

Apie Suv. Valstijų vedamą 
politikų Eurojioje Morri* ne 
pasakoja. Bet švinlija kibai 
interesuojasi Amerikos politi
ka, sako jis. Nes Amerikoje 

* esama apie 3 milijonai švedų 
ir jiems yra svarhns daiktas 
žinoti, kaip Amerika Aiandiv 
atsineša į Švedija ir i preky- 
bos su Rusija kbi išimų. Gi 
Morris apie tai tv!».

GATVEKARIŲ KOMPANI
JA REIKALAUJA 8 CENTŲ.

Suprantama, jai bus pripa
žinta.

y

PLĖŠIKAS apmušė ser 
GANČIĄ MOTERIŠKĘ.

Dienos metu per langų j im- 
mu- po num. 44<K* No. C’lark 
gilt. įsikraustė jtninns plėšikas.

Tuo metu namie nieko ne
buvo apart vienos sergančio* 
ir gulinčios lovoje Mrs. Mau
de Powers.

Kuomet niekšas pradėjo bei 
sties po kambarius, moteriš
kė pradėjo šaukti jtagelboš.

Tuomet plėšikus jų smar
kiai apdaužė ir paliego.

Moteriškė |iaimta ligoninėn.

SUAREŠTUOTAS SVAIGA 
LŲ PARDAVINĖTOJAS.

Proliibicijiniai agentai sua
reštavo buvusį saliunininką 
Jobu J. Tiimek. 2171 Clybo- 
tini avė., kurs sveikas visais 
laikais pardavinėjo namie gn- 
minnmus svaigalu*.

Agentui tvirtina, kud Tuc- 
nek nebuvęs didžiapelnis. Nes 
degtinės stikliukui imdavi.** 
tik 25c., kuomet kiti ima po 
50c. arba 7.’>e. ir dar dauginu.

Konstantinopolis, birž. 17.— 
Generolo Wntngo1inprit»Sbolšo. 
vikinė kariuomenė Krinm fro
nte iš tu piisinusalio, nn<d gau
tų riti žinių, išeina trimis ko- 
Hmnnomis. troškindama jm> 
savimi Imlševikų sjieka*.

Knriuomenė, kurio* .-kaito
mu IfO.OiMt, ištie-ia savo fron
tų prieš tolševikus išilgai Kns- 
kovkn, ties upe Dniepru, j ry
tus |»er Melitopolį ligi Mariju- 
poliui.

Paimta nelaisvėn 4.000.

Tomis dienomis mūšių metu 
su bolšvviknis Wmngelio ka
riuomenė paėmė 4.000 nelais- 
vių su 50 didelių anuotų, ko
kių bolševikai ir taip nednu- 
cinnsiti turi

Kvlimame gen.. Wlangelio 
kariuomenės sparne vadovau
ju gen. Slnlmv. Kitam sjiarnv 
vadovauja gen. Kntuzov.

Bolševikai savo deŠiniąjnin 
sparne kariuomenę sukoncen
truoja visu plotu tarpe Ma- 
rijnpolio ir Aleksandrovsko.

Staigus pažangiavimas.

Prišbolševikinė kariuomenė 
visi netikėtai pakilo varvtii-s 
pirmyn ir j kelias dienas pra
šalino tolševikus iš Krimo ir 
nuo Azovo jūrių pakraščių.

Gen. Wrangelio kariuome
nė pilnai aprūpinta visokiais 
ginklais. Turi lėktuvus ir šar
vuotus automobiliu*.

l’erikopo apylinkėse tolše- 
vikni buvo manę laikytim. Bet 
sutraškintos, jų pozicijos ir jie 
visu smarkumu atsimeta to- 
liaus.

APSIREIŠKIA BUBONINĖ 
EPIDEMIJA.

I 
a
■

Extra Proga Biznieriams!

KAS BUS PADARYTA SU 
SENUOJU FIELDO MU 

ZĖJU.

Kova prieš žiurkes.

Pensacola, birž. 17. — Čia 
oficijnliai paskelbta, jog nuse
ktas naujas dar vienas susir
gimas bubonine epiilemijn.

Imamasi knonštriaušių prie
monių.

jnu

Gatvekarių kompanija kon
duktoriams ir motermonams 
Išdidino užmokestį — SO cen
tų valandoje.

