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AAA T 1 A • AFGANAI KONCENTRUO30,000 Lenku Paimta ,ami p”ma
7 4 ■ Taip pranešama iš Maskvos.

Londonas, birž. 21. — Iš 
Maskvos kibirkštiniu telegrafu 
pranešama, jog afganų ka
riuomenė koncentruojama lui 
dijos-Afganistano parubežiaisi 
Įsu tikslu užatakuoti miglus 
Indijoje.

Ku-ijos linlM Vikų vadai jnu 
ilgas laikas skelbią grūmoji
mus Britanijos Indijai j»er Af
ganistaną. Afganistane, snko- 
mn. Maskvos liolšcvikai turj 
stiprios kariiiomcnės.kuriai vn 
dovnujn žinomos gen. Kuro- 
pntkinas.

Nelaisvėn
Yra Pavojaus Vardavai; Lenkai 

Apimti Baimes
LENKAI NETEKO 30,000 

KAREIVIŲ.
/ ------------

Gali jie netekti ir Variavos.

Berlynas, birž. 21. — Did
žiai baimingų žinių apturima 
apie militorinę padėtį iš 1m»I- 
ševikų — lenkų fronto.

Iš Silezijos miesto Broslau 
pranešama, kad lenkai karėje 
sn bolševėkaiN laimi nukentėję, < 
knd žymi dalis lenkų kariuo
menės. matyt, turės {įasidnoti 
Imlšavikams.

30,000 papuolė nelaisvėn.
Lenkai,' aimt žinių, nepap- 

rastai daug nukentėjo. Bolše- 
ivikai sunaikino dujlenkų ra i ta
lijos pulku ir 30,000 lenkų ka- 

< reivių paėmė nelaisvėn. Be to, 
Įltolševikams tekę dnr 165 nr- 
pnotoH.

Pranešama, jog kn> ųiornvn- 
Iml yra laukiamasJUiiudco puo
limas.

Vis:) karės frontą nuo Dvin- 
sko ligi Podolsko Itolševikai 
laužo. Sakoma, jog pačiai Var- 
šavai grūmoja pavojus.

Lenkai kelia maištus.
Pasak gautų žinių, generolo 

Hnllcrio kanminonė Censtaka- 
voje {takėlė maištus ir išvaiki’’ 
savo oficienis.

Kijevo fone lenkų knrunine- 
nė atsimetė į senąsias {Mtzici- 
jas, kurias turėjo u&iuę halan- 

. džio 20 <L Tenai dabar, kaip 
šakuma, tročiasis ir septintasis 
lenkų korpusu apsuptu Itolše- 
vikų ir, turhiit,turės pasiduoti.

Pabėgėliai iš Kijevo atvy
kę Lvovan (Lenibergan). Jie 
{guMikoja. jog lenkų karuome- 
nei trūksta maisto ir amunici
jos. Kareiviai skaitlingai de- 
zertuojn.

Lenkai apleisiu Varšuvą.

Visoj Lenkijoj pakilusios 
knllioK, knd, turimi, lenkų vy- 
rinsybė jau kraustanti visus 
savo valdiškus dokumentus iš 
Varšuvos Puznaniiin.

Gal tos kallM>8 perdaug ir 
perdėtos. Visgi jos turi savo 
{miliutus. Turi būt kas-nors 
nejiaprasto Lenkijoje.

Lenkijos pasiuntinys Berly
ne tvirtina neturįs jokių apie 
tą liaiiiiingų padėtį ofirijalių 
žiniy. Jis sako, kad tos žinios 
veikiausia Ims pramanytos.

Nesama pavojaus Variavai.

New York, birž. 21. — Čia 
lenkų, oficijalis informacijų 
biuras tos iš Berlyno tnikš- 
i ui ligas žinios paskaito prama
nytomis.

Biuras gavęs <leprsij iš Vnr- 
šavos, jog lenkų frontas yra 
stiprus ir tos frontas yra už 
351) ar 400 mylių ntokume.

Taigi Variavai neguli Imt 
jokio jmmjavs.

Bet biuras Sieužgina žinių 
apie lenkų pralaimėjimus.

Lenkai bėga Vokietijon.

Berlynas, hirt. 21. — Smar
kus bolševikų veikimas prieš 
Iz'tikiją |Muilini daug baimėu 
lenkams gyventojams. Šitie 
kandim. šuolis bėga į Vokie
tijos 'teritorijas.

Daugelis lenkų rūpinasi gnu 
ti pauperius ir iškeliauti į 
Suv. Valstijos.

Nerimauja lenkai d«-l bolše
vikų veikimo. Jie sako, knd 
bolševikai grali, jei tik nori.’ 
užpulti visą Lenkiją ir {atkel
ti virar terorą. Nes Lenkija 
neturi tvarkingos kariuome
nė*.

KRIKŠČIONYS APLEIDŽIA 
TURKIJĄ.

• —
S. V. karės laivai Juodose 

jūrėse.

Konstantinopolis, birž. 21.— 
Aplink Ismido užlają, už 50 
mylių nuo šito miesto, juisi’tri
ko vis smarkesni susirėmimai 
turkų iincijoiinlįstų su auginis, 

mieste Ismido ir 
vietose yra 
Imtasi prie
is ten visus 
kas valanda

Pačinm 
anglų užimtose 
daug kri‘. šči< r i u. 
jaunių j.ra.-i'iii.ti 
krikščionis. Nes
gali pakilti žiaurus mūšiai.

šeši Suv. Valstijų karės lai
vai šiandie pi|do tarnybą Juo
dose ir Tarpžemių jūrėse. 
Trys kiti karės Inivai aplei
do Konstantinopoli. Išplaukė 

Ncw Yorkn.

DANAI SU BOLŠEVIKAIS 
SANTARVĖJE.

Copenhagen. birt. 21. — Da
nija su Rusijos l»olšcvij>ai* įs
tojo sutnrtin. Sulig tos abieji 
bendrai suorganizuos in termų 
cijonalį apskaitymų biurą (ele- 
nring liouse). Tam tikslui ski
riamus laikinas kapitalas 2 
milijonu kronvrų.

BOLŠEVIKŲ PROPAGANDA
KINIJOJE

BAISUS PIKTADARIŲ 
DARBAS.

DĖDĖ SAMAS TURI MIL 
ŽINIŠKAS IŠLAIDAS.

Pririšo srfvo auką prie gele
žinkelio bėgių.

Excelsior Springs, Mo., birž. 
18. — Georg«> Undonvood iš 
Carrolton, Mo.. dviejų piikta- 
darių buvo priverstas ineiti 

| anų automobiliun. Jis buvo
Į išvežtas iš miesto už kokio 
pu.-mjiiu u pririštus prie ge
ležinkelio bėgių, l’ž pusvalan
džio geležinkeliu pravažiavo 
Wnlmsh traukinis. Nvlaimin- 
gąjnin nukirsta viena ranka 
ir viena koja.

Sulig baisiai sužeisto l’n- 
derwopdo pasakojimo, jis bu
vo buvęs Kansas Citv ir iš 
ten keliaudamas sustojęs čio
nai. Geležinkelio stotyje jis 
Imvo laukęs traukinio Wn- 
baslį, vDŽiuo.įančio j Carrol
ton. Tuo me’tu prisiartinusiu 
prie jo du vyru ir su revolve
rinis privertusiu jį ineiti nu- 
tomohiliun.

Išvežtas iš miesto jis apip
lėštas ir vielomis pririštas 
prie In-gių ant vidurio kelio. 
Jam jwvykę dešinę ranką ir 
liesinę koją [toliiiosuoli iš 
vielų ir pasvirti kimu šali
mais kolio. Tuo tarpu kairė- 
ji ranka ir koja pasilikusios 
ant bėgių. Kiek palanku* pra
ėjęs traukinis.

Undenroodą atrado sužeistą 
netolios nuo kelio pyvpnnnlls 
farmerys. raėinęs jį į savo 
niimtis ir pranešęs valdžiai.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

OFICIJALIS ŽODIS APIE 
BOLŠEVIKŲ SUOKALBIA 

VIMĄ.

Patvirtinamos žinios apie 
veikimą prieš Angliją.

iv

Per nepilnus metus išleista 
$20.775,535,858.

mone
tų rojo

turėta

Washington, birž. 20. —- Pi- 
nigjim deparlmneiitos paakcl- 
Ih1. jog Inikotorpiu nuo liopoa 
1 d., 1919 m., ligi gegužės 31 
<1., 1920 iii., t.v. per 11 

Isių, šalies vyriausvliė 
išlaidų.

Daugiausia išlaidų
praeita rugsėjį, nes $4.475,- 
937,751.

Vienai fedoralei geležinke
lių kontrolei išleista Ik? tru
pučio milijardas dolierių.

Arti 15 milijardų dolierių 
išleista viešųjų paskolų reika
lais.

Baltųjų Rūmų išlaidos sie
kia $0,702,830.

Gi karės laivyno reikalnms 
tuo Inikotorpiu suvar'oto 
$723,717.269. /

£

MĖGINS SUDARYTI VO
KIEČIŲ KABINETĄ.

Berlynas, birž. 19. — Paga
linus Vokietijon ministerių ka
binetą suorganizuoti apsiėmė 
Konstantin Enhrvnbarli, 
kiečių steigiamojo seimo 
alininkas.

va
pi r-

ATŠAUKIAMAS ‘ AMBA
SADORIUS.”

Washlngton, birt. 20. — O- 
ficijaJėse, sferose jMitirta, knd 
Rusijos liolšcvikų valdžia at
šaukia iš Amerikos savo at
stovą Murteusą. Martelis A- 
merikoje fuieivadinęs ambasa
dorių.

Nauja Lietuvos Mini 
sterija ?

• •

KAUNAS, 20 BIRŽELIO.

Nauji Lietuvos mi n isterini: 
pirmininkas d-ras K. Grinius, 
vidaus reikalų Mkipilia; 
užsieninių J. Purickiu-; kraš
to apsaugos Žukas;agrikultū
ros Aleksa; švietimo—l’iznu-

ckas; fjjinnsų — Galvanaus
kas; teisingumo Karoblis; žy
du reikalų — Solovcičikss; 
mdn *’ n- '■ ’
eiiui prezidento | Kirvi gus.

muimUs Kilime, sudegė 150 
namų; dar teliedega..

Roman.

Trečioji S. L. R. K. A. Seimo 
DienaI

SAKOMA, EGIPTAS BU « 
8IĄ8 LIUOBAS.

Zagioui. tariasi ra koiiomjų 
minirteriu.

Londonas, birž. 21. — Egip
to nacijonulinly atstovas Za- 
gloul iš čia mušė telegramą 
saviesiems j Cairo, Egipte. 
Pareiškė, jog jis vedą* kon- 
fprenrija* ra ko) i on i jų minis* 
tcriu Milner. Ih pasikalliėji- 
mų pasirodo, jog Anglija su
tinka duoti laisvę Egiptui. 
Zaglmil darhuojąsis ui n e pri- 
klaunomybę. Auot telegramos, 
Egiptui busianti pripažinta 
nepriklausomybė.

BIRŽELIO 21. 1920.

(Iiicago ir priemiesčiai. — 
•j/mMiuuay , 

vis vėsus oras.
Vakar temperatūra nuginusia 

60 1.; iemiausia — 66 Lupiniai.
Saulė teka 5:14; Iridžiui 8J58. 
Mėnulis Iridžiui 11 £9.

8 CENTAI Už VAŽINĖJI
MA fiATVFtAPIAK
turj vn t v

Amoy. Kinija, Iširi. 21. — 
"tokion provincijoje sutinkant 
irovincijos gulienintoriui, 
iraplratA gyventojų tnrpc bol

ševikinė propaganda. Visur 
mnaikiiuiinoN privatinės nuo

savybės ir moterystės slinti- 
kini. Bolševikui mokinu žino-

»««»*•« e•«;»-*llHr *«toMS
keturkojai sutvėrimai.

