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avykimų 
Nevyksta Jiems Užgrobti 

YRA VISOKIŲ ŽINIŲ APIE 
BRUSILOVĄ. 

Pranešama, kad jis sua
reštuotas. 

BAISUS PIKTADARIŲ 
DARBAS. 

Pririšo savo auką prie gėle 
žinkelio bėgių. 

Svetimas Z emes 
Gompers ir vel Išrinktas A.D.F. 

Prezidentu 
APSUPAMA LENKŲ 

ARMIJA. 

Pilsudskį pasisako apie savo 
vargus. 

Berlynas, birž. 19. — Iš Ber-
slau depešoje j Taejęlisohe 
Rundschau pranešama indo-
miu žinių. 

Sakoma, patsai Lenkijos aug 
ščiausias viršininkas Pilsudskį 
paskelbė lenkų tautai praneši
mą apie tikrąją padėtį karės 
fronte. • » 

Pilsudskį, nieko neslėpda
mas, pareiškia, jog lenkų ar
mijai nepavyko ofensyva prieš 
lw>lšcvikux rkra ine j* ir kitur. 

Lenkų armija atsimeta kuo
ne visu karės frontu. Jos žy
miai daliai grūmoja pavojus. 
Bolševikai jų apsupa. 

GOMPERS SUJAUDINTAS 
ATSTOVŲ NUOLANKUMU. 

Federacija stovi už lengvąjį 
alų ir vyną. 

LENKAI PAĖMĘ NELAIS 
VIŲ IR ARMOTŲ. 

Nelaisvėn patekusi divizija 
raitarijos. 

Varšava, birž. 19. — Vaka
rykščiam lenkų oficijaliam 
pranešime pareiškiama, jog 
Radomyslio apylinkėse, už 50 
mylių vakaruose nuo Kijevo, 
lenkai apsupę bolševiku raito 
liu diviziją. 

800 kareivių paimta nelais
vėn. Lenkams tekę 8 armotos 
ir 60 lauko vežimų. 

Montreal, birž. 10. — Ame
rikos Darbo Federacijos su
važiavime išrinkta jcentralė vv-
kdomoji valdyba. Prezidentu 
išnaujo išrinktas Sanmel Gom
pers. .Prieš balsavo tiktai vie
nas atstovas. 

Šis Fet'- \cijos suvažiavi
mas vra «Ms metinis. Gom-
persas prezidentu išrinktas 
39-tunju kartu. 

Užvakar prezidentui paauk
štinta metinė alga. Lig&rofl 
buvo mokama $1(),(KK). Po ši
to suvažiavimo bus $12,000. 

Gompers buvo didžiai susi
jaudinęs, kuomet atstovai vien
balsiai išreiškė juo pasitikėji
mą. 

Paskui Gompers Federacijos 
vardu pranešė, jog darbinin
kų organizacija neatmaino sa
vo pažiūrų svaigalų klausi
me. Sakė, Federacija stovi už 
lengvąjį alų ir vyną. 

ALBANAI ŽUDO ITALUS 
NELAISVIUS. 

LAUKIAMAS ANGLŲ SU 
TURKAIS MUŠIS. 

Konstantinopolis, birž. 19.— 
Turkai nacijonalistai nuspren
dė užimti Ismid užlajos pa
kraščius ir patį miestą tuo 
vardu, ties Marmoro jūrėmis, 
netolies Konstantinopolio* 

Pirmiau anglai iš ten buvo 
manę pasitraukti. Bet dabar 
nusprendė kauties su turkais. 
Tad laukiamas baisus susikir
timas. Nes turkai koncentruo
jami prieš anglų pozicijas: 

MOTERYS INEIS BELGI 
JOS PARLAMENTAN. 

Brusselis, birž. 20. — Bel
gijos parlamentas 141 balsu 
prieš 10 sutiko, kad parlamen-
tan atstovais butų renkamos 
ir moterys. 

Paryžius, birž. 20. — Pran
cūzai čia paminės liepos 4 
Suv. Valstijų Nepriklausomy
bės dieną. Paroduos 30,000 
prancūzų karės našlaičių. 

Geneva, birž. 19. — Pasak 
žinių iš Belgrado mirte alba
nai mieste Tirana nužudė 
330 italų nelaisvų. Tai kerštas 
už nužudymą Paryžiuje Al
banijos provizijonalio prezi
dento Essad pašos. Albanai 
sako, kad Essad žuvęs del ita
lų intrigų. 

Albanai turi nelaisvėje apie 
2,000 italų daugiau. Jų likimas 
nežinomas. 

Londonas, birž. 19. — Tele 
gramoje iš Gelsingforso į Cen 
tral Ne\vs pranešta, jog bolše 
vikai suareštavę'gen. Brusilo-i 
vą. 

Kuomet lenkų fronte sovie
tų kariuomenei andai pradėję 
nevykti, sovietų valdžia, ra
šo rusų laikraščiai, lenkų froii-
tan pasiuntusi specijalę komi
siją su tikslu ištirti, kas tenai 
veikiasi. N 

Komisija po padarytų tar
dymų įsakiusi suareštuoti 
gen. Brusilovą, kurs ten vado
vavęs sovietų armijai. Brusi-
lovas kaltinamas už nepavar-
tojimą galimų priemonių nu
galėti lenkus. s 

Be to, iš Gelsingforso pra
nešama, jog bolševikai pabūgę 
to .areštavimo. Sakoma jog 
suareštuotas generolas galįs 
savo pusėn patraukti sovietų 
armiją ir pasekmėje sugriau
ti pačią sovietų valdžią. 

Buvo ir kitokių žinių. 

Čia manoma, kad tos žinios 
apie gen. Brusilovą bus tikras 
prasimanymas. Seniau butą a-
pie jį dar kitokių žinių. 

Birželio pradžioje lenkai iš 
Yaršavos buvo pranešę, kad 
gefi. I'misilovas suareštuotas 
už didelius sovietu kariuome
nėje nuostolius lenkų fronte. 

Dar ĮSek pirmiau iš Tokyo 
buvo pranešta, jog gen. Bru-
silov Maskvoje apšaukta*1 vy
riausiuoju autoritetu arba dik
tatorium vietoje Lenino. 

I r šitos žinios iš jokių vers
mių nebuvo patvirtintos. 

Bolševikai apleido Enzeli. 

Iš Maskvos per Copenbage-
ną apturėta žinių, jog bolše
vikai apleidę Persijos uostą 
Enzeli, Kaspijos jūrėse.. 

Be to, toje pačioje depešo-
je pranešta, jog Georgija res
publika pareikalavusi Angli
jos, kad šita atsiimtų savo 
kariuomenę iš Batumo. 

Excelsior Springs, Mo., birž. 
18. — George lTnderwood iš 
Carrolton, Mo., dviejų piikfta-
darių buvo priverstas ineiti 
anų automobiliun. . Jis buvo 

DĖDĖ ŠAMAS TURI MIL
ŽINIŠKAS IŠLAIDAS. 

Per nepilnus metus išleista 
$20,775,535,858. 

Washington, birž. 20. — Pi-
nigyno departamentas "paskel
bė, jog laikotarpiu nuo liepos 
1 d.^1919. m., ligi gegužės 31 
d., 1920 m., t.y. per 11 mėne-

turėjo 

džio geležinkeliu pravažiavo 
Wabash traukinis. Nelaimin
gajam nukirsta viena ranka 
ir viena loja. 

Sulig baisiai sužeisto Un-
derwoodo pasakojimo, jis bu
vo buvęs Kansas Cit v ir iš 
ten keliaudamas sustojęs čio

n a i . Geležinkelio stotyje jis 
buvo laukęs traukinio AVa-
basb, važiuojančio į Carrol
ton. Tuo metu prisiartinusiu 
prie jo du vyru ir su revolve
riais privertusiu jį ineiti au
tomobiliun. 

Išvežtas iš miesto jis apip
lėštas ir vielomis pririštas 
prie bėgių ant vidurio kelio.' 
Jam pavykę dešinę rankų k 
dešinę koją paliuosuoti iš 
vielų ir pasvirti kūnu šali
mais kelio. Tuo tarpu kairė-
ji ranka ir koja- pasilikusios 
ant bėgių. Kiek palaukus pra
ėjęs traukinis. 

Underwoodą atrado sužeistą 
netolies nuo kelio gyvenantis 
farmerys. Paėmęs jį į savo 
namus ir pranešęs valdžiai. 

FERKITB 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

turėta 
praeitą rugsėjį, nes $4,475,-
937,751. 

Vienai federalei geležinke
lių kontrolei išleista be tru
pučio milijardas dolierių. 

Arti 15 mjlijardų dolierių 
išleista yiešųjų paskolų reika
lais. 

Baltųjų Bumų išlaidos sie
kia $67702,830. 

Gi karės laivyno reikalams 
tuo laikotarpiu suvaitota 
$723,717,2r>9. 

M Ė G I N S S U D A R Y T I VO 

KIEČIŲ KABINETĄ. 

Berlynas, birž. 19. — Paga
l i a i s Vokietijos ministerių ka
binetą suorganizuoti apsiėmė 
Konstantin Fahrcnbaeb, vo
kiečių steigiamojo seimo pir
mininkas 

ATŠAUKIAMAS "AMBA 
SADORIUS." 

Washington, birž. 20. — O-
ficijalėsc sferose patirta, kad 
Rusijos bolševikų valdžia at
šaukia iš Amerikos savo at
stovą Martensą. Martens A-
mcrikoje pasivadinęs ambasa
dorių. 

PROKURORAS PRIEŠ 
ANGLIŲ KOMPANIJAS. 

HARDING NIEKO NETURI 
SU "SAUSAISIAIS." 

Nenori atsakyti į jų klau
sinius. 

Washington, birž. 19. — Be-
publikonų partijos nominuo
tas kandidatas į šalies prezi
dentus, senatorius Harding, 
nepatenkina "sausųjų." 

"Saus ie j i " mušė jam čia te
legramų pasiklauzdami, kaip 
kandidatas atsineša į svaiga
lų prohibiciją ir patį prohibi-
cijos amendmentą. 

Senatorius atsakė, jog jis 
nenorįs nieko atsakyti į tokius 
klausimus. 

Tad "saus ie j i " tik trypia iš 
nepasitenkinimo. Sako, jie bū
tinai norį žinoti, kokioj po
zicijoj stovįs senatorius, j 

Kasgi bus, jei jie nesužinos? 

Įsako vesti tardymus ir pa
duoti teisman. 

Washington, birž. 19. — Ge-
neralis šalies prokuroras pra
dėjo atakas prieš minkštųjų 
anglių kasyklų kompanijas, 
kurios šiandie nežmoniškai di-
džiapelniauja. 

Sako, teisybės departamen
tas yra gavęs nusiskundimų, 
kad kompanijos prįe kasyklų 
už 'anglis ima $7 ligi $11 to
nai. I r dar pareiškia, jog kai
na busianti augštesnė. 
„ Tuo tarpu minkštųjų anglių 
produkcija šįmet, abelnai im
ant, kompanijoms atsieina $2.-
79 tonai. 

Suv. Valstijų apskričių pro
kurorams todėl įsakoma tuo-
jaus visuose atsitikimuose at
likti tardymus ir kompanijas 
patraukti teisman už didžia-
pelniavimą. 

