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GAL KIJEVO FRONTE. PADĖTIS AUSTRIJOJE. 
-

Taip pranešama iš Maskvos. ! BAISI BETVARKĖ AUS 

Londonas. 

Lenkai Nugalimi Kijevo Fronte 
REIKALAUJAMA PATVAB- i LENKŲ FRONTAS LABAI 

KYTI DIDŽIAPELNIUS. 

Taippat uždrausti ateivystę 
japonams. 

SKYSTAS. 

Montreal, Kanada, bir i 17. 
— Amerikos Darbo Federaci-
JOS du*a/.ia\iiaf cm jpaivirun-
ta kuone visi tos organizaci
jos ]>rezidento CJomperso pa
duoti politikiniai pienai ir ki
tokie sumanymai. 

Numalšinus suvažiavime ra
dikalius gaivalus, katrie ko
vojo už pripažinimą autokra
tines Rusijos bolševikų val
džios, suvažiavimas su rezo-

Vienorįe mylioje išpuola 120 
kareivių. 

- prane-ama. 

TRIJOS RESPUBLIKOJE. 
b i r i L . — Iš! 

kad Ha 
sijos sovietinė armija Kijevo 
fronte ir toliaus spaudžia len
kus 

Ofieijaliam pranešime pa
reiškiama : 

"Kijevo apylinkėse mu.su 
kariuomenė pažangiuoja. Len
kai atsimezdami jau perėjo 
upę Irpen. 

"Garsiu ruožte, pietvaka-
Danzigas, Vokietija, birž. 17. |rUo.Se nuo Kijevo, mušu ka-

- Bolševikai atsiėmė Kijevą j riuomenė perėjo upe Būga ir 
nuo ienkų. i ą oficijaiiai pat-j a p s u p a Bratzlavą." 
virtino ir lenkai. 

Su Kijevo puolimu pasibai
gia lenkų karinis pažangiavi-į 
mas. Nes bolševikai turi PTO- ; Kareiviai patroliuoja gatvėse. 
gos varyties pirmyn, kaip tik | 
jiems patinkama. Duluth. Minu., birž. 17. — 

Valdžia nuslopinta visokiomis 
prie iginybėmis. • 

Vienna, 1 iri. 17. — Austri
jos respub iki)je viešpatauja * džioje neturi jokios reikšmės, 
baisi betva -kė, kurią galima j• nelošia jokios rolės, 
pavadinti kftipir kokia "vidų- Tikroji respublikos valdžios 

APRIMO DULUTH'AS 

; jokios atsakomybės prieš vi-į f* • 
j suomene. U ? ! i f i 3 

Tad ir nežinia, kaip bus 
| toliaus su respublikos valdžia. 

Prezidentas — siuvėjas. 

Respublikos provizi jonai is 
prezidentas visgi yra socija-
listas. Tai Kari Seitz, kares 
metu buvęs siuvėjas. J is val-

D # J J K imaa 11 aaiucud Šiandie, 
Birželio 17 d. 

tinė anarel ja . " Valdžia ap
krauta tai| Įvairiomis prieš
gynybėmis, lad nežino nei kaip 
jau imties iž šalies valdymo. 

Provincij >s neklauso ir ne
pildo centr linės valdžios pa
rėdymų ii Įsakymų, kokių 
šiandie, per aug paskelbiama. 

Delta an ai rezignavo mi-
nisterių kabinetas ir respub
lika a ts idus dar didesnėn be
tvarkėm Tik vienas ministe-

Kijevo fronte lenkų linija £į a įyyfc0 r a n lybė, kuomet pri- j r i s pirmininkas Renner laiko-
taip skysta, kad kiekvienai•'siųsta* valstijiiiė kariuomenėj s i i r neva *>da valdžią, 
myliai išpuola vos 120 lenku; Govėda gal dar neprisisotinu-. J i s m e g i a «udarvti 

l.ucija kreipiasi Suv. Valstijų kareivių. Su tokiuo skaitlumi; s i n u ž udžiusi tris juodus žmo- kabinetą. | e t \ a < "nelengva 
kongresam kad šis būtinai su- negalima atsilaikyti pozicijo- n e S - B e t b i j o s i kartinų dur- ; padarvti 
rastų priemonių patvarkyti se. : tuvų ir kulipku. 
besočius didžiapelnius (profi-
terininkus). 

Be to, suvažiavimas patvir 
,įiuo Jbepąriivine..—pojjtdkiie. 
programą ateinančiais rinki
mais ir išreiškė norą, kad An
glija atšauktų savo kariuome
nę iš Airijos respublikos. 

Pasmerkta streikas. 

Suvažiavimas nusprendė pa
kelti neatleidžiamą kovą prieš 
industrijinfų santikių^ teismą 
Kansas valstijoj, lygiai ir 
prieš tos valstijos naują Įs
tatymą, draudžianti darbinin
kams streikus. 

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

Suvažiavimas pasmerkė, ne
senai buvusj "switcbmenų" 
ir kitų streiką ant geležinke
lių. Xes tas streikas nebuvo 
autorizuotas darbininkų or
ganizacijų valdybų. Streikas 
buvo pakeltas su tikslu sug
riauti geležinkelių organizaci
ja*. 

Einama prieš japonus. 

Suvažiavimas didžiuma bal
sų pravedė reikalavimą, i-
dant Suv. Valstijų kongresas 
ypatinguoju parėdymu visai 
uždraustų j Suv. Valstijas at
keliauti japonams ir kitiems 
azijatams su tikslu toj šalyj 
apsigyventi. 

Nutarta knoveikiaus imties 
darbo organizuoti darbininkus 
plieno industrijoje. 

Kaip paprastai, prasidėjo 
tardymai. Norima susekti, 
kaip juodukas buvo užpuolęs 
baltą mergaitę, del ko buvo 
prasidėjusios riaušės. 

GIOLPTTI SUDAR* KABI
NETĄ. 

ORAS. 
BIRŽELIO 17.1920. 

Sian-Chioajjo ir priemiesčiai, 
dic ir rytoj gražus oras; salta. 

Vakar augšeiausioji temperatū
ra buvo 87 laipsniai. Žemiausio
ji — 54 d. ' 

Saulė teka 5:14. leidžiasi 8:28. 
Mėnulis leidžiasi 9:22. < 

Lenkai turėjo progos. 
Lenkai paimdami Kijevą, 

perdaug pasitikėjo savo spė-
toraTs. Taip pasitikėdami* jie 
neatkreip<'> domos i stipresni 
savo priešininką. 

Paėmus Kijeva lenkams bu
vo puikios progos pasiųlyti 
taiką bolševikams. Tuomet j .Rymas, birž. 17. Buvęs 
bolševikaai butų sutikę tai- ministeris pirmininkas GioliTti 
kinties ir lenkai butų laimė- ] suorganizavo Italijos ministe-
je geras sąlygas. t įrįų kabinetą ir šis ėmėsi veik-

Bet jie to nepadarė. Jie bu- [ £ 
vo manę pasiekti Juodųjų ju- l 

rių pakraščius. Po to ištiko j TURKAI PAĖMĖ PRANCU-
juos nepalaima, Z Ų BATALIJONĄ. 

Čia tvirtinama, kad lenkaii 
prašysią Anglijos patarpinin-1 Paryžius, birž. 17.— Turkai 
kauti tarp jų ir bolševikų. Nes j nacijonalistai Cilieijoje paėmė 
jie mato, kad nieko nelaimė- { nelaisvėn, visą prancūzų ka
sią, I* : reivių batalijoną. 

galva yra ministeris pirminin
kas arba kanclieris. Tai I)r. 
Kari Renner. Jis pildo parei
gas ir užrubežinių reikalų mi-
nisterio. 

J is aplrnko visus nelaimin
gos šalies kraštus, kaipo gy
dytojas. J kiekvieną gyvento-

Atsistatyc inusiam kabinete 
buvo minis priai katalikai ir 
soeijalistai. Katalikų partija 
Austrijoje tipriai stovi. So
či jalistus~kataTikų partija pa
traukė bendran darban, kad 
jie mažiau trukšmautų šalyje. 

Atsisako soeijalistai. 

Kuomet dabar del betvar
kės ministerių kabinetas su
griuvo, norima ir vėl sudary
ti "koalicijinį" kabinetą. Bet 
soeijalistai jau atsisako ra
miuoju keliu dirbti respubli
kos naudai. 

Mat, perilgai ir taip jau jie 
ramiai užsilaikė. Tad norima 
jiems patrukšmauti. Nes kuo
met jų partija nebus repre
zentuojama ministerių kabine
te, tuomet soeijalistai neturės 

S v. Jurgio Bažnyčioje Įvyksta 
Pamaldos 

Susivienijimo Lietuviu Rymo Kataliku Amerikoje 35-tas 
dvimetinis Seimas prasideda šiandie, birž. 17, Chicagoje. 
Išryto Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje (Bridgeporte) jvyksta 
priešseiminės iškilmingosios pamaldos. Po pamaldi} 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 nuosaviu organizacijinių rei-

jų grunę .ps tinkamai pakai- , , v. . . . . , , . . . . . . 
ba, suramina, duoda reikiamų ^ ^vaziavusiej! gerb. delegatai daug domes atkreips $ 
patarimų. j rekalus savo brangios Tėvynės, kuri prisikėlė iš kapų ir kuri 

Buvusis ministerių kabinę- \ reikab'nga pagelbos jos tvėrybos darbuose. 
tas nesimaišė Į religijos klau- "Draugo" Redakcija ištiesia savo dešinę gerbiamiems Sei-
simą. Mokyklos posenovai pa- m o delegatams. Pasveikina juos nuoširdžiai ir velija jiems 
liko stipriai katalikiškos. . i . . . i . . . . « . *. . . « . 

Pačiam kabinete katalikai i " * * " V 1 ? n y b e ] e P^darbuoti per sekančias tris Seimo 
ministeriai buvo užėmę kons- '^ e n a s - K Seimo tegu daug pelnija mūsų išeivijos stipriau-
truktives vietas; kaip tai tei- šioji organizacija ir tas tegu daug naudos duoda Tėvynei 
sybės. finansų ir kitas. Soči- Lietuvai 
jalistams ministeriams buvo T e I ^ D ž e v o ma[onk j a gerbiamieji Seimo delegatai! 
skirtos vietos, palytinčios pra
bėgančius vidujinius reikalus 
ir karės 

Respublikos armija. 

vartoti šautuvus, nes negali į 
gauti špatų. 