Washington, birž. 20. - Ih 
ofirijalių versmių via gauta 
žinių apie smarkų bolševikų 
veikimą prieš Anglijos reika
lus artimuose Rytuose. Bolše
vikai jungiasi hii turkais ua- 
cijonaliotois, kad bendromis 
jėgomis visus mahometonus 
gyventojus sukurstyti ir su
kelti prieš Angliją.

l’st'rirG’oovo“ Žinios apie

Illinois Stato Public Utilities 
komisija paskelbė, kati su lie
pos 1 L m., gatvekarių kom 
pamja Chicagoje autorizuoja 
uia imti nuo žmonių 8 centu/, 
vietoje 6 centų, už važinėjimą 
gatvekariais.

Komisija {jareiškė, jog tn 
numest i s nėra galutina. Žiū
rint koinjianijos finansinio pa
dėjimu mokestis galės būt at 
mainyta.

Be to, mokestis galės būt 
sumažinta ligi 7 rentų ir tuo- 
mėt, jei miestas atsisakytų 
imti prigulinčio jai nuo kom
panijos dalies pelno.

Kadangi įmesto valdyba ne- 
mauo atsisakyti nuo priklau
somų jai privilegijų, 8 centai 
pasiliks ilgesniam laikotarpiui, 
o gal ir visados.

VAKAR BUVO PREMJERŲ 
KONFERENCIJA.

Londonas, birt, 21. - Va- 
k a r ir užvakar Anglijos' niies- 
fe Rythe turėjo konferenciją 
prancūzų ir augių premjeru.

šiandie abudu Iškeliauja a- 
I >e Ino n konferencijon j Bolog 
ne, Prancūzijoje. Aitoj konfe
rencijoj bus atstovai dar Ita
lijos, Japonijos, Belgijos ir 
Graikijos.

Vietos laikraščiai pareiškia 
jog konferencija surišta su 
turkų nacijonnlistų veikimu

Talkininkai imfilrinn i«c»

Ta kariuomenė jau esanti pa
ruošta.

Po tų visų konferencijų Ma
skvoje įkurta lavinimosi mo
kykla turkų nncijonnlistų a- 
geniams. Iš tos mokyklos jnu- 
nalurkių būriai bus {msiunčin- 
mi pro|>ngaiidą skleisti Persi- 
jon, Afgaiiistnnnn. Indijon, 
Bgiptan, Gisirgijon, Bulgari
jon ir kitur.

Tie propagandistai, sako, 
pagaminsią kelią bolševikinei 
armijai per Persiją tiesiog 
Indijon ir Egiptan.

Norima suimti iš visų Šonų.
Nudaryti {lietuti Anglijos 

i't-iiMliūs Itlllkrtl i Miliuli iš VI
KI) šonų knip su kokiomis žny
bėjais, tai|> knd Anglija neži
notų nei kur pulties, nei ką 
jirndėLi ir netektų galvos, tv. 
greitu laiku neįstengtų orien- 
tuotieK.

Taigi vienu kariu bolfoviJtų 
ir turkų nadjonaiistų veikimas

upėknati* nebus galima palenk 
ti tuikų.

PIRKITE KARES <TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.8.S.).

ItonferriicijaH turkų su rusų 
boliovikais ir Vokiečių aparta- 
knis Maskvoje ir Munich<k\

Mumchv su bolševikai* ir 
spartakais konfernvo Enverl 
{niša, Djonuil paša ir Tnhint 
paša.

Maskvoje gi ra Lašinu ir(
kitais turėjo konferencijas ir mahometonų sukilimai turi 
mnliomctami (muHiiImnnų) at-1 prasidėti visose Anglijos do- 
stovai iš: Indijos. Kgipto,Įminijose, koliųnyore ir poaesi- 
Afennistonn. Persijos. Azer- 
beidjnno ir Georgin. Buvo ir 
turkų novijimaliatų vndų.

ĖadAmn 150,000 kariuomenės.

Sulig {ladarytų jilcnų, pir
miausia turi būt sukurstyto ir 
vnVnltn v»ri«w Anrrliiii l’nrci in 

ir {Miškui Indija.
Sukilusiems musulmanams 

Leniuas {Migcllion duosiąs 150,- 
000 kariuomenės, kuriai va
dovauja gvn. KuropatkinaA.

> jose.
J tuos žygius iMiiševikni su 

I turkais intrnukin ir bulgarus. 
‘ Nes ir bulgarai jaučiasi lnliai 
nuskciaiuti talkininkų. Gi {pa
čioje Bulgarijoje yra rinka
ma vieta visokioms int l igonis.

KllKrr U'srevs#*— **—“o
sideda kai-kurių žmonių gimi
nių uoriluavimni ir sukilimai.

Gi Kaukaze bolševikai {«- 
baigę reikalingą orgnuizavi- 
mąsi.

Trnuųiai po S ryte p. Sutkus atidarė posėdį. Pirmutinis 
sumanymus buvo pirkti ūkę Amerikoje arlrn Lietuvoje. Ta* 

Į
atidėta iki busiančiam Seimui. Daug ginčų kyla dėl reikala
vimo mokėti jmšalpą už pininj ligos savaitę. Diduma bal
sų nusprendė palikti po senovei. Anglekosių {įrašymas {išda
ryti jiems privilegiją pašalpų mokesčiuos: nepri]MižinUis.

Sumanymai; įvesti 3000 dolierių apsaugą |x» mirties, 21 
dol.’ pašalpos savaitėje jmvestn valdybai sustatyti galutiną 
smulkų projektą ir duoti pcrlmlsuoti kuopoms. Tnippat kuo
poms {išvesta nubnl-iioti 'įvedimų skyriaus gražinančio protui- 
jų ,k» 20 metų įmokėjimo. Įnešimos seniems nurimus išbuvu
siems Susivienijime nemažinu 10 metų leisti įstoti į nugštesnį 
skyrių su sąlyga, kml mokėtų 59 metine premiją, topo 
nubalsuotas tnip. kad paskui prie skaitymo protokolo dnr 
kilo truputį ginčų. Kadangi protokolas Lajui priimtas, tai 
tik iš protokolo jainiškės to balsavimo pasekmė.

Motorų ligą po kūdikio skaityti lygini su kitomis ligomis.
Padidinta algos: pirmininkui bus $300 vietoji* $200 me

tams; vice-pirmininkui ir kitiems algų negaunantiems val
dybos miriums grąžinti keliones lėšas ir už sugaišintą dieną 
septynis dol. sekretoriui $200 mėnesiui vietoje $150; iždininkui 
$900 metams, vietojo $600; globėjams po $1(10 dovanų metams, 
išlaidos ir dienpinigiai.

Valdvbon išrinkti: prezidentas Vasiliauskas, 42 balsais, 
vice-primininkns A. Sutkus 33 balsais; sekretorių* J. Tiniui- 
sonis 43 balsais; iždin. J. Stulgai!i> aklamacija ty. vienbal
siai. Jždo globėjai: Mačiulnitis, iš Brooklyn’o ir A. Kržye iš 
Pittston, Pa. Dvasios vadovas kuu. Petkus. Jnu buvo jio 1:00. 
kada m-sija ta|M* uždaryta sutarus jų ntnhiijinti 2:30 po pie
tų.

Prieš uždarysiant kun. A. Skrypko išdavė raportą iš 
įgaliotinių atsilankymo pas Chicagos Arkivyskupą. Jis pasi
rodė Inlioi j Kilnu k tis lietiivimns, suteikė p.'ilnimininių Seimui. 
Seimoii nunirtą priėmė delnų plojimu.

(Pabaiga bus sekančiame nu m.)
•

RIAUŠĖS; DU ŽMOGŲ
NUŽUDYTA.

vn-St-kmadirnio, birž. 20. 
kare juodų žmonių apgyven
tose apylink<*e buvo sureng
tas pamelavimas. Psrodnviiuą 
surengė “Stnr Order of El- 
liiopia and the EtUiiopian Mi- 
Hsionnry to Abyssinin.” Tai 
likslnn paraginti juodukus Į 
gryžti iš Amerikos Abiraini- 
jon.

Pa hm luoto ja i. matyt, buvo 
vedanti radikalų pro|inirnndis- 
ty. Nes jie iš )M*r<li<lvlio sn- 
vo uolumo rti Prnirie nv<-. 
ir 35 gatvės sukuri’ ugnį ir 
ėmė deginti Su\. VaJ-tijų vė
liavą.

Policmonas Owens. juodu- 
——» y JA toAAAMASK
tarp kurių Imvo ir jurininkų, 
puolėsi prieš parodavimo ve
dėjus. Aitie buvo ap-iginkln- 
vę-

Prasidėjo šaudymai. Pasek-

mėje vienas jurjniukns ir ki
tas įgiltas žmogus nužudyta. 
Policmonas Ouen# ir kitos 
juodukas sužeistu.

Tuojau* iau kvutinuui Nu
traukta daugyb’* policijos. Pa
bijoto rasinių riaušių. Ne* 
mieste ligi volai viešintieji ju
rininkai ėmė organizuot Im su 
tikslu užpulti juoduosius.

Tolinus viskas greitai pat
varkyta ir policija pradėjo 
ieškoti riaušininkų ir žmog
žudžių ir juos nn-štuoti.

PINIGįl KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 bir- 
žalio 19 d. buvo tokia sulig Aicr- 
dumta Loan 4 Tnurt Co.:

•Anglijos aicrtiiigų svarui $19714
Lictuvos 10() auksinų 
Vokietijos 100 inarkių 
I.«nkijiw 100 markių 
Prancūzijos ui 1 daliuj 
Šveicarijos ui 1 dalirtj 
Italijos už 1 dol.

12 ir. 4
5 fr. 4
16 L 6



%

DRAUGAS Pirmadienis, birželis 21 1920

UmTTV KATA!-IK V DTKJOlAATlH

“DRAUGAS”
Dm KaMllen* liskyru* ncd6ldi«>la*.

PKĘNVMKRATOS KAINA: 
CH1CAOOJ IU rtSll-SYJEi 

^^ąrtaflNi «•••.... ... *c.oo
mOMli *Ic4Al *UL« • • -*A» -lUA BAO

ITT. VAIKI*.
Metanu ...............  »4.00
Purei Metų ............................ 5.00

Prmunirml* mokaM Uksine. Lai
ku «k*.l'.<xl nuo ulatnUiynio dieno* 

.n* ano Naujų Metų. Norint porinei- 
I ajrtl adre«4 rauda reikia prliUųntl Ir 
' Mnae adresas. Iįnirai ceriauaia elų- 
I MI Ulperkant krėstojo ar orpreee "Mo- 
į nojr Order” arba įdedant pinigui J 
i rtciatruot* taUkų.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, IU.

Kataliky_ Paša ulie-
Xatį Organizacija.

Tarp kitų organizacijų iš
kilusių iš katalikų tasi bai
giant karei ar pasi įmigus jai 
yra ir Pasuuliečių Katalikų 
Tarybų (Catholic Laymen’s 

t Council). Ta organizacija dar 
j nėra galutinai susitvarkius, 
j nes savo programo aptarimą 
..atidėjo ant rudens, tat jau 
įveikia.

Chieagietis Riclimond Dcau 
tapo išrinktas direktorių pir- 
mininku, p. Nicliolas Gomier iš 
Dubuųue, Iown vice-pirminin- 
ku, P.J. N.Halley iš Detruit’o, 
Mich. sekretorium, Charles J. 

■Dcnuciiund iš New Orleans, La 
^iždininkus ir Mielinei J. Slat- 
tery dalykų vedėjas.

Jaruos F. Herron pakėlė 
^klausimą mokesčių vyrų druu- 
į gijoms prisirašančioms prie 
organizacijos. Sutarta neimti 
mokesčio nuo narių, u tiktai 

■suskirstyti draugijas į ketu
rias rųšis: visatinė.*, valutiji- 
nės, dijecezinės ir vietinės. 
Kiekviena ryšis įneša tokį 
mokestį, kokis priklausu jos 
rųšiai mokėti. Nariair su tam 
tikru mokesčiu gali Imti ir pa
jauniai asmenys.
p' Pasauliečių katalikų jiro- 
granuis apims Suvienytų Val
stijų reikalus, ateivių klausi
mą, vaikinų organizacijas ir 
kitus dalykus. Programų są- 
trauka bus išsiuntinėta vyrų 
draugijoms.