OFICIJALIS ŽODIS APIE 
BOLŠEVIKŲ SUOKALBIA 

VIMĄ. 

m 

Patvirtinamos žinios -apie jų 
veikimą prieš Angliją. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). 

Washington, birž. 20. — Iš 
oficijalių versmių čia gauta 
žinių apie smarkų bolševikų 
veikimą prieš Anglijos reika
lus artimuose Rytuose. Bolše
vikai jungiasi su turkais na
cionalistais, kad bendromis 
jėgomis visus mabometanus 
gyventojus sukursfyti ir su
kelti prieš Angliją. 

Patvirtinamos žinios apio-K-eikalus antkart suimti iš vi* 
konferencijas turkų su rusų sų š o i m kaip su kokiomis žiry* 

plėmis, taip kad Anglija neži

l a kariuomenė jau esanti pa
ruošta. 

Po tų visų konferencijų Ma
skvoje įkurta lavinimosi mo-
kykla turkų nacijonalistų a-
gentams. Tš tos mokyklos jau-
naturkių būriai bus pasiunčia
mi propagandą skleisti Persi
joti, Afganistanan, Indijon, 
Egiptan, Georgijon, Bulgari
jon ir kitur. 

Tie propagandistai, sako, 
pagaminsią kelfą bolševikinei 
armijai per Persiją tiesiog 
Indijon ii* Egiptan. 

Norima suimti iš visų šonų. 
Sudaryti pienai Anglijos 

bolševikais ir vokiečių sparta 
kais Maskvoje ir Muniche. notų nei kur pulties, nei ką 

Muniche su bolševikais # ir pradėti ir netektų galvos, t\\ 
spartakais konferavo P^nver greitu.laiku, neįstengtų orien-
paša, Djemal paša ir Talaat! tuoties. 
paša. Taigi vienu kartu bolševikų 

Maskvoje gi su Leninu ir ir turkų nacijonalistų veikimas 
kitais- turėjo konferencijas ir maho'metanų sukilimai turi 
mahometanų (musulmanų) at- j prasidėti visose Anglijos do-
stovai iš: Indijos, Egipto,'niinijose, kolionijose ir posesi

jose. 
Į tuos žygius bolševikai su 

turkais intraukia ir bulgarus. 
Nes ir bulgarai jaučiasi labai 
nuskriausti talkininkų. Gi pa
čioje Bulgarijoje yra tinka
ma vieta visokioms intrigoms. 

Sulig žinių, Egipte jau pra
sideda kai-kurių žmonių gimi
nių nerimavimai ir sukilimai. 

Gi Kaukaze bolševikai pa-

Afganistano, Persijos, Ažer 
beidjano ir Georgia. Buvo ir 
turkų dacijonalistų vadų. 

Žadama 150,000 kariuomenės. 

Sulig padarytų pienų, pir
miausia turi but. sukurstyta ir 
sukelta prieš Angliją Persija 
ir paskui Indija. 

Sukilusiems musulmanams 
Leninas pagelbon duosiąs 150,-
000 kariuomenės, kuriai va- baigę reikalingą organiaavi-
dovauja gen. Kuropatkinas. mąsi. 

Antroji S. L. R.JK. A. Seim 
Diena 

Lygiai pusiau devynių 8v. Jurgio bažnyčioje prasidėjo ge
dulingos Mišios už nabašninkų narių dusias. 9:30 ryte p. Sut-
kus atidarė posėdį. Kun. Bričkai įnešus sutarta Seimo lai
ku rytmetyje pradedant ir vakare .baigiant kasdieną kalbėti 
maldą. Šaukiant delegatų vardus pasirodė 71, ilgainiui pribu
vo dar vienas. 

Atsilankė p. Stankus, Teismų komisijos narys. Jis išda1 

savo m raportą, kuris tapo priimtas. 
Įneštas ir priimtas sumanymas prašyti, kad visi svečiai 

išeitų iš svetainės. Teisė pasilikti suteikta "Draugo ," "Vy
čio" ir "Moterų Dirvos" atstovams. 

Mandatų komisija išduodama- savo raportus įnešė į Sei
mo posėdį keletą klausimų, paliečiančių įvairias kuopas ir jų 
delegatus. Tų kuopų ir delegatų neminėsime, kadan-gi juos 
paliečiančios rezoliucijos išneštos uždarytame posėdyje. 

Iš pirmos dienos buvo atidėtas 171 kuopos (Detroit, Micb.) 
klausimas ii- Teismo komisijos ištarmė, paliečianti kai-
kuriuos tos kuopos asmenis. Seimas papeikė kuopą, už ką ji 
organizacijos vardu kišosi į parapijos dalykus, asmeninius 
gi dalykus nuėmė nuo dienotvarkės. 

Tuomi užsibaigė priešpietinis posėdis jkeliolika minučių po 
dvy l ika i . 
' Popietinis posėdis prasidėjo punktualiai lygiai 2:00 po 

pietų, kaip buvo sutarta. Peršaukti tapo delegatai. Beveik 
visi buvo saisirinkę. Skundų komisija išduoda raportą apie 
p-no A. Šeimio vienos kuopos raštininko sakomus neteisėtus 
apsiėjimus. Išklausęs Teismo komisijos raporto, kuopos už-
reiskimų prieš jos ištarmę ir delegatų kalbų, Seimas visą 
dalyką perduoda busiančiai teismo komisijai. Nesusiprati
muose tarp kuopų YoungstoVn, O., ir Roseland, UI.,, iš vienos 
pusės ir Centro Valdybos iš kitos pusėr., pripažinta teisė Cen
tro Valdybai. Skundas ant vieno asmens iš Boston, Mass., pa
liktas vietinei kuopai išrišti. Seimas atmetė vieno asmens 
nusiskundimą ant Valdybos, kad neišmokėjo pašalpos už 
pirmą savaitę ligos, nes Valdyba apsiėjo sulig konstituci
jas. Išreikštas nusiskundimas tuomi, kad Seimas sušauktas 
savaitės pabaigoje, idant viena rųšis narių negalėtų 4alyvau-
ti. Išklausęs Valdybos Seimas pripažino, kad ji elgėsi be 
blogos valios, bet išreiškė pageidavimą, kad ateityje Seimai 
butų viduje savaitės visiems nariams patogiu laiku. .Sutar
ta išmokėti p. Griciuvienei ligos pašalpą, nors buvo abejo
nių ar jos reikalavimas yra teisėtas. Kun. Krušo nusiskun
dimas " G a r s o " redaktorium nuodugniai svarstytas. Galu
tinai priimta rezoliucija apgailestaujanti incidentą ir tuomi 
dalykas užbaigtas. 

Apie Susivienijimo namo pardavimą ir pirkimą kito ra
portavo Valdybos nariai, kalbėjo Brooklyno ir "kitų artimų 
kuopų delegatai priešingi tam darbui. Po karštų apsvarsty
mų prieita prie rezoliucijos, kad Centro Valdyba be Seimo 
arba didumos kuopų įgaliojimo nepirktų ir neparduotų nuo
savybės išnešančios $10.000 arba daugiau, tečiaus Centro Val
dybos namo pirkimą pripažino teisėtu. 

Apsvartytas ir priimtas sumanymas įkurti Susivienijimo 
Skyrių Lietuvoje. Kalbėta, kad asmuo, kuriam tas dalykas 
bus pavestas, taptų išrinktas kuomet bus jau išrinkta busian
čioji valdyba. Rezoliucijų komisijai pavesta sustatyti galuti
nai apdirbtą rezoliucijos projektą pradžiai rytojaus posėdžio. 

Posėdis 6:15 vakare uždarytas su malda. Po to visus de
legatus vienoje grupoje nufotografavo p. Stankūnas ties $V-
Jurgio mokykla. x 

Subatos posėdis sutarta pradėti 8:00 ryte. 
Atitaisymas. Vakarykščiame " D r a u g o " numeryje kores

pondencijoje apie Seimą buvo parašyta, kad kun. Krušas 
ir p. Sutkus buvę Labdarybės'Komisijos nariai. Juodu nariais 
nebuvo, tik kalbėjo apie Komisijos reikalus. Narys buvo p. 
Šiaučiūnas ir jis raportą išdavė! P-nas Šlikas buvo narys, bet 
į- Seimą neafvyko ir raporto neišdavė. 

ITALIJA NORI PARDUOTI 
KARĖS LAIVĄ. 

Rymas, birž. 19. — Karės 
metu I tai ijfi^jp radėjo dirbdin-
ti milžinišką karės laivą. Pa
sibaigė kar/j. Vyriausybė at
randa, kad, tas laivas Italijai 
nereikalingas. 

Tad nutarta jį pabaigti ir 
parduoti. Ieškomi pirkėjai. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 18 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.97^4 
Lietuvos 100 auksinų 2:64 
Vokietijos 100 markių 2.64 
Lenkijos 100 markių GC 
Praneuzijos už 1 dolierį 12 fr. 60 
Šveiearijos už 1 dolierį 5 fr. 48 
Italijos už 1 dol. 16 1. 50 
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DRAUGAS Pirmadienis , birželis 21 1920 

LIETTJVIŲ KATALIKŲ DtEKRAšTIS 

"DRAUGAS" 
Ciną kasdieną Išskyrus nedėldienioa. 

PRKM U MERATOS 
OH1CAGOJ LR UŽSir.NYJE: 

Metama .._i t«.00 
Pusei Metu ,«. , . .—H*-^*—. f *«Bu 

SUV. VALST. 
Metams •;•••-••••.•- $5.00 
Pusei Metu 9-00 

Prenumerata mokaal iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. No^pt permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
uey Order" arba jdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

"Draugas" Pnblishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, HL 

Kataliky* Pasaulie-
2LČių Organizacija.^ 

T a r p kitų organizacijų Iš
kilusių iš katalikų besibai
giant karei a r pasibaigus ja i 
y ra ir Pasauliečių Katalikų 
Taryba (Catholie Laymen 's 
Couneil). Ta organizacija dar 
nėra galutinai susitvarkius, 
nes savo programo aptarimą, 
atidėjo ant rudens, bet jau 
veikia. 

Chicagietis Kiehmond Dean 
tapo išrinktas direktorių pir
mininku, p. Nicholas Gonner iš 
Dubuque, lovva vice-pirmiiiiu-
ku, P .J . N.lialley iš Detroi t 'o , ' 
Mieli, sekretorium, Charles J . 
Deneciiand iš New Orleans, La 
iždininkas ir Miehaei J . Slat-
tery dalykų vedėjas. 

J a n u s F. Her ron pakėlė 
klausimų mokesčių vyru. drau
gijoms prisirašančioms pi u 
organizacijos. Su ta r ta neimti 
mokesčio nuo narių, o tiktai 
suskirstyti draugijas į ketu
rias rųš i s : visatinės, valstiji-
nės, dijecezinės ir vietinės. 
Kiekviena rųšis įneša toki 
mokestį, kokis priklauso jos 
rųšiai mokėti. Nariais su tam 
tikru mokesčiu gali būti i r pa
vieniai asmenvs. 

Pasauliečių katalikų pro
gramas apims Suvienytų Val-
s tgų reikalus, ateiviu klausi
nei, vaikinų organizacijas ir 
kitus dalykus. P rogramo su
t rauka bus išsiuntinėta vyrų 
d i augi joms. 

vystė e t e . " 
0 

Norint įstoti į nauja, vienuo
lija, reikia parašyt i savo var
dą, pavardę , amžio metus, ko
kio darbo moki, kiek uždirbi 
ir kiek tur i pinigų. 