Tikroįi šalies gvardija vra Respublikos armija skaito .. \ .. .. _ ,. 
• • -AAAA i • • tr • • - uaciionalė policija. Jos vra li-hgi 50,000 kareiviu. Kareiviai . . , -f . v. . , 

. . . . .v ,. u . , , _ • sri 6.000. Sitąs viršininkų tar-puikiai išrengti, bet blos:a juo- & . . .. ,. A 
, | pt> nėra nei vieno socijalisto. 

s? drausme. j r . .< 
%\pie Austrijos kareivius Į Tad soeijalistai visas laikas 

šiandie kalbama, kad tie ka-jdeda pastangų panaikinti tą 
reiviai priverstinai turi devė-1 policijų. Bet nelenda tas pa
ti uniformas, nes neturi kito- darvti 
kių drabužių. Lygiai privalo 

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
BANKĄ. 

Respublikos geležinkeliai 
apverktinam padėjime. Trau-

niiiiimiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMaiiiimiiHii kiniai važinėja visomis hnijo-
DAUGIAU TELEGRAMŲ mis. Bet paskirtu laiku važia-
YRA 4-tam PUSLAPYJE.' j vimas neužtikrintas. Trūksta 

• lokomotivu, augliu ir vagonu. 

Nužudė žmogų ir pažeidė po-
licmoną. 

Vakar, b i r i 16, dienos me
tu penki plėšikai užpuolė Dres-
sel Commercial and Savings 
banką, 2322 West Roosevelt 1 
gat. 

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

Bankoj tuo metu buvo ka-
sierius, stenografė, policmo-
nas ir pašalinis žmogus, atne
šęs bankon depozitų. 

Inėjusieji plėšikai tuojaus 
sušuko pakelti rankas visiems. 
Xepaklausė jų pašalinis žmo
gus ir policmonas. Plėšikai tad 
pašalini žmogų nužudė ant 
vietos, gi su poliemonu pra
dėjo kovą. 

' 
Pamatę nepavykimą dūmė 

I laukan ir nuvažiavo automobi-
; I i n. Bankos poliemonui pažeis-
• tas rankos pirštas. 
j Važiuojančius plėšikus vijo-
isi su motoriniu dvirašiu kitas 
ipoliemonas. Bet nepavyko pa-
igauti. 

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

Mokyklos vaikai prieš parodos pradžia rengiasi pas miesto Prieplauka (Municipai Pier) Chicago Herald And Examiner klišė. 
By thc conrtcay of the Chioaco Herald and Esaminor 

mų KURSAS, j 
Svotimn viešpatijų pinigų T*Î  I 

tė mainant nemažiau $25.000 Wr-
želio lfi d. buvo tokia sulig Mrr-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.95*4 
Lietuvos 100 auksinų , 2.55 
Vokietijos 100 markių 2.55 
Lenkijos 100 markių 
Prancūzijos už 1 dolieri 12 fr. 
Šveicarijos m 1 dolierj 5. f r. 56 
Italijos už 1 dol. 11 

• 
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D R A U G A S Ketvirtadienis birželio 17 i 9i'0 

LIETUVIŲ KATALTJKC DDEKBAST1S 

"DRAUGAS" 
Etna kasdiena išskyrus nedėldienios. 

PRENUMERATOS KABIA: 
CHICAGOJ IK liSIIINYJE: 

Metams $*JX> 
P I W I .Vnj • * • • •*>.. * AJW 

8CV. VALST. 
sietams 96.00 
Pusei Uetų S.00 

Prenumerata mokasi iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiražymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus ] 
registruota laišką. 

"Draugas" Pnblishing Co. 
j§00 W. 4€th S t Chicago, UI. 

U Telefonas McKinley 6114 

korimo darbo negu męs broliai 
Europoje. Bandykime sudary
ti parapijų knygynas 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 šitą dalyką į šir
dį. Jauni Vyčiai jiems padė
tų ir butų žymus kultūros 
darbas atliktas. 

"Paliuosavo" 
Ukrainą. 

Viešieji Knygynai. 
Jau senai žmonės suprato 

mokyklų naudų. Daugelije tau
tų yra priverstinas vaikų mo
kinimas ; kitos rengiasi tą įsta
tų įvesti pas save. Tarp šių j -
ra ir Lietuva. Bet mokintis rei 
kia taip-gi ir nevaikams. Kas 
mokyklų yra išėjęs, tas leng
vai daugina savo mokslų skai
tydamas knygas. Kol Lietuva 
dar neapsidirbo su visatinu 
vaikų mokinimu, tol neprotin-

! 

: 

Savam laike lenkai pakilo 
i "liuosuoti" Ukrainą iš rusų 
bolševikų jungo. Mėgino jie 
savo Lenkijos rubežius atrem
ti Indijų jūrių pakraščiais. 

Ir jei tie žygiai lenkams bu-
f.y buvę pavykę, Ukraina il
gus niefcus butų vaitojusi. Nes, 
turbūt, visam pasaulyj negali 
bu t blogiausio jungo , kaip 
Vilkų jungas. 

Ir jie jau "paliuosavo" Uk
raina. 

Bolševikų armija lenkus iš
ginė iš Kijevo ir iš kitų mie
stų. Lenkai bėga didžiausioje 
betvarkėje. Laimė jiems bus 
didelė, jei jų dešimtys tūks
tančių nepapuls nelaî vfet'. 

Iš Maskvos bolševikai skel
bia, jog lenkai, apleizdami 
Kijevą, ten atlikę baisius pra
jovus. Sugriovę jie Vladi
miro pravoslavų katedrų, ku
rios ligšiol nebuvo drįsę nai
kinti nei pikčiausi bolševikai. 

ga butų imti rengti viešųjų j Sunaikinę elektros įstaigas, 
knygynų sistema, nes vienų j Kas baisiausia, lenkai ten SŪ-
darbų nebaigęs prie kito bė-1 naikinę vandens invadas mie
ga tiktai išgverėlis žmogus. s t u i . Gyventojai palikti be 
Bet turime žinoti, kad įvedę vandens, 
visatinį priverstinų vaikų mo- ' Taigi lenkai taip "padabi-
kinimų, turėsime pasirūpinti j n o » Ukrainos sostinę, kad 
įkurti viešų knygynų tiek daug I tuomi "pasidžiaugs" ir pats 
ir taip gerai, kad kiekvienam į lenkininkas Pėtlura. 

Chicagos Vyskupijos Jubiliejus 
(Pabaiga). 

Mokyklų paroda. 
mylimo Ganytojo nuomone, 
tai jau mums daugiau nieko 
nereikia. Seserų Nazaretiečių 

Arkivyskupas nekartų yra i vedamos mokyklos pasižymėjo 
sakęs, kad jo du didžiausi ru- j gražiu vaikų maršavimu. Jų 
pėsčiai: mokyklos ir labdary- j įlotas taip-gi buvo gražus. 
bė. Savo kalboje pietų metu 
jis pranešė, kad pasirašė ant 
kontraktų naujoms katalikiš
kojo universiteto trioboms. Už 

Taip mokslo ir mokyklų pa-
rodavimu užsibaigė Chieagos 
vyskupijos jubiliejus. Jaunuo
menės auklėjamos katalikiško-

jas reikia užmokėti 2,100.000 se tos vyskupijos įstaigose vi-
dolierių. Bet mokykloms palik-' so labo 140,556. šįmet Žemai 
ta buvo pasirodyti seredoje ir 
ketverge. 

Seredoji tapo pašventintai 
trioba Quigley Preparatory! 
Seminary. Tai nėra teologijos 
mokslo įstaiga, tai tiktai vys
kupiškoji gimnazija, arba vi
dutinė mokykla, kurios užbai-

Čių vyskupija švęs savo 500 
metų jubiliejų, o bet-gi nega
lės pasigirti tokiuo didžiu 
skaičium katalikiškai auklėja
mos jaunuomenės. 

Neteisinga ir neprotinga bu
tų peikti Žemaičių vyskupija 
už tatai. Xe ji kalta, kad mųs 

girnas atidaro duris į fiiosofi- tūftuimai ir apsviesiunai, pa
jos ir teologijos seminarijų. l i k? s a v 0 ta u t9 nubėgo pas sve 
Tų prirengiamąjį, arba mažą-! t imas tautas ir egoizme pas-
jų, seminarijų šįmet baigė 39 ^ndę tėvynę įteikė priešui 
jauni vyrukai. Pats arkivys
kupas jiems išdalino diplo
mus 9 birželio. Pamokslų pa

slėgti. Bet mes tikimės, kad 
praėjus 75 metams nuo Lietu
vos laisvės atgavimo Kauno 

sakė S t Loms'o arkivyskupas!ar Vilniaus vyskupijos turės . . 
J. J. Glennon, o Mišias laikė nemažiau pusantro šimto tuk- v^ta^ kurios lyties, tautybes, 

valdininkus, skelbia įstaty
mus, turi bausmės dovanojimo 
teisę. 

9. Iki Respublikos Preziden
tas bus išrinktas, jo pareigas 
eina Steigiamojo Seimo Pirmi
ninkas. Respublikos Preziden
tui numirus, atsistatydinus ar 
susirgus, jį pavaduoja Stei
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 išvįeno atsako. 

12. Ministerių Kabinetas at
sako prieš Steigiamąjį Seimų 
ir šiam išreiškus nepasitiksi
ma, atsistatydina. 

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

14. Valstybės Kontrolierius 
atsako už savo darbus prieš 
Steigiamąjį Seimų ir atsista
tydina Steigiamajam Seimui 
išreiškus jam nepasitikėjimų. 

15. Visi Lietuvos piliečiai 

T—' 

23 

25. 

127 

28 

žmogui butų prieinami visos 
tautos dvasios turtai. 