Dvi Nauji Vienuoliji

vystė etc.”
Norint įstoti j naują vienuo

li ję, reikia parašyti savu var
dą, pavardę, amžio metus, ko
kio darbo moki, kiek uždirbi 
ir kiek turi pinigų.

Naują vienuoliją žadama 
pradėti 15 lapkričio, kad jos 
įkūrimas suse i tų su kum Sau- 
rusaičio 25 meti] kunigystės 
jubilėjum. Pranešimus kandi
datės turi prisiųsti ankščiau 
šitokiu adresu: Rev. P. Sau- 
rusaitis, 3 Capitol avė., Hnrt- 
ford, Conn.

Vienuolijų reikalas katali
kiškoje Lietuvoje yra laimi di
delis. Nestebėtinu, kad dau
gelis tuo reikalu rūpinasi. A- 
menkos dvasiškijns pastango
mis susidarė šv. Kazimiero 
Seserų kongregacija. Dabarti
nio Vilniaus Vyskupo rūpes
čiu ir pasišventimu tapo atgai
vinta broliu Marijonu kongre
gaciją kurios j»lutus bv. Tė
vas patvirtino 10 lapkričio, 
1910 metų. Dabar kun. Sanru- 
haitis vienu žygiu pradeda dvi
lypę vienuoliją. Toki duigtai, 
kai]> vienuolijos, nebilekeno j- 
kuriami. Vienuolijų įkūrėjai 
Imdavo šventieji žmonės. Kun. 
šaurusaičio maldingumas ir 
tobulybės troškimas yra žino
mas visiems. Dieve jam pa
dėk!

,Jau Paliečia Juos 
Bausmė.

Republikonų Partijos Pažadai.

’ .‘‘Evaigžflės” N. 24 (Pėtny- 
ėin 11 birželio 1920 m.) yru 

^pranešimas, kad buvęs Water- 
bttry’o kietumus kun. Petras 
Saurufiaitis žada įkurti dri 
nauji vienuoliji: vienų vy- 
rams, kitą moterims. Tarne ]•»-. 
čiame laikraščio numarije yra 
aU-juiustas ir “Atsišauki
mas,’’ kurio pradžioje pasa
kyta: “Tverkime su pasisku- 
bininm pramonės vienuoliją 
tnosų tėvynėje Lietuvoje. Bus 
nemažu jai pageliai.*'
. Is atsišaukimo gulima mi- 
manjli, knd abi vienuoliji bus 
viena įstaigų. “Mano suma- 

t nytorios įstaigos tikrins yru 
?štai koksai: vienuolija ]>riitns 
|vi«us norinčius įstoti vienute 
įlijon iki galo amžio ir kiekvie- 
įmini pristatys įlarta tokio, ko
kio kas mokės, o kas norės iš- 
fc i mokyt i kitokio, tai turis pro- 

Igoa.” Toliau pasakyta: “Jsto- 
Įjanljems vicnuolijon mokslas 
bus veltui,” ‘‘Vienuolija mo- 

įkilu rašyti ir skaityti.” “Bus 
■Mnaiua apie pasaukimus.“ 
[Moterys bus utskirni uno vy- 
Irų. “.Moterų dnrtai: siuvimas 
[moaų^iuiis, aktavojimas su ma 
Kiliomis ir rankomis. Vyrų 
Irinstrainkystė. etaliorystė, kai-

.“žvaigždės > • N. 24 (Pėtny-
ėiu 11 birželio 1920 m.) yra

r pranešimas, kad buvęs \Vnter-
bury’o kletanus kun. Petras
Sau rusai t is žada įkurti dvi
nauji vienuoliji vieną ty
rams, kitą moterims. Tame pa
čiame laikrašino numarije yra
atlijNiustas ir “Atsišauki-
Inas,“ kurio pradžioje
kyta:

pasa
4 4 Tverkįmv su parinku-

bininm pramonės vienuoliją
tnnsų tėvynėje Lietuvoje. Bus
nemažu jai jmgvllm. • •

■ Is atsišaukimo gulima nu-
■manyti, kad abi vienuoliji bus 
viena įstaiga. "Mano suma-

tuytosios įstaigos tikslas yru 
fitai koksai: vienuolija priims 
Iviaus norinčius įstoti vienute 
I.joii iki galo atužio ir kiekvie
nom pristatys įkirta tokio, ko
lų kas mokės, o kas norės iš-

nimnkyti kitokio, tai turis pro-
goe.” Toliau ^sakyta: 44 įsto-

į ja n tiems vienuoli jon mokslas 
[bus veltui.
ju

99 “ Vienuolija mo-
ns rašyti ir skaityti. 99 44 Bus

Yra aišku, knd lenkus jau 
jinliečia Dievo rykite už jų 
iniperijalistinius žygius. Ne
pavyko jiems užgrobti Lietu
vos, dūlių tat vijos ir Ukrai
nos. Dar vargsta jų junge pla
čios teritorijos Lietuvos, Bal- 
tgudijos, Ukrainos ir Rusijos. 
B«-t neilgam. Išėmus prancūzų, 
visų šalių spauda nepareižkia 
užuojautos lenkams. Ne> jie 
norėjo apvaldyti ir pasisavinti 
svetimas žemes. Ir Šiandie, 
kuomet rusų bulševikni juos 
gena iš Ukrainos, svetimų 
tautų laikraščiai netaria len
kams nei vieno pnsigmiėjimo 
žodžio.

tankai tą aptareiškimą ži
no h- mato. Mėgina tud pasi
teisinti. tankų vyriausybės pa
siuntinys Wasliingtone. kuni
gaikštis Luboniiraki, tuo tiks
lu kreipiasi laiškais į angliu
kus lui kraičius.

Antai dienraštis Tlie Ulii- 
cago Tribūne (birž. 15 ). |«i- 
>kell>ė ilgoką Lubom!rskio lai
šką. Ltiliumiski rašo:

**L<*nki.ia šiandie kultirinina 
už nejindarymn taikos su tal-
ševikais. Mimo vyriuiisyls1 bu
vo dėjusi visas galimas pa<-
tangas pradėti taikos taiytas
su liolši'vikAis. Mes buvome
|įaskdtam tikrų sąlygų.
kurios yra Imtinos taikai. Vio-
mi iš tų svarbiau-ioji mums
sąlyga tni ta, kad ls»lševikai
jmliiiostiotų visos tautas, gy-
veiiniiems nei i< įsius tanki
jos rulmžinosc iš 1772 metų.
Toms tautoms turi būt leistas
n]>sispren<limas. Mes tikime,
kml tai žmoniškas principą*.

“To* tautos ilgcsnini ne
priklauso Rusijai, kiek nepri-
kbiuso Lenkijai. Nuo Baltijos
ligi Juodųjų jūrių visam plo-
te,
nei

imant tiesiu ruožu. nėra
5 ntioš. rusų gyventojų.

tankų tum plote yru skait
linga mažuma. Likusieji gy.
vmtojai yra įvairių tautų. Ir
jie rciknluuja sau autonomi
jos arba nepriklausomybės.
Js'iikija mielu noru apsiima
ginti jų teise*.

(Pabaiga).

Darbininkų reikalai.
Darbininkų reikalus Repu- 

blikunų konveacija užsimuie, 
kalbėdama apie geležinkelius 
ir apie pramoniją. Kaitant a- 
pie geležinkelius pasakyta, 
kad jų aptarnautojams Imtų 
protiugni užtikrintas pastovus 
dnrtas su alga,geros darbo va
landos ir tinkamos darbos są
lygos. Geležinkelių darbininkų 
algos turi būti, jei no dides
nės, tai ir nemažesnės kai]) 
kad yni algos mokamos,pana
šioms darbo šakoms pramoni- 
joje.

Šiaip Republikonų partija 
nenori, kad geležinkelius ar 
telegrafus valdytų vyriausybė. 
Republikonai ‘ taip-gi neapri
mo. kad viešojo reikalimramo 
ištaigus, kiii]> geležinkeliui ir 
telegrafai butų pačių darbi
ninkų nuosavybė.

Republikonai pripažįsta ben
dras darbininkų derybas su 
darbdaviais (collective targni- 
ning), nennikina streiko nei 
lokauto teiste, tat kadan-gi 
tumiu daigtui skaudžiai už
gali rf n visuomenę, tai valdžia 
turinti taikinti abi puri, In* 
prievartos, bet intikriniinu, 
kad streikų ir lokautų butų 
mažinu. "Mes nepripažįstame 
teisės streikuoti prieš šalies 
valdžią, bet teisės ir reikulni 
žmonių, kuriuos valdžia sam
do, turi būti stiprios ir npgin- 
tos bešališkomis teisėmis ir 
teismais,” sako Republikonai.

Jie sako, kad visuomenei 
reikalingieji įtaisymai negali 
būti stabdomi susiorgunizavu- 
sių žmonių, nes iš to gali jai- 
sidaryti pavojaus žmonių gy 
vytai, sveikatai arlm gerovei. 
Teismų ištarmės tuose daly
kuose turėtų huti veikiau mo
ralės, tai yra ta prievartos, 
o iš Iiuosos valios pildomos. 
Tečiaus teismas neturi kištis 
į tuos dalykus >u savo ištar
mėmis, kol viešo naudingumo 
įstaigos veikimas tebėra su- 
stalx1ytaa. Tuo laiku teismas 
gali vien tyrinėti dalyką.

C’ia Republikonų platfor
ma. matomai, kalint apie tra
mvajų ir jKilirjjos streikus, bu
vusius Chieagoje, New Yorke, 
Bostone.

Privatinėse dirbtuvėse Re- 
putilikonni nenori, kad teisinas 
kištųsi tarp darlMiavio ir dar
bininko, liet vyriausybė turė
tų ĮiaTinuduti savo įtekmę, kad

KRIKŠČIONTS-DEMO 
KRATAI.

abi «<usiginčijnsioK pusės liuo-
su noru išsirinktų sau taikin-
toją.

Užrubežįniai Dalykai.
Apie naminius dalykus Re-

publi koriai kuli n* jo taip, kad
gulimu spėti, kad jie veikiaus
gimujosi su savo priešam De
mokratais. To įtarimo negali

to \VilM»nu prinrifatia.
tė

tini atkartoti apie dalykus pa
liečiančius užrubetinę Ameri
kos politiką.

Joje minėtina, pirmiausia, 
kud tapo pareikalauta dova
nai leisti Suvienytų Valstijų 
laivus per Panamos kanalą. 
Iki šiol tuo kanalu žios šalies 
laivai gulėjo naudotis tokiomis 
pat teisėmis, kaip h- Suvieny
tų Valstijų priešininkai. Aag 
lija per Suez’o kanalu leidžia 
savo laivus dovanai, o Ameri
ka neturi nei tokių teisių Pa
namos kanale, kaip Anglija 
Suez’o kanale. TeČiau- Suez’o 
kanalą kasė prancūzui, o Pa
namos kanalą perkasė Suvie
nytos Valstijos. Bet Anglija 
supirkusi Suez’o kanalo Serus, 
mokėjo pagązdinti Ameriką 
1913 metais ir, netnrMama §č- 
nj, gnvo b ’ ‘ ' Pn
narnos kanale, kaip ir Ameri- 
ka,turlnti visus jo šėrus.Tai-gi 
žodžiai apie Panamos kanalą 
yni atkreipti prieš Angliją.

Taip-pat Anglijai nepatiks, 
kad Republikonų konvencija 
visiškai atmeta Tnutų Sąjun
gą, sudarytą Versaillvs’e. To 
Anglija senini tikėjusi, žino
dama republikonų senatorių 
nuomones. Bet netikėtas daly
kas yra, kad CKicago.1- konven
cija tiki į reikalą sudaryti to
kią tarptautiną bendriją, pa
remtą ant teisybės, kuri užti
krintų viešosios teisės viešpa- 
tavimą ]ht bešaliŽkus, tarj» 
tautinius teismus. Jei kur nor* 
kada nurs pasidarytų taikai 
pavojus, knd urna, visatina, 
liešališka, tarptautinė konfe- 
rervncija ištirtų dalyką ir pra
šalintų karę.