Naujų vienuolijų žadama 
pradėt i 15 lapkričio, kad jos 
įkūrimas suseitų su 'kun. Sau* 
rusaičio 25 metų kunigystės 
jubilėjum. Praneš imus kandi
datės tur i pris iųst i ankščiau 
šitokiu ad resu : Rev. P . Sau-
rusaitis, 3 Capitoi ave., Har t 
ford, Conn* 

Vienuolijų reikalas katali
kiškoje Lietuvoje y r a labai di
delis. Nestebėtina, kad dau
gelis tuo reikalu rūpinasi . A-
merikos' dvasiškijos pastango
mis susidarė Šv. Kazimiero 
Seserų kongregacija. Dabarti
nio Vilniaus Vyskupo rūpes
čiu i r pasišventimu tapo atgai
vinta brolių Marijonų kongre
gacijų kurios įs ta tus Šv. Tė
vas patvir t ino 10 lapkričio, 
1910 metų. Dabar kun. Sauru-
saitis vienu žygiu p radeda dvi
lype vienuolijų. Toki daigia i , 
kaip vienuolijos, nebilekeno į-
kuriami. Vienuolijų įkūrėjai 
būdavo šventieji žmonės. Kun. 
šaurusaič io maldingumas i r 
tobulybės troškimas y r a žino
mas visiems. Dieve jam pa
dėk! 

Republikonų Partijos Pažadai. 
(Paba iga ) . 

Darbininkų reikalai. 
Darbininkų reikalus Repu-

blikonų konvencija užsiminė, 
kalbėdama apie geležinkelius 
ir apie pramoniją. Kalbant a-
pie geležinkelius pasakyta, 
kad jų aptarnautojams butų 
prot ingai užt ikrintas pastovus 
darbas su alga,geros darbo va
landos ir t inkamos darbos są
lygos. Geležinkelių darbininkų 
algos tur i būti , jei ne dides
nės, ta i ir nemažesnės kaip 

ma a tkar to t i apie dalykus, pa
liečiančius užrnbežinę Ameri
kos politiką. 

Jo je minėtina, pirmiausia, 
kad tapo pareikalauta dova-

laivus per Panamos kanalą. 
Ikį šiol tuo kanalu šios šalies 
laivai galėjo naudotis tokiomis 
pat teisėmis, kaip ir Suvieny
tų Valstijų priešininkai. A ag 
lija per Sttez'o kanalą leidžia 
savo laivus dovanai, o Ameri
ka neturi nei tokių teisių Pa
namos kanale, kaip Anglija 

kad yra algos mokamos pana- ^ , , f m v. ^ , 
v. " . , v . r . Suez o kanale. Teciaus Suez o 
šioms darbo sakoms pramoni-

nai leisti (Suvienytų Valstijų- t m i d a ^ ^ a t s tavų. J 

Dvi Nauji Vienuoliji 
" Ž v a i g ž d ė s " X. 24 (Pėtny-

čia 11 birželio 1920- m.) y ra 
pranešimas, kad buvęs \Vater-
bury 'o klebonas kun. Pe t r a s 
Saurusai t is žada Įkurti dvi 
nauji vienuoliji: vienų vy
rams, kitų moterims. Tame pa
čiame laikraščio numarije y ra 
a tspaus tas ir u Atsišauki
m a s , " kurio pradžioje pasa
ky ta : "Tverk ime su pasisku-
binimu pramonės vienuolija 
\rnusų tėvynėje Lietuvoje. Bus 
nemaža jai pagelba. ' ' 

Iš atsišaukimo galima nu
manyti , kad abi vienuoliji bus 
viena įstaiga. " M a n o suma
nytosios įstaigos tikslas yra 
štai koksai: vienuolija pri ims 
visus norinčius įstoti vienuo-
lijon iki galo amžio ir kiekvie
nam pr is ta tys darbo tokio, ko
kio kas mokės, o kas norės iš
simokyti kitokio, tai turės pro
g o s . " Toliau pasaky ta : ' ^ s t o 
jantiems vionuolijon mokslas 
bus ve l tu i . " "Vienuoli ja mo
kins rašyti ir ska i ty t i . " " B u s 
aiškinama apie pašaukimus ." 
.Moterys bus atskirai nuo vy 
rų. ' 'Moterų da rba i : siuvimas 
mezgimas, aktavojimas su ma
šinomis i r rankomis. Vyrų 
čimeminkystė, staliorystė, kal-

Jau Paliečia Juos 
Bausmė* 

Yra aišku, kad leilkus jau 
paliečia Dievo rykštė už jų 
imper ia l i s t in ius žygius. Ne
pavyko jiems užgrobti Lietu
vos, dalių Latvijos ir Ukrai
nos. Dar vargsta jų junge pla
čios teri tori jos Lietuvos, Bal-
tgudijos, Ukrainos ir Kusi jos. 
Bet neilgam. Išėmus prancūzų, 
visų šalių spauda nepareiškia 
užuojautos lenkams. Nes jie 
norėjo apvaldyti ir pasisavinti 
svetimas žemes. Ir šiandie, 
kuomet rusų bolševikai juos 
gena iš Ukrainos, svetimų 
tautų laikraščiai netaria len
kams nei vieno pasigailėjimo 
v 1 v • \ 

zodzio. 
l anka i tų apsireiškimų ži

no ir mato. Mėgina* tad pasi
teisinti. Lenkų vyriausybės pa
siuntinys VYasliingtone, kuni
gaikštis Lubomirski, tuo tiks
lu kreipiasi laiškais į angliš
kus laikraščius. 

Antai dienraštis The Chi
cago Tr ibūne-(bi rž . 15 ). pa
skelbė ilgokų Lubomirskio lai
škų. Lubomiski rašo: 

"Lenk i j a šiandie "kaltinama 
už nepadarymų taikos su bol
ševikais. Mano vyriausybė bu
vo dėjusi visas galimas pas
tangas pradėt i taikos tarybas 
su bolševikais. Mes buvome 
paskelbę tam tikrų sąlygų, 
kurios yra būtinos taikai. Vie
na iš tų svarbiausioji mums 
sąlyga tai ta, kad bolševikai 
paliuosuotų visas tautas , gy
venančias senosios Lenki
jos rubežiuose iš 1772' metų. 
Toms tautoms tur i but leistas 
apsisprendimas. Mes tikime, 
kad tai žmoniškas principas. ' 

"Tos* tautos įlgesniai ne
priklauso Rusijai, kiek nepri
klauso Lenki jai. Nuo Baltijos 
ligi Juodųjų jūrių visam plo
te, imant tiesiu ruožu, nėra 
nei 5 nuoš. rusų gyventojų. 
Lenkų tam plote yra skait
linga mažuma. Likusieji gy
ventojai y ra įvairių tautų. I r 
jie reikalauja sau autonomi
jos, arba nepriklausomybės. 
Lenkija mielu ^noru apsiima 
ginti jų teises. 

" B e virš paminėto mos nie
ko daugiau nereikalaujamo, 
kaip tik dar apdraust i teises 
savo tautiečiams, kurie sudaro 
vidur žymią mažumą. Nes taip 
mums diktuoja sąžinė ir tas 
sutinka so paduotais preziden

t e . 
Šiafp Republikonų part i ja 

nenori, kad geležinkelius a r 
telegrafus^ valdytų vyriausybė. 
Republikonai taip-gi neapsi-
nia, k a d viešojo reikalingumo 
įstaigos, kaip geležinkeliai ir 
telegrafai butų pačių darbi
ninkų nuosavybė. 

Republikonai pr ipažįs ta ben
dras darbininkų derybas su 
darbdaviais (collective bargai-
n ing) , nenaikina streiko nei 
lokauto teisės, bet kadan-gi 
tuodu daigtai skaudžiai už
gauna visuomene, tai valdžia 
tur int i taikint i abi pusi, be 
prievartos, bet intikrinimu, 
kad streikų ir lokautų butų 
mažiau. " M e s nepripažįstame 
teisės streikuoti prieš šalies 
valdžių, bet teisės ir reikalai 
žmonių, kuriuos valdžia sam
do, turi bnti stiprios ir apgin
tos bešajiškomis teisėmis ir 
t e i smais , " sako RepubHtymau 

J i e sako, kad visuomenei 
reikalingieji į taisymai negali 
būti stabdomi susiorganizavu
sių žmonių, nes iš to gali pa
sidaryt i pavo jam žmonių gy 
vybei, sveikatai arba gerovei. 
Teismų ištarmės tuose daly
kuose turėtų būti veikiau mo
ralės, tai yra be prievartos, 
o iš liuosos valios pildomos. 
Tečiaus teismas* neturi kištis 
į tuos dalykus su savo ištar
mėmis, kol viešo naudingumo 
įstaigos veikimas tebėra su
stabdytas. Tuo laiku teismas 
gali vien tyrinėti dalyką. 

Čia Republikonų platfor
ma, matomai, kalba apie t ra
mvajų ir policijos streikus, bu
vusius Chicagoje, New Yorke, 
Bostone. 

Privatinėse dirbtuvėse (Re
publikonai nenori, W l teismas 
kištųsi tai]) darbdavio ir dar
bininko, bet vyriausybė turė
tų panaudoti savo įtekme, kad 
.abi susiginčijusios pusės liuo-
su noru išsirinktų sau taikin
tojų. _ . . 

Užrubežiniai Dalykai . 
Apie naminius dalykus Re

publikonai kalbėjo taip, kad 
galima spėti, kad jie veikiaus 
ginčijosi su savo priešais De
mokratais. To įtarimo negali-

KRIKŠČIONTS-DEMO-
KRATAI. 

Lietuvoje kr.-dem. y ra tvir
čiausia ir vadovaujanti par t i 
ja . J i Steigiamajame Seime 

kanalą kasė prancūzai, o Pa
namos kanalą perkasė Suvie
nytos Valstijos. Bet Anglija 
supirkusi Suez 'o kanalo šėrus, 
mokėjo pagazdinti Amerika 
1913 metais ir, ne turėdama se
rų, gavo tokias pat teises Pa
namos kanale, kaip ir Ameri-
ka, turint i vįsus jo šėrus.Tai-gi 
žodžiai apie Panamos kanalų 
yra a tkreipt i prieš Angliją. 

Taip-pat Anglijai nepatiks, 
kad Republikonų konvencija 
visiškai a tmeta Tautų Sąjun
gą, sudarytą Versailles'e. To 
Anglija senini tikėjosi, žino
dama republikonų senatorių 
nuomones. Bet netikėtas daly
kas yra, kad Chicagos konven
cija t iki į reikalą sudaryt i to
kią ta rp taut inę bendriją, pa
remtą ant teisybės, kur i užti
krintų viešosios teisės viešpa
tavimą per bešališkus, t a r p 
tautinius* teismus. Je i kur nors 
kada nors pasidarytų taikai 
pavojus, kad unia, visatina, 
bešališka, ta rp taut inė kont'e-
rerencija ištirtų dalyką ir pra
šalintų karę. 