Tad tnojaus po to kompani
ja kreipėsi j Statė Public 
Utilities komisijų, knd tu 
padidintų 8 centus, vietoje 6 
a* «•«>&•*«•*>«« mo 4v«»4 •« ♦*»i.tas* • *»••»♦•••<• •

Kompanija, kaip pnprnstai, 
tvirtina, jog be to ji nesūri- 
Kianti, galų su galais, jei ne
gaunanti tuo jaus S centų.

Nėra als-jonės^ kad komisija 
išklausys kompanijos nusis- 
kundimn.

Ką •gi daro miestas?
Miesto valdyba byluojn.-i dėl 
centų.•» 

Ii

BUS ATIDARYTOS MAU 
DYNĖS.

Jnckson parke stovi 
kuone tusėins milžiniškas tro- 
bchvs, kuriame buvo mažėjau* 
daiktai. Kuone viskas iškraus
tyta naujiin bustan Grunt par
ke.

Tomis dienomis pietinių par
kų koinisijonieriai nutars, kas 
padaryti su senuoju trobesiu. 
Nebus sugriautas. Bet dar ne
žinia, kokiems tikslinus bus 
jai vartotas.

Brownsville, Ter.. birž, 17. 
— Meksikos mieste Matamo- 
ro.i, skersai upė* Rio Grando, 
paskelbta neatiaidi kova prieš 
žiurkes, katros išnešioja jhi 
visur visokias užkrečiamas li
gas ir epidemijas.

Meksiko* miestuose Vieton/' 
a ir Tampico susekta susirgi
mai bubonine epidemija.

i

TELEGRAMOS.
PANAIKINTA ARMISTICI 

JA CILICIJOJ.

Krikščionys bijosi turini 
puolimo.

už-

Vera Orus. Meksika, birž. 17. 
— Rodos, rin biiltoninės epi
demijos sin ii t i mas buvo apsis
tojęs ir ta bjauri liga laivo 
išnykusi.

Knd štai tomis dienomis li
psi reiškė nauji susirgimai.

Dėl los epidemijos išdegin
tos kni-kurios miesto dalys.

Musų kolonijai yra paskirta 
išpirkti Lietuvos I.u ik ve s Pas
kolos lamų už $150,000.00. Per 
Bendrų Lietuvių laisves Pas
kolos stotj yra išpirkta už 
$70,000.00, o "Drangas“ su 
“Katalikų Vienybės“ stotim, 
Ik* abejonėj yra išpardavę ne
mažiau* kaip už $30,000.00 
(nes musų kolonijoje randasi 
trys stotys). Tat pasidarytų 
$100,000.00. Truktų dar $50,- 
000.00. Bet kų tai reiškiat 
mums, ioBTiofiaikieviiims. Tūk
stantis žmonių ]to $50.00 ir 
bus $50,000.

Musų kolonijoje yra ir to
kių žmonių, kurio perka ir už 
$500.00 kinų, štai Kaaųnio- 
ras A’onrknv. Cipri jonas Za- 
tiirskis, l'ranas Kindurį*, 
Gvardija Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto, Dr-ja 
šv. Stanislovo V. K. ir kiti 
pirko už $100. $200 ir $300. 
Kurio dar nepirko, turėtų pa
siskubinti. Negalima dabar sa
kyti, kad pardavėjas su pini
gais gali pabėgti, ne* kaip tik 
pinigus mokate tai ir bonų iš
duodamo. Bonų galima gauti 
“Draugo“ ofise, 1H(JG W. 46 
St.. A. J. Kareivų, 4537 So. 
Wood St., J. Visco^t, 4635 So. 
Wood SL, J. .1. Eitas, 46(X> 
So. Wood St., .1. P. Parkaus- 
kų, 4539 So. Marslifiebl Avė. 
ir pas lxmų )Mirdnvėju*.

Town of Lakieciai, subniz- 
kime! Užhaigkimo paskirtų 
mums dalj ir dnr tuo neužsi- 
ganėdinkinie.Eikime “over tho 
top.“

Raginkime savo draugu*, a- 
gituokime. Tos paskutinės die
nos tegul buvn Lietuvos Lais
vės Paskolos dienus. Sutikę 
savo prioteliiuų draugus, vie
toje sakyti “Heilo“, sakykime 
pirkit L. L. P. bonų. Turime 
išpirkti paskirta kvotų ir dar 
su kaupu. Turime gauti pa
garbų savai kolonijai, kad 
Lietuvos Imisvės Paskolos is
torijos albume ant pirmo ln|H> 
botume. Musų kolonija turi 

gauti pasveikinimų nuo Lie
tuvos Respublikos preaidento. 
Musų kolonija turi užimti pir
mų vielų larp Amerikos lietu
vių. Taigi, kud atsiekti augs- 
čiaus paminėtų garbę, turime 
nepraleisti veltui nė mažiau
sios valnndėlėa laiko.