Tais žodžiais R- puhlikonų 
konvencija atkartoja, ką De
mokratų partija hnv<> išreišku
si prezidento WilMno Itųjomis, 
kuomet jis skelbė garsiuosius 
Keturioliką Punktų. Visiems 
diplomatams daliar aišku, kad 
tie Keturiolika Punktų nebu
vo vieno žmogaus, nei vienos 
Demokratų partijos balsas 
tikini reikalavimas visos ir di
delės* Suvienytų Vatetijų Tau
tos.

Nors tat Rrpublikomii bu
tų nieko gera neminėję visoj*' 
savo konvencijoje, tai šitas 
punktas vienus liktųsi amži
nai garbintinas ir branginti
nas. Datar ir mn/.a lietuvių 
tautelė anapus u kuino guli 
lengvai kvėpuoti. Ji jau žino, 
kml utilitarizmus išnyks, km) 
vietoje keleto viešpatijų są
jungos paremtos kalavijais.
durtuvais ir šautuvai*, stos vi
sų ne riešjmtijų, bi‘t (autų są
junga pa remta luisvės ir tei
sės jiegomis.

Taigi mes sveik įname gar
bingą Republikonų Partiją ir
didžiuojamės niigšta Amerikos
Tautu.

I d<£imtą. Bet ne visuomet, lA*n-
Bolševikai atrisukė susiei-

ti taikos tarytasnn ir pradėjo
juišėluriai atakuoti
miją. 99

miiMj ar

'i uliniu Lubomirski karčiais
žodžiais atsiliepia apie Angli
jus mini.-tcrj pirmininką Llo-
vd George. Salai. George kon-
feruojn nu liolševikų Krnsri-
nn. kml tuo tarpu bolševikų
armija griauja Anglijo* mi
knius artimuosiuose Rytama.

Tą ]»at talševikal dura ir
su lenkais. Tnigi lenkų prie
derme a]M>idruusti galimomis
priemonėmis.

LutaminJciu laiškas — tai

kai visu |M>kurininiu buko
tarpiu duug klaidino pasaulį
kmlir «]>«♦• tų |*:t'ią Lietuvą.
Brt šiandie jau nevyksta tas
padnryfi, Aiatidie gali lenkai
trisinties kaip nuli. Bet jų
juiri teisini inui neturi jau rei
kšmės. Nes fMLMitdis patyrė, 
kad lenkai yni imperijalistid.
knd jų noras |iav«-rgii ir pra
ryti visas mažesniąrimi nž sa
ve tautas.

Baudžiu Dievas lenkus už
jų nrsotuiną. Kartais jie gali
netikti nei tu, kaa jiems ti
krai priguli.

Neridžiuugiame jų nelaimė

Lietuvoje kr.-dem. yra tvir- 
čiuu»ia ir vadu vulkanu parti
ja. Ji Steigiamą jame Seime 
turi daugiausia atstovų. Ji 
visuomenėje turi daugiausia 
pasitikėjimo. Ji užlaiko dau
giausia pradinių mokyklų ir 
gimnazijų. Švietimo draugijos 
beveik visos yra knk.-tk«mo 
kratų įstaigos. Jaunimo žy
mesnės draugijos eina, išvien 
su kr.-deni. Knygos ir laik
raščiai, einantieji Lietuvoje, 
yra daugiausia katalikų dur
ims. Žodžiu, visą gyviausią 
Lietuvos visuomenės dalį su 
daro kr .-deni.

Tokiu budu išeina, kad jie 
ypač atstovauja Lietuvą, kad 
ant jų krinta damnausia M- 
.sukumybeti, kud jie turi mn»u 
didžiausią naštą. Tai matyda
mi jie dirba, daug dirba ir 
daug fmdarė, bet jie nori da 
daugiau Lietuvos žmonėms 
gero padaryti. Jie supranta, 
kad tiktai puikiausiu bud n su
siorganizavę jie jmjiegs įvy
kinti savo kilnius idealus, sa
vo gražius pažadėjimus, duo
tus žmonėihs. Už tat jie nesto
vi ant vietos, soeijalį darbą 
varo pirmyn; jie stengiasi su
tvarkyti, sureformuoti visuo
menės veikimą, kad vieni ki
tiems nekliudytų veikti, bet. 
priešingai, kad remtų, kaip 
vienas kūno narys remia kitą. 
Tain tikrini Lietuvoje turi į- 
sisteigę "Katalikų Veikimo 
Centrą.”1 jį incijia žymesni as 
menvs pasižymėję nemaža po
litikos is visuomenės dirvoje. 
To Centro užduotis yra žiū
rėti visų katalikų pavienių ir 
organizacijų darbo, perkriti- 
kuoti jį gerai,prašalinti iš vei
kimo tokius dalykus, kurio 
neneša žmonėms gero, pa rem
ti naudingus darbus ir nž- 
iiianynfaš ir daryti pienus at- 
eičini ir tiesti kelius naudin
giems darlmms.

Kiek jmsiseks šis didis, pra
kilnus ir sunkus darbas “Ka
talikų Veikimo Centrui”, tiek 
seksis visai kr.-dom. partijai, 
tiek bus naudus ir visai Lietu
vai.

AmerikiK-iams 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, kaip jie ir būdami
daug mažiau suvargę, kaip jie,
o nu tikinu butunie susiorgani
zavę už juos.Mes privalome
čia susiorganizuoti net pui
kiau už juos. Sakysite neturi
me čia tokio reikalo taip orga
nizuotis. Tai netiesa. Turime
ir reikalą ir priedermę.

Susiorganizavę mes gulim
pasekmingai paremti savu
brolių katalikų veikimą Lietu
voje, |mdėti jiems užlaikyti
mokyklas, prieglaudas, auklė
ti jsjIitikos veikėjus, padėti
įvykdinti gražius jmlitiškus
užmanymus ir t t. Galop, ar
mažiau turime bendrų darbų
su jais čia Ainerike.

Tuos darinis susiorganizavę
pAsckiningiuu atliktume. 

Sakys kas, kad turimo dnug
įvairių, įvairiausių draugijų.
ko čia daugiau reikia, 

Taip, tiesa, turime jų! Bet
kas iš tol Daug jų vnikščiuja
sau, kaip paklydusios avys ir
tenka plėšriems nikams, kurie
sunaudoja jąs savo sveikatai.

ym—tai Katalikų Federacija. 
Reikia, kad į ją visos katali
kiškos draugijos įstotų. Tuo
met susivieuodys veikimas, 
kils susipratimas, pasidaugins 
įlartai ir pasirodys puikus 
vaisiai.

Tat lenktyn su broliais Ka
talikais Lietuvoje!

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Drngnmg Mokykla.

V. K.

Iš LIETUVOS.
Ateitininkų Jubiliejus.

Ateitininkai — tni mok
slą einančios jaunuomenėm or
ganizacija. Ji stovi ant krik- 
šėtoniškų jmmatų, veikia krik
ščioniškoje jMikraijmje. Iš atei
tininkų jau turime žymių Lie
tuvoje žmonių, kaip štai: 
mokslo vyrą. Pr. Dovydaitį, 
Daktarą Eliziejų Draugelį, Bi
zauską ir daug kitu.

tumei Aleilmuikai upvaik- 
ščioja Jubiliejų. Pagerbti tą 
jubiliejų buvo paduotas suma
nymas surasti KM) žmonių. ku
rie ]>aaukotų po 1000 nuksinų 
ateitininkų reikalams. Suma
nymui pritarėją atsirado.

Manoma kreiptis ir j A- 
nmrikos lietuvius, kad parem
tų ateitininkus, stodami į 100 
eilę. Amerikos lietuviams len
gva butų paremti tą sumany
mą. Sudaryti 1009 auksinų A- 
luerikos dolieriais. tai nelabai 
sunku. Nėra abejonės, kad pn- 
rėmėjų atsiras. Gulima susidė- 
ti dviem arta trims tąl auką 
padaryti.

Ateitininkai užsipelno pa
rėmimo ir atlygins .savo pra
kilniais darbais ateityje.

Kas manytų prie įvykini- 
mo to snmnnymo prisidėti, tni 
gali savo pažadėjimą prisiųsti 
“Draugo” administracijai.

Musys Manyt tr DOkjrtno boeo jya 
trumpa laiku lAtaokolta visa ama

to.
• Mm turtins JiaStatuSu* tr ssrisn- 
stos kirpimo, doatcaln* ir Movimo 
skyrius, kur ktekrieuu* psuna <«ro* 
praktikei besimoki adam sjl

Visuose siuvimo skyriuose molinas 
varomos elektros Jlsffo.

Kviestame klekneao ateiti tolia ko. 
kluo laiku. <Hen< tr ar vakarala pa. 
stUurėU Ir panlkalbMt dol ulm

Itattarn* daromos nuli* tauros, vi
sokio atmaus ir dydiio- U Imt kurto 
madų kayros.
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6l»» Iki 1>M

DR. J. SHINGLMAN'
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 Ot.

Kaid^. O Onart
Hm. IMS W. 4» Anaw

Tolofonaa Cicero Hl« 
Ofiso Ctearo 4» 

KAUUUOE IJLTVVIAKAJ
■>

IJETCVIS
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Gydytoju ir ChinirgM
(Mtau: 1757 W. 4Ti et..

(47 ir Wood tat)
ValaadM: 10 ryto iki j po plotų.
«:>• UU »:»0 vakaro NadMIoi
» iki 11 rytate.

Trl. Houlrvnrd IRO
Bau 2»14 W. «nl Strcet.

Trl. McKlnlcy JU
šett

Talepbcna: Yard* 44*1

SERGĖKITE: SAVO AKIS.

t

Turiu patyrimų 
moterių IlgoM; ru- 
peaungal pridu
riu Ilgos* tr kūdi
ki taika Ilgaa.

Chicago. IILnalntcd SL.So.

I
N-Smrtono* iieral pritaikinu akintai

ima palMMrvtnttnu <M Jumij aklę.
Kwan>at kenti avo •Jcau-
dėjlmo, kuomet nddėa llc>a«< 1 kru
r«. kuoutt akaitai ąr a'uri ar in
kai. tai luomai yra ienkiaa, kad
reikia lama akinių. Mano lt mMq
patyrimai priduoa Joma Keriauaia
patarnavUn* u* prieinama

iI
net taip temai naf Iki

JOHN SMETANA
Akių Specialistas f

1801 S. Ashland Av. Chicago
dykai.

Karnpaa IS-um galvAa. . 
J-O<» laka viri ėtett'c

Kambarį* 14. Ii, lt, H Ii U
TCmykito |

nno T vai. taryto Iki »
ral. vakar* PancdHiata. Berodo-
mia ir

T«L l>re*«r TM1

Dr. C. Z. Vezelis
insnrvt» d

Vataudo*: ava I rju> llu t vok.
, perodamta nvo < Ijb > vaJora
mi so. ASHTJUVO

arti 41-taa GaitS
AVMTVa

t' ■*

•JU

AKUŠERKA 
A. SHUSHO

Telefonu lioulrianl

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

« IMI H. flataltad Mr.
Chicago. m.

VALANDOS: »— IX A. M.
1—14; 7—4 P. M.

S. D. LACHAMCZ
IJITriVYH GHAhOKIl'M

tarnauju.
llarKalr mmim

tarautu.
m mimikų.

K

&

r i’-uea
BIOM

Tol. >tw.

startu hutai, uf rttotarttntL
Ull W. M H. OMaųto. in.

1
i

Si

slį > iš Vilniaus ir tegu aplei
džia jų užimtas Lietuvos teri
torijas. Tuomet jie skaitysi* 
musų kaimynui ir mes jų pe
ri gaiJčrime.

visa eilė klaidingų inloriimci-i
jų apie senobinės Lenkijos ru-
bežius ir lenkų žymią mažu
mą visuose svetinių žemių plo
tuose. Galima suklaidinti sve
timus žmonos kartą, antrą ir

I
I

“Be virš paminėtu mes nie
ko duugiuu nereikKluujumc,
kaip lik dar aj k įmušti teises
savu tautiečiams, kurie sudaro
visur žymią mažumą. Nen taip
mums diktuoja sąžinė ir tas
sutinka -u paduotais preziden

—
JOSEPH C WOLON

.Jetuvis Advokatas
aaiiaMO. IA

IMI W. M-a«
ia- «»»•
nnraon nr.