Tais žodžiais Republikonų 
konvencija -atkartoja, ką De
mokratų part i ja buvo išreišku
si prezidento Wilsono lupomis, 
kuomet jis skelbi4 garsiuosius 
Keturiolika Punktų. Visiems 
diplomatams dabar aišku, kad 
tie Keturiol ika Punktų nebu
vo vieno žmogaus, nei vienos 
Demokratų partijos Jbalsas, 
t iktai reikalavimas visos ir di
delės Suvienytų Valstijų Tau
tos. 

visuomenėje turi daugiausia 
pasitikėjimo. J i užlaiko dau
giausia pradinių mokyklų ir 
gimnazijų. Švietimo draugijos 
beveik visos y ra krik.-demo-
kratų įstaigos. Jaunimo, žy
mesnės draugijos eina išvien 
su kr.-dem. Knygos ir laik
raščiai, einantieji Lietuvoje, 
yra daugiausia katalikų dar
bas. Žodžiu, visą gyviausią 
Lietuvos visuomenės dalį su
daro kr.-dem. 

X 

Tokiu būdu išeina, kad jie 
ypač atstovauja Lietuvą, kad 
ant jų kr in ta daugiausia at
sakomybės, kad jie turi nešti 
didžiausią naštą. Tai matyda
mi jie dirba, daug dirba ir 
daug padarė , bet jie nori da 
daugiau Lietuvos žmonėms 
gero padaryt i . J i e supranta , 
kad tiktai puikiausiu būdu su
siorganizavę jie pajiegs įvy
kinti savo kilnius idealus, sa
vo gražius pažadėjimus, duo
tus žmonėms. Už tat jie nesto
vi ant vietos, socijalį darbą 
varo p i rmyn; jie stengiasi su
tvarkyti , surel'ormuoti visuo
menės veikimą, kad vieni ki
tiems nekliudytų veikti,* bet, 
priešingai, kad remtų, kaip 
vienas kūno narys remia kitą. 
Tam tikslui Lietuvoje tur i į-
sisteigę ** Katalikų Veikimo 
Cent rą . " Į jį ineina žymesni as 
meilys pasižymėję nemaža po
litikos ir visuomenės dirvoje. 
To Centro užduotis y ra žiū
rėti visų katalikų pavienių ir 
organizacijų darbo, perkriti-
kuoti jį gerai ,prašalinti iš vei
kimo tokius dalvkus, kurie 
neneša žmonėms gero, parem
ti naudingus darbus i r už
manymus ir daryti pienus at
eičiai ir t iesti kelius naudin
giems darbams. 

Kiek pasiseks šis didis, pra
kilnus ir sunkus darbas ' ' K a 
talikų Veikimo Cen t ru i " , tiek 

$'ra—tai Katalikų Federacija, 
fteikia, kad į ją visos katali
kiškos draugijos įstotų. Tuo
met susivienodys veikimas, 
kils susiprat imas, pasidaugins 
darbai i r pasirodys puikus 
vaisiai. 

Ta t lenktyn su broliais Ka
talikais Lietuvoje! 

V. K. 

IŠ LIETUVOS. 

seksis visai kr.-dem. part i jai , 
Nors tat Republikonai bu- L t i p k b u s n a u ( į o s i r visai Lietu-

tų nieko gera neminėję visoje 
savo konvencijoje, tai šitas 
punktas vienas liktųsi amži
nai garbint inas ir branginti
nas. Dabar ir maža lietuvių 
tautele anapus okeano gali 
lengvai kvėpuoti. J i jau žino, 
kad militarizmas išnyks, kad 
vietoje keleto viešpatijų są
jungos paremtos kalavijais, 
durtuvais ir šautuvais, stos Vi
sų ne viešpatijų, bet tautų są
junga paremta laisvės ir tei
sės jiegomis. 

Taigi mes sveikiname gar
binga Republikonų Part i jų ir 
didžiuojamės augšta Amerikos 
Tauta 

rsne 2 = 

to VVilsono principais. 
"Bolševikai atsisakė .susiei

ti taikos tarybosna ir pradėjo 
pašėlusiai a takuoti mūsų ar-
mi.'ų- >* 

l o l i a u s Lubomirski karčiais 
žodžiais atsiliepia apie Angli
jos ministerį pirmininkų Llo-
yd George. Sako, (Jeorge kon-
t'eruoja su bolševikų Krassi-
nu, kad tuo tarpu bolševikų 
armija griauja Anglijos rei
kalus artimuosiuose Rytuose. 

Tą pat bolševikai daro įr 
su lenktais. Taigi lenkų prie
dermė apsidraust i galimomis 
priemonėmis. 

Lubomirskio laiškas — tai 
visa eilė klaidingų, informaci
jų apie senobinės Lenkijos ru-
bežius ir lenkų žymią mažu
mą visuose svetimų jsemių plo
tuose. Galima suklaidinti sve
t imus įmones kartą, antrą ir 

dešimtą. Bet ne visuomet. Len
kai visu pokarininiu laiko
t a r p i u daug klaidino pasaulį 
k^dir apie tą pačią Lietuva* 
Bet šiandie jau nevyksta tas 
padaryt i . Šiandie gali lenkai 
teisintfes kaip nori. Bet jų 
pasiteisinimai neturi jau rei
kšmės. Nes pasaulis patyrė* 
kad lenkai yra imperijalistai, 
kad jų noras pavergti i r pra
lyti v&as mažesniąsias už sa
ve tautas . 

Baudžia Dievas lenkus už 
jų nesotumų. Kar ta is jie gali 
netektį nei to,* kas jiems ti
krai priguli. 

Nesidžiaugiame jų nelaimė
mis. Bet tegu lenkai išsikrau
sto iš Vilniaus i r tegu aplei
džia jų užimtus Lietuvos teri
torijas. Tuome t , j i e skaitysis 
mūsų kaimynai ir mes jų pa
sigailėsime. 

vai. 
Amerikiečiams lietuviams 

katalikams nereiktų nuo savo 
tautiečių Lietuvoje atsilikti. 
Gėda mums butų, jei mes, nuo 
senai turėdami daugiau liuo-
sybės, kaip jie ir nuo seniau 
susipažinę su draugijiniu gy
venimu, ka ip jie i r būdami 
daug mažiau suvargę, kaip jie, 
o- menkiau būtume susiorgani
zavę Už juos.Mes privalome 
čia susiorganizuoti net pui
kiau už juos. Sakysite neturi
me čia tokio reikalo ta ip orga
nizuotis. Tai netiesa. Turime 
ir reikalą i r pr iedermę. 

Susiorganizavę | mes galime 
pasekmingai paremt i savo 
brolių katalikų veikimą Lietu
voje, padėti j iems užlaikyti 
mokyklas, prieglaudas, auklė
ti politikos veikėjus, padėti 
įvykdinti gražius politiškus 
užmanymus ir t. t. Galop, ar 
mažiau turime bendrų darbų 
su ja įs čia Amerike. 

Tuos darbus susiorganizavę 
pąsekmingiau atliktume. 

Sakys kas, kad turime dau§ 
įvairių, įvairiausių draugijų, 
ko. čia daugiau reikia, 

Taip, tiesa, turime jų! Bet 
kas iš t o l Daug jų vaikščioja 
sau, kaip paklydusios avys ir 
tenka plėšriems vilkams, kurie 
sunaudoja jąs savo sveikatai. 

Negana susi spiesti į drau
giją, bet reikia, kad pačios 
draugijos susispiestų da į vie
ną bendrą draugiją ir turėtų 
savo Centrą. 

Amerike, tas Centras jau 

Ateitininkų Jubiliejus. 
Ateitininkai — ta i nioko

sią einančios jaunuomenės or
ganizacija. J i stovi ant krik
ščioniškų pamatų, veikia krik
ščioniškoje pakraipoje. Iš atei
tininkų jau turime žymių Lie
tuvoje žmonių, kaip š ta i : 
mokslo vyrą, P r . Dovydaitį, 
Daktarą Eliziejų Draugelį, Bi
zauską ir daug kitų. 

Šįmet Ateitininkai apvaik-
ščioja 'Jubiliejų. Pagerbt i tą 
jubiliejų buvo paduotas suma
nymas surasti 1(X) žmonių, ku
rie paaukotų po 1000 auksinų 
ateitininkų reikalams. Suma
nymui pritarėjų atsirado. 

Manoma kreiptis i r į A-
merikos lietuvius, kad parem
tų ateit ininkus, stodami į 100 
eilę. Amerikos lietuviams len
gva butų paremti tą sumany
mą. Sudaryti 1000 auksinų A-
merikos dolieriais, tai nelabai 
sunku. Nėra abejonės, kad p a 
rėmė jų atsiras. Galima susidė
ti dviem arba tr ims tą auką 
padaryt i . 

Ateitininkai užsi]>elno pa-
rėmimo ir atlygins sav 0 pra
kilniais darbais ateityje. 

Kas manytų pr ie įvykini-
mo to sumanymo Jprisidėti, tai 
gali savo pažadėjimą prisiųsti 
1 'D raugo ' ' ' admin i s t r ac i j a i . 

DU G. M. GLASER 
Praktikuoja 98 metai 

Ofisas 3 |48 60. Morgan St. 
Kertė 32•no St., Cuicagro, m . 

SPECIJ AUSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

Nedėliorais nuo 9 iki 2 po P i et. 
Telefonas Yards 687 

5T01 

Vyry ir Akto* Rabų Kirpi 
me ir Dt«f»uig Mokykla. 
Musųs i»tema tr mokymo būdu Jų* 
trumpu laiku išmokatte rimo ama

to 
Mes turime didžlauaiua ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko* 
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti W ^pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vl-
aoktfi stiliaus ir dydžio iš bet kurloa 
madų knygos. 

MA8TER DBSIGNINa 
SCHOOL. 

J. F. KasnickA, Vedėjas 
190 N. 8TATE STREET. CHICAOO. 

Kampas Lake St., ant 4 -tų lubų 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytojas Ir Chirurgas 
Bo«elM<U>: lMfti 8a. Mehlcast Ave. 

T«l ef *DM Pullmaa MM Ir P « l h w USS 
Chicagoj: 4515 80. Wood Str. 

Tik Kstrsrge vakake ano 5:30 Iki 7:00 

1 

Ttt. —m 

DR. J . SHIN6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kamp. 49 Ooort 
Res. 1229 W. 49 Avenne 

Telefonas Cicero 1169 
Ofiso Cicero 49 

ir AT rt AMR LIETUVIŠKAI 

99/9/$*9/9/9^9*9/9/9/9/9>«/9/9/9/«*9/9/9/# 
Kcskl. 1139 Independencc Blvd. 

Telefonas Vaa Buria 294 

DR. A. A. ROTH, 
Bosas gydytojas tr chirurgas 
SpedjaUstae Moteri&kų. Vyriškų 
Valkti ir visų chroniškų Hgu 

Ofisas: S9ft4 8o. Halsted 84., ChJoago 
Telefonas Drover 

VALANDAS; 10—11 ryto 1—• po 
pietų 7—8 vak. Hedėliomis 10—1 a ė. 

- K 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J kru 
r<e, kuomet skaitai ar siuvi ar ta
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHNSMETANA 
Akių Specijalistas . 

1801 S. Ashland A v. Chicago ( 
Egzaminas sutelkiamas dykai. 

Kampas 48 -tos gatvės. 
S-čios lubos virš Platt'o aptlekos. 

K a m baris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite I mano parašą. 

Valandos: nuo 7fral. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

» — » . » • • • i« » » » M 

\ Dr. M. T. STRKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47th St., 

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

Tel. Boulevard 190 
Res. 2914 W. 4Srd Street. 