Rinkėjai, dar sykį pereikite 
visus lietuvių namus, kur ne
simato lange Lietuvos vėlia
vos. Padirls-kime dar porų sa
vaičių, o garite musų kolonijai 
bus užtikrinta. Pirkime lais
ves Paskolos luinus, ginkim'* 
iš Lietuvos lenkus ponus.

Jonas P. Parkauskas.

Alumnų 1-mn* kuopos metini* 
miMirinkimns bus ketverge, birž. 
17 <1., Davie Sųuare pnrk svetai
nėje, 7:30 vnl. vakare.

Mnlonėkitc nlumnai lnikp su
sirinkti ir skaitlingai, nes lai* ren
kama nauja vaklytia.

Valdyba.

Liet. Am. Rūbų Jšdirbimn B vės 
šėrininkų extra *usirinkima* įvyk* 
ketverge, biri. 17 <1., 7 -.30 
Shnnnoffin svet., Ashland 
katnpa* Mihvnnkei- Avė.

Turime svarbų reikalų,
turi būt aptarto* visų bendrovės 
šėrininkų.

Kviečia Valdyba.

Atkreipiame Jūsų ntvdų, 
kad pas Juk dienrašti “Drau
gų“ atstovauja p. M. Kaupe
lis 12115 So. Halsted St.

Pas jj galite gauti kasdien 
nusipirkti “Draugų“’, taip- 
pogi galite -užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų* paduoti j 
dienraštį.

IŠ BRIGHTON PARKO.

"DRAUGAS" PUBL. CO.

1800 W. 46th Str. Chicago. IIL

Ko - operacija

NORINT gauti geriausia 
telefono patarnavimų, 
turi kooperacija būti tarpe 

prenumeratorių, kaip lygiai 
tarpo Kompanijos ir pronn- 
mnrntriHtt. •

Žmogus šaukiantis turi:
liuli prlUrcngv* -aukim* Ino. 
jau* ataakjll.

Kalbėti aiškiai, — bet nerė
kti peniau*.
Turėti lupa- arti Irli-fimo. Irt 
nnlalllėi.

žmogus kurj kaukiu turi 
tuojaus atsiliepti. Abudu tu
ri yengti ilgų telefono kal
bų, kurie tiktai gaišina ki
tus žmones, kurioms šios li
nijos yra rei kai ingos.

CHICAGO TELF.PHONE 
COMPAN'Y

Pranešimas
I* ••

BridgeportieČiams!
Visi. kurte f>«o»t<- pirkt IJetuvn* I_nl«v<-» I'nakolo* Bonu* Ir ttf. 

«linok«’-Jr pilnai, uislote-klt* atsiimti Bonu* Ir kuri* «aato ne utai- 
inokčJv pilnut malonėkite <labai*ti mokėti ir Rauslį* L. U I*. Bo. 
nu* pa* stotis* Itdlnink.j p. F. M. Matlcauok* 1483 H. H alsi r <1 m.

Stotie* valdyba triniau paairnMus mnlunlcl proko visų *avo par
davinėtoju imslstrnstl parduoti ko daugiausia l- L. P. llunn per 

tnėn<u>), ne, jau Inlkas balcea ir dnuKlsusUi pardavė* mu* do. 
vana. dovana* aukoje Brldsoporto Blantoriai sekančiai:

1. The Bridjrcjiort Clothing (’o.
3246-48 S Halsted St Siutų už $4-5-00

2. Jotimi Kaznkaudcn* 3255 S. Haixt«<d St. Laikrodėlį už 25.00
3. V. !’. Pientynidri 3324 8. llalntrd St. pora čcverykų už J0.00
4. W. J. Stankūną* 3315 S. Halatcd St. tuziną paveikslų už 10.00
5. F. SI. Satkatutkiu 3423 S. Haluted St. Al burna už KUKI
6. P. K. H rudiną 3321 S. Halatid St. Aukaimi špilka už 10.00
7. Justinas Kulia 3259 S. Halsted St Remtu pa veikalus už 8.00 
K J. F. Itudriek 3343 S. Hnlatitl St. Rašoma plunksna už 5.00 
9. A. K. Joni icz 3313 S. Huiatcd St. Rašoma plunksna už 5.00

Jrl*u ku* t* blanlorlų k* aukotų malonėkite priduoti valdy
bai. Kviečiam* viou* prie Mo prakilnaus darbo pardavinėtoju* dėti 
vtina pasiansas, lęad ko dau*iauMu parduoti , Kauti dovana didesnę 
Ir surinkti pAaklri* dalj n.uay Močiai. O visu*. kurta dar nMaat* 
ufauraAę I. 1. I* llnnę. pasiskubink lt*. kad n* paalllktumėte n« 
prisidėjo prie litavimo Lietuvai latl.vė* sutelkdami Jai paskola pir
kdami 1- L i*. Hunus.