Negana susispiesti j drau
giją. bet neikia, kad pačios
draugijos susispiestų da į vie-
uą bendrą draugiją ir turėtų
savo Centrą-

Amcrike,. ta? Centras jau

nnnanui apie pasaukimus.
utrryz ims utskirni uno vy- 
*1* 'MM.Moterų darbai: siuvimas

aktavojimas su ma
ltais ir rankomis. Vyrų

imtminkystė. staliorystė, kai

mis. Bei tegu b akai išrik rau
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GARY, IND.

t

Daugelyj miestų teko num 
dirHi. dar dauginu esu jų ap
važiavęs ir kaip gyvenimas, 
taip ir durtai tai uždarbiai y- 
ra nevienodi.

Kas link gerų įtaisymų dir- 
btufėsc it uždarbių, tai niekur 
nemačiau tokių, knip Gary. 
Ind. Cin dirbtuvėse švaru, 
gerai įtaisytos vietos apri- 
pratati ir persirengti.

Uždarbiai, ypač karės metu, 
brsve labai dideli. Baugumu 
j dvi aavaiti gaudavo virš šim
to dolierių, kiti dar daugiau. 
Daugelis lietuvių nuo 13 iki 
17 dol. gaudavo į dienų. Ir 
datai- čia dartai gerai eina, 
jiuib plicuu bkkuo ir kitokio
se dirbtuvėse d irta daugiau 
30 tukrinn£\‘ ilarbininku. Pra
eitų žiemų pastatė dur vienų 
dirbtuvę — automobiliams 
sprmpnis dirbti ir reikalinga 
2.51X1 darbininkų. Agentai vn- 

. žinėja jw aplinkinius mieste
lius, kviečia .iarbininkus į tų 
dirbtuvę ir riųlo didelį mukęs ' 
tį — 64 c. į valnndų. Darta 
ilgis 8 vai. dienoje, Bet to, 
dar leidžia ir unijų organini- 

į zuoti. Šiton diriituvėn priima
mos ir merginos. Darba* pra- 

ĮX sidės apie birželio pabaigų, 
bet prašymus jau nuo 15 bir
želio priiminėja

gyventi čia .sveika, nes vi
sos ''beveik dirbtuvės įsistaty
to* prie ežero.

Ga 
greit 
bėgu 
ri W 
Devynios geli^žmkelių linijos 
pruvilui pru Gary ir daugybė 
gaty<|ca irių į* visin* aplinkinius 
miestelius.

Ir lietuvių skaitlius jau žy
miai padidėjo. Daugiausiai at
važiuoja iš Chicagos, Pitts- 
burgh’o ir Detroit’o.

. Pernai streiko metu daug 
lietuvių išvažinėjo: vieni l)e- 
troitan, kiti kitur, tat šįmet 
vid grįžta atgal. Manoma, knd 
skaitlius lietuvių čin trigubai 
padidėjo, nes per firakaltas, 
vakarus, bei koncertus tiek 
daug susieina žmonių, jog ne
sinori tikėti, kad tai butų Ga
ry ’es lietuviai.. .

Gaila lik, kad čia nėra lie
tuvių profesijom!lų: ta dak
taro, nė advokato, nė vaisti
ninku. O gyvenimų čia tary
tų gereanį. negu kur kitur. 
.Visokios rųšiea vertelgos nei 
vienas nviiusniuki*, tat t nunpu 
■laiku pralota. Yra 
lupučių po keliolikų 
Čių doL vertės.

Kai ka* jnu ųpėjn, 
ry

los užbaiga. Sulig Centro'pra
nešimo, paidavinėjunaa bonų 
jMsibuigs su 1 d. liepos. Kurie 
pirko bonų ant i&motaačio ir 
dnr pilnai neišmokėjo? prašo
mi pabaigti mokėti pas iždi
ninkų J. Dulbį. ll IVnIler Pla- 
ce.

Greitu laiku Ims garsirami 
vardai pirkusių L. L. P. b*mų 
Amerikos lietuvių laikraš
čiuose, taippat bus garsinami 
ir Lietuvoj visuose laikraš
čiuose.
• Gerbiamieji, kurie mylite 

tėvynę ir norit jų gelbėti, po
draug norite, kad jūsų vardus 
matytų broliai ir sesutės Lie
tuvoje, pirkite tanų. Jie žinos, 
ktd jus ištikrųjų gelbėjo, tė- 
' J ,,v> **.hi'o gentis, kada pu- 
grlboti reikalavo. Taigi, pasi
skubinkite įsigyti Lietuvos L 
Paskolos tanų, nes vė?;nn ne 
bus galima.

Presas Komisija, 
per A. S.

CICERO, ILL.

ry’cs miestas steliėtinui 
nugn. Vos' 13 metų su- 
nuo įsikūrimo, o jau tu- 

tūkstančių gyventojų.

lietuvių, 
tukstan

knd (ia- 
trumpu laiku liks djdžiun- 
s miestas visni* Imlininn* 

£^idi»ujvjr.

■

BRIDGEPOHT. CONN

• ■
8tWiuk.li u.

Lietuvos Imisrčs Paskui js 
hunų pardavinėjimo stotis 
laikytam smrrinkinie, birželio 
10* d., padarė sekančius n.’.la- 
rimus: užbaigus pardavinėji
mų laet. I* Paskolos bonų. iš- 
leirti istorija Bridgeporio He- 
tūrių kokmijue vjso ū L Pas. 
veikimu, tai yra tilps vardai 
pirkusiu L. L. Pask. tanų au 
trompd aprašymu. Dalh tos 
istorijos bus pasiųsta ’ Lietu
vos knygynus.
Todėl, gerinamieji bridaciMir- 

t iečiai, nepraleiskite progos. 
Reikia, kad toje istorijoj hu
tų patalpintai visų Bridgvporlo 
lietuvių vardai. Taigi, kurie 
dar tivpirkut L. L. P. tanų, 
pirkite, nes netoli jau muko-

L. R. Kryž. rėmėjų reikalais.

Kad cieeriečiai veikia tau
tos ir parapijos reikalais, tai 
liudija jų pasidarbavimas 
trumpoje praeityj, jau neinant 
j tolimesnę, k. a. kun. dz. Mi
rono, kun. F. žilio, ir p. J. 
Bielskio prakalbose, ir Labda- 
rybės reikalais gegužės 31 tl., 
1920 nu, ant kupinų surinkto
mis aukomis našlaičių naudai. 
Birželio 6 d. parapijos pikni
ke cieeriečiai savo parapijos 
naudai gryno pelno padarė 
$1,560.90, bet tikimasi, kad dar 
ims danginus.

Gražu yra matyt cicvriečių 
vienybėje didžių darbų nuvei- 
kimas.

Bet Liet. K. Kryžiaus rei
kalas, rodos, lig butų užmirk
tas, nes narių šįmet dar tik 
13 įsirašė. Vilnos paleistos 
darban jau senai, bet ar visos 
išuiegstns, tai dar nežinia, nes 
gegužės mėnesyje šauktas su
sirinkimas neįvyko dėl to. knd 
vien lik valdyba atailatike.

Atrodo, kad L. R. Kr. R«m. 
reikalai riceriečių lig ant ša
lies tiadėti, lig Lietam jau 
jokios pageltas iš savo brolių 
ir sesučių amerikiečių netarei- 
kulauja, kad tuo tarpu pilni 
laikraščiai atsišaukimų iš Liet, 
kud šelptume našlaičius ir 
padėtume įkurti jiems prie
glaudas. Kad šiandien Lieta- 
va, žengdama į laisvę, ąnt sa
vu pečių turi laimi sunkių na
štų ir kad todėl negali aprū
pinti našlaičių ir vargšų, todėl 
musų, amerikiečių lietuvių, imi 
ringą neliauti nešti jmgvlbų 
sietuvos Raudom}jam Kryžiui.

Todėl. taria h»i« &anlrtM« •«*- 
kautis stmirinkiiuas, butų ma
lonu matyt skaitlingų surinn- 
kimų ir su pilna energija.

Tankini matosi laikraš-iuose 
kitų kolonijų ir draugijų jmri- 
darlmvimM ir aukos L. ll. K., 
riceriečiai šįmet tais reikalais 
permatei pasirodė.

Centrą* prašo parinkt ka
reiviams drabužių ir karei
viams dovanėlių. Dovanėlėms 
centras prisiuntė 25 diežutes, 
bet jos visos dar mtaru tuš
čios. A r-gi mes, cicericčiai, ne- 
posistengaime jas pripildyti ir 
centrui pftriųjdi Ne. Tikiu, 
knd jus Ims pripildytos, o gal 
ir su kaupu.

Kareiviams dovanėliu rori- 
deda iš poros vilnonių pirkti
nių, 2 porų vilnonių kojinių 
(paimiakų), 2 nosinių, 2 špulc- 
Uų juodų ir baltų siūlų, 1 pa- < 
kelio. adatų, 1 anpirščio, (no- 
Derkko). 1 rankšluostėliu ir j

viršminėtomis dovanėli- 
galini n sulig išgalės au- 

pinigais.
surinkti 

siunčiami

TMm tik- 
pinigai 

centrui, 
pripildys 

kareiviams

muilo šmotelio, 12 nrkužų ]m>- 
peros ir 12 konvertų laiškams 
rašyti, galima indėt ir vienų 
paišelį.

Neišgalint pripildyti dėžu
tės 
mis, 
kati 
slui 
bus
o centrą* už juos 
dėtotes ir pasiųs 
sykiu su musų pripildytomis 
dėžutėmis.

Asmuo, norintis pats užpil
dyti dėžutę, turi indėti dėžu- 
tėn savo adresų. Adresai tu
rėtų būti abu, tai yra iš Lietu
vos ir iš Amerikos taip, kad 
kareivis, ntidnr\'s dėžutę, ga
lėtų žinoti, kas jam prisiuntė 
j} per L IL Kr. Rcm. Drau- 
gw

Drabužiams dovnnėlėn e an- 
Imf-Hte roBrifl y»lTif>?t*
]Mis p. .I. <i n tauškų, liksi Su. 
491 h Ct. Cicero, III.

L. R K. rein. dr-jos rašų 
J. Šliogeris,

CICERO. ILL.
ABisveikino; išvažiavo ant 

L I ūkės.
’1

Sdd. Širdies Viešp. Jėzaus 
draugijos laikytame susirinki
me, birželio 13 d., Š, m., paai- 
škėi, kad p. Juozas Laiško- 
nisjbuvi.’s per šešis metus 
dr-jM iždininku ir sųžiningui 
pil<‘s savo pareigas, taipgi 
pa4darbnvvs tos draugijos 
naųhii. apleidžia mus koloni
jų. Į15 d. birželio jis išvažia
vo m it ukėg į Micliiganu val- 
stijų.

P-nas J. loiišlionis buvo ne
tik stambus darbuotojas & S. 
V.Lj. dr-joje, bet taipgi duos- 
nnįi aukomis labdaringiems 
tiedu uis. Buvo didelis rėmė- 
ja.* įvairių prakilnių užmany- 

*
Nesusprilama dr-ja sureng

ti jam išleistnvių vakarėlio, 
nutarė viešai išreikšti padėkų 
už širdingų darbavimųsi drau
gėj.

Viso Inta ir nenuilstančiai 
darbuotios lietuvių tarpe.

Nuliūdęs narys.

LĖKŠTOS (TORIELKOS) 
IR STIKLAI.

Lietuvos Laisvės Paskola.

Paskata siuita 
vnnln*

(Tųsa).
Stotie* 

kvota
Bonų irtcrrig 

pradž. gvg.
Bonų Rtovis 

birž.1
PitUfield, Mus*. 
Pnividcncc. K. 1 
tVcrifield. Mimo. 
\Vumi4rr. Mn»*.