Tel. McKlnley 293 
• • • • • • • » » • • • • »»-^^— » • • • » • } } 

Telephone: Yards 6492 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turtu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 

S255 So. Halsted St., Chicago, Dl. 

. w m m m m m «••» 

V t 

Telefonas Boulevard 

i 

9109 

DR. G. KASPUTIS 
D E N T I S T Ą S 

3331 S. Halsted Str. 
Chicago, Ml. 

\VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

II 

Dr. C. Z. Vezelis 
Tel. Drover 70U 

LIETUVIS DENTISTĄS 
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak 

Seredomis DUO 4 lyg 9 vakare 
4719 SO. ASHLAND AVENUI 

arti 47-tos Gatvės 
i 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morghil otreet 

CHICAGO, ILLlirOI* 
Vetafoaaa Vards 9999 

Valandas: — S Iki 11 U ryto. 
ft po pletu iki 8 vak. Hedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

i r -

S. D. LACHAWICZ 
UETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju. laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldžiu aUiSaukti.% o mano 
darbu busite užconėdinti 
2314 W. 23 PI. Chicago, Dl. 

Tel. Ganai H M . 

« : 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
Ofisą* ir Orvaaimo vtet» 

3252 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Universai State Bank 
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: »uo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki t. 
Telefoną* Taros S644 

S s * J 

Mmm»»»»»—• 

»,»- , » n n_ 

JOSEPH C WOLON 
Jetuvis Advokatas 

9» SO. LA SALL3C STREET 
Gyvenimo Tel. Bumboldt 91 

Vakarais 9911 w . u - a d 
T*4. Rnokwtll «9»» 

CRTCAGO. TTuL. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
GARY IND. 

' » • • » < » < i m : £ 

Ifcrogelyj miestų teko man 
<lirbtCdar daugiau esu jų ap
važiavęs i r kaip gyvenimas, 
t a ip iv darba i bei uždarb ia i y-
r a nevienodi. 

K a s link gerų įtaisymų dir
btuvėse ir uždarbių, tai niekur 
nemačiau takių, kaip <Jar>\ 
Imi. Cia dirbtuvėse svaru, 
gera i į taisytos vietos apsi
p raus t i ir pers irengt i . 

Uždarbiai , ypač karės metu, 
buvo labai dideli. Dauguma 
į dvi savait i gaudavo virš šim
to dolieriii, kiti d a r daugiau. 
Daugelis lietuvių nuo 13 iki 
17 dol.' gaudavo į dieną. I r 
dabar ėia da rba i gerai eina, 
nors plieno blėkos ir kitokio 
>e dirbtuvėse dirba daugiau 
;>0 tūkstančių darbininkų. Pra
eitą žiemą pas ta tė dar vieną 
dirbtuve — automobiliams 
springsus dirbt i ir reikalinga 
2,500 darbininkų. Agentai va
žinėja po aplinkinius mieste
lius, kviečia darbininkus į tą 
d i rbtuvę ir siųlo didelį mokes
tį — 64 e. į valandą. Darbo 
ilgis 8 vai. dienoje. Bet to, 
da r leidžia ir uniją organini-
zuoti. Šiton dirbtuvėn priima
mos ir merginos. Darbas pra
sidės apie birželio pabaigą, 
bet prašymus jau nuo 13 bir
želio priiminėja. 

(Ivventi ėia sveika, nes vi-
so> l>eveik dirbtuvės pastaty
to prie čžero. 

( ia rv 'es miestas stebėtinai 
greit auga. Vos 13 metų sit-
begu nuo įsikūrimo, o jau tu
ri SI) tūkstančių gyventojų.-

. Devynios geležinkeliu linijos 
p rae in i pro Uary ir daugybė 
gatvekarių į visus aplinkinius 

. . . - * • » • 

miesteliu-. 
I r lietuvių skaitl ius jau žy

miai padidėjo. Daugiausiai a t 
važiuoja iš Chicagos, Pit ts-
burgh 'o i r Detroi t 'o . 

Perna i streiko metu daug 
lietuvių išvažinėjo: vieni De-
troi tan, kit i ki tur , bet šįmet 
vėl grįžta atgal . Manoma, kad 
skait l ius lietuviu ėia trigubai 

'padidė jo , nes per prakalbas, 
vakarus , l>ei koncertus tiek 
daug susieina žmonių, jog ne-

' s inor i t ikėti , kad tai butų Ga-
rv 'es lietuviai.. 

Gaila tik, kad ėia nėra lie
tuvių profesijonalų: nė dak
taro, nė advokato, nė vaisti
ninko. O gyvenimą ėia dary
tų geresaiį, negu kur kitur. 
Visokios rųšies vertelgos nei 
vienas nenusmuko, be t . t rumpu 
laiku pralobo. Yra lietuvįų, 
turinėių po keliolika t u M a n -
ėiu dol. vertės. 

Kai kas jau spėja, kad (ia-
ry t rumpu laiku liks didžiau
sias miestas visoje Indijanos 
valstijoje. 

Stasiukas. 

» * * ^ w i — » m i « • » • • • • • • » • 

los užbaiga. Sulig Cen t re pra
nešimo, pardavinėj imas feomj 
pasibaigs su 1 d. liepos. Kurie 
pirko bonų ant ižmokescio ir 
da r pilnai neišmokėjo, praft)-
mi pabaigt i mokėti pas iždi
ninką J . Dulbį, 11 AVallerjPm-

ce. 
Greitu laiku bus gareiiuaui 

va ida i pirkusių L. L. F . b m ų 
Amerikos lietuvių laikras-
ėiuose, ta ippat bus garsinami 
ir Lietuvoj visuose laikraš
čiuose. 

Gerbiamieji, kurie mylite 
tėvynę ir nori t įą gelbėti, po
d raug norite, kad jūsų vardus 
matytų broliai i r sesutės Lie
tuvoje, pirki te bonų. J i e žinos, 
kad jus ištikrųjų gelbėjot tė
vynę, ir savo gentis, kada pa-
gelbos reikalavo. Taigi,, pasi
skubinkite įsigyti Lietuvos L. 
Paskolos bonų, nes vėliau ne 
bus galima. 

Presos Komisija, 
per A. S. 

CICERO, ILL 

B R I D O E P O E T , CONN. 

Lietuvos Laisvės Paskoi ii 
bonų pardavinėj imo stotis 
laikytam susirinkime, b i r e l i o 
10 d., pada rė sekančius nuta
r i m u s : užbaigus pardavinėj i
mą Liet. L. Paskolos bonų, iš
leisti istori ja Br idgepor to lie
tuvių kolonijos viso L. L. Pas . 
veikimo, ta i y ra t i lps vaidai 
pirkusių L. L. Pask. bonų su 
t rumpu aprašymu. D a l b tos 
istori jos bus pas iųs ta į Lietu
vos knygynus. 

Todėl, gerbiamieji bridgepor 
tieėiai, nepraleiskite progos. 
Reikia, kad toje istori joj bū
tų patalpinta VISŲ Bridgeporto 
lietuvių vartlai. Taigi, kurie 
d a r nepirkot L. L- P* bonų, 
pirki te , nes netoli jau pasko-

L. R. Kryž. rėmėjų reikalais. 

Kad cieeriečiai veikia tau
tos ir parapi jos reikalais, tai 
liudija jų pasidarbavimas 
trumpoje praei tyj , j au neinant 
i tolimesnę, k. a. kun. dz. Mi
rono, kun. F . Žilio, ir p . J . 
Bielskio prakalbose, i r .Labda
rybės reikalais gegužės 31 d., 
1920 m., ant kapinų surinkto
mis aukomis našlau*ių naudai. 
Iii iželio G d. parapi jos pikni
ke cieeriečiai savo parapi jos 
naudai gryno |>elno padarė 
$l,r>bU90, bet t ik imas i ,kad dar 
bus dauginus. 

Gražu yra matyt okerieėių 
vienybėje didžių darbų nuvei-
Kimas. 

Bet Ljet. K. Kryžiaus rei
kalas, rodos, lig butų užmirš
tas, nes narių šįmet da r tik 
13 įsirašė. Vilnos paleistos 
darban j au senai, bet ar visos 
išmegstos, tai dar nežinia, nes 
gegužės mėnesyje šauktas su
sirinkimas neįvyko del to, kad 
vien tik valdyba atsilankė. 

Atrcdo, kad L. R. Kr . Kem. 
reikalai cicerieėių lig ant ša
lies padėti , lig Lie+uva j au 
jokios pagelbos iš savo brolių 
ir sesučių amerikiečiu .nenerei
kalauja, kad tuo t a rpu pilni 
laikraščiai atsišaukimų iš Liet. 
kad šelptume našlaičius ir 
padėtume įkurti j iems prie
glaudas. - K a d šiandien Lietu
va, žengdama į laisvę, fcftt sa
vo pečių tur i labai sunkią na
štą ir kad todėl negali aprū
pinti našlaičių ir vargšų, todėl 

' mūsų, amerikiečių lietuvių, pa
reiga neliauti nešti pagelbą 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui, 

Todėl, kada bus šauktas se« 
kautis susirinkimas, bulų ma
lonu matyt skaitlingą susirin
kimą ir su pilna energija. 

Tankiai matosi laikraščiuose 
kitų kolonijų ir draugiją i>asi-
darl)avimas ir aukos L. R. K., 
cieeriečiai šįmet tais reikalais 
pennažai pasirodė. 

Centras prašo parinkt ka
reiviams drabužių ir karei
viams dovanėlių. Dovanėlėms 
centras prisiuntė 25 diežutes, 
bet jos yisos dar tebėra tuš
čios. Ar-gi mes, cieeriečiai, ne
pasistengsime jas pripildyti ir 
centrui pasiųsti Ne. Tikiu, 
kad jos bus pripildytos, o gąl 
ir su kaupu. 

Kareiviams dovanėles susi
deda iš poros vilnonių pirš t i 
niu, 2 porų vilnonių kojinių 
(pančiakų), 2 nosinių, 2 š pute
lių juodų ir baltų siūlų, 1 pa
kelio adatų, 1 anpkščio, (no-
persko), 1 rankšluostėlio ir 

muilo šmotelio, 12 arkužų po-
peros i r 12 konvertų laiškams 
rašyti , galima indė t ir vieną 
paišelį; 

Neišgalint pripildyti dėžu
tės viršminėtomis dovanėlė-
nrts, galima sulig išgalės au
koti* pinigais. Tam tik
slui surinkti pinigai 
bus siunčiami centrui, 
o centras už juos .pripildys 
dėžutes įr pasiųs kareiviams 
sykin su mūsų pripildytomiS 
dėžutėmis. 

Asmuo, norintis pa t s a t p i l 
dyti dėžutę, tur i indėti dėžu-
tėn savo adresą. Adresai tu
rėtų Būti abu, ta i yr^a iš "Lietu
vos ir iš Amerikos taip, kad 
kareivis, a t idaręs dėžutes ga
lėtų žinoti, kas j am prisi aiite 
j)X per L. R. Kr . Rcm. Drau
g i j a 

Drabužiams dovanėlėm s au
kotus pinigus reikia atnešti 
pas p . J . Gribauską, iZA So. 
49th Ct. Cicero, 111. 
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L- R. K. reni. dr-jos rast . 
J . Šliogeris, 

Lietuvos Laisves Paskola. 
Paskolos stotios 

vardas 

(Tąsa) . 
Stoties 

kvota 

CICERO, ILL. 
Atsisveikino; išvažiavo ant 

ūkės. 

