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30,000 Lenkų Paimta 
Nelaisvėn 

AFGANAI KONCENTRUO
JAMI PRIEŠ INDIJA. 

BAISUS PIKTADARIŲ 
DARBAS. 

Yra Pavojaus Variavai; Lenkai 
įimti Baimes Api 

Taip pranešama iš Maskvos. į Pririšo safro auką prie gėle 
žinkelio bėo-in 

Londonas, birž. 21. — Iš! ' "_ 
Maskvos kibirkštiniu telegrafu, Exoelsior Springs, Mo., b i r i 
pranešama, jog afganų ka- 13. _ George Undenvood iš 
riuomenė koncentruojama &H| Carrolton, Mo., dviejų piikta-
dijos-Afganistano parubežiais, d a r i n b u v o p r i v e r s t a s i n o i t i 

su tikslu užatakuoti anglus a n u automobiliui!. Jis buvo 

LENKAI NETEKO 30,000 
KAREIVIŲ. 

/ 
Gali jie netekti ir Varšavos. 

A v 

Berlynas, b i r i 21. — Did
žiai baimingų žinių apturima 
apie militarinę padėti iš bol
ševikų — lenkų fronto. 

Iš Silezijos miesto Breslau 
pranešama, kad lenkai karėje 
su bolšerikais labai nukentėję, 
kad žymi dalis lenkų kariuo
menės, matyt, turės pasiduoti 
bolšeyikams. 

30,000 papuolė nelaisvėn. 
Lenkai, 'anot žinių, nepap

rastai daug nukentėjo. Bolše
v i k a i sunaikino du^enkų raita-
\rijos pulku ir 30,000 lenkų ka-
/reivių paėmė nelaisvėn. Be to, 
(bolševikams tekę dar 165 ar-
jmotos. 
J Pranešama, jog kas momen
tą* y i* laukiamas .Minsko puo
limas. 

\risą karės frontą nuo Dvin-
sko ligi Podolsko bolševikai 
laužo. Sakoma, jog pačiai Var
sa vai grūmoja pavojus. 

Lenkai kelia maištas. 
Pasak gautų žinių, generolo 

Hallerio karuomenė Čenstaka-
voje pakėlė maištus ir išvaikė 
savo 6ficierus. 

Kijevo šone lenku Raruame-
nė atsimetė į senąsias pozici
jas, kurias turėjo užėmę balan-

. džio 20 d. Tenai dabar, kaip 
sakoma, trečiasis ir septintasis 
lenkų korpusu apsuptu bolše
vikų ir, turbut.turės pasiduoti. 

Pabėgėliai iš Kijevo atvy
kę Lvovan (Lembergan). Jie 
pasakoja, jog lenkų karuome-
nei trūksta maisto ir amunici
jos. Kareiviai skaitlingai de-
zertuoja. 

Lenkai apleisią Varsavą. 

Visoj Lenkijoj pakilusios 
kalbos, kad, turbūt, lenki} vy-
riusybė jau kraustanti visus 
savo valdiškus dokumentus iš 
Varšavos Paznaniun. 

Gal tos kalbos perdaug ir 
perdėtos. Visgi jos turi savo 
pamatus. Turi but kas-nors 
nepaprasto Lenkijoje. 

l^enkijos pasiuntinys Berly
ne tvirtina neturįs jokių apie 
tą baiminga padėt} oficijalių 
žirny. Jis sako, kad tos žinios 
veikiausia bus pramanytos. / 

Nesama pavojaus Varšavai. 

New York, birž. 21. — čia 
lenkų, oficijalis informacijų 
biuras tas iš Berlyno trukš-
mingas žinias paskaito prama
nytomis. 

Biuras gavęs depešų iš Var
šavos, jog lenkų frontas yra 
stiprus ir tas frontas yra už 
350 ar 400 mylių atokume. 

Taigi Varšavai negali but 
jokio pavojaus. 

Bet biuras neužgina žinių 
apie lenkų pralaimėjimus. 

Lenkai bėga Vokietijon. 

Berlynas, birž. 21. — Smar
kus bolševikų veikimas prieš 
Lenkiją padaro daug baimė;} 
lenkams gyventojams, šitie 
kasdien unitais bėga Į Vokie
tijos teritorijas. 

Daugelis lenkų rūpinasi gau 
ti pasportus ir iškeliauti į 
Suv. Valstijas. 

Nerimauja lenkai del bolše
vikų veikimo. Jie sako, kad 
bolševikai gali, jei tik nori, 
užpulti visą Lenkiją ir pakel
ti visur terorą. Nes Lenkija 
neturi tvarkingos kariuome
nės. 

Indijoje. 
Kusi jos bolševikų vadai jau 

ilgas laikas skelbią grūmoji
mus Britanijos Indi jai per Af

ganistaną. Afganistane, sako
ma, Maskvos l)olševikai t ui} 
stiprios kariuomenės.kuriai va 
dovauja žinomas gen. Kuro-
patkinas. 

DĖDĖ ŠAMAS TURI MIL
ŽINIŠKAS IŠLAIDAS. 

Per nepilnus metus išleista 
«9n 775 S S «*v« 

Washington, birž. 20. — Pi-
nigyiio departamentas paskel
bė, jog laikotarpiu nuo liepos 
1 d., 1919 m., ligi gegužės 31 
d., 1920 m., t.y. per 11 mėne
sių, šalies vyriausybė turėjo 

KRIKŠČIONYS APLEDDŽIA 
TURKIJA 

S. V. karės laivai Juodose 
jūrėse. -

Konstantinopolis, birž. 21.-
Aplink Ismido užlają, už 50 
mylių nuo šito miesto, pasitai
ko vis smarkesni susirėmimai 
turkų nacijonalistų su anglais. 

Pačiam mieste Ismide ir 
anglų užimtose vietose yra 
daug krfršči? rių. Imtasi prie
monių prašalinti iš, ten visas 
krikščionis. Nes kas valanda 
gali pakilti žiaurus mūšiai. 

Šeši Suv. Valstijų karės lai
vai šiandie pildo tarnybą Juo
dose ir Tarpžemių jūrėse. 
Trys kiti karės laivai aplei
do Konstantinopoli. Išplaukė 
į Nev Yorką. 

išvežtas iš miesto už kokio 
pusmylio ir pri rištas prie ge-'$20,775,535,S5S išlaidų 
ležinkelio bėgių. Už pusvalan- Daugiausia 
džio geležinkeliu pravažiavo 
YVabasb traukinis. Nelaimin
gajam nnkirsia viena ranka 
ir viena koja. 

Sulig baisiai sužeisto Un-
denvopd© pasakojimo, jis bu
vo buvęs Kansas City ir iš 
ten keliaudamas sustojęs čio
nai. Geležinkelio stotyje jis 
buvo laukęs traukinio Wa-
bash, važiuojančio į Carrol-
ton. Tuo me'tu prisiartinusiuLį ] ; : ; k „ ; i r ; i ; ; J 

prie jo du vyru ir su revolve-14.-03 - j - 0(59 / 
riais privertusiu ji ineiti au
tomobili un. 

Nauja Lietuvos Mini 
sterija 

KAUNAS, 20 BIRŽELIO. 

Nauji Lietuvos ministeriai: 

. ckas; finansų — Galvanaus-
i kas; teisingumo Karoblis; žy
dų reikalų — Soloveičikas; pirmininkas d-ras K. Grinius, 

o,.. ... j gudu — Semaška: Stulginskas Skipitis:! • -, . eina prezidento pareigas. vidaus reikalų 
išlaidų turėta j užsieninių J . Puricka*: kraš-; ( J a i s r a s K&m^ & u d e g - r 

praeitą rugsėjį, nes $M75,- to apsaugos Žukas; agrikultu-1 namų; dar tebedega.-
!)3<,<31. -. r o s Aleksa; švietimo—Bizau-į Roman. 

Vienai federalei geležinke- Į —~^ ' 
lių kontrolei išleista be tru-j 
pūčio milijardas dolierių. 

Arti 15 milijardų dolierių1 

išleista viešųjų paskolų reika
lais. 

Baltųjų Rūmų išlaidos sie
kia $(1702,830. 

Gi karės laivyno reikalams 
suvartota 

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

Undervroodą atrado sužeistą 
netolies nuo kelio gyvenantis 
farraerys. Paėmęs ji 3 savo 
namus ir pranešęs valdžiai. 

MĖGINS SUDARYTI VO
KIEČIŲ KABINETĄ. 

Trečioji S. L. R. K. A. Seimo 
Diena 

Berlynas, birž. 19. — Paga
liau* Vokietijos Bktnisterių ka
binetą suorganizuoti apsiėmė 
Konstantin Fabrenbacb, vo
kiečių steigiamojo seimo pir
mininkas 

ATŠAUKIAMAS "AMBA
SADORIUS." 

DANAI SU BOLŠEVIKAIS 
SANTARVĖJE; 

Copenhagen. birž. 21. — Da
nija su Rusijos bolševikais įs
tojo sutartim Sulig tos abieji 
bendrai suorganizuos interna-
cijonalį apskaitymų biurą (cle-
aring bouse). Tam tikslui ski
riamas laikinas kapitalas 2 
milijonu kronerų. 

K % « » * t « * %«'&••»*«« &$•%%•&$•&£* 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

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

BOLŠEVIKŲ PROPAGANDA 
KINIJOJE. 

SAKOMA, EGIPTAS BU i 
ŠIAS LIUOSAS. 

Zaglonl. tariasi su kolionijų 
ministeriu. 

Londonas, b i r i 21. — Egip
to nacijonalistų atstovas Za-
gloul iš čia mušė telegramą 
saviesiems į Cairo, Egipte. 
Pareiškė, jog jis vedąs kon
ferencijas su kolionijų minis
teriu Milner. Iš pasikalbėji
mų pasirodo, jog Anglija su
tinka duoti laisvę Egiptui. 
Zagloul darbuojąsis už ncpri-
klausomvbe. Anot telegramos. 

8 CENTAI Už VAŽINĖJI
MĄ 6ATVEKARIAIS. 

Illinois State Public Utilities 
komisija paskelbė, kad su lie
pos 1 d., š. m., gatvekarių kom 
panja Chicagoje autorizuoja 
ma imti nuo žmonių 8 centu*, 
vietoje 6 centų, už važinėjimą 
gatvt kariais. 

Komisija pareiškė, jog ta 
mokestis nėra galutina. Žiu-

'ri.it kompanijos finansinio pa-
jdėjiiii): mokestis galės but at 

AmOy, Kinija, birž. 21. — 
Sukien provincijoje sutinkant 
provincijos gubernatoriui, 
praplėsta gyventojų tarpe bol 
ševikinė propaganda. Visur 
panaikinamos privatinės nuo
savybės ir moterystės s'anti-
kiai. Bolševikai mokina žmo
nes gyventi taip, kaip gyvena 
keturkojai sutvėrimai. 