5,425
3,77$

53,350

250
6,915
4,529 

61,187.05

.. ..4,000
... .30.000
...,18,000
... .80.000

9

Kolonija* be stočių, kaip Portland. Me..
Portmnonth, N. H. ir kitos. ... ...10.000

‘ 560,000 137,510 159,060.71

Pasilieka išpirkti $390,939.20

Waterbury. Conn. Apskr. kvota $545.000.

( onn« •••• •• ••••• ...30,000 4.650 * 4,850
Briilgc|M>rt. Conn.;................... .. .50.000 3.013 5.876.14
lliirtfard, l'uilii............. ....... ... 70.000 16,760 21.143.50
McrldMt, < *ohn.......................... .’.. 10.000 1.010 1,MW
i iiullipniilli lllv V,uuu.................. . .. .20.000 4,000 4.650
Nnė Britoiii, Conn.................... .. .80,000 17.490 21.920
Ncw 1 Inven, Conn..................... .. .65.000 8.629 14.012.50
Unian City, Conn..................... .. .20,000 2,000 2,000
W»terbury, Coliu...................... ..130.000 39.272 39,282
Sta. Mmicliratcr, tonu. .... ... ... 15,000 « 3,100 3.400
Briatol, Conn.............................. .. .10,000 550
Kolonijos Ik- stočių, kaip
Stanford. Coliu, ir kitos ....... . .40,000 •

I

$50.000 100,823 110,684.14

Pasilieka įpirkti $415,315.86.

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

Bnlt.-murr, Md. (2 stotys) 
So. BetHchcm, Pa. .......
Chrater. Pa.........
Trvnton, N. J. . 
Philiult-lphin. Pa. 
lliclmiiiiiil, Pn . 
Shcridnn, Pn. ..
Kolonijini la- siūčiu, kaip Keading, Pa. 
Hnrridiurg. Pn. ir kili**................15,(XJ0

to • •

....150,000

.. ..]5.Otio

....... 20,000

........10,000

....100.000

....... 70,000

....... 20.000

31.043

1,850
1,000*

10,380

31,088
100

3.100
1.150

14.070

1.515

■

SS,

$400,000
Pasilieka išpirkti 

$500,000,
1,600 

!
1,015
2.610
4.260 

f
520

1.280
1.782 .
6,145

44.273 51,023
$348.877.

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

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

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu:

“DRAUGAS“ PUBL. CO.

1800 W. 46tli Str. Chicago, IR

■■
■■
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Užsiprenumeruok “Vytį”
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tusias iliustracijas laikraščio slūltysna. Dalmr Iaetuvos 
inmdtii puošime kiekvienų “Vyties” numerį.

4 *
- Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 

Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvnizduoja dulyko taip, kaip iliustracija.

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

Mėgi Lietuvų. nori pasigrožėti jųja — užsisakyk 
“Vytį.” Prenumeratos kaina:. Metams $2.50.

‘‘VYČIO” Administracija
3261 S. Halsted St. Chicago, III.
----------------------------------------------------------------------------------------- -- j

REIKALAUJA.

IlKIKAl.INGI
prie tnallnu prityrė darbininkai. taip 
put t? nicdlio darbininkui. autpUMuu- 
alų* alKi-*. darbo* įmatoma. Alai lau
kite:

AMT PARPAITMO
RuJcrn*. Clrooera*. buv*« mliutia*. 
naina*. <1u lotai Mnč*. Btra aplalln- 
k* k*lb*ntlrrini 
lvnkMkal

Tctofon nokite 
urha utaitaulto

ttotoviOkal Ir truputi

McKInlor 4431
) •T>rmiiai" oria).

IMKI U'. iBih str.

4

M\Y MIX. CO. 
alsi A' Jl») Str.

REIKALINGI
Vyrai dėl fabriko dmlM. Ge

nui darbo Njlygt*. Pradžiai po 
47 lĄc. iki 55e. j valanda su .pro
ga dirbti nuo štukio už labai gi
ra kaina. Atribokite jEmploy- 
ment Offiec. »

United Statės Rubber Co., 
Rockwell St. & Grand Avė.

rARSimODA
|<u*ė ukm lernr* »u .r> kamlmriy *tu- 
ba pietvakarių lietuvių *p0r-
vemta, rlektnm tvloa*. prvk* $1.(00.M 
Priimsiu lota arba automobilių. Al. 
•Itaukllc:

A. CHTOMAVSKiK.
SST5 Autmrn Ai c. iAiIi-oko. III.

Sveikatos prižiūrėtojai <la- 
tar sutinka, jog gėrimui stik
lai. valgomos šakutės, peiliai, 
šaukštai ir lėkštės užima svar
bių vietų platinime ligų. Fak
tas, kuris yra |Mtsrkmė m* tik 
lutaratorijos ištyrinėjimų lė- 
karių tL, iš kurių ligoniai val
gė, bet ir išplatinimo užkre
čiamų Igių stovyklose ir tt.

Kadangi sveiki karinis ne
šioja ligas, svarbu tinkamas 
valymas daigtų, iš kurių mes 
valgom ir geriam. Po valgio 
reikia Dalinti innishi mm lAlr- 
ščių ir jas išplauti karštume 
vandenyje su duug muilo. 
Paskui gerai nuplauti verdan
čiu vandeniu ir judikti jm> pa
kol pačio* išdžins, pirmiau^ 
negu vartoti nršvnrų abni-ų. 
Kuomet žinai, jog lėkštę var
toja tas, kuris kenčia ponlim- 
damų •ligų, gerinus jas išvi
rinki

Kožoas miestas turėtų įneš
ti ir ūžgirti įstatymus, reika- 
lauj&ui'iu» restoranų ir 
kitų valgymo ir gėrimo rie- j 
tų, valyti stiklus, firilius, tL 
prieš antrų vartojimų. Tu* įpi
li būti lengvai paduryta varto- 
jant ypatingai tam tikrini pa- 
d*?*^** «d»H-ribwww

Miloše vieton rankų umz 
gojimas su daug muilinio pu
dra « ba sodos ir karšto van- 
di«m kali būt vartojama.'.

Vri ujami daigtai turi pir- 
miteuribat Jarai

Wilkes Barte, Pa., apskr. kvota 
Diiryra, Pn.................. .. ..........
Furest City, Pa. ......................
E. Vomlrrgrift. Pa.................
Edwurdsvilli*, Pn. (Kiugston) 
Milteni Mitl*. Pa......................
Ptai^ Pa. ..............................
Plymoath, Pa. ........................
Sagar Noteh, Pa........................
Scnurtan. Pu. (3 sint.) .........
Pittsloii, Pa................................

..15,000
..20.000
...5.000
..45.000
..20.000
..20,000
..75.000
..5.000 

. 100.000

. .85,000
(Daugiau Bus.).

2,100
T

1,015
3,860
4.305 

! 
046

1.305
2.632.50

6,.’W2

MAMAS AMT PARDAVIMO 
liūdini*. ( kuiiilMirių, lab«U plotai 
(■uralduoda tiktai ui 1(00.00, net tu
riu lAratluoll Ii Chlmrou.

K>i« Artrsion A»c.

Para įduoda įtrocernc lnt»al puikioj 
ristoj' Ir kns norėtu utaldMI buderne. 
nes ar.: virtau* yra krlurl kamba
riai. Mvldkių tuojau* uivrta-iktl ne* 
bua KTrity laiku parduota.

S. Kanopccka* 
20141 lame Am

'•9

ANT 1‘AHhAVlMO.
4 Bkartal rer<>« dartlnta au
nauju 4 kambarių narnu, (ulini* Ir 
vuUnnit pirdaa. randual ant Chlraco 
—Jollrt Elcctrir 1.1 ui Jo* tan*« Ar<o 
ir Wlllr»w Kprtnra Kulną (4.000.00. 
l*kaln<> 0*00.00 tuilancu ant lonrvų 
lAuiokraAjų. Ixx-t> llommvl Kraity Oo. 
Muvtetnkal. 341 Marqur*<e IUd«. 
Telefonas llaudolpli 3717

CICERO LIETUVIŲ- DOMAI!
Kas tiktai ii Cicero norite 

gauti “Draugų” arba paduoti 
j jj apgarsinimų, ar kokį dar
bų (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 49-tb Ava
Pas jj galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite.

* v

• k*

PIRMUTINIS AMERIKOJ
“Pirmutinis Amerikoj” var-, 

tujamos Triners Auivrican 
Elixir of Bitter Wiuę imsako 
jums vijikų. Bis nepaprastas 
vaistas tai*u išrastas trisde
šimt metų atgalios Icaijio pir
mas Bitter Vynas Ameriko. 
Piemens tuose laikuose, jis vi
suomet veda, kito lokio vais
to ųera. Tuip-piit pirmas rų- 
mjr>. Aiit JŪ Višuinuvt goLum 
jmsitikėti, jeigu turi blogu a- 
pititų, vidurini negi iimuliuujm1 
jeigu širdis pradiniu greičiau ( 
plakti jiavalgus, geriausi V«J”- 
toli Triners ^kmerican Elixir 
of Bitter \Vine. Tavo aptieko- 
ris turi savo storiui užtektinai J 
taipjmt neužmiršk Triners An 
gclicu Bitter Tunic, Triners 
Liuiment, Triners Antiputrin ' 
ir L t., neimkite imitucijų! —i 
Josepli Triner Company 1333 i 
—43 8. Ashlaiui Avė. l'hica- I 
go, Iii. • (Apgr.)

REIKALINGI

LABAI SVARBU.

AMATNINKAI
kurie apdirbinėjat naugę 
metalų tuoj atsiliepkite.

Lietuvoje yra ateigiamn ke
li dideli fabrikai. Bendrovėm 
‘'Nemunan’* fubrikmi tuoj 
pradės dirbti. Jį juteta' su- 
ridėję •' Lkrtavue Valdžia, 
Lietuviai Atatatviuo Bendro
vė ir žmonių būreli*. Darbui 
reikalinga daug prityrurių 
žmonių, ne* fabrikas bus |dė- 
Vijuma*. Fabrikas gtuuiiii 
žemdirbystei padargui* ir į- 
vairia* malinu*. Bu* įsteigta 
aulonnrbiliij ir kiti akyriai. 
Amutuinkai norintieji keliau
ti į Lietuvų tuoj uuuaaukite 
į Lietuvi* Auta tymo Ben
drutę.

| Lietuvų keliauti be tik*- 
lo. la* pinigų ncapriniokn. A- 
niatninkaius genama* kebą li
ti m žinia, lutd kų utim ten 
nu, ta t ik akių plotu. U 
tarta Lietuvoje yra. tat tik 
t jutu*, kaa juoką ir ka* turės 
rekomendacija* iš Lietuvo* 
Atrintymo Beulrovė*.

A|'dirbinėtoja i naugė* mn- 
šiuiriai ir kito* rųaira dar
bininkai, luoj atsišaukite 
iuu*» atiivsy.

Liet. Atstatymo Bend-vė 
(Lithuanian Devclopmcnt 

Carporation)
294 8th Av., New York

I

Kodėl Mokėt Augštas Miesto
D___ J__9

įdėk tuo. jtintaKu* | croSn BUOtett narna

WESTFIELD MANOR
I trutniHi laika bual auvjdovi* a^vitunkau propcrlra 

vimdą kilu.