Saki. Širdies Viešp. Jėzaus 
draugijos la ikytame susirinki 
me, birželio 13 d., š. m., paai
škėjo? kad p. Juozas Laiško-
nis, buvęs per »šešis metus 
dr-jos iždininku ir sąžiningai 
pildės, savo pareigas, taipgi 
pasidarbavęs tos" draugijos 
naudai, apleidžia miįs koloni
ją. 15 d. biiželio jis išvažia
vo ant ūkės į Mielu gano val
stiją. 

l'-nas J . l^aiŠkonis buvo ne
tik stambus darbuotojas Š. S. 
V. «k dr-joje, bet taipgi duos-
nus aukomis labdaringienis 
tikslams. Buvo didelis rėmė
jas įvairių prakilnių užmany
mų. 

NesusjM'dama d r-ja sureng
ti jam išleistuvių vakarėlio, 
nutarė viešai išreikšti padėką 
už širdingą darhavimąsi drau-

Pi t t s f i e ld , Mass . . 4 , 0 0 0 

Providence, R. 1 30,000 
Westfįeld, Mass 18,000 
Worcester, Mase. 80,000 
Kolonijos be stočių, kaip Portland, Me., 
P o r t s m o u t h , N . H . i r k i tos 10,000 

Bonų stovis Bonų stovis 
pradž. geg. 1 birž. 

250 
5,425 6,915 

' - 3,778 , 4,520 
53,350 01,187.95 

— 

500,000 137,519 159,060.71 

[ Pasil ieka išpirkt i $390,939.20 

Waterbury, Oonn. Apskr. kvota $545.000. v 

Ansonia, Conn 30,000 
Bridgeport, ('onn 60,000 
Hartford, (\>nii : 70,000 
Meriden, *Conn 10,000 
Thompsonville (Onn 20,000 
New Rritain. Cmrn. 80,000 
No\v • llaven, ('onn, . . . . f 65,000 
Union ('ity, Coim 20,000 
Watorbury, t'oun 130,000 
So. Manehester, ('onn 15,000 
Bristol, Conn. • 10,000 
Kolonijos be stočių, kaip 
^lajilord, (Jonu. ir kitos 40,000 

S 

R • • 
3 
• • • I • • I 

4,650-
3,903 

16,769 
1,010 
4,000 

17,490 
8,629 
2,000 

39,272 
3,100 

4,850 
5,876.14 

21,143.50 
1,100 
4,650 

21,920 
14,012.50 

2,900 
39,282 

3,400 
550 

$50,000 100,823 119,684.14 

Pasil ieka išpirkt i $415,315.86 

Philadelphia, Pa., Apskr. kvota $400,000. 

31,043 il;«5i.more. Aid. (2 stotys) 150,000 
So. !*•_•{hlehem. l\i 15,000 
Chcster. l>a Jį, ' 20,000 
Trenton, N. J 10,000 
l'hiladelphin. Pi 100,000 
Riehmoiul, Pa 70,000 
iSheridan. Pa ,'....20,000 
Kolonijos be stočių, kaip licading, l'a. 
llarnsbut'^. Pa. ir kitut; 15,000 

1,850 
1,000 

10.380 

31,088 
.100 

3,100 
1,150 

14.070 

1,515 

$400,000 44,273 51,023 

MUoj. 
Viso labo ir nenuilstančiai 

darbuoties lietuvių tarpe. 
Nuliūdęs narys. 

LĖKŠTOS (TORIELKOS) 
IR S T I K U I I . 

Sveikatos prižiūrėtojai da
lia r sutinka, jd£ gėrimui stik
lai, valgomos šakutės, peiliai, 
šaukštai ir lėkštės užima svar
bia vietą platinime ligij. Fak
tas, kuris yra pasekmė ne tik 
laboratorijos ištyrhnyimų lė
kščių tt., iš kur ių ligonįai val
gė, bet ir išplatinimo užkre
čiamų lgių stovyklose ir t t . 

Kadangi sveiki kartais ne
šioja ligas, svarbu t inkamas 
valymas daigtų, iš kurių mes 
•tfalgom ir geriam. Po valgio 
reikia paimti maistų, nuo lėk
ščių ir jas išplauti karštame 
vandenyje su daug muilo. 
Paskui gerai nuplaut i verdan
čiu vandeniu ir palrkti jas pa
kol pačios išdžius, pirmiaus 
negu vartoti nešvarų abrusą. 
Kuomet žinai, jog lėkštę var
toja tas, kuris kenčia perduo
dama ligų, geriaus jas išvi
rink.* 

Kožnas miestas turėtų įneš-

Pasilieka išpirkti $348.877. 
Wilkes Barre, Pa., apskr. kvota $500,000. 

Duryea, Pa ...15,000 
Foiest City, Pa .' 20,000 
E. Vandet^rift, Pa 5,000 / 

Kduardsville, Pa. iKin^stoii) 
Aliiiers Alills. Pa 
Planis, Pa. . . 
Plv-tiiouth. Pa. 
Sueiti- Noteh. l*a 
Scranton, Pa. (3 Htot.) 
Pittston, Pa 

• • . . « 

.45.000 
20,000 

..20,000 
75,000 
5,000 , 

.: 100,000 
į 85,000 
(Daugiau Bus.) . 

1,G00 
i 

• 

1,015 
2,610. 
4.2G0 

? 
520* 

1,280 
1.782 
0,145 

2,100 
1 

1,015 
3,800 
4,305 

? 
940 

1,305 
2,632.50 

G.392 

P IRMUTINIS A M E R I K O J 
1 ' Pirmutinis Amerikoj •' va i -

tojamos Tr iners American 
Elixir oi Bi t ter AVine pasako 
jiuns viską, &is nepapras tas 
vaistas tapo įšrast«as tr isde
šimt metų atgalios kaipo pir
mas Bit ter Vvnas Amerike. 

w 

Pioneris tuose laikuose, j is vi
suomet veda, kito tokio vais
to nėra. Taip-pat p i rmas rų-
šije. Ant jo visuomet galima 
pasitikėti , jeigu tur i bloga a-
pitita, viduriai negrumuliuoja, 
jeigu širdis pradeda greičiau 
plakti pavalgus, geriausi var
toti Tr iners American Elixir 
oi' Bi t te r Wine. Tavo aptieko-
ris tur i savo stocke užtektinai 
ta ippat neužmiršk Tr iners An-
gelica Bit ter Tonic, Tr iners 
Liniment, Triners Antiputr in 

i r ' t . j t . , neimkite imitacijų! — 
ti ir užgirt i įstatymus, reika- Josėph Tr iner Conipany 1333 
laujančius restoranu ir 
kitų valgymo ir gėr im 0 vie
tų, valyti stiklus, peilius, tt. 
prieš antrų vartojimų. Tas ga
li Imti lengvai padaryta varto
jant ypat ingai tam tikslui pa
dary tas elektrikinesi masinas. 

Mažose vietose rankų maz
gojimas su" daug muilinio pu-
dro arba sodos i r karšto van
dens gali but vartojamas. 

Vartojami daigtai turi pir
miaus but gerai išmazgoti. 

- 43 8. Ashland Ave. Chica-
111. (Apgr.) go 

REIKALINGI 

Papras t i Leiberiai. Atsi
šaukite 

Jos B. Clow & Sons 
534 So. Franklin St. 

LABAI SVARBU. 

AMATN1NKAI 
kurie apdirbinėjat naugę 
metalą tuoj atsiliepkite. 

Lieiuvojc yra steigiama ke
li dideli fabrikai. Bendrovės 
' ' Nemunas'' fabrikas tuoj 
pradės dirbti. Jį įsteigė su
sidėję : Lietuvos Valdžia, 
Lietuvos Atstatymo Bendro
vė ir žmonių būrelis. Darbui 
reikalinga daug prityrusių 
žmonių, nes fabrikas bus plė
tojamas. Fabrikas ganuns 
žemdirbystei padargus ir j -
vairias mašinas. Bus įsteigta 
automobilių ir kiti • skyriai. 
Amatninkai norintieji keliau
ti į Lietuva tuoj atsišaukite 
į Lietuvos Atstatymo Ben
drovę. 

Į Lietuva keliauti be tiks
lo, be pinigų neapsimoka. A-
matninkams geriausia keliau
ti su žinia, kad ka; nors ten 
ras, bet ne akių plotu. O 
darbo Lietuvoje yra, bet tik 
tiems, kas moka ir kas turės 
rekomendacijas iš Lietuvos 
Atstatymo Bqndrovės. 

Apdirbinėtojai uaugės, ma
šinistai ir kitos rųšies dar
bininkai, tuoj atsišaukite 
šiuo adresų: 

Liet. Atstatymo Bend-vė 
(Lithuanian Developmeiit 

Carporation) 
294 8th Av., New York 

Extra Proga Biznieriams! 
Parsiduoda " D r a u g o " mūrinis namas. Stovi gero

je vietoje an t kampo So. Wood St. ir 4flth fiftr. a r t i 
lieuvių šv . Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga-
rage, kuriuose gali t i lpti 3 automobiliai. 

Norėdami gaut i informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

" D R A U G A S " PUBL. CO. 

1800 W. 46th Str . Chicago, BL 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
l}r. J . J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų, r Su " V v č i o " 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną " V y t i e s " numerį. 

Vargu kas kita y ra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašy tas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę,' kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamtą. 

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
" V y t į . " Prenumeratos ka ina : Metams $2.50. 

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

- r 
REIKALAUJA. 

REIKALINGI 
prie įiiaAinii prityrę darbininkai, taip 
pat ir medžio darbininkai, aukščiau
sios algos, darbas pastovus. Atsišau
kite: 

MAY MFU tXJ. 
61M & JMay Str. • N 

REIKALINGI 
Vyrai del fabriko darbo. Ge

ros darbo aalygos. Pradžiai po 
4r7^4c. iki 55e. į valanda su pro-
£a dirbti nuo žtukio už labai ge
ra kaina, Atsišaukite jEniploy-
įnenl Offiec. 

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

NAMAS ANT PARDAVIMO 
medinis, 5 kambariu, labai pigiai 
parsiduoda tiktai už 1800.00, nes tu
riu išvažiuoti iš Chicagos. 

4056 Arte.siaii Ave. 

ANT PARDAVIMO. * 
4 akeriai geros daržinės žemės, su 
nauju 4 kambarių namu, Sulinis ir 
vištoms gardas, randasi ant Chieago 
—^-Joliet Electric Linijos tarpe Argo 
ir Witlow Springo. Kaina $4,000.00. 
Iškalno $800.00 balanca ant lengvų 
išmokeseiu. Locb Hommcl Rcalty Co. 
Savininkai, 343 Marauet te Bldg. 
Telefonas Randolph 5757 

ANT P.VRDAVTMO 
Bučernė, Groserno, buvęs saliunas, 
namas, du lotai žemės, gera apielin-
kė kalbantiems lietuviškai ir truputj 
lenkiškai. 