Itridreporto Klotie* Valdyba.

Pirmininkus J. A. Martinkus, 3324 S. Halsted St. 
Raštininkas Iz. Pupauskas, fNK< W. X^rd St. 
Iždininkas F. M. Statkauskas, 3423 S. Halsted St.

Sekančių asmenų bon&i jau 
parėjo stotin ir juos galima 
atsiimti iš ižd. J. A. Jovaišos, 
4449 So. Californin Avė. Bo
nai dalinami bus pėtnyrios ir 
suimtos vakarais, birželio 18 ir 
19 <1.
J. Andšimio, J. Bagdono. 

Ručinskienės, R. Bahūkos, 
Bliudžiaus, K. Bnlčiaus, 
Bnlčiunnitė*. F. Bu r Ai o, 
<’esnoko, ]gu. Gudžiūno, 
Janušausko, S. Kosinsko,
Kmito, S. Kriuko, Igu. Kisie
liaus, O. Kisielienės. K. Kaz
lausko, K. Kukoraitierms, M. 
Liedziaus, P. Lnkoševiėio, A. 
Imjieno, S. Milkento, R. J. 
Mnlcabav (nlderman). P. Ma
re vičio. Z. Maliausko, K. Man- 
kaus. C- Maruzienės, A. Maro- 
zo, J. Martinkaua, A Meižie- 
nės, J. Meižio, L. Petrulio, B.

Adana, Turkija, birž. 17. — 
Turkijos provinrijoj Cilieijn 
krikščionis pngnv0 nrapsako- 
nm baimė. Ta r jh> turkų naci jo- 
nnlistų ir prancūzų kariuome
nės Į*Ttniūkta nrmisticija ir 
turkai eina ant tos provinci
jos

Krikščiony* buvo prašę prn- 
nriizų juos apsaugoti nuo tur
kų, jiaimti savo glolmn. Bet 
prancūzui atsakė, jog težinosi 
krikščionys. Sako, tegu patys 
tariasi su turkais oriui nuo 
jų apsidraudžia. Ne* patiria* 
prancūzams gal nebus lengva 
išsisukti nuo turkų. Jiems pa
tiems svarbiau gelbėti snvo 
kailį.

Tad Cilirijojr krikščionims 
šiandie nėra žinoma, kų jiem*

j atneš rytojus.

Viešųjų ilnrbų komisijonie- 
rius Williain Bnrkhnrdt pas 
kviliė, jog viešosios publikai 
maudynė* ežere busią ntidnry 
tn« hiržidin 26 d.

Pndruug imskellitn nurody
mai, kokiu* aprėdnlus priva-i 
lo turėti nuiiidantirs vyrai ir 
motrjy*.

DEMOKRATŲ KONVENCI 
JA IR SLAPIEJI.

Newark, N. J. birž. 17. — 
Narijonulė demokratų jmrti- 
jos konvencija prasidėti birže
lio 24 d. mieste Su n Frnnciseo.

šitos vulstijo* delegatai 
konvencijim vrn “slapieji." 
Sako, jie ptisidnrbuos, knd de
mokratų partija savo platfor- 
mon padėtų svaigalų klusimų.

GIOLITTI ORGANIZUOS 
* NAUJĄ KABINETĄ.

Rymas, birž. 17. — Oficijn- 
liai paskelbta kad karalius 
buvusiam ministerini pifmi- 
ninkui Giulitti pavedė suorga
nizuoti naujų Italijos ministe- 
rių kabinetų.

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausių kainų, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškam* d rokuoti ir ofiso darbams yra naujau- 
bum mados. Užlaikom visokius laikrodžio*, žiedui, limbi
nius ir deimantinius; gramafonus lietu vilkais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusilkų ir prūsiškų išdir- 
byačių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisoma laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentas atsakančiai

Steponas jP. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonai: D ROVER 7309
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