5 LOTAI $455
$60 Iš Kalno

*

9

burtai vari*

30 Pšdę 
Pa

125 PM. 
$8 Kas Mėnesį

Tik 40 Minutų Iš Vidurmieščio

«lca ■ propirtic* randn»4 Ziein vakarinėj flatlj 
din vlr* riero Mokyklų*. bulayi'lM, kniuluvčn, 

viai inloato (HitocuinaL
Tik '(buriniai natual ■laiptui.
lt j»Mt| Malonina linijos

Nafruletak Mos rrogt*. N ta klLu tokiu |ir<»*a 
Pasiųsk A| ku,H>n* o ganai |rtlntia paaukinlmus. 
Boa U tavo puaėa.

mirato M-
HTMlua Dilinai Ir

«•>! tirpaailalkia*. 
IU Jokim |'»rH-

JAV ARAS and JOHNSON
Saite 802 Oaford Bldg. 113 N. La Šalie Si

n

Jos B. Clou & Sons 
•534 So. Franklin Si

GKiUU.kMUiUl.—

Moidtlų prlalųau pllnaa InfurmnUce ba jukina |«r«i|«* 1A 
tua»u pua&s opia WEHTFIKLD MANUR UTH'J<

Vardo*

r-ii. **_r* i*aui iiui. , nuli
šaukite
. ■ Ą.- ------------------

i

—
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Į CHICAGOJE
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

• • 
t

Pirmadienis, birž. 21 d., 
šv. Aloisas

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

--------...........................
“SAUSIEJI- SUSEKĖ DI- 

DELĮ DAIKTĄ.

Atrado, kad Harding yra 
vęs bravūrų dalininkas.

bu-

UŽDARYTAS KALĖJIMAN 
UŽ KREIVĄ PRISIEGĄ.

Sulaikė nubaudimą žmog 
žudžio.

Nesenai buvo vedama byla 
Phili|s> Snvagno, kurs 
kaltiuanins iiužndyim*

• ninko tie Rosn.
Prisiekusieji teisėjai 

laikas tarėsi, kas įsidnryti 
žmogžudžiu. K uoiiiŠkiau
bylos metu buvo prin»dytn, 
knd Snvagim tikrai nužudė dv 
Romi. Ir tame nebuvo jokios 
nliejoiH'S.

Iš -dvyliktis prisiekusiųjų 
teisėjų vienuolika -stovėjo už 
nubaudimą. Bet vienas prisie-, 
kusis teisėjas. Samiu*! Hades- 
man, priešinosi. Jis užsispyrė, 
kad žmogžudis Imtų paliuostio- 
tas.

Ir savo užsispyrime paliko 
ligi galo, kol Ivisėjas Scnnlnn 
nebuvo priverstas pris. teisė
jus paliuosuoti, kuomet jio 
nedavė sutartinos ištarmės.

Paliuosavus pris. teisėjus, 
tuojau* imta nagini llndes- 
man. Ir jis atrastas kaltas 
kreivoje prisiogoje. Nes pagal 
prirodytų fnktų jis turėjo su
tikti liendrai su kitais teisė
jais nuhansti žmogžudį. Te- 
ciaus jis užblokavo visą tlnrlui 
ir sugaišino Įnikti.

Teisėjas Scnnlnii lladesmn- 
ną nuliaudė kalėjimu šešiems 
mėnesiams.

laivo
mėsi-

svai

atsa- 
jis j

ilgas 
su

. Harding yra rapiiblikoną 
partijos kandidatas j šalies 
prezidentus. “Sausieji“, arba 
pmliihicijenistai, katriems ru
pi pilimi “apsaiisinti“ visą A- 
meriką, pas tą kandidatą kinu- 
h*, kaip jis at.-imšiis į 
gidų prnliiliiciją.

Bet kandidatas jiems 
kė įieaušŲiti burnų, nes
tokius klausinius neatsakysiąs.

Sujudo “sausieji“. Ir dnliar 
jie skelbia susekę, jog llar- 

Idintr dnr nesonni yra buv«*s 
i vieno bravnro dniimnkas,

\'e kodt-E sako, jis nenorįs 
I atsakyti į proliihicijonistų 
1 klausimus.

Tuo argumentu norima Ilnr- 
tlingiii pakenkti ateinančiojo 
kam|mnijojc.

Kaip kas nori, tegu sako. 
Bet “snusieji’’ dnrtaiojnsi.

I

BUS VARGO SU ANGLIMIS.

Margui atrodo ateinanti žiema.

NELEISTA ATNAUJINTI 
BYLĄ.

Teisėjas Šutant Ii neleido at
naujinti bylą Jatneš Vinci, 
kurs nesenai nubaustas 14-kni 
metų kalėjimai!.

James Vinci įveltas nužudy
me Enriglito. Jis su automo
biliu vežė žmogžudį, kurs nu
žudė Enrightą.
Kitų kelių įveltų ton žmogžu- 

dystėn byla prasidės birželio 
28 d.

ORLAIVININKŲ PARODA 
CHICAGOJE.

Pasakojama, jog ateinančių 
1921 metų vasarų Chicagoje 
įvyksianti pasaulinė orlaivi- 
ninkų pnrodn. Parudnn Imsią 
sutraukta mažiausia tūkstantis 
visokios rųAies lėktuvų.

Cliirago vis neturi reikalin
go ištekli ana anglių. Atveža
ma vis tik tam laikui. Kiek 
atvežama. t iek t nujaus ir su
vartojama.

Žmonėms negalima išanksto 
gauti anglių ateinančiai žie
mai. Kai-kurie sandeliai turi, 
liet ir reikalauja augštų kai
nų.
Žinovai pasakoja, kad jei no- 

pn*dtaisvs ant geležinkelių va
žinėjimas, ateinančią .žiemą 
čia žmonėms pritruks anglių. 
Nebus kuo apšildyti privatinių 
narną.

Ateina vasara Ir ji netruks 
praeiti. Gi anglių yris dar ne
bus reikalingo ištekliaus.

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

Tuo tarpu gvneralis proku 
rorns Paltner paskelta*, jog 
anglekasyklų kompanijos ne
turėtų imti daugiau, knip $2.79 
tonui, ar keliais centais dau
giau. Tuo tarpu kompanijos 
ima dviguliai ir dnr daugiau.

Vadinasi, prokuroro t ii* n- 
pie anglių kainą skelbimai ir 
kompanijoms grūmojimai yra 
ta1 jokios reikšmės.

Kaidp ilgai taip gąli būt.

PLĖŠIKAI ATĖMĖ $3,900.

PASKUBINS SUMIESTINTI 
CATVEKARIUS.

Kuomet Stato Publie l'tili- 
ties komisija rengiasi padidin
ti mokestį už važinėjimą gnt- 
veluiriais, miestu valdytai iuri 
s|M*riati darbuotiem suiniestinli 
gntvekariils.

Vienas vyras ir moteriškė 
iš vithimiesėio bankus nešė 
$3.900 j l'iiited Cigar Stovės 
(’omp. ofisą apmokėti darbi
ninkus.

Ties Italą ir taiflin gnt. juo
du sulaikė automobiliu važiuo
jantieji keturi plėšikai. Atė
mė pinigus ir nuynžiavo.

PAK1*O1CTV B1.ANKAS
PILDOME

DYKAI.

Btdtfc (>4uulbtl<«i Ihm-ou, Ine. 
SĮ So. Beartam St. Ctihacii. 

IU«dn Jin

a

LENGVAI NUBAUSTAS 
DETEKTIVAS.

________ 1
Civilės tarnybos komisija 

lengvai nuliaudė delektivą Pa
vis, kurs kitiiomct leido jm. 
bėgti žinomam žmogžudžiui 
Gene Gcary. Nutaustas jis 
penkiolika dienų tarnauti Ik* 
algos.

Visi stebisi tokia Imusme.

PERBRANGŲS VALGIAI.

Iš CHICAGOS LICTUVIU 
KOLONIJŲ

Iš TOWN OF LAKE

Eidn-

DHAUGAS______________

kėjn 50 dol., antroji 25 dol 
P-lė Bonai t ė 5 <lo|. ir A. Bro
lis .3 dol. suaukotų. Nors kp. 
susirinkimai buvn nosknitlin- 
gi, ta t Lak Bąj. iždus auga. 
Dar iš šalies n. *1- Gricių* pri
davė 5 <li»l.

1'nigi matome, knd artinasi 
4as laikas, ka<iu. ariu duos- 
nin žmonių aukoms, musų ims 
laivini susilpuks prieglaudos. 
Vuri turėtume imti psryidį 
nuo tų žmonių, kurie senai 
jnu rupinam našlaičių likimu, 
jų * naudai aukodami dnlj sa
vo sunnus uždarbio. Kodelgi 
ui'turėtų viRieni'- tas rūpėti!

Visiems aukotojams ir go- 
radarinius, varde našlaičių, tai 
buvn širtHngas ačiū.

S. Jucevičius.

Pirmadienis, birželi? 21 1920

“Pirko 
Brmn”. 
Užšalęs 
gįsloso

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
SESERŲ VENUOLYNUI.

Ačiū tnipgi ir plačiajai Chi- 
ongos ta*i apiolinkiu lietuviu 
katalikų visuomenei, kuri 
savo nUkomis pndftugitio IjiI* 
Kąj. inejgns.

A. Nausėda, 
Ijih. Sąj. CenLo

PRANEŠIMAS.

pirm.
Musų kolonijoje dabar jau

ties knip Lietuvoje. Visur Inu 
guos<* matosi trispalvė Lietu
vos vėlinvn. Nors oras nema
loniai kvepia gyvulių skerdy
klomis ir namui apnikę, tat 
nudžiungi pažvelgęs j tuos 
nnniiis, nes matai, ka<l juose 
gyvena broliai iietuvini, tikri 
tėvynainiai. Džiaugsmas ima, 
kadri eidamas gatve matai žen
klus su parašu: “Pirko Lietu- 
vo Paskolos Boną.”
mas gatve lietuvis, kuriam 
galva apsukta socijaltatų “že
miškojo rojo’’ pažadais, pa
matęs lango ženklą 
Liet T 'įtavčs Pflckolo* 
sustoja ir užsimąstė, 
lietuviškas kraujas jo
pradisla virti. Atsimena esąs 
lietuviu ir kuogreiciausia ei
na stotiu ir jis nuperka tarną. 
Parnešęs namo ženklą, paka
bi nn lange ir lengviną atsi
dusta, tardamas: “Daliar man 
yra daug lengviau, nes jau
čiuos .atlikęs piliečio parai-

Broliai ir sesutės, lietuviai! 
Katrie dnr neatlikote Lietu
vos piliečio jmreigų, paėisten- 
gkite atlikti—nusipirkti ta ta 
P. tarną. Tada gnlėsite daug 
lengviau atsidusti.

Pirkite I 
tuojau, 
tnunpas.
nelaukite rytojaus, 
mes, tovvimfloikieeiai. 
daug esame išpirką, tat savo 
kvotos dnr neišlvgiiiom, Dnr 
trūksta mums 50 tūkstančių 
dol. Dnliar gerinusia proga 
pirkti, nes luiną gauna tuojau, 
kas visus pinigus įnitika.

Dnr kartą paraginu. Pasi- 
rislykimo, kad mes, tovnoflei- 
kieeiai. esame šimtą nnošiin- 

iietuvai.

Siame pavasaryje aukojo: 
Iš Nekalto Phisidėjinm Pane
lės švenčiausios jutrap. Chi

cagoje:
Lab. Draugijos kuopa $100.00 
šv. Kazimiero Gvardija 10.00 
Saldž. širdies Dr-ja. .. 19.00

J. I *• 
nes

Pirkite

I*, tarnų 
laikas 

šiandie. 
Ypatingai 

nors

vin
J. P. P.

IŠ T0WN OF LAKE.

Birželio 16 ii. Davis Stpiare 
imrko svetainėje Liet. Vy
čių 13 kuopn turėjo susirin
kimą, Pirmiausia gerokai ap
kalbėta rmgininns piknikus^ 
kuris įvyks birželio 20 <L» Na- 
tionnl Grove, Riverside, 111.

Išrinkta trukusieji darbini
nkai. Paskui pirmininkus, 
Al. Panavas, užsiminė npie 
mus KuojHis moksleivius ir 
moksleives, kurių nemažas bū
relis lanko nugštesnes ir kitas 
mokyklas, kurie neužilgo jas 
užbaigs.

Nutarta tų moksleivių jmi- 
veikalus, su biografija, imlėti 
laikraštin. Darbas pavestas 
kuopos korespondentui. Pn- 
luiigoje atsilankė klierikas 
Juozas Skrypko ir pasakė 
vyčiams prnknlta'dę.

Su tuo ir susirinkimas už
darytas.

Korespondentas.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Labd. Sąjungos 4 kp. 
darbuotė-.