Telefonuokite McKinley 4421 
arba atsišauite j "Draugą" Ofisą, 

1800 W. 46lli Str. 

PARSIDUODA 
pusė akro žemėe su 5 kambarių stu-
ba pietvakarių pusėj lietuvių apgy
venta, elektros šviesa, prekė $2,500.00 
Priimsiu lotą a rba automobilių. At
sišaukite: 

A. CRURNAl SKIS, 
3225 Aubuni Ave. Chieago. Ui. 

Parsiduoda grocerne labai puikioj 
vietoj ir kas norėtų užsidėti bučerna, 
nes an t viršaus yra keturi kamba
riai. Meldžiu tuojaus atsišaukti nas 
bus greitų laikų parduota. 

S. Kanopet 'ka-
2958 L/ovve Ave. 

CICERO L I E T U V I Ų DOMAI! 
Kas t ik ta i iš Cicero norite 

gauti " D r a u g ą " arba paduoti 
į jį apgarsinimą, a r kokį dar
bą (jobą) kreipkitės pr ie p . 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį gal ima gaut i malda

knygių i r kitokių knygę . 
Pasinaudokite, 

Kodėl Mokėt Augštas Miesto 

\ Įdėk tuos piningus i yra/u nuosava narna 

WESTFIELD MANOR 
J t rumpa laika busi savįstovis savininkas propertes kurio* vertė 

visada kils. 

i ' LOTAI$455 S 
$60 Iš Kalno $8 Kas Mėnesį 

Tik 40 Minutų Iš Vidurmieščio 

šios properties randasi Žieinvakarinėj Ualij miesto 46 ^ Pė
dos virš ežero. Mokyklos, bažnyčios, krautuvės, gražus namai ir 

visi. miesto patogumai. 
Tik mūriniai namai statomi. 
15 prdų. statomos linijos. I 

Nepraleisk šios progos. Nes kita tokia proga gal nepasitaikius. 
Pasiųsk šį kuponą o gausi pilnus paaiškinimus. Be jokios parei
gos 15 tavo pusės. 

JA VARAS and JOHNSON 
Suite 802 Oxlord Bldg. 118 N. La SaS* St. 

-"""' 7 
GERBIAMIEJI:—- f 

Meldžiu prisiųsti pilnas informacijos b* jokios pareigos ii~ 
mano pusės apie \VESTF1ELD MANOR LOTUS. 

( 
Vardas 

Adresas 
• 

Tt 

file:///VESTF1ELD
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES "SAUSIEJI" SUSEKĖ DI
DELĮ DAIKTĄ. 

Pirmadienis, birž. *21 d., 
Šv. Aloizas 

Antradienis, birželis 22 d., 
Šv. Paulinas, vysk. 

UŽDARYTAS K A L Ė J I M A N 
UŽ K R E I V A PRISIEGĄ. 

Atrado, kad Hard ing y ra bu
vęs bravarų dalininkas. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
1 KOLONIJŲ 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Sulaikė nubaudimą žmog 
žudžio. 

.. 'Nesenai buvo vedama 1 >y 1 a 
' l 'h i l ipo Savagno, kurs laivo 
kalt inamas nužudyme mėsi
ninko de Hosa. 

Primokusieji teisėjai ilgas 
laikas tarėsi , kas padaryt i su 
žmogžudžiu. Kuoaiškiausiai 
bylos metu buvo prirodyta, 
kad Savagno tikrai nužudė tie 
Kosa. I r tanu4 nebuvo jokios 
abejonės. 

Tš dvylikos prisiekusiųjų 
teisėju vienuolika stovėjo už 
nubaudimą. Bet vienas prisie-
kusis teisėjas, Samuel llades-
man, priešinosi. J i s užsispyrė, 
kad žmogžudį s butu paliuosuo 
tas. 

I r ravo užs i spy r in t paliko 
ligi galo, kol teisėjas Seanlan 
nebuvo pr ivers tas pris . teisė
jus paliuosuoti, kuomet jie 
nedavė sutart inos ištarmės. 

Paliuosavus pris . teisėjus, 
tuojaus imta nagan llades-
man. Tr jis a t ras tas kaltas 
kreivoje prisiegoje. Mes pagal 
prirodytu faktu j is turėjo su
tikti bendrai su kitais teisė
jais nubausti žmogžudį. Te-
eiaus jis užblokavo visą darbą 
ir sugaišino laikh. 

Teisėjas Seanlan lladesma-
na nubaudė kalėjimu šešiems 
mėnesiams. 

Hard ing yra republikomi 
part i jos kandidatas į šalies 
prezidentus. M Saus ie j i " , arba 
probibicijnuistai, katriems ru
ja pilnai " a p s a u s i n t i " visą A-
meriką, pas tą kandidatą klau
sė, kaip j įs at si nešąs i svai
galu prohibieiją. 

Bet kandidatas j iems atsa
kė neaušinti burnų, nes jis į 
tokius klausimus neatsakysiąs. 

S u j u d o / ' s a u s i e j i " . Tr dabar 
j ie skelbta susekę, jog Har
ding dar nesenai y ra buvęs 
vieno luavaro dalininkas. 

Ve kodėl, sako, j is nenorįs 
atsakyti į proliibieijonistij 
klausimus. 

Tuo argumentu norima Har 
di ngui pakenkti ateinančioje 
kampanijoje. * 

Kaip kas nori, tegu sako. 
Bei " s a u s i e j i " darbuojasi . 

BUS VARGO SU ANGLIMIS. 

Margai atrodo ateinanti žiema. 

NELEISTA A T N A U J I N T I 
BYLA. 

Teisėjas Sabath neleido at
naujinti bylą J a m e s Vinei, 
kurs nesenai nubaustas 14-kai 
metų kalėjinian. 

J a m e s Vinei Įveltas nužudy
me Enr ighto . J i s su automo
biliu vežė žmogžudį, kurs nu
žudė Knrightą. 

Kitų kelių įveltų ton žmogžu-
dystėn byla prasidės birželio 
28 d. 

ORLAIVININKŲ PARODA 
CHICAGOJE. 

Pasakojama, jog ateinančiu, 
1921 metų vasarą Cbieagoje 
įvyksianti pasaulinė orlaivi-, 
ninku paroda. Parodon busią 
sutraukta mažiausia tūkstantis 
visokios rųšies. lėktuvų. 

PASKUBINS SUMIESTINTI 
GATVEKARIUS. 

Kuomet State Public Ptili-
ties komisija rengiasi padidin
ti mokestį už važinėjimą gat-
vekariais, miesto valdyba ima 
spėriau darbuoties sumiestinti 
gatvekarius. 

Chicago vis neturi reikalin
go ištekliaus anglių. Atveža
ma vis tik tam laikui. Kiek 
atvežama, liek tuojaus ir su 
vartojama. 

Žmonėms negalima išanksto 
gauti anglių ateinančiai žie
mai. Kai-kurio sandeliai turi . 
Bet ir reikalauja augštų kai
nų. 

Žinovai pasakoja, kad jei ne
pasitaisys ant geležinkelių va
žinėjimas, ateinančią žiemą 
ėia žmonėms pr i t ruks anglių. 
\ e b u s kuo apšildyti pr ivat iniu 
namu. 

Ateina vasara ir ji netruks 
praeiti, (ii anglių vis da r ne
bus rejkalingo ištekliaus. 

Illinois valstijos kasyklų 
minkštosios anglys Chicagoje 
parduodamos po $10.50 tonui. 
Xes prie kasyklų reikia mokė
ti $6.00 tonui. 

Tuo t a rpu generalis proku 
roras Palmer paskelbė, jog 
anglekasyklų kompanijos ne
turėtų imti daugiau, kaip $2.79 
tonui, a r keliais centais dau
giau. Tuo ta rpu kompanijos 
ima dvigubai ir dar daugiau. 

Vadinasi, prokuroro tie a-' 
pie anglių kainą skelbimai i r 
kompanijoms grūmojimai y ra 
be jokios reikšmės. 

Kaidp ilgai ta ip gali but. 

P L Ė Š I K A I ATĖMĖ $3,900. 

Mūsų kolonijoje dabar jau
ties kaip Lietuvoje. \ v i sur lan 
guose matosi t r ispalvė PJėtu-
vos' vėliava. Nors oras nema
loniai kvepia gyvuliu skerdy
klomis ir namai aprūkę, bet 
nudžiungi pažvelgęs į tuos 
namus, nes matai , kad juose 
gyvena broliai lietuviai, t ikri 
tėvynainiai. Džiaugsmas ima, 
kada eidamas gatve matai žen
klus su pa ra šu : " P i r k o Lietu-
vo Paskolos Boną ." Eida
mas gatve lietuvis, kuriam 
galva apsukta soeijalistų " ž e 
miškojo r o j o " pažadais , pa
matęs lange ženklą " P i r k o 
Liet. Laisvės Paskolos Boną" , 
sustoja ir užsimušto. Užšalęs 
lietuviškas kraujas jo gįslose 
pradeda virt i . Atsimena esąs 
lietuviu ir kuogreiėiausia ei
na stotin ir j is nuperka boną. 
Parnešęs namo ženklą, paka
bina lange ir lengviau atsi
dusta, t a r d a m a s : " D a b a r man 
yra daug lengviau, nes jau
čiuos atlikęs piliečio parei

škė jo 50 dol., antroj i 25 dol. 
P-lė Benai tė 5 dol.- i r A. Bis-
lis 3 dol. suaukotų. Nors kp. 
susirinkimai bnva neskaitlin
gi, bet Lab. Sąj. iždas auga. 
Dar iš šalies p. J . Gricius pri
davė 5 dol. 

Taigi matome, kad art inasi 
tas laikas, kada, ačiū cluos-
nių žmonių aukoms, mūsų naš
laičiai susilauks prieglaudos. 
Visi turėtume imti pavyzdį 
nuo tų žmonių, kurie senai 
jau rūpinasi našlaičių likimu, 
jų naudai aukodami dalį sa
vo sūnaus uždarbio. Kodelgi 
neturėtų visiems tas rūpėt i? 

Visiems aukotojams i r ge-
radar iams, varde našlaičių, lai 
būva širdingas ačiū. 

S. Jucevičius. 

•„jų1 v i Į i i v m t 1 ! • •m i m 

Pirmadienis^ birželis 21 1920 
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eagos bei apielmkių lietuvių 
katalikų visuomenei, kuri 
savo aukomis padaugino Lab. 
Sąj. ineigas. 

A. Nausėda, NN 

Lab. Sąj . Centro py*m. 

Ačin taipgi i r plačiajai Clu- symn, jog plačiai butų pagar-

PRANEŠIMAS. 

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
SESERŲ VENUOLYNUI. 

Amerikos Legijono Town of 
Lake No. 322 susi riūkimas 
bus utarninke, birželio 22 d., 
8V vai. vakare Cornell Parko 
Auditorium, 51 ir AVo'od gafc 
vjų. 

Visi tarnybos vvrai kvie-
čiami. y 

f. Eugene Schoack. 
' Karininkas. 

sinti. 
Balandžio mėn. 7,383 bonai 

($369,200) buvo išsiųsti, pa
darant išviso 1,077,978 bonus 
įvairių leidimų; $53,898,900 
ve r t ė s dabai* išsiųsta ex-kari-
run&ams. Tą patį mėnesi 3,-
960 kareiviams buvo išmokėta 
$fX).00 premija, j ie negavo tą 

naujinirno Rand. f tn^fu i 
ištikimumą kasmetine do le r i 
ne mokestini. 