Amerikoje yra The Ameri
can Library Assdbiation, t. y 

1 Lenkai laiko savo naguose 
ir Lietuvos sostinę Vilnių. Ir 
prieš Vilnių sovietų armija 

j stipriai veikia. 
Amerikos Knygynų Draugija. I Kas gali pasakyti, kas įvy-
Ji privatinėmis pastangomis i ks Vilniuje, kuomet lenkams 
rūpinasi dauginti ir gerinti į prisieis bėgti iš tos Lietuvos 
viešuosius knygynus Ameriko- i širdies, 
je. Norvegijoje tas darbas y-j Nėra abejonės, kad jie m 
ra valdžios rankose. Visatinas j Vilnium taip pasielgs, kaip 
vaikų mokinimas ten jau se- i yra padarę su Kijevu. ' 

rnai įvestas, todėl apšvietos j Mes kartais gal ir perdaug 
ministerija rūpinasi knygy- bjaurimės bolševikų darbais. 
nais* Bet kų-gi kalbėti apie lenkų 

Gyventojų Norvegijoje yra: darbus? 
Lietuvoje, bu- j 

Šv. Tėvo delegatas Bonzano. 
Pradinės mokyklos pasiro

dė ketverge 10 birželio. Jų 
augštiesnieji skyriai penktas 
iki aštuntam ir tik sveikesnie-
ji vaikai 'ėmė rinktis prieš de
šimtų valanda, pas miesto til
tų einantį į ežerų, (Municipal 
Pier). Buvo suviršum 36,000 
vaikų. Jų tarpuose važiavo 
puikiai parėdytų bemažko pu
santro šimto vežimų, ant kurių 
buvo gyvųjų paveikslų gru
pės. 

Čionai mes paduodame pa
veikslų, iš fotografijos, kurių 
nuėmė Chieagos Herald and 
Esaininer bendradarbis, kaip 
vaikai renkasi prieš parodavi-
ino pradžią. Dienraštis malo
niai mums suteikė savo klišę. 

Buvo trys ir lietuviški veži
mai. Vienas rodė Lietuvos 
Krikštą, antras Šv. Kazimie
ro dvasių, trečias Amerikos 
Laisvę. Subatos numarije (N. 
139) padavėme gražiausiojo 

tančių mokinių lietuviškose 
katalikiškose įstaigose. Tik rei
kia, kad mųs katalikystė butų 
protinga ir darbšti, kaip Chi
eagos katalikystė. 

Kaikurie iš Amerikos par
važiavę į Lietuvų tvirtina, buk 
Amerikoje viskas esc be tikė
jimo be bažnyčios. Jei tie 
žmogeliai nebūtų buvę protu 
akli, jie nebūtų atsimetę nuo 
katalikystės. 

LIETUVOS STEIGIAMOJO 
SEIMO DAUBAI. 

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas priėmė sekančius Lietu
vos Valstybės konstitucijos 
punktus: 

1. Lietuvos Valstybė yra de
mokratinė respublika. 

2. Steigiamasis Seimas yra 
suvereninės Lietuvos galios iš-
reiškėjas-

3. Veikusieji iki šios konsti
tucijos paskelbimo dienos įsta
tymai, kurie šiai konstitucijai 

vežimo' fotografijų taip, kaip | ^prieštarauja, palieka galio 
jų nuėmė minėtasis dienraštis, ie. 

mažiau negu 
tent 2,500,000, bet viešų kny
gynų yra 1,300. Kuomet Stt-I 
vienytose Valstijose gyvento-1 
jų yra 115 milijonų, o knygy- i 
nų 5 tūkstančiai. Kitaip sa
kant žmonių Suvienytose Val
stijose yra 46 sykius tiek, 
o knygynų nei keturisyk tiek. 
Norvegams knygų pasiskoli-

Darbininkų Atva
žiavimas iš Svetur. 
Buvo uždrausta priimti j A-

merikų atkeliaujančius žmones 
nemokančiu.* skaityti. Dabar 
pritrukus darbininkų žeiudir-
bijoje p. Isaac Siegel, Ame-

nimas yra beveik vienuolika. | rikos atstovų buto narys, iš
kartų lengvesnis negu ameri- rinktas New Yorko valstijoje, 

užvakar su šito straipsnio pra
džia padavėme to paties veži
mo fotografiją taip, kaip jų 
nuėmė kitas didysis dienraštis, 
būtent Chicago Daily News. 
Tuodu dienraščiai priklauso 
prie įvairių partijų. Juodu tik 
po vienų fotografijų tetalpi-
no ir susitaikė, kad tai buvo! 

tikybos yra lygus prieš įstaty
mus. 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. 

P a s t a b a 1. Karo metu, 
taip-pat valstybei gręsian 
čiam pavojui prašalinti kon-
stitucijinės garantijos įsta
tymų keliu gali būti sus
tabdytos. 

P a s t a b a 2. Steigiamo
jo Seimo atstogų metu kon
stitucinės garantijos gali bū
ti sustabdytos vykdomosios 
valdžios, bet neveikiau, kaip 
į tris dienas turi susirinkti 
Steigiamasis Seimas, kuris 
sprendžia apie tolimesnį ko 
nstitucijinių garantijų sus
tabdymo likimą. 
17. Steigiamojo Seimo nario 

asmuo neliečiamas. Suimti 
Steigiamojo Seimo narį iš
krėsti jo butų ar daiktus ir 
peržiūrėti korespondencijų ga-4. Steigiamasis Seimas lei

džia įsakymus, ratifikuoja 
(tvirtina) sutartis su kitomis j ̂  ** Steigiamajam Seimui 
valstybėmis, tvirtina biudže
tą ir prižiūri įstatymų vykini -
ma. 

5. Vykdomoji valdžia pave 
dama Respublikos Prezidentui! sybės organe, 
ir Ministerių Kabinetui. 

sutikus. 
18. ši laikinoji Konstituci

ja ir visi įstatymai įgyja galios 
nuo paskelbimo dienos vyriau-

ROMAN. 
lietuviškojo vežimo fotografi- 6- In tymų iniciatyvos teisė 

kiečlams. Apie Lietuvų ūsai 
nėra žinių. 

Kitados žmonės mintydavo, 
kad kiekviena knyga yra ge
ra ir šventa. Dabar jau visi 
žinome, kad toli netaip yra. 
Knygų, kaip žmonių, yra gerų 
ir blogų. Tai-gi bedarant kny
gynų daugybes, galima pra
platinti sugedimo priemones. 
Dėlto apšvietos ministerija 
berengdama knygynų mies
tuose ir sodžiuose turi bud 
labai atsargi 

Įdavė Atstovų Butui suma
nymų, kad butų leista žemdir
biams parsitraukti iš svetur 
darbininkų, nors ir nemokan
čių skaityti. Darbo Departa
mento sekretorius gali tą lei
dimų duoti arba neduoti, ka
da koks nors žemdirbys pra
šo. Sulig sumanymo toki dar
bininkai yra tiktai laikinai į-
leidžiami į Suvienytas Valsti
jas, (i'eneralis Imigracijos (At
eivių) Komisijonierins sustato 
taisykles, kurių turės prisilai-

Kol Lietuvos valdžia yra I kyti atgabenamieji bemoksliai 
užsiėmusi mokyklų kūrimu ir žemdirbijos darbininkai ir 
kitais sunkiais bei brangiais 
darbais, bažnyčios, ypač pa
rapijos, galėtų pradėti knygy
nų kurinio darbų. Žmonės ne-
dėliomis suseidami į bažnyčią 
Mišių išklausyti, galėtų tno 
pačiu žygiu pasimti iš parapi
jos knygyno sau skaitymų ar 
grąžinti perskaitytas knygas. 

Mes Amerikos lietuviai ma
giau turime visokio tėvynės 

samdantieji juos žemių savi
ninkai. Tas taisykles turės už
tvirtinti Darbo Departamento 
Sekretorius. 

Su žemdirbijos darbinin 
kais lygiomis statomi ir nami
niai tarnai. Jeigu jie laikinai 
begyvendami Amerikoje iš
moks skaityti, tai galės liktis 
čionai gyventi nuolatai. 

Paskutiniu laiku Ajnsd-

jos. Mums svarbi yra nuomo
nė didžiosios Chicaginės spau
dos. Ji šitame klausime yra 
bešališka ir ji mus pagyrė. 

Bet dar augštesnė ištarmė 
mums teko. Kun. Urbai esant 
arkivyskupijos raštinėje 11 
birželio Jo Augštoji Malonybė 
Cbicagos Arkivyskupas tarė: 
"Surly., your float was one oi 
the finest if not the finest" 
Tat reiškia: "Tikrai, jųs veži
mas buvo vienas iš gražiau
sių, jei ne pats gražiausias.'' 
Kuomet svetimos mųs nepa 
žįstancios spaudos nuomonė 
suseina su mųs gerbiamo ir 

priklauso Steigiamajam Sei 
mui ir Ministerių Kabinetui. 

7. Respublikos Prezidentą 
renka Steigiamasis Seimas. 

8. Respublikos Prezidentas 
kviečia Ministerių Pinnininką 
ir paveda jam sudaryti Minis
terių Kabinetų, tvirtina jau 
sudarytų Kabinetą ir priima 
Ministerių Kabineto atsistaty
dinimą, parenka ir skiria Val
stybės Kontrolierių, atstovau
ja Respublikų, skiria pasiunti 
nius ir priima akredituojamus 
svetimų valstybių atstovus, 
skiria augštesniuosiiis kariuo
menės ir civilinius Valstybės 

STEIGIAMOJO SEIMO 
DELEGATAI. . 

1. 

t 

koje bu\*o pakilusi didelė bai- j rašei us, išskiriant angliškus, 
mė, kad neužviešpatautų rau- Kadan-gi tas uždraudimas sta-
donieji. Kaikiurių valstijų tei-. čiai priešingas Suvienytų Val-
sdaviai buvo beiŠduodų stebė- stijų konstitucijai, tai Federa-
tinų įsakymų. Ma*iSAchnssetts' liai teisėjai >u>tabdė uždrau-
valstijo,ie buvo sumanyta ne- dimų. 
duoti nei kokio darbo svetim- j Iš tų ir iŠ kalių kitų. pa
šaliams. Vienas tų sumanymų našių atsitikimų galima nu
tapo visai atmestas, apie kitu manyti, kad neprotingas, be
du komisija pasakė neprielan- veik !ignsta». bijojimas "rau 
kių nuomonę. Buvo sumanyta donųjų" pradeda nykti Ame-
uždrausti svetimšaliams būti | rikoje. Protinga nuomonė kas 
mokintojais ir tas >umanymas • kart labiau nurimsta ir su
tapo atmestas. Oregono valsti-* pranta, kad del keleto rėksnių 
ja buvo uždraudusi spausdin- negalima atimti laisvės iš vi-
ti ir siuatinati visokius laik- sų. 

•M! 

Akmenskis Juozas ZC me
tų, koperatininkas. 

Andziulis Jonas 53 metų, 
ūkininkas. 

Ambrazaitis Kazys 27 ui., 
ūkininką*. 