Negaliu praleisti nepastebė
jęs asmenų, kurie uoliai dnr- 
buojasi mus kolonijos Labda
ry lies kuopoje. Nebūva susi
rinkimo, kad neatsirastų ge
raširdžių žmonių su stambi o-

T. t* 1 •litu* iiurMciiAiy pilv
glaudai. «

Praeitas knojms susi rinki- 
ir-gi nebuvo tuščias. 
Jozefą Lukošaitė ir

Miesto prieplaukoje (Muni- 
cipal pier) susekta, kad vul- mns 
gini |M>rbrnngiai |sirdnvinėja- P-lės 
mi. Aldennniiai nusprendė Bartairn Pl<*čaitė įsirašė gar- 
(mitaiy Ii tardymus. 1

Viso.......... $129.00
Iš šv. Kryžiaus parapijos: 

Ona Pratašienė ...: $400.00. 
Laiko šv. Kazimiero Akade

mijos Rėmėju Seimo su
aukojo:

\*eronika Galnaitė .... $10.00 
Natalija Sukaitė ...?.. 5.00 
B. Abromaitė .................. 5.00
S. Bart kaitė..................... f 5.00
Ona Gaidaitė .................. 5.00
Elena Gricaitė .............. 5.00
Ona Statkienė.......... ;... 5.00
J. Šimkienė.........................5.00
O. Prasčevičienė................ 5.00
P. Prundreviėienė.......... 5.00
A. Kairaiti* .........................4.(X)
V. Nausiedienė ............... 2.00
M. Bnjorunaitė ............... 2.00
Sekleckienė . ..................... 2.00

Overlingaftė ..............  2.00
Vnlnnėinnaitė ........... 2.00
Sirunienė ..................  2.00

i

A.
M.
M. 
V. Lukošienė ........
M. Gurinsknitė ... 
M. Petroši<*nė........
Bartairn Tarnaitė . 
P. Susnieiiė.............

Knsitmienė........
Aleknavičienė .
Nailsie<Ii,»nė ... 
Ramonienė........
Sedienė ............
Aleksienė ........
Klimieiiė ........

Armonienė.........
Butkienė ..........

Šaulienė .............
Daukaitė.............
Petraiti<*nė........
Giliem* ..............

K.
O.
A.
P.
E.
N.
K.
P.
V.
E.
U.’
Z.
O.
M. Laurinaitienė ........... l.(M>
Seimui prisiuntė iš Philn- 
delphijns P. J. Poškienė 10.00

P. Kuisis ....................... 10.00
Keturioliktas skvr. A. R. 

•’? ifi0 •* Kfgltik«*-j««*> •• *—n » —.u
•••••• *••• •••••••••• 50*00

Viso .....................$659
l'ž mikna Švento Kazimiero 

Seserys taria viešai ir širdin
gai ariu ir maldaujn visiems 
geradariams šimteriopo atly
ginimo nuo Auginusiojo.

PADĖKA

Viw»m- nuki) rinkėjom* tai 
rinkėjum* šv. Kazimiero kil
pinėse kilpų puošimo dienoje 
ir tiems, kurie kuomi nors 
prisidėjo prie to prakilnaus 
durta, vardu latb. Sąjungos, 
reiškiu širdingą {Mulėkų.

.Viii Av. Kadndcrc Sese 
rim.* už imdirhimą veltui 25. 
taNI ženklelių ir kitus darbus 
taip-gi |>-lei J. Steponknitei, 

i kurį nupirko tiems žrnlde- 
_________ .______ lianų medžiagą ir visas ištai- 

bčs narių eilėn. Pirmoji įmo- j das jKuiukojo Lab. Sąj.

I ’yintt. jog pinčiai bntą parnr- 
I sinti.

Balandžio mėn. 7,383 taniai 
($369,200) buvo išsiųsti, pa
darant išviso 1,077378 tarnu/ 
ivairiu* leidimu: $53.^98.900 
vertės <]al>nr išsiųsta es-kari- 
iiinknms. Tą patį mėnesį 3,- 
960 kareiviams buvo išmokėta 
fpO.OO prriuija. jie negavo tą 
premiją, kuomet buvo paltu > 
suoti. Išvir>o premijoms išmo
kėta $98,640,120. (1,644,002
kareiviams). $2.859,111.40 
152,662 kareivių kelionės 
laidų buvo išinukėta.

Amerikos lx*gijon<> T"«'n <»f 
Ijikc No. 322 sii'trihkimiis 
bus utarninke, birželio 22 <11, 

■S vai. vakare * Corii< 11 l’arlb 
Auditorium. 51 ir \\’o< I gat
vių.

Visi tarnybos vyrai kvie
čiami.

dol 
iš

Eugent Schoack.
Karininkas.!

KAREIVIŲ BONŲ REI
KALE.

V"

DEŠIMTS MILIJONŲ AME
RIKIEČIŲ YRA NARIAI 
AMERIKOS RAUDONO 

JO KRYŽIAUS.

Tinnjinimo Rand. , Kryžiui 
ištikimumą kasmetine dolieri- 
m* mokestini.

Organizacijos pereigos ap
ima tęsimą darbo naudai A- 
nTbrikos passnlinčo karės ve
teranų, ypatingai apnegalėdin- 
tų; išplėtojimą tvirtesnio na- 
cijonalio priešinimo ligų per 
sveikatos centrus: (Mulidint li- 
gų prižiūrėjimą ir didint Rau
donojo Kryžiaus kooperaciją 
su oficijaŲŠkoniie* sveikatos n- 
genturomis; tolinus tęst pa- 
štdpos darlią tarp karės nu
vargintų ir ligų užkrėstų žmo
nių užjurėso.

I -ortor SuV
jų paskolos tanių buvo Pašto 
Departamento sugražini Va 
sliiių^onan dol neteisingi; ad
resų. sulig pranešimo, išiuo- 
toriJ. pulkininko Malti em* C. 
Smith, viršininko Karta De
partamento Tarnystės Ir in- 
fornincijusBiuro.Tie. kurie ag- 
šiol negavę Ivoną, neatidėliaę, 
rašykite j Zono Finance 6f- 
ficcr, V’asliington, D. C.. de
kite vardą, armijos numeti, 
organizaciją ir adresą.

Taip-pat randasi 7,059 jii- 
I mosavimo eertifikatų, tie iš
gali būt sugrąžinti savin; 
kains, nes jie buvo prisių
šiam ofisui Im? adreso, ari i 
buvo išsiųsti ir vėla sugrąžo 
ti. Surašąs tų paliuosavint 
eertifikatų, sulig valstijų, ta 
vo pristnt.vtas kožnam seni 
toriui ir kongresmenui su pra

J

Washington. — Drauge su 
pranešimu, jog Ketvirtas Rau- 

rimnins bus nuo armislicijos 
dienos, lajikričio 11 d., iki Pa
dėkos dienai, lapkričio 25 d.. 
Dr. Livingston Farrnnd, pir
mininkas Centralio Komiteto, 
šiandien pranešė, knijsi pasek- 

įme* narių patikrinimo pen*i- 
; tą rudeifį, Amerikos Raudo- 
i imsis Kryžius dabar turi de
šimts t n i] i jonų narių ir ta skai
tlinė vis didinasi. Skaitlinė 
vra dvidešimts svk didesnė ne- 

[ gu buvo prieš karę, ir neapima 
j keturioliką milijonų vaikų, ku
rie yra nariais Jaunesnio Rau
donojo Kryžiaus (Junior Reti 
Cross).

PiL*,kirinnt <latą metinio na
rių j rašymo, Dr. Farrnnd pra-

I neši* Raudonojo Kryžiaus 
nuosprendį pmiaryti metines 
sukaktuves ] 
nčs karės, kaipo ta'ką dėl at-

=— 1 • ■—.............. ......................—

riaiAi IK OKRAI.
I'4rtuoJ»m u m»«nom namui, lo

tu*. Unnu ir viaoklu* blrnlua. Pu 
inu» cnlima *nuti riaukiu paalrtakl- 
my. *

AtaiAauklU pa*:
A. GRIGAS A CO.

XI14 R. nnlslta! -U. Chfcago. IIL

ar t.
: DR. GHARLES SEGAL

I’crkvlč *«vo otlM po anm.

4729 S. Ashland Avenue
SpccUliMai dbovų, motenj Ir vjr- 
n> ūmi-

Valandoa nuo 10 Iki 1S Hlryto: nuo 
t iltį B po platu: nuo ? iki 1:10 
vakaro. NedMIotnl* 10 iki 1. \

* ’ Telefoną* Dreael 2*80

n---------------------------------------------------------- 1

I
■■
■■■■■. i 

pabaigos pasauli- ■ 
ai iki lnikn ilc) nt-

V. W.RUTKAUSKAS ■nADVOKATAS
OflMU DldmkatjJ:

29 South La Šalie Street
Kambarį* 1X4

TeL Oenttpl UM

t
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Vakarais, 812 W. 33
TeL T*M» 4**1

Šv. Mykolo Parapijos Mokyklos t i • 
........ A ---L.

t s

Utarninke, Birželio-June 22, 1920 m.
1644 Wabansia Avė.šv. Mykolo Parap. Sv

*

=

Vakaras bOs su įv irių programų, lodei visi Norsaidiškai kviečiami atsilan- -
kyli j tą vakarą. Bus iao pamatyti, paklausyti ir pasigėrėti vaikų perstatymais. =
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ė
iukJĮu* Ženkliu draugystėms, taisome laikrodžiui ir 
aliŠį^ inatrumcntM atsakanSai

Sįpponas P. Kazlanski
HLAND AVK, CHIOAGO, ILL.

Telefonai: D ROVER 7309
4632 So.

A*. ADOMAS A. KAK&LAUKKA8, fiEKAltClAI RAŠAU.
AB labai nirgao per 1 taetua. nualabasjpi pUvalii birro. Diapep- 

alja. aevlrtnlmaa pilvelio. nuaUbnėjltnaa. Krnujo. lakatu- Narvu Ir 
•taln** rprkų auatojlrnaa vtao kūno, Ir buvau nuirtoj** vtlUaa, kad 
bacyranaiu. VUntr leBkoJau •» pa«*lboe. tM*lg*U*Jaa rUoj* Ameri
koj Ir ui rūbeliu, bet niekur oecarau «avo eveikatal pagelta*.

Bet kada pareikalavau HaJutaraa valai u. inttarlo. Kraujo ralfto- 
Jo. Nerralena. lakatu a B.uiaatlaiao cyduoUa, tai po euvartoJUnal 
nilDvtoa gyduolės pradėjo mano pilvai atMmut. atlprttl, perai dirbt. 
Krauju UeivalK Nervai ėmė atlprlal dirbu JakataJ atsigavo. Beu- 
luatlrmu* pranyko, diegliai n*bebadė p<i krutina. Viduriu r*llmu 
IBayko po uBmuMmtil ri*y Ilgu- Bėglu 1 mėnesiu IBgordevau kas ap
valu po bulei; Salutaraa. Hitleris, Ir po I tūta. savo pavalkais pa
mačiau toki skirtumu kaip tarp dloooa Ir nakties Dabar Jaučiuos 
smagiai ir oeu linkiniu ir 1000 arklų dėkojo Halutaru mytlatų ge- 
radėjul Ir tinklu viaeimi aavo draugam* kralpuaa pria SaJutaraa:

SALUTARAS, 
(miūMlCAL rjOvrrrmoN J. Brukai*, Pror.

170? Ko. Ilaletrrl Si.. Trl.-plnaif Canal «417. dikago, 111.

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 

, PardtoĄme už žemiausią kainą, kur kitur taip negamt 
Mniinrlių |kižkam> d rokuoti ir nflao darbams yra naujau- 
aioa madaC Užlaikom visokiu* laikrodžiui, žiedu, iiiubi- 
Diu* ir deimantiniu*; gramafonu lietu vilkai* rekordai* ir 
koncertini* geriauių, armoniką rurižką ir pruaišką iždir- 
beariu BAlaiku. eitam ir enuiką, kokią tik rėkia. Dir-
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