OFICIJALIS ŽODIS APIE 
BOLŠEVIKŲ SUOKALBIA 

vTMA. 

Patvirtinamos žinios apie jų 
veikimą prieš Angliją 

VAKAR BUVO PREMJERŲ 
KONFERENCIJA. 

Egiptui busianti 
nepri k ia usomybė. 

pripažinta ' Imainvta. 
Be to, mokestis 

sumažinta ligi 7 centų ir tuo 
BIRŽELIO 21. 1920. 

Londonas, birž. 21. — Va
kar ir užvakar Anglijos mies
te Rythe turėjo konferenciją 
prancūzų ir anglų premjeru. 

Šiandie abudu „iškeliauja a-
belnon konferencijon į Bolog-
ne, Prancūzijoje. Šitoj konfe
rencijoj bus atstovai dar Ita
lijos, Japonijos, Belgijos ir 

gaiė< but Graikijos. 
Vietas laikraščiai pareiškia 

jog konferencija surišta sn 

Ta kariuomenė jau esanti pa
ruošta 

Po tų visų konferencijų Ma
skvoje Įkurta lavinimosi mo
kykla turkų nacijonalistų a-

1 centams. Iš tos mokyklos jau-
naTurkių būriai bus pasiunčia
mi propagandą skleisti Persi-
jon, Afganistanan, Indijon, 
Kgiptan, Georgijon. Bulgari
jon ir kitur. 

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

Norima suimti iš visų Šonų. 
Sudaryti pienai Anglijos 

reikalu? ant kart suimti iš vi-

(Pabaiga bus sekančiame nnm.) 

RIAUŠĖS; DU ŽMOGŲ 

1 • v iis\ 

m r/., ^.M. va-

siiindic 
Chicago ir 

lietus; 
vis vrtnis nr.is. 

Vak.ar {omptrr.tr. 
*'i0 1.: žemiausi.! — 

Saulė tekn 5:14; 
Mėnulis leidžiasi 

mėt. jei miestas atsisakytų 
_ j imti prigulinčio jai nuo kom- įu^ku naoijonalistų veikimu 

' Talkininkai jsitikina. jog 
t- spėkomis nebus galima palenk

ti turkų. 

iH"H'mioscia'. -- • 11-
M painios oa'u's p"l'!<> 

ntoj apsir.inuKf; Kadargi miesto vai 
mano atsilak1 

,yt»a 
., ..ugsnnus^ -•• ."• :-''" »»riklau-
;,į 1,-iir.ŝ ia;. :soimi jai privilegijų. 8 ceriai 
lri.lžiasi P.2S'. pasiliks ilgesniam laikotarpiui. 
11:59. o gal ir visados. 

PIRKITE KARfiS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.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 liendronns 
jėgomis visus mabometanus 
gyventojus sukurstyti ir su
kelti prieš Angliją. 

Patvirtinamos žinios apie 
konferencijas turkų su rusų įą 5 ^ fcajp p u kokiomis žny-
bolševikais ir Vokiečių sparta- j pįpmis. taip kad Anglija neži-
kais Maskvoje ir Muniche.\ į mXų m\ km- pulties, nei ką 

totmiche su bolševikais ir]pradėti ir netektų galvos, ty. 
sjmrtakais konferavo Enver į greitu laiku neįstengtų orien-
paša, Djomal paša ir Talaat tuoties. 
paša. Taigi vienu kartu bolševikų 

Maskvoje gi SIK Leninu ir, ir turkų nacijonalistų veikimas 
kitais turėjo konferencijas ir mahometanų sukilimai turi 
mabometanų (musulmanų) at-|l>rasidėti visose Anglijos do-P0 7 1 ' 

Paronluotojai, matyt, buvo 
vedami radikalų propagandis-

J tuos žygius bolševikai su *"• S^8 ^ i ; P e * * i * > 9* 
turkais intraukia ir bulgarus. vo uolumo K\ Prairie ave 
Nes ir bulgarai jaučiasi labai 
nuskriausti talkininkų. Gi pa-

Sulig padan-tų pienų, pir- čioje Bulgarijoje yra tinka
miausia turi but sukurstyta ir ma vieta visokioms intrigoms, 
sukelta prieš Angliją Persija; Sulig žinių, Egipte jau pra-
ir paskui Indija. sideda kai-kurių žmonių gimi-

Sukilusiems musulmanams įnių nerimavimai ir sukilimai. 
Leninas pagclbon duosiąs 150,-1 Gi Kaukaze bolševikai pa-
000 kariuomenės, kuriai va- baigę reikalingą organizavi-

Trumpai po S ryte p. Sutkus atidarė posėdi. Pirmutinis 
sumanymas buvo pirkti ukę Amerikoje arba Lietuvoje. Ta? ] 
atidėta iki busiančiam Seimui. Daug ginėų kyla del reikala
vimo mokėti pašalpą už pirmą ligos savaitę. Diduma bal
sų nusprendė palikti po senovei. Anglekasių prašymas pada
ryti jiems privilegiją pašalpų mokesčiuos nepripažintas. 

Sumanymai: Įvesti 3000 dolierių apsaugą po mirties, 21 
dol.' pašalpos savaitėje pavesta valdybai sustatyti galutiną 
smulkų projektą ir duoti perbalsuoti kuopoms. Taippat kuo
poms pavesta nubalsuoti Įvedimą skyriaus gražinančio premi
ją po 20 metų i mokėjimo. įnešimas seniems nariams išbuvu
siems Susivienijime nemažiau 10 metų leisti įstoti į augštesni 
skyrių su sąlyga, kad mokėtų 50 metinę premiją, tapo 
nubalsuotas taip. kad paskui prie skaitymo protokolo dar 
kilo truputj ginčų. Kadangi protokolas tapo priimtas, tai 
tik iš protokolo paaiškės to balsavimo pasekmė. 

Motorų ligą po kūdikio skaityti lygiai su kitomis ligomisC 
Padidinta algos: pirmininkui bus $300 vietoje $200 rnê  

tams; vice-pirmininkui ir kitiems algų negaunantiems val
dybos nariams grąžinti keliones lėšas ir už sugaišintą dieną 
septynis dol. sekretoriui $200 mėnesiui vietoje $150; iždininkui 
$9W metams, vietoje $090; globėjams po $100 dovanų metams, 
išlaidos ir dienpinigiai. 

Valdybon išrinkti: prezidentas Vasiliauskas, 42 balsais, 
vice-primininkas A. Sutkus 33 balsais; sekretorius J. Tuma-
sonis 43 balsais; iždin. J. Stulgaitis aklamacija ty. vienbal
siai. Jždo globėjai: Mačiulaitis. iš Brooklyn'o ir A. Kreys iš 
Pittston. Pa. Dvasios vadovas kun. Petkus. Jau buvo po 1:00, 
kada sesija tapo uždaryta sutarus ją atnaujinti 2:30 po pie
tų. 

Prieš uždarysiant kun. A. Skrypko išdavė raportą iš 
įgaliotinių atsilankymo pas Chicagos Arkivyskupą. Jis pasi
rodė labai palankus lietuviams, suteikė palaiminimą Seimui. 
Seimas raportą priėmė delnų plojimu. 

• 

^ 

mėje vienas jurininkas ir ki
tas baltas žmogus nužudyta. 
Policmonas Owens ir kitas 
juodukas sužeistu. 

Tuojaus tan kvartalan su
traukta daugybė policijos. Pa-

1 
Svk n radini i o, 

kare juodų žmonių apgyvęn-; W j-o t a n^\ų riaušių. Nes 
tose apylinkėje buvo suraig- i m i < į s t e H g i v e l a i virintieji ju
tas parodavimas. Parodavimą 
surengė " S t a r Order of Et-
hiopia and tbe Etihiopian Mi-
ssionary to Abyssinia." Tai 
tikslas }>araginti juodukus 
grvžti iš Amerikos Abissini-

rininkai ėmė organizuoties su 
tikslu užpulti juoduosius. 

Tečiaus viskas greitai pat
varkyta ir policija pradėjo 
ieškoti riaušininkų ir žmog
žudžių ir juos areštuoti. 

stovai iš: Indijos, Egipto,įminijose. kolionijose ir posesi-
Afganistano. Persijos, Azer-
lieidjano ir Georgia. Buvo w 
turkų nacijonalistų vadų. 

I 
Žadama' 150.000 kariuomenės. 

lovauja gen. Kuropatkinas. įmąsi. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigu ver-

ir 9 g a t v ^ sukure ugn. ir L. m a i n a n t ^ ^ $25m fe 

ėmė deginti Suv. Valstijų vė- ; ž e l i o 1 9 d bQV0 ^ - ^ raliR M e r . 
" a v 9 . chanfs Loan & Trust Co.: 

Policmonas Owens, juo<lu- \m ,.. .. ^ A - , , / 
I « i- t ix- H *_ Anglijos sterlingi svanu $.>.97U 
kas, ir kiti baltieji žmonės. Į L i e t ū v o s m a u k s i n u 2M 

tarp kurių buvo ir jurininkų,; v-okie(i jos 1 0 0 mį0ą 2.64 
puolėsi pneš parodavimo ve- Lenkijos 100 markių 67 dėjus. šitie buvo apsiginkla
vę. 

Prancūzijos ui 1 dolierj 12 fr. 57 
Šveicarijos už 1 dolierj 5 f r. 49 

i 

: 

i 

Prasidėjo šaudymai. Pasek- j Italijos už 1 dol. 16 I. 55 

— ^ M — 
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Pirmadienis, birželis 21 1920 

• HJgTtVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

C 

L 

• a Įr"**""* Išskyras nedėldieaias. 
PRENUMERATOS KAUTA: 

cmcAcoj m UŽSIENYJE: 
Meiams .' . . . . . . . . . v $«.00 
Pašei Meto , »r...>-... * * 0 

MJY. VALST. 
Matams ••'»;••*•'••••;•; $5.00 
Pusei Meto S.00 

Pren įmerata mokas! iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užairasymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių-

isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruota laišką. 

"Draugas" Pablishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, DL 
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italiky Pasaulie
čių Organizaciją^ 
Tarp kitu organizacijų iš-

rilusrę iš katalikų besibai-
iaiit karei ar pasibaigus jai 

ir Pasauliečių Katalikų 
Taryba (Catliolic Layinen's 
juncil). Ta organizacija dar 
• I galutinai susitvarkius, 

savo programo aptarimų 
tidėjo ant rudens, bet jau 

Chicagietis Kicbmond Deau 
po išrinktas direktorių pir

mininku, p. Nicholas Gonner iš 
Dubuąue, lowa vice-pirniinin-
ku, P.J. N.Halley iš Detroit'o, 
Mieh. sekretorium, Charles J. 
Deneehand iš New Orleans, La 
iždininkas ir Michael J . Slat-

-tery dalykų vedėjas. 
James F. Herron pakėlė 
asinių mokesčių vyrų urau-
oms prisirašančioms piie 

zacijos. Sutarta neimti 
f'inokesčio nuo narių, o tiktai 
^suskirstyti draugijas j ketu
rias rųšis: visatinė?, valstiji-

dijecezinės ir vietinės. 
ekviena rųšis įneša tok] 
kestj, kokis priklauso jos 

rųšiai mokėti. Nariai? su tam 
tikru mokesčiu gali bati ir pa
vieniai asmenys. 