4. Bildušas Jonas 26 m., val
dininkas. 

5. Bičiūnas Vytautas 27 m., 
raštininkas. 

6. Balčytis Stasys 26 m., mo
kytojas. 

7. Bizauskas Kazys 27 m., 
visuomenės darbuotojas. 

8. Bražėnas Konstantas 26 m. 
studentas medikas. 

9. Buzelis Juozas 31 m., da
ktaras. 

10. Balčas Stasy? 34 m., karei
vis ūkininkas. 

11. Bielinis Kipras 36 m., bu-
galteris. 

12. 'Banionis Andrius 33 m., 
vargonininkas. 

13. Bnlionis Antanas 39 nu 
darbininkas. 

14. Ber/,inskas Viktoras 46 m.. 
darbininkas. 

15. Cirtautas Bronius 39 m., 
taiko* teisėja*. 

16. Čapinskis Vincas 29 m., 
Augštųjų Kursų lektoris. 

17. Čarneckis Voldimeras 28 
m, susisiekimo ministe-
ris. 

18. Digrys Stasys 32 m., val
dininkas. 

19. Dogelis Paulius 42 m., ku
nigas. 

20. Deksnys Jurgis 48 IIL, dar
bininkas. 

21. Daukšys Jurgis 32 nu, dar
bininkas. 

Draugelis Elizėjus 32 m., 
vidaus reik. ministeris. 

Finkelsteiuas Ozeras 56 m. 
prisiek, advokatas. 

Fridmanas Naftalis 56 m., 
T*risiek. advokatas, 
Galdikienė Magdalena 28 

m., gimnazijos mokytoja. 
26. (irencevičius Kazys 32 m. 

amatninkas. 
(Jiniunas Jonas 33 m., dar

bininkas. 
(Jrinius Kazys 53 m., dak

taras. 
29. Galvydis-Bikauska*;, Jonas 

49 m., generolas. 
30. (Jrigiškis Antanas, valstie

tis. 
31.*(irudis Stasys ūkininkas. 
32. (Jrajauskas Adolfas 43 m., 

prisiek, advokatas. 
33. Jurgutis Vladas 34 m., ku

nigas. 
34. Jočys Petras 25 m., apskr. 

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

dytojas. 
36. Krupavičius Mykolas 36 

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

kininkas. 
38. Kupčiūnas K. 30 m., mo

kytojas. 
Kinderis Rudolfas 38 m, 

valdininkas. 
Kuzminekas Povilas 26 m. 

ūkininkas. 
41. Kriščiūnas Jonas 32 m., 

agronomas. 
42.^Katilus Vincas 51 m., ūki

ninkas. 
43. Kairys Steponas 40 m., 

inžinieris. 
44. Kaupas Julius 30 m., so

ciologas, 
45. Lašas Vladas 28 m., dak

taras. 
•16. Laurinaitis Jonas 28m., 

karininkas. 
Lukoševičius Juozas 28 m. 
valsčiaus viršaitis. 
Lekeckas Kazys 43 m., 

valdininkas. 
49. Makauskas Jonas 34 m., 

vaistininkas, f 
50. Masiulis Ignas 40 m., ag

ronomas. 
51. Milaška Vincas 27 m., ku

nigas. 
52. Milčius Antanas 28 
m., juristas. 

53. Matulaitis Antanas 24 m., 
karininkas. 

54. Mikšys Feliksas, veterino-
ris. / 

(Pabaiga bus). 

t1A5TB7. |5T5TrZn 

39. 

40. 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Desigiung Mokykla. 
Musys istem* ir mokymo badu }u» 
trumpa laiku įėmokait* rl»o arno

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designtng ir siuvimo 
skyrius, kur kielrrieiias jaun» gero* 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 
<• Kviečiame kiekvieną ateiti bUe ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mleros, vi-
šokio stiliaus ir dydžio Ii bet kurtom 
madų knygos. 

MASTER DESIONINO 
SCHOOL. 

J. F. KaflDirtra. VąuĮSJu 
190 N. STATE STRLBT, CHICAOO. 

Kampas Lak* St , ant i-tų labų 

n. f r uiriotff 
ĮSI. L. £•. ITlAsVAimO Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

ĮTelefe 
lttM 8*. tOeUgaa A**. 

PallsMa Ut Ir Fattsua SUL. 
•515 So. Woei Me. 

iTIk KrtrsrK* vakafce no© 53» ttd im 

J0SEPH C W010N 
Lietuvis Advokatas 

I I HO. LA SAULE S1KEKT 
Gyvenimo T e i Humboldt 97 

vakarais 1911 W. JJ-nd Street 
Tei. RockireU 9999 

CHICAGO, UJU 
j^» s)Swsisss»s*e>ė̂ s|e| * * *^ * * • - • •• . • 

—*+————%—****mm 
Resid. 11S9 Indepcndenoe Blvd. 

Telefonas Vao Buren 2t4 

DR. A, A. BOTH, 
gydytojas Ir cfalrarga* 

SpedJaUstas MotertSka. Vyriškų 
VaJkn tt tkm <*rw»*»ių Ugų 

SSM So, Halsted St, Cbicago 
Telefonas Drorev 949S 

VALAHBAS: 10—11 ryto %r-» po 
7—8 vak. sTdlMIūSMli 10—11 4. 

m • »• 

ii 

48, 

DR. J . SHIN6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 8 t 

Kamp. 40 Conrt 
Res. 1229 W. 40 Avenae 

Telefonas Cicero S9M 
Ofiso Cicero 49 

KALBAMI! UETTVISKA1 

T 

« • • " 

# — 

J.P.WAITCHE5 
ATT0BNS7 AT U W 

L1ETLVHJ ADVOKATAS 
«M« S. WOOO R O R 

TM W. ISth 9TRSBT 
OUCAOO. 

McKinley 4$M 

f Tel. Drorer T941 

Dr. C. Z Vezelis 
UETTVI8 DEHT1STAS 

Valandos: suo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare-

4711 SO. ASHLAKO AVEJCTJB 
arti 47-toa Gatve* 

MILIJONAS DAUGIAU LE-
GUONTERIŲ. 

Amerikos Legijonas, kurio 
tikslas yra sutraukti į neat-
maininga. broliškumą visus 
vyrus, kurie sekė paskui vė
liava ir ginė civiliam :ją laiko 
pasaulinės karės, gegužės 17 
d. pradėjo kampaniją del nau-
JŲ narių. Siekimas organiza
cijos gaut mažiausia milijoną 
nariu. Jeigu kampanijai pa
siseks. Ivegijonas susidės iš 
milijono ir pusės narni. 

Visa šalis turėtų nžsiinte-
resoot šita kampanija. Ameri
kos Legijonas buvo organi
zuotas patrijotiniaiK idealais. 
Viršininkai iš visų posii; lau
kia padrąsinimo ir pasp:rties. 

DR. S. NAIKELIS 
Į j g n r n B 

GTDTTOJAS IR CBZRCRGA8 
Ofisą* ir Orveotmo rtett 

8352 So. Halsted 8tr. 
Aat Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki i vak. 

Nedėiiomia nuo 19 iki 2. 

Dr.M.Stupnicki| 
3107 So. MorgSB Street 

CHICAGO, iLLoron 
Telefonas Tardą ROSI 

TalMtdos: — 8 !ki 11 IS ryto; 
i po plotų lkl 8 vak. Nedalio
mis auo 6 iki 8 vai. vakare. 

PIRKITE LTETUVOS VAL 

Tiiif»esi FSJIBM muį> 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 Ko Mtrhljran. Avrnuo 

VAI.A.VDOS.' » lkl P vakare. d 

rASPORTl m,. \ \KAS 
PILDOM K 

DVKA1. 

STYBfiS BONŲ 
\% 

ruitji- rottMiltjtiKio Borcau. Inc. 
Z~> iki. D.-J»rN»ru St, Chicago. 

Room 206 
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Ketvirtadienis birželis 17 1920 

• J 

WORCESTER. MASS. 

Labdarybės draugija, po 
globa Panelės Šv. Motinos So
pulingos, 7 dieną birželio lai
kė mėnesinį susirinkimą. Iš
duota raportai mokytojo kate
kizmo, kurpių, siuvėjų ir li
gonių lankytojų. Visi smarkiai 
darbuojasi. 

Birželio 20 d. rengiamas iš
važiavimas palei City farm, 
kur kitais metais būdavo. Bus 
muzika, virvės traukimas, šo
kiai, lenktynės ir kiti pamar-
gininiai. Išvažiavimas rengia
mas našlaičių ir senelių namo 
naudai. Visų draugijų prašo
me nieko tą dieną nerengti, o 
skaitlingai kviečiame atsilan
kyti j šį išvažiavimą, nes vi
siems yra žinoma svarba to
kio namo. K a s prijaučia naš
laičiams, prašomas prisidėti. 

Birželio 13 d. 9:15 ryte Lab. 
draugija užpirko Šv. Mišias 

T. F . atsiliepė kun. dek. Mi
ronas. Todėl, visi nar ia i i r 
darbuotojai nepal iauki te būti 
nariais. Mokėkite mėnesines 
duokles taip, ka ip ir pirmiau 
mokėjote, nes šįmet mūsų ko
lonijai paski r ta surinkt i 200 
dol. 

Kun. dek. Mirono prakalbo
se surinkta aukų Tautos Fon-
dan 59.00, kur ios perduota 
Tautos Fondo 108 skr. rašti
ninkui pasiųst i Centran. Že
miai** naduodu ankotnin sn-
rašą: 

J . Bal tuška 5.00, J . Užku
rai t is 4.00, J . Meidus 2.00, J . 
K. Stankus 1.20 

Po 1.00 dol . : J . Vistinis, J . 
Gelažauskas, A. Aušra , R. 
Šeduikienė, O. Petrauskienė, 
S. Dudėnas, T. Česnulevičių, 
K. Švagšdienė, K. Rulis, J . 
Rulis, M. Andrikai t ienė, K. 
Vidunas, A. BUažaitis, A. Ka
minskas, B. Garuekas , F . Jan-

P A M O T A S LIETU
VOS PLOTAS, 

D R A U G A S 

Ukmergės apskr. 

už našlaičius ir tuos, kurių j kauskas, J . ' % h o m s , A, Čer-
niekas neatmena. Nariai klau- nauskas, J . Voveris , A. Aidu-

kas, L*. Meidos, P . Daeiola, J . 

v 

syti šv. Mišių ėjo " i n corpore" 
ir ėmė Šv. Komuniją. 