Organizacijos pareigos ap
ima tęsima darbo naudai A-
merikos pasaulinėm karės ve
teranų, ypat ingai apnegalėdin-
tų; išplėtojimą tvir tesnio na-
cijonalio priešinimo ligų per 
sveikatos cen t rus : padidint li-

premiją, kuomet buvo palių)- :gų prižiūrėjimą i r didint Rau 
supti. Išvjso premijoms išmo-
kėfe $98,640,120. (1,644,002 
kareiviams). $2,859,111.40 del 
152,6*62 kareivių kelionės iš
laide buvo išmokėta. 

K A R E I V I Ų BONŲ R E I 
' KALF,. 

g a s / r y 

Broliai ir sesutės, l ietuviai! 
Kat r ie dar neatlikote Lietu
vos piliečio pareigų, pasisten-
gkite at l ikti—nusipirkti L. L. 
P. boną. Tada galėsite daug 
lengviau atsidusti . 

Pirkite L L. P . l>onų 
tuojau, nes laikas 
trumpąs. P i rk i te šiandie, 
nelaukite rytojaus. Ypatingai 
mes, tovvnoTleikiečiai, nors 
daug esame išpirkę, bot savo 
kvotos da r neišlyginom. Dar 
t rūksta mums 50 tūkstančiu 
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d o l Dabar geriausia proga 
pirkti , nes boną gauna tuojau, 
kas visus pinigus įmoka. 

Dar kartą paraginu. Pasi
rodytame, kad mes, townoflei-
kiečiai, esame šimtą nuošim
čių lietuvai. 

J . P . P . 

Šiame pavasaryje aukojo; 
Iš Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švenčiausios pa rap . Cbi

eagoje : 
Lab. Draugijos kuopa $100.00 
Šv. Kazimiero ( įvardija 10.00 
Saldž. Širdies l)r-ja. . . 19.00 

$127,150 vertės Suv. Valsti
jų paskolos bonų buvo Paš to 
Departamento sugrąžinti Wa 
sbingtonan del neteisingų ad
resų, sulig pranešimo, išduo
to Lt. pulkininko Mattbew C. 
Smith, viršininko Karės De-

DEŠIMTS MILIJONŲ AME
RIKIEČIŲ YRA NARIAI 
AMERIKOS RAUDONO

JO KRYŽIAUS. 

YVasliington. — Drauge su 
pranešimu, jog Ketvi r tas Rau
donojo Kryžiaus narių patik
rinimas bus nuo armistieijos 
dienos, lapkričio 11 d., iki Pa
dėkos dienai, lapkričio 25 d., 
Dr. Livingston F a r r a n d , pir
mininkas Centralio Komiteto, 
šiandien pranešė, kaipo pasek
mes narių patikrinimo perei-

donojo Kryžiau? kooperaciją 
su oficijališkomis sveikatos a-
genturomis ; toliaus tęst pa-
šelpos darbą t a r p karės nu
vargintų ir ligą užkrėstų žmo
nių užjurės^. 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus gaftraa gauti visokiu pasirinki
mų. . 

Atsišaukite pas: 
V%. GRIGAS * GO. 

3114 S. Hąlsted st., Chicago, 111. 

S 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Vienas vyras ir moteriškė 
iš vidumiesčio bankos nešė 
$3,900 į United Cigar Stores 
Comp. ofisą apmokėti darbi
ninkus. 

Ties 15-ta ir Laflin gat. juo
du sulaikė automobiliu važiuo
jantieji keturi plėšikai. Atė
mė pinigus ir nuvažiavo. 

PASPORTV BLANKAS 
PILDOME 

LENGVAI NUBAUSTAS 
EĮETEKTIVAS. 

DYKAI. 
1 

IJaltic Consultation Barcau, Inc. 
35 So. Dearborn St. Chicago. 

Room 206 

P E T R A T I S F A B I J O N A S 

Civi lės ' tarnybos komisija 
lengvai nubaudė detektivą Da-
vis, kurs kituomet leido pa
bėgti žinomam žmogžudžiui 
Gene Geary. Nubaustas j is 
penkiolika dienų tarnaut i be 
algos. 

Visi stebisi Hokia bausme. 

Birželio 16 d. Davis Sąuare 
parko svetainėje Liet. Vy
čių 13 kuopa turėjo susirin
kimą. Pirmiausia gerokai ap
kalbėta rengiamas piknikas, 
kuris įvyks birželio 20 d., Na
tional G rovė, Riverside, UI. 

Išr inkta trukusieji darbini
nkai. Paskui p i rmin inkas / 
Al. Panavas, užsiminė apie 
mųs kuopos moksleivius ir 
moksleives, kurių nemažas bū
relis lanko augštesnes ir ki tas 
mokyklas, kurie neužilgo jas 
užbaigs. 

Nutar ta tų moksleivių pa-
veikalus, su biografija, indėti 
laikraštin. Darbas pavestas 
kuopos korespondentui. Pa
baigoje atsilankė klierikas 
Juozas Skrypko i r pasakė 
vyčiams prakalbėlę. 

Su tuo ir susirinkimas už
darytas . 

Korespondentas. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
P A R A P I J O S . 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE BANK 

R E A L E S T A T E I N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokorta* 

N O T A R t J L , Š A S 
3249 So Nalsied Street. Chicago. Illinois 

T E L E P H O N E B O U L E V A R D 6 1 1 

PERBRANGŲS VALGIAI. 

Miesto prieplaukoje (Muni-
'ipal pier) susekta, kad val
giai perbrangiai pardavinėja- ] P-lės Jozefą Lukošaitė 
mi. Aldermanai nusprendė 
padaryt i tardymus. 

Labd. Sąjungos 4 kp . 
d a r b u o t ė j 

Negaliu praleist i nepastebė
jęs asmenų, kurie uoliai dar
buojasi mųs kolonijos Labda
rybės kuopoje. Nebūva susi
rinkimo, kad neatsirastų ge
raširdžių žmonių su stambio
mis aukomis našlaičių prie
glaudai. 

Prae i tas kuopos susirinki
mas ir-gi nebuvo tuščias. 

ir 

Viso $129.00 
Iš &v. Kryžiaus pa rap i jos : 

Ona Pra taš ienė . . . . $400.00 
Laike Šv. Kazimiero Akade

mijos liemėjų Seimo su
aukojo: 

Veronika Galnaitė . . . . $10.00 
Natalija Šokaitė ,, 5.00 
B. Abromaitė -i f>.()0 
S. Bartkai tė 5.00 
Ona Gaidaiiė 5.(K) 
Elena Gricaitė 5.00 
Ona Statkienė 5.00 

* 
J , Šimkienė 5.00 
O. Prasčevičienė 5.00 
l \ Prunekevičienė 5.00 
A. Kairai tė 4 0 0 
V. Nausiedienė 2.00 
M. Bajorūnai tė 2.00 
Sekleckienė . . : 2.00 
A. Overlingaitė 2.00 
M. Valančįimaitė 2.00 
\L Sirunienė 2.00 
V. Lukošienė 5.00 
M. Gurinskaitė- 2.00 
M. Petrošienė 2.00 | 
Barbora Tumaitė 2.00 
P . Siisuienė 2.00 
K. Kasiunie.nė 2.(K) 
O. Aleknavičienė 2.00 
A. Nausiedienė 1.00 
P. Samėnienė l.(K) 
E . Šedienė 1.00 
N. Aleksienė 1.00 
K. Klimienė 1.00 
P. Armonienė . . , 1.00 
V. Butkienė 1.00 
E . Šaulienė 1.00 
U. Daukaitė 1.00 
Z. Petrai t ienė T.00 
O. Gilienė 1.00 
M. Laurinai t ienė 1.00 
Seimui prisiuntė iš Phila-

delpbijos P . J . Poškienė 10.(K) 
P . Kuisis . . . . : . ' . 10.00 
Keturioliktas skyr. A. R. 
dr-jos iš Cambridge, Mass. 

10.00 

par tamento Tarnystės "r Tn-
formacijosBiuro.Tie, kurie lig-i tą rudenį, Amerikos Kaudo 
šiol negavę bonų, neatidėlioję, nasis Kryžius dabar tur i 'de 
rašykite į Zono Finance Of-
ficer, Wasbington, I). C , duo
kite vardą, armijos numern, 
organizaciją ir adresą. 

Taip-pat randasi 7,059 pa-
liuosavimo certil'ikatų, tie ne
guli but sugrąžinti savinin
kams, nes jie buvo prisiųsti 
šiam ofisui be adreso, arba 
buvo išsiųsti ir vėla sugrąžin
ti. Surašąs tų paliuosavimo 
certil'ikatų, .sulig valstijų, bu 
vo pr i s ta ty tas kožnam sena
toriui ir kongresmonui su pra-

šimts milijonų narių ir ta skai
tlinė vis didinasi. Skaitlinė 
yra dvidešimts syk didesnė ne
gu buvo prieš karę, i r neapima 
keturiolika milijonų vaikų, ku
rie vra nariais Jaunesnio Rau-
donojo Kryžiaus ( Junior Red 
Cross) . , 

Paskir iant data metinio na-
rių Įrašymo, Dr. Fa r r and pra
nešė Raudonojo Kryžiaus 
nuosprendį padaryt i metines 
sukaktuves pabaigos pasauli
nės karės, kaipo laiką del at-

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num, 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovy, motery ir vy
rų ligų. 

Valandos nuo 10 iki J2 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

mkmmm* • • • • • • • • • » • • • » • • * » » • 

= 

! V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisu DidmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambarį* 824 

TeL Oentral 8S90 

Vakarais, 812 W. 33 St 
TeL Yards 4881 
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| Šv. Mykolo Parapijos Mokyklos 

* Viso $659 
Už aukas Švento Kazimiero 

Seserys tar ia viešai ir širdin
gai aėiu ir maldauja visiems 
geradar iams šimteriopo atly
ginimo nuo Augšeiausiojo. 

% PADĖKA. 
"v 

Visoms aukii rinkėjoms bei 
rinkėjams Šv. Kazimiero ka
pinėse kapų puošimo dienoje 
ir tiems, kurie kuomi nors 
prisidėjo prie to praki lnaus 
darbo, vardu Lab. Sąjungos, 
reiškiu širdingą padėką. 

Aeiu Šv. Kazimiero Sese
rims už padirbimą veltui 25. 
000 ženklelių ir kitus darbus, 
taip-gi p-lei J . Steponkaitei, 
kurį nupirko tiems ženkle-

VAIKU VAKARAS 
t 

Utarninke, Birželio-June 22, 1920 m. 
Šv. Mykolo Parap. Svet. 1644 VVabansia Ave. 

i 

V a k a r a s bus su įvairiu programų, todėl visi Norsaidiškai kviečiami atsi lan-

kyti į tą vakarą . Bus ko pamaty t i , pak lausy t i ir pasigerėt i vaikų pe r s t a tymais . 
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Afi, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKAHCIAI RAMU. 

AS labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso- kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežlų, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą Pa
mačiau tok] skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myllstų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, • 
CHEMICAIi INSTITIJTION J. BmknLs, Prof. 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal «417, Chicago, DL 

Barbora Plečaitė įsirašė gar- j l iams medžiagą i r visas išlai-
bės narių eilėn. Pirmoji įmo- das paaukojo Lab. Sąj. 

A DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CHICAGOJE 

PBAKL 0UBBN KONCBRTINA; 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausia Cbieagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų i|dir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii 
muzikaiiškus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, H.L. 

Telefonas į DBOVER 7309 j 

> . 
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