Pasauliečių katalikę pro
gramas apims Suvienytų Val
stijų reikalus, ateiviu klausi-

vystė e tc ." 
Norint įstoti j naujų vienuo

lijų, reikia parašyti savo var
dų, pavardę, amžio metus, ko
kio darbo moki, kiek uždirbi 
ir kiek turi pinigų. 

Naujų vienuolijų žadama 
pradėti 15 lapkričio, kad jos 
jkuriinas suseitų su kun. Sau-
rusaičio 25 metų kunigystės 
jubilėjum. Pranešimus kandi
datės turi prisiųsti ankščiau 
šitokiu adresu: Eev. P . Sau-
rusaitis, 3 Capitol ave., Hart
ford, Conn. 

Vienuolijų reikalas katali
kiškoje Lietuvoje yra 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 ir pasišventimu tapo atgai
vinta brolių Marijonų kongre
gacijų kurios įstatus šv. Tė
vas patvirtino 10 lapkričio, 
1910 metų. Dabar kun. Sauru-
saitis vienu žygiu pradeda dvi
lypę vienuolijų. Toki daigtai, 
kaip vienuolijos, nebilekeno j -
kuriami. Vienuolijų įkūrėjai 
būdavo šventieji žmonės. Kun. 
Šaurusaičio maldingumas ir 
tobulybės troškimas yra žino
mas visiems. Dieve jam pa
dėk! 

Republikonų Partijos Pažadai. 
(Pabaiga). 

Darbininkų reikalai. 
Darbininkų reikalus Repu

blikonų konvencija užsiminė, 
kalbėdama apie geležinkelius 
ir apie pramonijų. Kalbant a-
pie geležinkelius pasakyta, 
kad jų aptarnautojams butų 
protingai užtikrintas pastovus 
darbas su alga,geros darbo va
landos ir tinkamos darbos sų-
lygos. Geležinkelių darbininkų 
algos'turi būti, jei ne dides
nės, tai ir nemažesnės kaip 

;mą, vaikinų organizacijas ir 
kitus dalykus. Programo su
trauka bus išsiuntinėta vyrų 
draugijoms. 

i Nauji Vienuoliji 
"Žvaigždės" N. 24 (Pėtny-

čia 11 birželio 1920 m.) yra 
pranešimas, kad buvęs Water-
bury'o klebonas kun. Petras 
Saurusaitis žada Įkurti dvi 

"i vienuoliji: vienų vy
rams, kitų moterims. Tame pa-, 
čiame laikraščio numarije yra 

spaustas ir Atsišauki
te-, 

f 

kurio pradžioje pasa-
" Tverkime su pasisku-

ra pramonės vienuolijų 
?ų tėvynėje Lietuvoje. Bus 

nemaža jai pagelba." 
Iš atsišaukimo galima nu

lyti, kad abi vienuoliji bus 
»na įstaiga. "Mano suma-
rtosios įstaigos tikslas yra 
\\ koksai: vienuolija priims 

is norinčius istoti vienuo-

, Jau Paliečia Juos 
Bausme. 

Yra aišku, kad lenkus jau 
paliečia Dievo rykštė už jų 
i išperi jai istinius žygius. Ne
pavyko jiems užgrobti Lietu
vos, dalių Latvijos ir Ukrai-
nos. Dar vargsta jų junge pla
čios teritorijos Lietuvos, Bal-
tgudijos, Ukrainos ir Rusijos. 
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 
žodžio. 

Lenkai tų apsireiškimų ži
no h- mato. Mėgina tad pasi
teisinti. Lenkų vyriausybės pa
siuntinys VVasliingtone, kuni
gaikštis Lubomirski, tuo tiks
lu kreipiasi laiškais i angliš
kus laikraščius. 

Antai dienraštis Tbe Chi
cago Tribūne (birž. 15 ). pa
skelbė ilgokų Lubomirskio lai
šką. Lubomiski rašo: 

"Lenkija šiandie kaltinama 
už nepadarymą taikos su 1*>1-
ševikais. Mano vyriausybė bu
vo dėjusi visas galimas pas
tangas pradėti taikos tarybas 
su bolševikais. Mes buvome 
paskelbę tam tikrų sųlygų, 
kurios yra būtinos taikai. Vie
na iš tų svarbiausioji mums 
sąlyga tai ta, kad l>olševikai 
paliuosuotų visas tautas, gy
venančias senosios Lenki
jos rubežiuose iš 1772 metų. 
Toms tautoms turi but leistas 
apsisprendimas. Mes tikime, 
kad tai žmoniškas principas. 

"Tos tautos ilgesniai ne
priklauso Rusijai, kiek nepri
klauso Lenkijai. Nuo Baltijos 
ligi Juodųjų jūrių visam plo
te, imant tiesiu ruožu, nėra 
nei 5 nuoš. rusų gyventojų. 
Lenkę tam plote yra skait-

kad ais-os mokamos. 
šioms darbo šakoms pramoni-
joje. 

Šiaip Republikonų partija 
nenori, kad geležinkelius ar 
telegrafus valdytų vyriausybė. 
Republikonai' taip-gi neapsi-
ma, kad viešojo reikalingumo 
įstaigos, kaip geležinkeliai ir 
telegrafai butų pačių darbi
ninkų nuosavybė. 

Republikonai pripažįsta be-i-
dras darbininkų derybas su 
darbdaviais (eollective bargai-
ning), nenaikina streiko nei 
lokauto teisės, bet kadan-gi 
tuodu daigtai skaudžiai už
gaulia visuomenę, tai valdžia 
turinti taikinti abi pusi, be 
prievartos, bet intikrinimu, 
kad streikų ir lokautų butų 
mažiau. "Mes nepripažįstame 
teisės streikuoti prieš šalies 
valdžių, bet teisės ir reikalai 
žmonių, kuriuos valdžia sam
do, turi būti stiprios ir apgin
tos bešališkomis teisėmis ir 
teismais," sako Republikonai. 

Jie sako, kad visuomenei 
reikalingieji įtaisymai negali 
būti stabdomi susiorganizavu
sių žmonių, nes iš to gali pa
sidalyti pavojaus 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 dalyvis 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 tra
mvajų ir policijos streikus, bu
vusius Chieagoje, New Yorke, 
Bostone. 

Privatinėse dirbtuvėse Re
publikonai nenori, kad teisinas 
kištųsi tarp darbdavio ir dar
bininko, bet vyriausybė turė
tų panaudoti savo įtekmę, kad 
abi susiginčijusios pusės liuo-
su noru išsirinktų sau taikin
toją. 

Užrubežiniai Dalykai. 
Apie naminius dalykus Re

publikonai kalbėjo taip, kad 
galima spėti, kad jie veikiaus 

ma atkartoti apie dalykus, pa
liečiančius užrubežinę Ameri
kos politika. 

Joje minėtina, pirnuausia, 
kad tapo pareikalauta dova
nai leisti Suvienytų Valstijų 
laivus per Panamos kanalų. 
Iki šiol tuo kanalu šios šalies 
laivai galėjo naudotis tokiomis 
pat teisėmis, kaip į» Suvieny
tų Valstijų priešininkai. A ag 
lija per Suez'o kanalą leidžia 
savo laivus dovanai, o Ameri
ka neturi nei tokių teisių Pa
namos kanale, kaip Anglija 
Suez'o kanale. Tečiaus Suez'o 
kanalą kasė prancūzai, o Pa
namos kanalų perkasė Suvie
nytos Valstijos. Bet Anglija 
supirkusi Suez'o kanalo šėrus, 
mokėjo pagųzdinti Ameriką 
1913 metais ir, neturėdama Še
rų, gavo tokias pat teises Pa
namos kanale, kaip ir Ameri-
ka,turinti visus jo šėrus.Tai-gi 
žodžiai apie Panamos kanalą 
yra atkreipti prieš Angliją. 

Taip-pat Anglijai nepatiks, 
kad Republikonų konvencija 
visiškai atmeta Tautų Sąjun
gą, sudarytą Versaille?'e. To 
Anglija seniai tikėjosi, žino
dama republikonų senatorių 
puomones. Bet netikėtas daly
kas yra, kad Chieagos konven
cija tiki į reikalų sudaryti to
kią tarptautinę bendriją, pa
remtą ant teisybės, kuri užti
krintų viešosios teisės viešpa
tavimą per bešališkus, tarp 
tautinius teismus. Jei kur nors 
kada nors pasidarytų taikai 
pavojus, kad uma, visatina, 
bešališka, tarptautinė konfe-
rerencija ištirtų dalyką ir pra
šalintų karę. 

Tais žodžiais Republikonų 
konvencija atkartoja, kų De
mokratų partija hsęvo išreišku
si prezidento VVilseuo lupomis, 
kuomet jis skelbė garsiuosius 
Keturiolika Punktų. Visiems 
diplomatams dabar aišku, kad 
tie Keturiolika Punktų nebu
vo vieno žmogaus, nei vienos 
Demokratų partijos balsas, 
tiktai reikalavimas visos ir di
delės Suvienytų Valstijų Tau
tos. 

Nors tat Republikonai bu
tų nieko gera neminėję visoje 
savo konvencijoje, tai šitas 
punktas vienas liktųsi amži
nai garbintinas ir branginti
nas. Dabar ir maža lietuvių 
tautelė anapus okeano gali 
lengvai kvėpuoti. .Ii jau žino. 
kad utilitarizmas išnyks, kad 
vietoje keleto viešpatijų są
jungos paremtos kalavijais, 
durtuvais ir šautuvai*, stos vi
sų ne viešpatijų, bet tautų są
junga paremta laisvės ir tei
sės jiegomis. 

Taigi mes sveikiname gar
bingą Republikonų Partijų ir 

K8NCŠČI0NYSDEM0-
KRAT*. 

ginčijosi su savo priešais De- j didžiuojamės augšta Amerikos 
mokratais. To įtarimo negali- j Tauta. 

m iki galo amžio ir kiekvie 
pristatys darbo tokio, ko- linga mažuma. Likusieji gy 

io kas mokės, o kas norės iš-
įokyti kitokio, tai turės pro-
. " Toliau pasakyta: "Įsto-

tn tiems vienuolijon mokslas 
veltui." "Vienuolija mo

kins rašyti ir skaityti." "Bus 
aiškinama apie pašaukimus." 