Susirinkimai yra perkelti iš 
\ trečios nedėlios į trečią pane-

' dėlį kožno mėnesio, 7:30. 
Vienam susirinkime gerb. 

kleb. kun. J . J . Jakait is 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
są ir pasišventimą. J i s išva-

..žjuoja į Lietuvą.Lai V. Dievas 
laiHliua jo kelionę. 

V • 0 . V. 

Kūkalis , M. Dilkns, K. Gri
galiūnas, A. Poška, B. Kalvai
tis, J . S tankūnas , J . Daniliau-
ckas, A. Žusinas, P . Poška, K. 
Jakul i s , Diebalis, M. Dimša, 
A. Tevelionis, A. J . Kūkalis , 
A. Pratkionis . 

Visiems aukotojams reiškiu 
ačiū. 

J . K. Stankus , 
Tautos Fondo 108 sk rast . 

Sulig oficijalių žinių iš Kauno, 
31 kovo, 1920. 

Dabar Lietuvos valdžioe valdo
mų apskričių, valsčių, miestų ir 
miestelių sąrašas šitaip anodo: 

Alytaus apskr. 

Valsčiai: Alovės, Alytaus, An-
tnenranio, Jezno, Krokelaukio, Lis-
kavos, Metelių, Miroslavo, Nenia-
niunų, Nemunaičio, Punios, se
rijų, Simno, Ūdrijos. 

Miestai Alytus. 

Biržų apskr. 

Valsčiai: Biržų, Budbergo, Dau-
jėnų, Joniškėlio, Krinčino, Nemu-
nėlio-Radviliškio, Pabiržės, Pa-
p.:J/>i Pssvalio, Pumpėsų, Pu5a 
loto, Saločių, Vabalninku, Vaškų, 
Žeimelio. 

Miestai: Biržų, Pasvalio, Vabal
ninką. 

Ežerėnų apskr. 

Valsčiai: Antalieptės, Antazavo, 
Dusetų, Degučių, Imbrado, Kalku-
nų (Kaukuonio), Kurcumo. Lašų. 
Paupinės, Salaku, Smalvų, Šven-
tėnų. 

Miestai: Ežerėnai. 

Padovinio, Rtųdenio, Sasnavos, j 
Šunskų, Veiverių, Višakio-Rudos, I 

Miestai: Marijampolė, Kalva-i ValBiai: Balnike DdtuvoB, Ko-
varsko, Kurklic, Pagirių, Pabais
ko, Panaterų, Siesikų, Šešuolių, 
Taujėnų, Traupės, Ukmergės, Ve-

rija, Prienai. 

Panevėžio apskr. 

Valsčiai: Andrioniškio, Gelažių, 
Krakinavos, Kupiškio, Mieniškių, 
Naujamiesčio, Panevėžio-Vėžlio, 
Piniavos, Raguvos, Remygalos, 
Kozalino. Smilgių, Subačiaus, Šė-į ^ a^ ia i 
duvos, Šimonių, Troškūnų, Pado- į t e ik iu , 
kliu, Viešintų. 

Miestai į Panevėžiu, Kupiškis, 
Šeduva. 

CICERO. ILL. 
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E, VANDERGRITT, PA. 
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Čia randasi nedidelė lietu
vių kolonija, bet visi sutikime 
gyvena Darbai gerai eina, už
darbiai neblogi, tik tiek vie
tos lietuviams nelinksma, kad 
neturim lietuvio kunigo, kuris 
aprūpintų dvasios reikalus. 
Velykinės išpažinties išklau
syti atsilanko gerb. kun. J . 
i i isius iš Bentleyville, Pa. 
Užtai visi E . Vandergrifto 
lietuviai yra dėkingi. 

Birželio 5 d. mūsų koloniją 
atlankė gerb. kun. dž. Mironas, 
kuris pasakė prakalbą Lietu
vių svetainėje, sužadino vietos 
lietuvius prie uolesnio tėvynei 
darbo. Papasakojo naujų ži 
nių, atvežtų iš tėvynės; apsa
kė jos vargus laike pasauli
nio karo. aiškino Tautos Fon
do nuveiktus darbus ir paro
dė reikalą nepaliauti i r to
liau remti tą fondą. Kalbu 
visiems labai patiko. 

Vandergrįfto lietuviai dar
buojasi, remia kiekvieną pra^ 
i .:i„ - .,.,*.L , . 
rviiim UAHKTfl v i l u } . 

I r vėl p iknikas . 

Šv. Antano p a r a p . piknikui 
praėjus ir likus nemažai pel
no (gal daugiaus ka ip pe rna i ) , 
dabar turime roošties p r ie 
kito pikniko,,kurį rengia A. L. 
R.-K. Federacijos (Katal ikų 
Vienybės) 12-tas (vietinis) 
skyrius parapi jos naudai . 

Piknikas bus rugpjūčio 1 
d., Bergman 's darže . Visos 
katalikiškos draugi jos turėtų 
prisidėti , išrenkant reikiamą 
skaitlių darbininkų. Lai i r šis 
piknikas ta ip • pavyksta , ka ip 
i r pačios parapi jos sureng
tas , nes pelnas ski r iamas tara 
pačiam tikslui — parap i ja i . 

P r . 

Kauno apskr. 

Valsčiai: Babtų, Čekiškės, Gar
liavos, Janavos, Lapių. Pakuonio, 
Panemunio, Pažaislio, Raudondva
rio, Rumšiškų, Seredžiaus. Turėnų 
Veliuonos, Vendziogalos, Vilkijos. 
Zapyškio. 

Miestai: Kaunas, Janava. 

CICERO, ILL . 

Visos vietinės draugijos, ku
rių yra šešios, birželio 12 d. 
rengė puikų bajių. Pelnas ski-
riama* šelpimui tėvynės. 

S. L. R. K. A. 133 kuopa 
rengia puikų balių birželio 26 
d. V i ^ peteaa skiriamas L. 
R. Kryžiaus naudai. 

Al asų kolonijoj trūksta ka
talikiškų darbuotojų, todėl, bro p r a i e į į ž i u . 
liai ir seserys, nesiduokime 
kitom.- kolonijoms aplenkti. 
Girdėjome kaip gražiai apie 

Vyčių darbuotė. 

Trečiadienyje, birž. 2 d. L . 
Vyčių 14-tos kuopos buvo mė
nesinis susirinkimas. Tame 
susirinkime, t a r p kitko, nutar 
t a surengti praka lbas birž. 
16 d., Šv. Antano p a r a p . sve
tainėje, paminėjimui Samuelio 
HaYris'o, amerikiečio, žuvusio 
Kauno riaušėse. Pas t a tvmui 

« 
jam paminklo n u t a r t a iš kuo
pos iždo paauk. $5.00. Kun. H . 
Vaičiūnas aukojo $5.00 i r sve
tys kun. P r . Seraf inas aukojo 
$1.00. 

Kuopa nutarė ta ip-pat į-
rengti išvažiavimą b i r i . 27 d., 
kad galėtų pasigerėt i gamtos 
grože. 

Kitus menkesnius dalykus, 

Kėdainių apskr. 

Valsčiai: Airiogalas. Baisiogalos. 
Datnavos, Grinkiškio, Gudžiūnų. 
Josvainių, Kėdainių, Krakų, Paš
ušvio, Pernaravos, Surviliškio. Sė
tos, Žeimių. 

Miestai: Kėdainiai. 

Kretingos ap-.kr. 

Valsčiai. Andre javo, Darbėnų, 
Garždų, Kartenos. Kretingos. Ku
lių, Mosėdžio, Platelių, Salantų. 
Skuodo, Veviržėnų, 

Miestai: Kretinga, Skuodas. 

Mažeikių apskr. 

Valsčiai: Akmenės, Ylakių, Lai
žuvos, Mažeikių, Sėdos, Tirkšlių, 
Vegerės, Viekšnių, Židikių. 

Miestai: Mažeikiai, Viekšniai. 

Marijampolės apskr. 

Valsčiai: Antanavo, Išminto, Bal-
beriškų, Gudelių I, Gudelių II, 
Janavo, Javaravo, Kalvarijos, Kle
biškio, Krosnos, Liubavo, Liudvi
navo, Marijampolės, Mika'iškio. 

Raseinių apskr. 

Valsčiai: Betygalos, Girkalnio, 
Jurbarko, Kelmės, Kražių, Nema
kščių, Eaudenės, Raseinių, Šila-
vo8, Šimkaičių, Tytavėnų, Viduo-
klės. 

Miestai: Raseiniai, Jurbarkas. 

Rokiškio apskr. 

Valsčiai: Abelių. Aknystos, 
Juodupės, Jušintų. Kamajų, Kriau 
nų, Pandėlio, Panemunio, Pane
munėlio, Rokiškio, Skapiškio, Svė
dasų. 

Miestai: Rokiškis. 

Seinų apskr. 

Valsčiai: Būdviečio, Kapčia
miesčio, Kučiūnų, Lazdijų, Leipa
lingio, Punsko (dalis okupuota), 
Rudaminos, Seinų (okupuota. 
Šventežerio, Veisėjų. 

prių, Želvos, £emaitikiemk>. 
Miestai: Ukmergė. 

Utenos apskr. 

Anykščių, Daigailių, 
Leliūnų, Skemonių, 

Tauragnų, Utenos, Užpalių, Vyžo-
nių. 

Miestai: Utena. 

f l 
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S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 
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Žinių mūsų kolonijoj netrū
ksta, tik nr'-n kai:. : iaikra*-
'v,iu> parašyki. 

Krfci io 6 i. teko matyt i 
š o k a n t i Įvtki>. Kinu udtvo | ; 

matau, kad vį^namn name 
ant antro a;;r>'••> inn-ro p<*r>i-, v»>p''!i!'V,ti<-ij»'1^ iiPffahny 
kor<;' ž.;no:ir<. fcniiau in.Jomau- 'iei !«>. ka<l apari >!ap\v«; ; • 
ti. ka> tf;n jjaiotu būti . t a n u įnepadavėte savo vardo p t * I f 

i 
tea t ras . Viduje būrelis žmonių. 
Vyra i ruko pipkes, o vienas 
an t pa la ipcs ' kasydamas pa
kaušį kaž ką kalba. Klausiu 
vieno, koks čia susirinkimas 
— nežino, kito, trečio — irgi 
nežino. Tik, štai, girdžiu nuo 
palaipos: "Angli joj labai 
brangus batai, Prancūzijoj 
daug sniego, o Stock Varduose 
(Chicagoje) daug darbo, kad 
negalima nė su prakalbomis 
išvažiuoti." ' Supratau, kad tai 
nezaležnininkų prakalbos, 
mat čionykštis nezaležnininkų 
vyskupas Stock Vardų darbi- J J 
nininkus pradėjo šventinti į 
kunigus. Šventindamas vienui 
tokj " k u n i g ą " nezaliežninkų Į 
vyskupas uždarinėjo kirkužės 
dur is ir langus, k a d niekas 
nematytų. Vargšai tie West-
villės nezaležnininkai. Ir ko iš 
jų neišdaro visokie tamsunai. 
dykaduoniai . Kada-gi, kada 
jie pabus, susipras!... 