[otery? bus atskirai nuo vy-
'Moterų darbai: siuvimas 

i/gimas, aktavojimas su ma
na ir rankomis. Vyrų 
•niukystė. staliorystė, kal-

ventojai yra įvairių taurų. I r 
jie reikalauja sau autonomi
jos arba nepriklausomybės. 
Ivenkija mielu noru apsiima 
ginti jų teises. 

"Be virš paminėto mes nie
ko daugiau nereikalaujame, 
kaip tik dar apdrausti teises 
savo tautiečiams, kurie sudaro 
visur žymią mažumų. Nes taip 
mums diktuoja sąžinė ir tas 
sutinka su paduotais preziden

to Wilsono principais. 
"Bolševikai atsisakė susiei

ti taikos tarybosna ir pradėjo 
pašėlusiai atakuoti mūsų ar
mijų." 

Toliaus Lubomirski karčiais 
žodžiais atsiliepia apie Angli
jos ministerį pirmininką Llo-
yd (ieofge. Sako, (ieorge kon-
t'eruoja su bolševikų Krassi-
nu, kad tuo tarpu bolševikų 
armija griauja Anglijos rei
kalus artimuosiuose Rytuose. 

Tą pat bolševikai daro ir 
su lenkais. Taigi lenkų prie
dermė apsidrausti galimomis 
priemonėmis. 

Lubomirskio laiškas — tai 
visa eilė klaidingų informaci
jų apie senobinės Lenkijos ru-
bežius ir lenkų žymių mažu
mą visuose svetimų žemių plo
tuose. Galima suklaidinti sve
timus žmones kartą, antrą ir 

dešimtą. Bet ne visuomet. Len
kai visu pokarininiū laiko
tarpiu daug klaidino pasaulį 
kadi r apie tą paėių Lietuvą. 
Bet šiandie jau nevyksta tas 
padaryti. Šiandie gali lenkai 
teisinties kaip nori. Bet jų 
pasiteisinimai neturi jau rei
kšmės. Nes pasaulis patyrė, 
kad lenkai yra imperijalistai. 
kad jų noras pavergti ir pra
ryti visas mažesniąsias už sa
ve tautas. 

Baudžia Dievas lenkus už 
jų nesotmną. Kartais jie gali 
netekti nei to, kas jiems ti
krai priguli. 

Nesidžiaugiame jų nelaimė
mis. Bet tegu lenkai išsikrau
sto iš Vilniaus ir tegu aplei
džia jų užimtas Lietuvos teri
torijas. Tuomet jie skaitysis 
mnsų kaimynai ir mes jų pa
sigailėsime. 

Lietuvoje kr.-dem, yra tvir
čiausia ir vadovaujanti parti
ja. J i Steigiamajame Seime 
turi daugiausia atstovų. Ji 
visuomenėje turi daugiausia 
pasitikėjimo. Ji užlaiko dau
giausia pradinių mokyklų ir 
gimnazijų. Švietimo draugijos 
beveik visos yra 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, visų gyviausią 
Lietuvos visuomenės dalį su
daro kr.-dem. 

Tokiu būdu išeina, kad jie 
ypač atstovauja Lietuvą, kad 
ant jų krinta 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 padaryti. Jie supranta, 
kad tiktai puikiausiu būdu su-
siorgaiuzavę jie pajiegs įvy
kinti savo kilnius idealus, sa
vo gražius pažadėjimus, duo
tus žmonėms. Už tat jie nesto
vi ant vietos, soeijalį darbų 
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. 
Tam tikslui Lietuvoje turi į-
sisteigę "Katalikų Veikimo 
Centrų."Į jį ineina žymesni as 
menys pasižymėję nemaža po
litikos ii visuomenės dirvoje. 
To Centro užduotis yra žiū
rėti visų katalikų pavienių ir 
organizacijų darbo, perkriti-
kuoti jį gerai,prašalinti iš vei
kimo tokius dalykus, kurie 
neneša žmonėms gero, parem
ti naudingus darbus ir už
manymus ir daryti pienus at
eičiai ir tiesti kelius naudin
giems darbams. 

Kiek pasiseks šis didis, pra
kilnus ir sunkus darbas "Ka
talikų Veikimo Centrui", tiek 
seksis visai kr.-dem. partijai, 
tiek bus naudos ir visai Lietu
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, kaip jie ir 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 taip orga
nizuotis. Tai netiesa. Turime 
ir reikalą ir priedermę. 

Susiorganizavę mes galims 
pasekmingai paremti savo 
brolių katalikų veikimų Lietu
voje, padėti jiems užlaikyti 
mokyklas, prieglaudas, auklė
ti politikos veikėjus, padėti 
įvykdinti gražius politiškus 
užmanymus ir t. t. Galop, ar 
mažiau turime l>endrų darbų 
su jais čia Amerike. 

Tuos darbus susiorganizavę 
j)ėsekmingiau atliktume. 

Sakys kas, kad turime daug 
Įvairių, įvairiausių draugijų, 
ko čia daugiau reikia. 

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

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

Amerika, tas Centras jau I 

yra—tai Katalikų Federacija. 
Reikia, kad j ją visos katali
kiškos draugijos Įstotų. Tuo
met susivienodys veikimas, 
kils susipratimas, pasidaugins 
darbai ir pasirodys puikus 
vaisiai 

Tat lenktyn su broliais Ka
talikais Lietuvoje! 

V. K. 

IŠ LIETUVOS. 
Ateitininkų Jubiliejus. 

Ateitininkai — tai mok
slų einančios jaunuomenės or-

krik
ščioniškų pamatų, veikia krik
ščioniškoje pakraipoje. Iš atei
tininkų jau turime žymių Lie
tuvoje žmonių, kaip štai: 
mokslo vyrų, Pr. Dovydaitį, 
Daktarą Eliziejų Draugelį, Bi
zauską ir daug kitų. 

ŠĮmet Ateitininkai apvaik-
ščioja Jubiliejų. Pagerbti tą 
jubiliejų buvo paduotas suma
nymas surasti 100 žmonkj, ku
rie paaukotų po 1000 auksinų 
ateitininkų reikalams. Suma
nymui pritarėjų atsirado. 

Manoma kreiptis ir j A-
merikos lietuvius, kad parem
tų ateitininkus, stodami į 100 
eilę. Amerikos lietuviams len
gva butų paremti tą sumany
mų. Sudaiyti 1000 auksinų A-
merikos dolieriais, tai nelabai 
sunku. Nėra abejonės, kad pa-
rėmėjų atsiras. Galima susidė
ti dviem arba trims tų1- auką 
padaryti. 

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

Kas manytų prie ivykini-
mo to sumanymo prisidėti, tai 
gali savo pažadėjimą prisiųsti 
"Draugo" administracijai. 
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Vpį ir W*m hką Crpi-
m ir D « i p » f Mokifcb. 
Kuso* igtaoyi Ir motymo boto ^i» 
trumpo laiku tšmokdu viso am*-

to. 
' Mes turime dldžl&uaius ir geriau
sius kirViico, designing Ir siuvimo 
skyrius, kur kielrvieuas gauna gero* 
priktikoa besimokindamas. 

Visuose S-UITDO skyriuos© masino* 
varomos elektros jiega. 

Kvieči&me kiekviena ateiti blle ko-
kluo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti d«l sąlyga}. 

Patteras daromos sulig mleroe, vi
sokio stiliau* ir dydžio- is bet kurio* 
madų knygos. 

MASTEE DESIGNINa 
SCECGL. 

J. F. KasBfc*», Vedėjas 
1J0 N. STTATK CTREET. CHICA.OO. 

Kampas Laka St . art 4-ta labų 

t ~ 

! Dr. L E MAKARAS 
Uetavfs Gydytąja* Ir Ghtanf** 

1*»M 8a. Mfafctf— Ava, 
m— s«a ar 
« U » So, Wooi 

m. 
I * 

DR.G.M.GLASER 
R&aifluiofa sa 

Ofisas S148 So. MMfjan St, 
Katė S2.ro St. Chicago, m. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyrišky, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo H ryto 
iki 3 po pietų, nuo J iki i ralan 
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

•S 

SERGĖKITE SAVO AUS, 

DR. J. SHINGLMAN'» 
Gydytojas ir Chirurgą* 
Ofisas 4930 W. 15 St. 

« • Oamt 

Telefoną* Cicero MM 
Ofiso Cicero 49 

• f tMMIfK UETTJVHKAI 

»eeaee>ee%»»»»»»»**«>o^+eJf>*>» 
Resid. 1139 Indepe&dence Bhrd. 

Telefonas Van Baren 294 

Dfi . iA.BOTH, 
Bosas gydytojas t 
»amjgel»>M Moteriška, VyrUk« 
Valkų Ir visų ctareuMKų Bgų 

OftoM.JMM So|Halste4 8t* 
Drūtis ~ 

VALAJTDAS* 10—U ryt* 
atoa I—« rak. V e d ė t * * * l«V-!J d. 
»ee*e»«oe-avOj*j«»» »oa»»»»oe . 

Dr. M. T. SUtHOl/IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 476h S t , 

(47 Ir Wood get.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:S» iki 8:90 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tcl. Boulevard 160 
Res. 2*14 W. 43rd Street, 

Tcl. McKlaley 2*9 
9 | » 1 » » » • • 1 • • ' » » ' » • • • • » » • • • • tįj 

) Smetonos gerai pritaikinti akiniai i 
bus palengvTnfmu dei Jūsų aklų. į 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau- > 
dėjimo, kuomet raidės liejasi 5 kru į 
»v kuomet skaitai ar siuvi ar »s- : 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad ) 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Joms geriausią 
patarnavimą ui prieinama karna 
net ta'.p žemai net iki %%M. 

JOHN SIUETANA 
Akirj Spedjaiistss 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egsamtaas soteakiamas dykai, 

Kampas 18-tos gatves. . 
i-Ham labos viri ftett'o apttekos. 

Kanabaris 14, 15, l«, 17 ir 18 
Trnrrktte J mano parašą. 

Telephcne: Tards 6492 

mm 
IA.SH0SB0 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudl-

J | kį laike ligos. 

SS&S So. Halstcd St, Chicago, m. 

— S 
1 
• Telefonas Boulevard 9199 

I DR. C. KASPUTIS 
j DENTISTAS 

t 3331 S. Hateted Str. 
Chicago. m. 

VALANDOS: 9^-12 A. M. 
• 1—5; 7—8 P. M. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 \ 
vai. vakare. Panedėttais. Seredo- < 
mis ir PetnyCiomK , 

Ii S. D.U€HAWK2 
U K T I V Y S U R A B O R U S 

r-'a'nau.'-j. h i!"!i»ėsr ko p'ci.ioi«!a, 
nr>ika:(- n>?:<!i:u atsišaukti, o mano 
itatbo hus-to u/s*m'"!:nri 
2414 W. 23 PI. Chicagn. IŪ. 