B&mbizas. 

. šakių apskr. 

Valsčiai: Barzdų, Bubelių. Gel
gaudiškio, Griškabūdžio, Jankų, 
Kudulių. Lekėčių. Lukšių. Paeže-
rėlių, Plokščių, Sintautų. Slavikų, 
šakių. Žvirdždaičių. 

Miestai: Šakiai, Naumiestis. 

Šiaulių apskr. 

. Valsčiai: Gasiunų. Grudžių, Jo
niško, Klovainių, Kurtavėnų. Ku
žių, Kriukų, Kuršėnų, Kurepių, 
Linkuvos, Lygunų. Meškučių, Pa-
kriuojaus, Papilės. nasvintinio. Pa 
liaišio, Radviliškio, K.ndėnų, Sta
čiūnų, Skaisgirės, Šakynos, Šau
kėnų, Šiaulių, Šiaulėnų, Tryškių, 
Užvenčio. Vaiguvos. Žagarės. 

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

Tauragės apsžr. 

Valsčiai: Batakių, Eržvilko, 
Gauros. Kaltinėnų, Kvėdarnos, 
Laukuvos, Kaimicsčio, Sartininkų-
Žigaičių, Skaudvilės, Šilalės, 
Šviekšnos. Tauragės, Vainutos. 

Miestai: Tauragė. 

Telšių apskr. 

Valsčiai: ^lsėdžio, Kalvarijos, 
Kuokos. Nevarėnų. Plungės. Beta-
vo, Telšių. Tverų. Varnių, Žarėnų. 

Miestai: Telšiai, Plungė. 

Trakų apskr. 
Valsčiai: Kaišedorių, Kietaviš-

kk). Kruonio. Žaslių. Žiežmarių. 

Vilkaviškio apskr. 

Valsčiai: Alvito, Bartaikų, Gižų. 
Gražiškių, Kaupiškio, Keturva-
. . *» • • *cj * » „ • - ' * - - ««•» '* w » * » v *>*i\ iVj A. %MT 

ežerių, Pajevonio, Pilviškių, Vii-
ka\iškio, Vižtyeio, Žaliosios. 

Miestai: Kybartain, Vilkaviškis. 
Virbalius. 
Liet. Misijos Inform. skyrius. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del foundrės darbo Pastovus 
darbas. 

Link Beit Co. 
39th & Stev.-art 

Pardavėjai — Kalbantis UETL'VMKAI 
Parduoti iotus f..uaų naujoj •ubdiviiijo.'. 
prityrimas nM-elkaiiniras, ote* ii mokinsime 
Jus real «atat« bicolo pas mu«t prayru-
alua salo* manaeeriua. komiamas butu. 
nuo 1480 Iki 1*00 į mėnosj Ii pradžios. 
Atsišaukite Mr. Koppel, aale* manager. 
JAVARAS AND JOHNSOV. subillvldere. 
icon: g»2. l i s N. La Salle Str. 

MERGAITtS IR JAUNOS 

MOTERYS. 

Telephone: Tardą «492 

AKMŠERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą; 
moterių UCOM; rū
pestingai prižiū
riu ligonę Ir kūdi
ki laike liaoa 

S255 So. Halsted St, Ctucago Ui. 

del lengvo assembling darbo 
ir peržiūrėjimo, gera mokestis 
pradžiai. 

EDISON ELECTRIC APP-
LIANCE CO. 

5660 Taylor Street 

REIKAUUJA. 

REIKALINGI 

Karų darbininkai prityrę prie 
taisymo freight karų. Kuo 
štukų darbas. Pastovi vieta. 
Gera mokestis ir geros darbo 
sąlygos. Atsišaukite: 

STREETS OO. 
W. 4Sth & So. Morgan Str. 

LEIBERIAI. * 

Gera mokestis, ir darbo sąly

gos, pastovus darbas. 

Atsišaukite: 

STREETS 0 0 . 
48th & S. Morgan Str. 

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERYS. 

del lengvo ir švaraus fabriko 
darbo. Prityrimas nereikalin
gas. Gera praga pakilimui. 

Atsišaukite: 
JOSEPH KLICKA CO. 
20th & California Ave. 

iiltMUBUS] 
• ADVOKATAS > 
B OftSio Siuiuiesiyi: ? 
j 29 South La Salle Street j 

I Kambarti 824 | 
I VaL Central MM | 
9 » • • • - » • • « . . . ^ . • . . . . . _ • 

• Vakarais, 812 W. 33 S t j 
J TeL Tai* MSI | 
• • • • • • • • • ! • • • • • • ! 
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REIKAUKGI VYRAI 

Keičia ajery — dei yardoa ir fabri
ko darbo. Pastovus darbą*. Atai-
sukite pat: 

JOHN A. STLtV \ AKMSH CO. 
S7i» MiieltU Ave. 

DR. G. M. 6LASER 

REIKALINGI 

Vyrai prie fabriko darbo. Ge
ros darbo sąlygos. Pradžiai 

NAMAS ANT PARDAVIMO 
medinis, S kambarių, labai pisriai 
parsiduoda tiktai už 1800.00. nes tu
riu išvažiuoti iŠ Chicatros. 

4«5« Arteeioa Ave. 

ELEKTROS CEVERYKV 
Taisymo krautuvė ir visos reikalingo? 
tuldės. 

175S W. 4T Str. 

Praktikuoja S8 metai 
Ofisas 3148 So. Horgau 8t. 

Kertė Si-ro Sc, Chicago, UL 
SPECIJAUSTAS 

Moterišku. Vyriakų, taipgi chro
nišku lijrrj. 

OFISO VALANDOS: Nuo H ryto 
iki I po pietų, nuo ( Iki t valan
da vakare. 
Nedeliomia nuo • iki 2 po plot 

Telefonas Tardą CIT 

I' — — m m • • « » ! • ] [ 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1T57 W. 47th St, 

(47 ir Wood gat.) 
Valandos: 10 ryto Iki 2 po pletu. 
C:30 iki 8:)0 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 100 
Res. M14 W. 48rd StroeC 

TcL McKinley 2M 
» • - — • • • — — - • • ; 

P.\IE$KOJIM.AS. 
I>aieskau kambario del vieno vaiki
no. Bridfeporto apielinkėje be val
gio arba labai retkarčiais, per tai 
kad turiu nekuriaia vakarais dirbti 
geistina, kad butu šviesus Ir gerai 

S. D. LACHAWICZ 
LIETCVTS ORaBORTUS 

Pata:T.aciu. ',aMo:mv» ko pigiausia. 
Reikale mehiiiu a:.« Jaukt;. o mano 
darbu busite užsronM.nr: 
2S14 \V. 22 PI. Chkago. III 

TeL Oaoal t l M . 

ALBAUGH DOVER C0. 
Reikalingi Solderers 

prie torch arba geležies darbo. 
PAGELBININKAI 

Del stoeko ir išsiuntimo sky
riaus. Paimkite Dauglas Park 
L. arba 22ros Gatvės karus iki 

2100 Marshall Blvd. 
Albangh Dorer Co. 

užmokestis. 
Meldžiu pranešti laišku. 

K. C. LEE. 
724 W. 18th Str. Cidcago. TU. 

m o k a m a 47 ] />C iki 55c. i Va- uf l a i k o m a s P ^ gerus žmones geras 
'" t mokestis. 

landą su proga dirbti nuo štu-
kų su genj mokesčiu. 

Atsišaukite j Employment 0-
ffice, 

United States Rubber Co. 
Rockwell Str. & Grand Ave. 

s—~ 

PAIEiKAU 
U'ilimo Glinskio buvęs seniau Chris-
stoher, 111. jau metai kaip atvažiavo 
i Chfcaga, nežinau jo adreso, turiu 
svarbų reikalą. Jis pats arba kas 
žino Sipie jj prašome atsišaukti šiuo 
adresu: 

ALEKSANDRAS GORNT, 
4748 S. Wood Str. 

ANT PARDAVIMO. 
4 akeriai geros daržinis žerota. su 
nauju 4 kambarių namu, šulinis ir 
vištoms gardas, randasi ant Chicago 
—Joliet Electric Linijos tarpe Argo 
ir Willow Springa Kaina $4,000.00. 
Iškalno $800.00 balanca ant lengvu 
išmokeečių. I.ocb Homntel Roalty Oo. 
Savininkai, 342 Marquettc Bldg. 
Telefonas Randotph 5757 

Telefonas Boulevard 91N 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

2221 S. Halsted Str. 
Chicago. UL 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

S— 

DR, CHARLES SEGAL 
« Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Averrae 
Specialistas džiova, moterų ir vy-
m Ilgu, 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:28 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 2880 

S—— 

-S 

B j 
EED. ATSAKYMAI. 

Dobilui (Westvilj>, UI.) Ko-

m 

m 

! 

Susiv. Liet R.-K. Arner. 
35-to ir Pirmo Dvimetinio 

SEIMO VAKARAI: 
Pirmas Vakaras Birželio 17 dieną 

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

gi dainuos žymiausi Chicagos solistai, k. a. pone Janušauskienė, p . Šulckaitė, p. Bereckaitė, p . 

Ramanauskas ir p . Balsys. SEIMO RENGEJ1AI. 
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D R A U G A S Ketvirtadienis birželis 17 1920 

f ? -

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Ketvirtadienis, birž. 17 d. 
Žv. Adolfas v. Rainelis. 

Penktadienis, birž. 18 d.. 
Šv Morkus. 

NORI DAUGIAU VIRŠUTI 
NIŲ GELEŽINKELIŲ KOM 

PANIJA. 

PAŽANGIUOJA WRANGE 
LIO KARIUOMENĖ. 