VeL Caoal tim. 

m 

i 

Tel. Orover 794! i 

Dr. C. Z. Vezelis 
i / rerms DKAIUVAS 

Valandos: pno i ryto Iki 9 vak 
, Seredemis nuo 4 !yp 9 vakare 

4712 SO. ASHLAND ATOKUS 
aru 47-tos. Gatvėo 

ĘltZi S2\ 

D r . M . S t ū p n i c i r i i «"—••• • -

DR. S. NAIKEIS 
UErcrta 

GVDrrojAs m cmsctuum 
Oftau ir Oyvaalaie v1«t» 
m * So. Batcted Str. 

Ant \irHau* Universai State Bas 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 ik; 4 po pietų: nuo 7 ik) 9 vak. 

Nedaliomis mio 19 iki 2. 
Trtefaaaa TaHa aM4 

Si 

3107 So. Morg&u otreet 
cmc^Go. rmoroTs 
Tflsfooas Tardi S«£> 

Tai.tD<3«s- — Ji ik! 11 IA rrto: 
t po piets; ik< !< v*k HedA'.lo-
«E!S cao 5 iki 8 vai 

I J0SEPH C W0L0N 
-ietuvis Advokatai 

t» m. LA BALLE 8TREST 
CirvenUnn Tei. Humbetdt 9V 

•»kara* *9ii w . M-nd 
Tai. Knckvreil 4999 

Cfrrrdoo, TTJT* 
' " - i i -r ~« > 1 1 «9J 

; / 

^ 

, r f ž " ' " * t - > • * - - - ' * m kmim - "3BC įįgįįg JL*J 

http://S2.ro
http://Dfi.iA.BOTH
file:///irHau*
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Pirmadienis, birželis 21 1920 
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D R A U G A S 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
GART, DfD. Įlos užbaiga. Sulig Centro*pra-

į nešimo, pardavinėjimas bonų 
Daugeryj miestų teko man Į parbaigs su 1 d. liepos. Kurie 

dirbti, dar daugiau esu jų ap- pirko bonų ant išmokosčio ir 
važiavęs ir kaip gyvenimas, dar pilnai neišmokėjo? prašo-
taip ir darbai bei uždarbiai y -mi pabaigti mokėti pas iždi-
ra nevienodi. 

Kas link geru Įtaisymu dir
btuvėse ir uždarbiu, tai niekur 
nemačiau tokiu, kaip Cary. 
Ind. čia dirbtuvėse švaru, 
gerai Įtaisytos vietos apsi
prausti ir persirengti. 

Uždarbiai, ypač karės metu, 
buvo labai dideli, dauguma 
j dvi savaiti gaudavo virš šim
to dolierių, kiti dar daugiau. 
Daugelis lietuviu nuo 13 iki 
17 dol. gaudavo j dieną. Ir 
dabar čia darbai gerai eina, 
nors plieno blėkos ir kitokio
se dirbtuvėse dirba daugiau 
30 tūkstančiu darbininkų. Pra
eitų žiemų pastatė dar vieną 
dirbtuvę — automobiliams 
springsus dirbti ir reikalinga 
2,500 darbininkų. Agentai va
žinėja po aplinkinius mieste
lius, kviečia darbininkus j ta 
dirbtuvę ir siųlo dideli mokes-
tj — 64 e. j valanda. Darbo 
ilgis 8 vai. dienoje. Bet to, 
dar leidžia ir unijų orgaaini-
zuoti. Šiton dirbtuvėn priima
mos ir merginos. Darbas pra-

\ sidės apie bijrželio pabaigų. 
Ibet prašymus jau nuo 15 bir
želio priiminėja. 

gyventi čia sveika, nes vi
sos beveik dirbtuvės pastaty
tos prie ežero. 

liajry'es miestas stebėtinai 
greit! anga. Vos"' 13 metų su

ninku J. Dulbj, 11 "VValler Pla-
ee. 

Greitu laiku bus garsinami 
vardai pirkusių L. L. P. b<;nų 
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 bonų. Jie žinos, 
kad jus ištikrųjų gelbėjot tė
vynę, ir savo gentis, kada pa
galbos reikalavo. Taigi, pasi
skubinkite įsigyti Lietuvos L. 
Paskolos bonų, nes vėfiau ne 
bus galima. 

Presas Komisija, 
per A. S 

muilo šmotelio, 12 arkužų po-
neros ir 12 konvertų laiškams 
rašyti, galima indėt ir viena. 
paišelį. 

Neišgalint pripildyti dėžu
tės viršminėtomis dovanėlė
mis, galima sulig išgalės au
koti pinigais. Tam tik
slui surinkti pinigai 
bus siunčiami eentfui, 
o centras už juos pripildys 
dėžutes ir pasiųs kareiviams 
sykiu su mūsų pripildv tomis 
dėžutėmis. 

Asmuo, norintis pats o'-pil
dyti dėžutę, turi indėti dėžu-
tėn savo adresų. Adresai tu
rėtų būti abu, tai yra iš Lietu
vos ir iš Amerikos taip, kad 
kareivis, atidaręs dėžutę, ga
lėtų žinoti, kas jam prisiai-fce 
jn. per L. K. Kr. Bem. Drau
gija 

Drabužiams dovanėlėr s au
kotus pinigus reikia atnešti 
pas p. J. Gribauskų, r i & Sc. 
49th CL Cicero, 111. • 

L. R K. rem. dr-jos rast. 
J. Šliogeris, ^ 

Lietuvos Laisves Paskola. 
Paskolos stoties 

vardas 

(Tąsa). 
Stoties 

kvota 

CICERO. ILL. 

L. B. Kfyž. rėmėjų reikalais. 

bėgo .nuo Įsikūrimo, o jau tu
ri 80 tūkstančių gyventojų. 
Devynios geležinkelių linijos 
praeina pro Gary ir daugybė 
gatvekarių r visus aplinkinius 
miestelius. 

I r lietuvių skaitlius jau žy
miai padidėjo. Daugiausiai at
važiuoja iš Cbicagos, Pitts-
burgh'o ir Detroit'p. 

• Pernai streiko metu daug 
lietuvių išvažinėjo: vieni De
troitas, kiti kitur, bet šimet 
vėl grįžta atgal. Manoma, kad 
skaitlius lietuvių čia trigubai 
padidėjo, nes per prakalbas, 
vakarus, bei koncertus tiek 
daug susieina žmonių, jog ne
sinori tikėti, kad tai butų Ga
ry 'es lietuviai.. 

Gaila tik, kad čia nėra lie
tuvių profesijonalų: nė dak
taro, nė advokato, nė vaisti
ninko. O gyvenimų čia dary
tų geresni, negu kur kitur. 
.Visokios rųšies vertelgos nei 
vienas nenusmuko. bet trumpu 
laiku pralobo. Yra lietuvių, 
turinčių po keliolika tūkstan
čių dol. vertės. 

Kai kas jau spėja, kad Ga
ry trumpu laiku liks didžiau-
>ias miestas visoje Indijanos 

Kad ciceriečiai veikia tau
tos ir parapijos reikalais, tai 
liudija jų pasidarbavimas 
trumpoje praeityj, jau neinant 
Į tolimesnę, k. a. kun. dz. Mi
rono, kun. F . Žilio, ir p. J . 
Bielskio prakalbose, ir Labda-
ryl)ės reikalais gegužės 31 d., 
1920 m., ant kapinų surinkto
mis aukomis našlaičių naudai. 
Birželio 6 d. parapijos pikni
ke ciceriečiai savo parapijos 
naudai gryno pelno padarė 
$1,560.90, bet tikimasi, kad dar 
bus daugiaus. 

Gražu yra matyt cicerieeių 
vįenybėje didžių darbų nuvei-. 
kimas. 

Bet Liet R Kryžiaus rei
kalas, rodos, lig butų užmirš
tas, nes narių šjmet dar tik 
13 Įsirašė. Vilnos paleistos 
darban jau senai, bet ar visos 
išmegstos, tai dar nežinia, nes 
gegužės mėnesyje šauktas su
sirinkimas neįvyko del to, kad 
vien tik valdyba atsilankė. 

Atrodo, kad L. R. Kr. Rem. 
reikalai eiceriečių lig ant ša-j 
lies ]>adėti, lig Lietuva jau 
jokios pagelbos iš savo brolių 
ir sesočjų amerikiečių neoerei
kalauja, kad tuo tarpu pilni 
laikraščiai atsišaukimų iš Liet. 
kad šelptume našlaičius ir 
padėtume Įkurti jiems prie
glaudas. Kad šiandien Lietu
va, žengdama Į laisvę, am sa
vo pečių turi labai sunkių na
štų ir kad todėl negali aprū
pinti našlaičių ir vargšų, todėl 
mūsų, amerikiečių lietuvių, pa
reiga neliauti nešti pagelbų 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui. 

Todėl, kada bus šauktas se
kanti?; susirinkimą?*, butų ma-

CICERO. ILL. 
Atsisveikino; išvažiavo ant 

ūkės. 

Sdd. širdies Viešp. Jėzaus 
draugijos laikytame susirinki
me, birželio 13 d., š. m., paai-
škė,̂ >, kad p. Juozas Laiško-
nis,| buvęs per šešis metus 
dr-jis iždininku ir sųžiningai 
pil%s savo pareigas, taipgi 
pasidarbavęs tos draugijos 
natriai, apleidžia mųs koloni
jų, | l5 d. birželio jis išvažia
vo ant ūkės Į Micliigano vJ-
sti». 

P-nas J. Laišk*onis buvo ne
tik stambus darbuotojas Š. S. 
V. J . dr-joje, bet taipgi duos-
nujs aukomis labdaringiems 
tifelams. Buvo didelis rėmė
jas Įvairių prakilnių užmany-
»f. • 

Nesuspėdama dr-ja sureng
ti jam išleistuvių vakarėlio, 
nutarė viešai išreikšti padėką 
už širdingų darbavimųsi drau
gijoj. 

Tiso labo ir nenuilstančiai 
darbuoties lietuvių tarpe. 

Nuliūdęs narys. 

LĖKŠTĖS (TORIELKOS) 
IR STIKLAI. 

Pittsl'ield, Mass 4,000 
Providence, R. 1 30,000 
\Vcstiield.. Mass 18,000 
WmtUĖtf, Mass 80,000 
Kolonijos be stočių, kaip Portland, Me., 
Portsmouth, N. H. ir kitos 10,000 

Bonų stovis 
pradi geg. 

5,425 
3,778 

» 
53,350 

Bonu stovis 
1 birž. 

250 
6,915 
4,529 

61,187.95 

560.000 137,519 159,060.71 

Pasilieka išpirkti $390.939.20 

Waterbury. Conn. Apskr. kvota $545.000. 

• • • • 
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Extra Proga Biznieriams! 
• • • 

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

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

I 
• • • • • • • 

'DRAUGAS'* PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. 

Ansonia, Conn 30,000 
Brklgeport. Conn 50,000 
Hartford, (,'onn. 70.000, 
Meriden, Conn. .'.. 10,000 
"Thompsonville Conn 20.000 
New Britain, Conn. SO.000 
New Haven, Conn, 65,000 
Uniou City, Conn 20,000 
Waterbury, Conu 
So. Manehester, Conn. ... 
Bristo!, Conn 
Kolonijos be stočių, kaip 
Stauford. Conn. ir kitos 

.130,000 

..15,060 

. JO.O00 

..40.000 

4.650 
3.903 

16,769 
1,010 
4.000 

17,490 
8.629 
2,000 

39,272 
3,100 

- 4,850 
o,876.14 

21,143.50 
1.100 
4.650 

21,920 
14.012.50 

2,900 
39,282 
3,400 

550 

100.823 119,684.14 $50.000 

Pasilieka išpirkti $415,315.86. 

HK—. 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J. J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virs 300 Įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio" 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome" dėti 
tusias iliustraeijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekviena "Vyties" numerį. 

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

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

Mėgi Lietuva> nori pasigrožėti jųja — užsisakyk 
"Vytį ." Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. Halsted S t Chicago, 10. 

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

Bahimore, Md. (2 stotys) 150.000 

Chester, Pa į 20,000 
Trenton, N. J 10,000 

Philadelphia. Pa lOO.OOO" 

Riehmond.. Pa 70.000 
Sheridan. Pa 20,000 

Kolonijos be stočių kaip Keading. Pa. 
Harrisburg, Pa. ir kitos 15,000 

31.043 

• 
1^850 
1.000' 

10,380 

31,088 
100 

3,100 

1.150 
14.070 

1,515 
• 

$400,000 44.273 51,023 
Pasilieka išpirkti $348.877. 

Wilkes Barre, Pa., apskr. kvota $500.000. 

iukas. lomi matyt skaitlingą susirii-
i kimų ir su pilna energija. 

BRIDGSPO&T, CONN. Tankiai matosi laikraščiuose 
— .. ..... j kitų kolonijų ir draugijų pasi-

Lietuvos Laisrės Paskol ;s darbavimas ir aukos L. R. K., 
boaų pard«rinejimo stotis ciceriečiai šjmet tais reikalais 
laikytam susirinkime, birželio pemiažai pasirodė. 
10"d., padarė sekančius n.'.ta-j Centras praš<» pariukt ka
rimus: užbaigus p>irdavii[ėji-|reiviams drabužių ir karei-
mą liet . L. Paskolos bom;, iš- viams dovanėlių. Dovanėlėms 
leisti istorija Bridgeporto lie-icentras prisiuntė 25 diežntes. 
tariu kolonijos viso L, L. Pas. 
veikimo, tai yra tilps vardai 
pirkusių L. L. Pask. bonų m 
trumpu aprašymu. Dali» tos 
istorijos bus pasiųsta ; Lietu
vos knygynus. 

Todėl, gerbiamieji bridgepor-

bet jos visos dar tel>ėra tuš
čios. Ar-gi mes. ciceriečiai. nr-
pjisistengsime jas pripildyti ir 
centrui pasiųsti Xe. Tikiu. 
kad jos bus pripildytos, o gal 

Sveikatos prižiūrėtojai da
bar sutinka, jog gėrimui stik
lai, valgomos šakutės, peiliai, 
šaukštai ir lėkštės užima svar
bią vietų platinime ligų. Fak
tą.-, kuris yra pasekmė ne tik 
laboratorijos ištyrinėjimų lė
kščių tt., iš kurių ligoniai val
gė, bet ir išplatinimo užkre
čiamų lgių stovyklose ir tt 

Kadangi sveiki kartais ne
šioja ligas, svarbu tinkamas 
valymas daigtų, iš kurių mes 
valgom ir geriam. Po valgio 
reikia paimti maistų nuo lėk
ščių ir jas išplauti karštame 
vandenyje su daug muilo. 
Paskui gerai nuplauti verdan
čiu vandeniu ir palikti ja* pa
kol pačios išdžius, pirmiau.-
negu vartoti nešvarų abrusų. 
Kuomet žinai, jog lėkšte var-
tojn ta*, kuris kenčia perduo
dama liga, geriaus jas išvi
rink. 

Kožnas miestas turėtų įneš
ti i;- užgirti įstatymus, reika
laujančius restoranų ir 
kit;. valdymo ir gėri?rt(> vie
tų, vaiyti stiklus, peilius, tt. 
prieš antrą vjirinjinią. Tas ga
li b,,'i lengvai padaryta varto
jant ypatingai tani tikslui ps-

Dnryca. Pa. 15,000 
Forcst City, Pa. 20.000 
E. Yandergrift. Pa 5.000 
Edwardsville, Pa. (Khigstou) ..45.000 
Minei* Mills. Pa 20,000 
Plains. Pa 20,000 
Plyniouth. Pa 75,000 
Sagar Notch. Pa 5,000 • 
Scranton, Pa, (o stot.) 100.000 
Pittston, Pa 85.000 

(Daugiau Bus.). 

1.600 
I 

1,015 
2.610 
4.2G0 

i 
520 

1.280 
1.782 
6.145 

2,100 

1.015 
3,860 
4.305 

t 

94G 
1,305 

2,632.50 
6.392 

REIKALAUJA. 
KKIk \ M M ; 1 

prie inaSimj prityrę darbininkai, taip 
pat ir1 medžio darbininkai, aukščiau
sios algoe, darbas pastovus. Atsišau
kite: 

MAT MFG CX). 
Slsl * May Str. 

REIKALINGI 
Vyrai del fabriko darbo. Ge

ros darbo sąlygos. Pradžiai po 
47!/2<?. iki 55c. j valanda su pro
ga dirbti nuo štukio už labai ge
ra kaina, Atsišaukite įEmploy-
meiit Office. * 

United States Rubber Co.» 
RockweU St. & Grand Ave. 

X.\MAS AJfT PARDAMMO 
medinis, 5 kambariu, labai pigiai 
parsiduoda tiktai už 1800.00. nes tu
riu iSvažiaoti iš Chicagos. 

405« Aricsian Ave. 

XST PARDAVIMO. 
•4 akeriai geros daržines žemės, su 
nauju 4 kambarių namu, šulinis ir 
vištoms gardas, randasi ant Chicago 
—Joiict Electric Linijos tarpe Argo 
ir Wiliow Springs. Kaina $4,000.00. 

AWT PARDAVIMO 
Bučernė, Groseinė, buvęs saliunas, 
namas, du lotai žemės, gera apielin-
kė kalbantiems lietuviškai ir truputį 
lenkiškai. 

Telefonnokite McKinley 4421 
arba atsišauite i "Draugą" Otisą, 

1860 V . t6tii Str. 

PARSIDUODA 
pu«ė akro žemės su 5 kambarių stu-
ba pietvakarių pusėj lietuvių apgy
venta, elektros šviesa, prekė $S.5O0.W 
Priimsiu lota arba automobilių. At
sišaukite: 

A. CHERNACSKK, 
3223 AulMirn ATC. Chicago. III. 

Parsiduoda grocerne labai puikioj 
vietoj ir kas norėtų užsidėti bučerne. 
nes a»t viršaus yra keturi kamba
riai. Meldžiu tuojaus atsišaukti nes 
bus greitų laikų parduota. 

S. Kanopcckas 
2958 Ixmv Ave. 

L i Į • i Į . 

CICERO LIETUVIŲ DOBIAU 
K M tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kolą dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančians. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį galima gauti malda-Iškalno JSOO.OO b.-Uanca ant lengvų 

išmokeseiu. Ixicb Hommcl Roalty Co. • i m y f n i t į j Iritoirin į cnvgn 
«—*--»'-' 34S >farqu«tc BHg ' b ' ' J 5 * * s;i\1nii»kai. 
Telefonas Randoipb 575? i Pasinaudokite. 

ir su kaupu. 
Kareiviams dovanok-s suH-Įdnnlas elektrikino; murinas 

fm-iai, nepraleiskite progos, i deda \> \Y*VO< vilnonių piršti-; Mažose vietos' ranku maz 
Heikia. kad toje istorijoj bti-|niii. 2 ]»orų vilnonių kojinių j ^ojiisis ,vu daug muilinio pu
tų patalpinta visų Bridp'porlo! (panriakų). 2 nosinių. 2 špule-įdro sr^a sodos ir karsto van 

PIRMUTINIS AMERIKOJ 
"Pirmutinis Amerikoj" var

tojamos Triners American 
Elixir of Bitter Winę pasako 
jums viską. Šis nepaprastas 
vaistas tapo išrastas trisde
šimt metų atgalios kaipo pir
mas Bitter Vynas Amerike. 
Pioneris tuose laikuose, jis vi
suomet veda, kito tokio vais
to ne'ra. Taip-pat pirmas rų-
šije. Ant jo visuomet galima 
pasitikėti, jeigu turi bloga a-
pitita, viduriai negrumuliuoja, 
jeigu širdis pradeda greičiau 
plakti pavalgus, geriausi var
toti Triners American Elixir 
of Bitter Wine. Tavo aptieko-
ris turi savo stocke užtektinai 
taippat neužmiršk Triners An-
gelica Bitter Tonic, Triners 
Liniment, Triners Antiputrin 
ir t t., neimkite imitacijų! — 
Joseph Triner Company 13331 
- 4 3 S. Ashland Ave (Tiica-j 
go, IU. - (Apgr.) j 

REIKALINGI 

Paprasti 
Saukite 

Leilx'iiaL . At«i-

lietuvių vardai. Taigi. 
dar nepirkot L. L, P. 

kurieHiu inodu ir haltu siūlu. 1 pa-!den.- Irali out" vartoiamas. 
bonų.|kelio_ adat^ 1 anpirščio. (no-į Y«r ojami daigtai turi pir-

pirkite, nes netoli jau paško-i nersko). 1 rankšluostėlio i H misų* b o t cpr»! i$ma?fmii 

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

LABAI SVARBU. 

AMATNINKA1 
kurie apdirbinėjat naugę 
metalą tuoj atsiliepkite. 

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

Į Lietuvą keliauti be tiks
lo, be pinijrų neapsimoka. A-
matninkam-s geriausia kelian
ti su žinia, kad ką nors ten 
ras, bet ne akių plotu. O 
darbo Lietuvoje yra, bet tik 
tioms, kas moka ir kas turės 
rekomendacijas iš Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės. 

Apdirbinėtojai nauges, ma
šinistai ir kitos rūšies dar
bininkai, tuoj atsišaukite 
šiuo adresų: 

Liet. Atstatymo Bend-vė 
(Lithuanian Development 

Carporation) 
294 8th Av., New York 

Kodėl Mokėt Augštas Miesto 

'+•!> toAs gtongu* i cr .^i nuosava njma 

WESTFIELD N A N 0 R 
I trumpa laika busi savjstovis savininkas propertes kurios vertė 

visada kils. 