Paima daug nelaisviu ir 
armotu. 

U 

PASIUNTINYS MORRIS 
NAMIE. 

Pasakoja apie savo Įspūdžius. 

Chicagoje viršutiniu gele
žinkeliu konduktoriai ir mo-
tormanai sutiko su kompani
jos pashjlyiuu 80 centu valan
doje už darbą. 

Kuomet darbininkai sutiko, 
tuojaus kompanija kreipėsi i 
State Public Utilities komisi
ją ir pareikalavo 10 centų už 

gele
žinkeliais. 

Komisija šiandie ims iš 
klausinėti iratvekariu ir vir
šutiniu geležinkelių kompani
ją ir miesto atstovus reikale 
padidinimo mokesties už va
žinėjimą. 

PLĖŠIKAS APMUŠĖ SER 
GANČIĄ MOTERIŠKE. 

Ira Nelson Morris, Suv 
Valstiiu oasiuntinvs Švediio-1 važinėjimą viršutiniais 
je, parvyko Chica^on. Cbica-
ga yra jo namai, iča jis par
keliavo tiesiog iš YVasning-
tono po konferencijos su val
stybės sekretorių Colhy. 

''Buvau Wasbin<rtone ir 
konferavau su sekretorių Co
lby," pasakoja Morris. "Mes 
diskusavome klausimą preky
bos su Rusija. 

"Švedija su didžiusiu pasi
ilgimu laukia, kuomet Ameri
ka pagalinus atnaujins preky
bą su Rusija. .Juk Rusija vi
sus laikais buvo Skandinavi
jai svarbiausioji išeiga preky
bos žvilgsniu. 

"Šiandie Skandinavija et 
skirta nuo Rusijos nuolatine 
blokada. Ir todėl tokia Švedi
ja visus savo prekybom laivus 
yra nukreipusi Į Ameriką. Pa
sekmėje Švedijoje atpigo mai
stas ir kitokios prekės. 

"Vienas iš indomiansių 
nuotikin Švedijoje, tai tas, 
kad socijalistai bendrai dar
buojasi su karalium. 

"Švedijoje ministeriu pirmi-
mininku yra Branding, vienas 
iš žymiausių socijalistu vadų 
Kuropoje. Branding, užin.da
mas ministerio pirmininko vie
tą, su kitais socijalistais pa 
sižadėjo šalyje nekelti tru-
šmų, bet visuomet protingai 
darbnoties visokių reformų 
klausime." 

Apie Suv. Valstijų vedama 
politiką Europoje Morris ne 
pasakoja. Bet Švedija labai 
interesuojasi Amerikos politi
ka, sako jis. Xes Ameiikojs 
esama apie 3 milijonai švedų 
ir jiems yra svarbus daiktas 
žinoti, kaip Amerika šiandie 
atsineša Į Švediją ir į preky
bos su Rusija klausimą. C i 
Morris apie tai tyli. 

Konstantinopolis, b i r i 17.— 
nerolo VYrangeliopriešbolse-

vikinė kariuomenė Krimo fro
nte iš to pusiausalio, anot gau
tų čia žinių, išeina trimis ko-
liumnomis, truŠkindama po 
savimi bolševikų spėkas. 

Kariuomenė, kurios skaito
ma 60,000, ištiesia savo fron
tą prieš bolševikus išilgai Kas-
kovka, ties upe Dniepru, į ry
tus per MelitojK)lį ligi Marijų-

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ TOWN OF LAKE 

Mūsų kolonijai yra paskirta 
išpirkti Lietuvos Laisvės Pas
kolos bonų už $150,000.00. Per 
Bendrą Lietuvių Laisvės Pas
kolos stotį yra išpirkta už 
$70,000.00, o "Draugas" su 

; >'<: l n r . 

i u i w m u ^ u u t u i i . v v v , 

Dienos metu per langą i na
mus po num. 4403 No. Clark 
gat. Įsikraustė jaunas plėšikas. 

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

Kuomet niekšas pradėjo bel-
sties po kambarius, moteriš
kė pradėjo šaukti pagelbos. 

Tuomet plėšikas ją smar
kiai apdaužė ir pabėgo. 

Moteriškė paimta ligoninėn. 

SUAREŠTUOTAS SVAIGA
LŲ PARDAVINĖTOJAS. 

Probibicijiniai agentai sua
reštavo buvusi saliunininką 
John J. Tucnek, 2171 Clvbo-
urn ave., kurs sveikas visais 
laikais pardavinėjo namie ga
minamus svaigalus. 

Agentai tvirtina, kad Tuc
nek nebuvęs didžiapelnis. Nes 
degtinės stikliukui imdavęs 
tik 25c, kuomet kiti ima po 
50c. arba 75c ir dar daugiau. 

GATVEKARIŲ KOMPANI
JA REIKALAUJA 8 CENTŲ. 

Suprantama, jai bus pripa
žinta. 

KAS BUS PADARYTA SU 
SENUOJU FIELDO MU-

ZĖJU. 

litilities 

TELEGRAMOS. 
PANAIKINTA ARMISTICI 

JA CILICIJ0J. 

Gatvekarių kompanija kon
duktoriams ir motormonams 
padidino užmokesti — 80 cen
tų valandoje. 

Tad tuojaus po to kompani-
kreipėsi i State Public 

komisiją, kad ta 
padidintų 8 centus, vietoje G j Krikščionys bijosi turku už-
e., už važinėjimą gatvekariais. puolimo 

Kompanija, kaip paprastai,? 
tvirtina, jog be to ji nesūri- j Adana, Turkija, birž. 17. — 
šianti. galų su galais, jei ne- j Turkijos provincijoj Cilicija 
gausianti tuojaus 8 centų. j krikščionis pagav0 neapsako-

Jackson. parke stovi jau 
kuone tuščias milžiniškas tro
besys, kuriame buvo muzėjaus 
daiktai. Kuone viskas iškraus
tyta nanjan bastau Crant par
ke. 

Tomis dienomis pietinių par
kų komisijonieriai nutars, kas 
padaryti su senuoju trobesiu. 
Nebus sugriautas. Bet dar ne
žinia, kokiems tikslams bus 
pavartotas. 

Tomis dienomis mušiu metu 
su bolševikais Wrangelio ka
riuomenė paėmė 4,000 nelais-
* • • • * . •»» -i . . 1 . . i . . . . • . ** »• • . . . . i . * I r ."k 
kAŲ C»U »/< * u n t v i i u t t i H M M U , i\yr-

kių bolševikai ir taip nedau-
giausia turi. 

Rytiniame gen.. "VVrangelio 
kariuomenės sparne vadovau
ja gen. Slabov. Kitam sparne 
vadovauja gen. Kutuzov. 

Bolševikai savo dešiniajam 
sparne kariuomenę sukoncen
truoja visu plotu tarpe Ma-
rijupolio ir Aleksandrovsko. 

Staigus pažangiavimas. 

Prišbolševikinė kariuomenė 
visi netikėtai pakilo varyties 
pirmyn ir į kelias dienas pra
šalino bolševikus iš Krimo ir 
nuo Azovo jūrių pakraščių. 

Gen. AVrangelio kariuome
nė pilnai aprūpinta visokiais 
ginklais. Turi lėktuvus ir šar
vuotus automobilius. 

Perikopo apylinkėse bolše
vikai buvo manę laikyfies. Bet 
sutraškintos, jų pozicijos ir jie 
visu smarkumu atsimeta to-
liaus. 

APSIREIŠKIA BUBONINĖ 
EPIDEMIJA. 

Kova prieš žiurkes. 

Pensacola, birž. 17. — Čia 
oficijaliai paskelbta, jog suse
ktas naujas dar vienas susir
gimas bubonine epidemija. 

Imamasi kuoaštriausių prie
monių. 

Nėra alK-jonės,. kad komisija 
išklausys kompanijos nusis
kundimų. 

Ką-gi daro miestas? 
.'''Miesto valdyba byluojasi del 
5 centu. 

BUS ATIDARYTOS MAU 
DYNĖS. 

ma baimė. Tarpe turkų nacio
nalistu ir prancūzų kariuome
nės pertraukta armisticija ir 
turkai eina ant to? provinci
jos. 

Krikščionys buvo prašę pra
ncūzų juos apsaugoti nuo tur
kų, paimti savo globom Bet 
prancūzai atsakė, jog težinosi 
krikščionys. Sako. tegu patys 

Viešųjų darbų komisijonie- j tariasi su turkais arba nuo 
rius William Burkhardt pas- jų apsidraudžia. Nes patiems 
kelbė, jog viešosios publikai prancūzams cal nebus lengva 
maudynės ežero Imsią aridary- išsisukti nuo turkų. Jiems pa-
tos birželio 2fi d. ; tiems svarbiau gelbėti savo 

Padraug paskelbta nurody- kailj. 
mai, kokius aprėdalns priva- Tad Cilioijoje krikščionims 
lo turėti maudanties vyrai ir .šiandie nėra žinoma, ką jiems 
motery?. j atneš rytojus. 

Brownsville, Tex., birž. 17. 
— Meksikos mieste Matamo-
ros, skersai upės Rio Grande, 
paskelbta neatiaidi kova prieš 
žiurkes, katros išnešioja po 
visur visokias užkrečiamas Ii- j nepraleisti veltui nė mažiau-

"Katalikų Vienybės" stotim, 
1M» abejonės, yra išpardavę ne-
mažiaus kaip už $30,000.00 
(nes mūsų kolonijoje randasi 
trys stotys). Tat pasidarytų 
$100,000.00. Truktų dar $50,-
000.00. Bet ką tai reiškiai 
mums, io\vnofiaikiečiams. Tūk
stantis žmonių po $50.00 ir 
bus $50,000. 

Mūsų kolonijoje yra ir to
kiu žmnnin. kurio nerka ir iv/ 
. . ^ -x> r — — 

$500.00 bonų. štai Kazimie
ras Venckus, Cipri jonas Za-
turskis, Pranas Kinderis, 
(įvardija Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto, Dr-ja 
Šv. Stanislovo V. K. ir kiti 
pirko už $100, $200 ir $300. 
Kurie dar nepirko, turėtų pa
siskubinti. Negalima dabar sa
kyti, kad pardavėjas su pini
gais gali pabėgti, nes kaip tik 
pinigus mokate tai ir boną iš
duodame. Bonų galima gauti 
" D r a u g o " ofise, 1800 W. 46 
St., A. J . Kareivą, 4537 So. 
"VYood St., J . Viscoiit, 4635 So. 
\Yood St., J . J . Elias, 4600 
So. Wood St., J . P. Parkaus-
ką, 4539 So. Marsbfield Ave. 
ir pas bonų pardavėjus. 

Town of Lakieciai, subruz-
kime! Užbaigkime paskirtą 
mums dalį i r dar tuo neužsi-
ganėdinkimeJCikime "over the 
top." 

Raginkime savo draugus, a-
gituokime. Tos paskutinės die
nos tegul būva Lietuvos Lais
vės Paskolos dienos. Sutikę 
savo prietelius,- draugus, vie
toje sakyti "He i lo" , sakykime 
pirkit L. L. P . bonų. Turime 
išpirkti paskirta kvotą ir dar 
su kaupu. Turime gauti pa
garbą savai kolonijai, kad 
Lietuvos Laisvės Paskolos is
torijos albume ant pirmo lapo 
būtume. Mūsų kolonija turi 

gauti pasveikinimą nuo Lie
tuvos Respublikos prezidento. 
Mūsų kolonija turi užimti pir
mų vietą t a r p Amerikos lietu
vių. Taigi, kad atsiekti augš-
čiaus paminėtą garbę, turime 

j Palionio, A. Pociaus, K. Re-į, 
pečkos, Ig. Repečkos, P. Rum-
ševičio, J. ftlickio, L. Šertvičio, 
J. Si pūčio, J. Slieko, P. Šaku-
no, V. Smogio, P. Štampe
lio, M. Šumino, šv. Kazimie
ro dr-jos C. Palionienės, A. 
Tauros, K. Vaitkaus, Z. Vi t 
kaus, J. Volf (žydo), S. Zuba-
vičio, A. Beliesio, S. Beliesio, 
J. Buvilio, L. Bačkio, K. Dra-
sučio, K. Kamarausko, 1). Kli
mo, J. Kuodžio, A. Lako, K. 
Auškalnio, J. Mikevičio, A. 
Prasminio, K. Kanrausko. 

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

Kurie nradėio mokėti už 
bonus nuo 1 d. birželio, dabar 
gali užbaigti ir kiekvienas 
gaus boną. 

Norintieji pirkti bonų gali 
jų gauti, jei tik Įmokės visus 
pinigus. 

Kurie pradėjo mokėti piieš 
1 d. birželio, prašomi k vei
kiausia užbaigti, nes bonų ra -
davimas jau baigiasi. Bonai 
nebus duodami tol, koi nebus 
užmokėti visi pinigai. 

J. K. Encheris. 
L. L. Bonų Kom. Rast., 

4403 So. Mozart St. 

• • 
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Extra Proga Biznieriams! 
Parsiduoda "Draugo" mūrinis namas. Stovi gero 

je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. art 
lieuvių šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga 
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai. 

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. ' Chicago, 111 

PRANEŠIMAI, 
Alumnų 1-mos kuopos metinis 

susirinkimas bus ketverge, birž. 
17 d., Davis Sąuare park svetai
nėje, 7:30 vai. vakare. 

Malonėkite alnmnai laiku su
sirinkti ir skaitlingai, nes bus ren
kama nauja valdyba. 

Valdyba. 

Liet. Am. Rūbų Išdirbinio B vės 
šėrininku extra susirinkimas įvyks 
ketverge, birž. 17 d., 7:30 v. v. 
Shannoffin svet., Ashland Ave, 
kampas Milwaukee Ave, 

Turime svarbų reikalą, kuris 
turi bnt aptartas visų bendrovės 
šėrininku. 

Kviečia Valdyba. 

Kn- nnerar.iiA 
~K 0 — 

1 
N ORINT gauti geriausia 

telefono patarnavimą, 
turi kooperacija būti tarpe 
nrennmerfttorin, kairi lvariai 
tarpe Kompanijos ir prenu
meratorių. 

žmogus šaukiantis tur i : 
Būti prisirengęs šaukimą tuo
jaus atsakyti. 
Kalbėti aiškiai, — bet nerė
kti perdaug. 
Turėti lupas arti telefono, bet 
netlalitėt. 

Žmogus kurį Saukia turi 
tuojaus atsiliepti. Abudu tu
ri vengti ilgų telefono kal
bą, kurie tiktai gaišina ki
tus žmones, kuriems šios li
nijos yra reikalingos. 

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY 
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WESTPULLMANIEČIAI! 

ga* ir epidemijas. 
Meksikos miestuose Vietori; 

a ir Tampieo susekta susirgi
mai bubonine epidemija. 

Vera Cruz. Meksika, birž. 17. 
— Rodos, čia buboninės epi
demijos siautimas buvo apsis
tojęs ir ta bjauri liga buvo 
išnykusi. 

Kad štai tomis dienomis a-
psireiškė nauji susirgimai. 

Del tos epidemijos išdegin
tos kai-kurios miesto dalvs. 

DEMOKRATŲ KONVENCI
JA IR SLAPIEJI. 

Newaxk, N. J. birž. 17. — 
Nacijonalė demokratų parti
jos konvencija prasidės birže
lio 24 d. mieste San Franeisco. 

&itos valstijos delegatai 
konveneijon yra "slapieji." 
Sako, jie pasidarbuos, kad de
mokratų partija savo platfor-
mon padėtų svaigalų klusimą. 

GIOLITTI ORGANIZUOS 
* NAUJĄ KABINETĄ. 

šios valandėlės laiko. 
Rinkėjai, dar sykį pereikite 

visus lietuvių namus, kur ne
simato lange Lietuvos vėlia
vos. Padirbėkime dar porą sa
vaičių, o garbė mūsų kolonijai 
bus užtikrinta. Pirkime Lais
vės Paskolos bonus, ginkime 
iš Lietuvos lenkus ponus. 

Jonas P Parkauskas. 

Atkreipiame dusų atydą, 
kad pas Jus dienraštį "Drau
gą" atstovauja p. M. Krape- | 
lis 12115 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugą"; taip-
pogi galite -užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų* paduoti 
dienraštį. 
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IŠ BRIGHTON PARKO. 

Sekančių asmenų bonai jau 
parėjo stotin ir juos galima 
atsiimti iš ižd. J . A. Jovaišos, 
4449 So. California Ave. Bo
nai dalinami bus pėtnyčios ir 
suimtos vakarais, birželio 18 ir 
19 d 
J . Andšiuno, J . Bagdono. M. 

Bučinskienės, R. Balzikos, P. 
Blindžiaus, K. Balčiaus, T. 
Balčiūnaitės, F . Baršio, J. 
Oesnoko, Ign. Gudžiūno, A. 
Janušausko, S. Kosinsko, P. 
Kmito, S. Kriuko, Ign, Kisie
liaus, O. Kisielienės, K. Kaz
lausko, K. Kukoraitienės, M. 
Liedziaus, I*. Lukoševičio, A. 

Rymas. birž. 17. — Oficija-j Lapeno, S. Milkento, R. J . 
liai paskelbta, kad karaliusIMulcahay (alderman), P. Ma-
buvusiam ministeriui pirmi
ninkui Giolitti pavedė suorga
nizuoti naują Italijos ministe
riu kabinetą. 

cevičio, Z. Maliausko, K. Maiv 
kaus, CL Marozienės, A. Maro-
zo, J . Martinkaus, A. Meižie-
nės, J . Meižio, L. Petrulio, B. 

Tel. Roosevelt "532 

N a u j a s L i e t u v y s 
Graborius 

SIMON M. SKUDA 
1911 Canalport Ave. 
Atlieku <Jarb$ geriausiai 

už prieinamiausią kaina. 

Pranešimas 
Bridgeportiečiams! 

Visi, kurie esate pirkę Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus ir už
simokėję pilnai, malonėkite atsiimti Bonus ir kurie esate ne užsi
mokėję pilnai malonėkite dabaigti mokėti ir gausite L. L. P. Bo
nus pas stoties iždininką p. F. M. Statkauską 3423 S. Habsted S t 

Stoties valdyb3 žemiau pasirašius maloniai prašo visu savo par
davinėtoju pasistengti parduoti ko daugiausia L L. P. Bomi per 
šį mėnesj, nes jau laikas baigės ir daugiausia pardavęs gaus do
vana, dovanas aukoje Bridgeporto Biznieriai sekančiai: 

• 

1. The Bridgfport Clothing Co. 
3246-48 S. Halsted St. Siutą už $4'>.00 

2. Jonas Kazakauskas 325,"> S. Halsted St. Laikrodėli už 25.00 
3. V. P. Pierzynski 3324 S. Halsted St. pora čeverykų už 10.00 
4. W. J. Stankūnas 3315 S. Halsted St. tuziną paveikslų už 10.00 
5. F. M. Šatkauskas 3423 S. Halsted St. Albumą už 10.00 
6. P. K. Bruehas 3321 S. Halsted St. Auksinis špilka už 10.00 
7. Justinas Kūlis 3259 S. Halsted St. Renius paveikslus už 8.00 
8. J. F. Budrick 3343 S. Halsted St. Rašoma plunksna už 5.00 
9. A. K. JunL .icz 3313 S. Halsted St. Rašoma plunksna už 5.00 

Jeigu kas iš biznierių ką aukotu malonėkite priduoti valdy
bai. Kviečiame visus prie šio prakilnaus darbo pardavinėtojus dėti 
visas pastangas, k.ad ko daugiausia parduoti , gauti dovana didesnę 
ir surinkti paskirta dalį n.usų stočiai. O visus, kurie dar neesate 
užsirašę L I,. P. Boną, pasiskubinkite, kad ne pasiliktumėte ne 
prisidėjo prie išgavimo Lietuvai Laisvės suteikdami jai paskolą pir-

_ kdami L L P. Bonus. 

S Bridgeporto Stoties Valdyba. 

f Pirmininkas J. A. Martinkus, 3324 S. Halsted St. 
1 Raštininkas Iz. Pupauakas, 903 W. 33rd St. 
| Iždininkas F. M. Statkauskas, 3423 S. Halsted St. 
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PRA»L OUEEN K O N C H S T I N A : 

NLM0KĖS1 PINIGUS BEREIKALO i 
Musu krautuvė—viena iš didžiausiu Cbicagoje 
Parduodame už žemiausi?} kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir oi'iso darbsms yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžiui*, žiedus, žliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lioturiskais rekordais ir 
koncertinių geriausiu, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitara ir smuikų, kokių tik reikia Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DROVER 7309 
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