• S 1 

i LOTAI $455 Z 
$60 Iš Kaino $8 Kas Mėnesi 

Tik 40 Minntu Iš Vidnrmieščio 

šios properties rand.isi Žiemvakarinėj Palij miesto 46 % pė
dos virš ežero. Mokyklos, bainyOioa, krautuvės, pražus namai ir 

visi miesto patojrumai. 
Tik "mūriniai namai statomi. 
1S p<-dij statomos Unijos. 

Nepraleisk Šios progt>s. Nes kita tokia progra gal nepasitaikins, 
l'asiusk Kj k«Įwna o gausi pilnus paaiškinimus. Be jokios parei
g o s e tavo pusės. 

JAVARAS and JOffl̂ SON 
Suitc 802 Oxford Bldg. 118 K. U Sdk St. 

Mcldžii; prlsiŲKti pilnas informacijos b« jokios i*arciR<v<. iŠ 
DMtao pusės apie AVESTFIKLT) MANOR LOTL'S. 

i Vardas 

j Adresas 
. . . . • 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

Pirmadienis, birž. 21 d., 
šv. Aloizas 

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

'SAUSIEJI" SUSEKĖ DI 
DELĮ DAIKTĄ. 

Atrado, kad Harding yra bu
vęs bravaru dalininkas. 

UŽDARYTAS KALĖJIMAN 
UŽ KREIVA PRISIEGĄ. 

Sulaikė nubaudimą žmog 
žudžio. 

M' 

Nesenai buvo vedama byla 
Philipo Savagno, kurs buvo 
kaltinamas nužudyme mėsi-
ninko de Rosa. 

Prisiekusioji teisėjai il?as 
laikas tarėsi, kas padaryti su 
žmogžudžiu. Kuoaiškiausini 
bylos metu buvo prirodyta, 
kad Savagno tikrai nužudė ūv 
Rosa. Ir tame nebuvo jokios 
abejom-s. 

Iš -dvylikos prisiekusiųjų j 
teisėjų vienuolika stovėjo už 
nubaudimą. Bet vienas prisie-, 
kusi? teisėjas, Sanmel Hades-
man, priešinosi. J i s užsispyrė, 
kad žmogžudis butu paliuosuo-
tas. 

I r savo užsispyrime paliko 
ligi galo, kol teisėjas Scanlan 
nebuvo priverptas pris. teisė
jas paliuosuoti, kuomftt jie 
nedavė sutartinos ištarmės. 

Paliuosavus pris. teisėjus, 
tnojaus imta nagan Hades-
man. I r jis atrastas kalias 
kreivoje prisiegoje. Nes pagal 
prirodytų faktų jis turėjo su
tikti bendrai su kitais teisė
jais nubausti žmogžudį. Te-
ėiaus jis užblokavo visą darbą 
ir sugaišino laikh. 

Teisėjas Scanlan ITadesma-
ną nubaudė kalėjimu šešiems 
mėnesiams. 

Harding yra rojmblikonu 
partijos kandidatas i šalies 
prezidentus. "Sausieji", arba 
prohiltieijonistai, katriems ru
pi pilnai "apsaus in t i" visą A-
iii<-riką, pas tą kandidatą klau-
W į I\. t ! 1 • J1H UI-IMVNj>< Į N»t««-

galų pioliibioiją. 
' Bet kandidatas jiems atsa-

Ikė neaušįnti burnų, nes jis i 
tokius klausinius neatsakysiąs. 

Sujudo "sausieji". Tr dabar 
jie skelbia susekę, jog llar-
ding dar nesenai yra buvęs 
vieno bravaro dalininkas. 

Ve kodėl, sako, jis neuoris 
atsakyti i ]>i«>bibieijonistn 
klausinius. 
Tuo argumentu norima Uar-

diugui pakenkti ateinančioje 
kampanijoje. 

Kai]) kas nori, tegu sako. 
Bet "sausieji" darbuojasi. 

Iš CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ TOWN OF LAKE. 

BUS VARGO SU ANGLIMIS. 

Margai atrodo ateinanti žiema. 

NELEISTA ATNAUJINTI 

' 

• 
• 

.-.-

BYLĄ. 

Teisėjas Sabatb neleido at
naujinti byką James Vinci, 
kurs nesenai nubaustas 14-kai 
metų kalėjimam 

James Vinci Įveltas nužudy
me Enrigbto. Jis su automo
biliu vežė žmogžudį, kurs nu
žudė Enrightą. 
Kitų kelių Įveltų ton žmogžu

dy stėn byla prasidės birželio 
28 d. 

ORLAIVTNINKŲ PARODA 
CHICAGOJE. 

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

Žmonėms negalima išanksto 
gauti anglių ateinančiai žie
mai. Kai-kurie sandeliai turi. 
Bet ir reikalauja augštų kai
nų. 
Žinovai pasakoja, kad jei ne

pasitaisys ant geležinkelių va
žinėjimas, ateinančią .žiemą 
čia žmonėms pritruks anglių. 
N'ebus kuo apšildyti privatinių 
namu 

Mūsų kolonijoje dabar jau
ties kaip Lietuvoje. Visur lan 
guose matosi trispalvė Lietu
vos vėliava. Nors oras nema
loniai kvepia gyvulių skerdy
klomis ir namai aprūkę, l>et 
nudžiungi pažvelgęs j tuos 
namus, nes matai, kad juose 
gyvena broliai lietuviai, tikri 
tėvynainiai. Džiaugsmas ima, 
kada eidamas gaive matai žen
klus su parašu: "Pirko Lietu-
vo Paskolos Boną." Eida
mas gatve lietuvis, kuriam 
galva apsukta soeijalistų "že
miškojo rojo" pažadais, pa
matęs lange ženkk) "Pirko 
Liet. Laisvės Paskolos Boną", 
sustoja ir užsimąšto. Užšalęs 
lietuviškas kraujas jo gislose 
pradeda virti. Atsimena esąs 
lietuviu ir kuogreiėiansia ei
na stot i n ir jis nuperka boną. 
Parnešęs namo ženklą, paka
bina lange ir lengviau atsi
dusta, tardamas: "Dabar man 
yra daug lengviau, nes jau
čiuos .atlikęs piliečio parei

kėjo TJO dol., antroji 25 dol. 
P-lė Benaitė 5 dol. ir A. Bts-
4is 3 dol. suaukotų. Nors kp. 
susirinkimai būva neskaitlin
gi, bet Lab. Sąj. iždas auga. 
Dar iš šalies p. J. Gricius pri
davė 5 dol. 

Taigi matome, kad artinasi 
^as laikas, kada, ačiū duos-
nių žmonių aukoms, mūsų naš 
laičiai susilauks prieglaudos. 
Visi turėtume imti pavyzdi 
nuo tų žmonių, kurie senai 
jau rūpinasi našlaičių likimu, 
jų 'naudai aukodami dalį sa
vo sūnaus uždarbio. Kodelgi 
neturėtų visiems tas rūpėti? 

Visiems aukotojams ir ge
radariams, varde našlaičių, lai 
būva širdingas ačiū. 

S Jucevičius. 

Ačiū taipgi ir plačiajai Chi-Įšymu, jog plačiai butų pagar-
cagos bei apielinkiu lietuviu sinti. 

Balandžio mėn. 7*383 bonai katalikų visuomenei, kuri 
savo aukomis padaugino Lai. 
Sąj. indigas. 

A. Nausėda, 
I,ab. Sąj. Centro pirm. 

J. . 
PRANEŠIMAS. 

Amerikos Legijon< 

($369,200) buvo išsiųsti, pa
darant išviso 1,077,978 bonus 
Įvairių* leidimų; $53,898,900 
vertės dabar išsiųsta ex-kari-
ninkams. Tą patį mėnesį S,-
900 kareiviams buvo išmokėta 

naujiniTro Raud. Kryžiai 
ištikimumą kasmetine dolieri-
ue mokestim. 

Organizacijos pert-igo>. ap
ima tęsimą darbo naudai A-
nTerikos pasaulinė* karės ve
teranų, ypatingai apnegalėdin-
tų; išplėtojimą tvirtesnio na-
cijonalio priešinimo ligų per 
sveikatos eentrus: padidint li-

gat-Auditorium, 31 ir V'oo 
vių. 

Visi tarnybos vyrai kvie
čiami. 

tfiO.OO pr#mija, jie negavo tą 
•\vn of premiją, kuomet buvo pal!u> gų pažiūrėjimą ir didint Rau

donojo Kryžiaus kooperaciją 
su ot'icijališkomis' sveikatos a-
genturomis; toliaus tęst pa-
Šelpos darbą tarp karės nu
varginti] ir ligų užkrėstų žmo
nių užjurėss. 

i 

Lake No. 322 sutrinkimas j suoti. Išviso premijoms išmo-
bus utarninke, birželio 22 d'., keta $98,640,120. (1,644,002 

r8 vai. vakare'CorihU l'ai*t> kareiviams). $2,859,111.40 del 
152,662 kareiviu kelionės iš
laidų buvo išmokėta. 

/zišIMTS MILIJONŲ ! D L a i m i i 
Eugene Schoack. ! BJKT&ČIŲ YRA NARIAI 

Karininkas. 

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
SESERŲ VENUOLYNUI. 

KAREIVIŲ BONŲ REI 
KALE. 

AMERIKOS RAUDONO 
JO KRYŽIAUS. 

gas.' 
Broliai ir sesutės, lietuviai! 

Katrie dar neatlikote Lietu
vos piliečio pareigų, paeisten-
gkite atlikti—nusipirkti L. L. 

šiame pavasaryje aukojo: 
Iš Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švenčiausios parap. Cbi-

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

Viso . . . . . . $129.00 
IŠ Šv. Kryžiaus parapijos: 

Ona Pratajienė . . . : $400.00 
Laike šv. Kazimiero Akade

mijos Rėme jų Seimo su
aukojo: 

AVashington. — Drauge su 
pranešimu, jog Ketvirtas Rau
donojo Kryžiaus narių patik
rinimas bus nuo armisticijos 

P. boną. Tada galėsite daug Veronika Galnaib' 
lengviau atsidusti. 

Pirkite L. L. P. bonų 
tuojau, nes laikas 
trumpas. Pirkite šiandie, 
nelaukite rytojaus. Ypatingai 
mes, tovuoVleikiočiai, nors 
daug esame išpirkę, bet savo 
kvotos dar neišlyginom. Dar 
trūksta mums 50 tūkstančių 
dol. Dabar geriausia proga 
pirkti, nes boną gauna tuojau, 
kas visus pinigus įmoka. 

Dar kartą paraginu. Pąsi-

$10.00 

Ateina vasara ir ji netruksi rodykime, kad mes, townoflei-

Pasakojama, jog ateinančių 
1921 metų vasarą Cbicagoje 
įvyksianti pasaulinė orlaivi-
ninkų paroda. Parodon busią 
sutraukta mažiausia tūkstantis 
visokios rūšies lėktuvų. 

praeiti. Gi anglių j i s dar ne
bus reikalingo ištekliaus. 

Illinois valstijos kasyklų 
minkštosios anglys Cbicagoje 
parduodamos po $10.50 tonui. 
Nes prie kasyklų reikia mokė
ti $6.(X) tonui. 

Tuo tarpu generalis proku 

kiečiai, esame šimtą nuošim
čiu lietuvai. 

J. P. P 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Birželio 16 d. Davis Sąuare 
parko svetainėje Liet. Vy-

<v 
PASKUBINS SUMIESTINTI 

GATVEKARIUS. 

i Kuomet State Public Utili
ties komisija rengiasi padidin
ti mokesti už važinėjimą gat-
vekariais, miesto valdyba ima 
spėriau darbuoties sumiestiuti 
gatvekarhts. 

turėtų imti daugiau, kai]) $2.79 
tonui, ar keliais centais dau
giau. Tuo tarpu kompanijos 
ima dvigulvai ir dar daugiau. 

Vadinasi, prokuroro tie a-
pie anglių kainą skelbimai ir 
kompanijoms grūmojimai yra 
be jokios reikšmės. 

Kaidp ilgai taip gali but. 

rotas Palmer paskelbė, jog Gų 13 kuopa turėjo susirin-
anglekasyklų kompanijos ne- Kinią. Pirmiausia gerokai ap

kalbėta rengiamas piknikasv 

kuris Įvyks birželio 20 d., Na
tional Grove, Riverside, 111. 

Išrinkta trukusieji darbini
nkai. Paskui pirmininkas, 
Al. Panavas, užsiminė apie 
mus kuopos moksleivius ir 
moksleives, kurių nemažas bū
relis lanko augštesnes ir kitas 
mokyklas, kurie neužilgo jas 
užbaigs. 

Nutarta tų moksleivių pa-
vevkalus, su biografija, indėti 
laikraštin. Darbas pavestas 
kuopos korespondentui. Pa
baigoje atsilankė klierikas 
Juozas Skrypko ir pasakė 
vyčiams prakalbėlę. 

Su tuo ir susirinkimas už
darytas. 

Korespondentas. 

PLĖŠIKAI ATĖMĖ $3,900. 

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

Ties t5-ta ir Laflin gat. juo
du sulaikė automobiliu važiuo
jantieji keturi plėšikai. Atė
mė pinigus ir nuvažiavo. 

PASPORTŲ BI,AVKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

ilaltic Oonsultation Buroan, Inr. 
.1." So. Dcarborn St. Ctiicago. 

Room 20« 

FABIJONAS 

LENGVAI NUBAUSTAS 
DETEKTIVAS. 

> 
Civilės tarnybos komisija 

' lengvai nubaudė detektivą Da-
I vis, kurs kituomet leido pa-
I bėgti žinomam žmogžudžiui 
Gene Geary. Nubaustas jis 
penkiolika dienų tarnauti lie 
algos. 

Visi stebisi tokia bausme. 

Natalija Sokaitė ...'... 5.00 
B. Abromaitė 5.00 
S. Bartkaitė , 5.00 
Ona Gaida i tė ."i.OO 
Elena Gricaitė fi.OO 
Ona Statkienė 5.00 
J. Šimkienė 5.00 
O. Prasčevičienė 5.00 
P. Prunckevi< 5.00! 

$127,150 vertės Suv. Valsti
jų paskolos bonų buvo Pašto 
Departamento sugrąžiuri V a (dienos, lapkričio 11 d., iki Pa-
sliingtonan del neteisingu ^id- dėkos dienai, lapkričio 25 d., 
resų, sulig pranešimo, išiuo- Dr. Livingston Farrand, pir-
torLt. pulkininko Mattlie\« C. mininkas Centralio Komiteto, 
Sraith, viršininko Karės De-1 šiandien pranešė, kaipo pasek-
partamento Tarnystės ir In- j mes narių patikrinimo perei-
formacijosBiuro.Tie, kurie Ig-1 tą rudeiij, Amerikos Raudo-
šiol negavę bonų, neatidėlic c, i nasis Kryžius dabar turi de-
rašykite i Zono Finance ' f-j šimtstailijonų narių ir ta skai-
ficer, "\Vashington, D. C, di 3-: tlinė vis didinasi. Skaitlinė 
kitę vardą, armijos numei a,: yra dvidešimts syk didesnė ne-
organizaciją ir adresą. | gu buvo prieš karę, ir neapima 

Taip-pat randasi 7,059 į i-1 keturiolika milijonų vaikų, ku-
liuosavimo certifikatų, tie l s- «e yra nariais Jaunesnio Rau-
gali but sugražinti savini - donojo Kryžiaus (Junior Red 
kams, nes jie buvo prisius i Cross). ^ •' 
šiam ofisui be adreso, ari i Paskiriant datą metinio na-
buvo išsiųsti ir vėla sugrąžo - Į r i j jrašymo, Dr. Farrand pra-
ti. Surašąs tų paliuosavim i nešė Raudonojo Kryžiaus 
certifikatų, sulig valstijų, bi. nuosprendi padaryti metines 
vo pristatytas kožnam sem sukaktuves pabaigos pasauli-
toriui ir kongresmonui su prs nės karės, kaipo laiką del at 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokius biroius. Pas 
mus galima gauti visokiu pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS & CO. 

3114 S. Halsted s t , Chicago, VI. 

I DR. CHARLES SE6AL 
Perkėlė s*xo ofisą po nom. 

4729 S. Ashland Avenue 
Speci&listas džiovų, moterų tr vy-
nj u«9. 
Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nno 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. v 

Telefonas Drerel 2880 
h 

į T W. RUTKAUSKAS ! 
• ADVOKATAS • 
1 Ottmm DUtaatartjJ: j / 
5 29 South La Salle Street m/ 
5 fiii t\0 SM m 
g TeL Centrai MM j i 

i j ! 
I Vakarais, 812 W. 33 S*« | 

I SeL Tarta 4M1 i | 

H 

A. Kairaitė 
V. Nausiedienė . 
M. Bajorūnaitė . 
Sekleckienė . 
A. OverlingaHė . 
M. Valaneiunftitė 
M. Sirunienė . . . 
V. Lukošienė 

. . . . 

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

REAL ESTATE INSJRANCE 

AMERfCftttBuREAU 
SiHncia ^inr(u» Parduoda Laivokorta* 

N O T A B U U Š A S 
iUt U MMti Street. Chieife liltMi* 

T ^ H M O N t BOULCV»f»0 611 

Labd. Sąjuno^s 4 kp. 
darbuotėj 

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

I glaudai. » 
Miesto prieplaukoje (Muni-Į Praeitas kuopos susirinki
mai pier) susekta, kad vai-Imas ir-gi nebuvo tuščias. 

ciai j>orbratigiai pardavinėja
mi. Aldermanai nusprendė 
padaryti tardymus. 

PER3RANGŲS VALGIAI. 

4.00 
2.00 5 
2.00 I 
2.00 | 
2.00 
2.00 
2.00 
.'i.OO 

M. GurinskaUS '2.00 
M. Petrošienė 2.00 
Barbora Tumaitė 2.00 
P. Susnienė 2.00 
K. Kasiunienė 2.00 r 
O. Aleknavičienė 2.00 
A. Nausiedienė . . . . 1.00 
P; Samėnienė 1.00 
E. Šedienė 1.00 
N. Aleksienė 1.00 
K. Klimienė 1.00 
P. Armonienė 1.00 
V. Butkienė 1.00 
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Šv. Mykblo Parapijos Mokyklos 

VAIKU VAKARAS 
Utarninke. Birželio-June 22, 1920 m. 

I Šv. Mykolo Parap. Svet 1644 Wabansia Ave. E 
"V 

E. Šaulienė 1.00 
U. Daukaitė 1.00 
Z. Petraitienė 100 
O. Gilienė 1.00 
M. Laurinaitienė 100 
Seimui prisiuntė iš Phila-
delphijos P. J . Poškienė 10.00 

P. Kuisis 10.00 
Keturioliktas skyr. A. R; 
dr-jos iš Cambridge, Mass. 

10.00 

Viso $659 
Y v. aukas Švento Kazimiero 

Seserys taria viešai ir širdin
gai aėiu ir maldauja vi šiems 
geradariams šimteriopo atly
ginimo nuo Augščiausiojo. 

PADĖKA. 

Visoms aukų rinkėjoms bei 
rinkėjams Šv. Kazimiero ka
pinėse kapų puošimo dienoje 
ir tiems, kurie kuomi nors 
prisidėjo prie to prakilnaus 
darbo, vardo Lab. Sąjungos, 
reiškiu širdingą padėką. 

Aėiu Sv. Kazimiere Sese
rims už padirbimą veltui 25. 
000 ženklelių ir kitus darbus, 
taip-gi p-lei J . Steponkaitei, 

P-lės Jozefą Lukošaitė ir i kurį nupirko tiems ženkle-
Rarbora Plečaitė įsirašė gar-'liams medžiagą ir visas islai-
bos narių eilėn. Pirmoji jmo-'das paaukojo LaK Sąj, 

Vakaras bus su įviirių programų, todeJ visi Norsaichškai kviečiami atsilan- 1 
| kyli i tą vakarą. Bus įo pamatyti, paklausyti ir pasigerėti vaiku, perstatymais. 1 
^Ollllll IIIUIlltfllllltilMllllNU1in:!HtIIJIi:iflUf>{IMini jnUtllllIII!IIMI[[I!IIMIllIUIIItl ItlIlIlIlIlIll^lllllHIlIffUilIllIIlIflIlll^ 

Aš, ADOMAS A. KAKALAUSKAS, SEKAKCIAI RAŠAU. 
AiS labai sirgan per S metas, nuslabnėjęs pUrells bnro. Dlspep-

«U&, nevirinimas pilvelio, ntislabnėjimaa. Kraujo, inkstu. Nervu Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežiu. bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa 

Bet kada pareikalavau Sal ataras vaistu, Bltterto, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų Ir Reumatizmo gyduoles, 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 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Sal u taras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoja Salutaras myllstų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams krelptles prie Salutaraa: 

S Al,l TARAS. 
OHEMICAT, IXSTITrTIO\ J. Bmknis. Prof. 

170T So. Halsto<l St., Tel«>phone Canal 6417, Chlcago. UI. i 
rr-

DIŪŽUUSU Į lETOVlŽK* KRAUTUVE RBICA60JE 

PHASL oceeN KONCBRTINA: 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mušu krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Pa- ' Ą&r:r nž ?prv:r;<;<! kT.:ns. kn*- k :t-:r *a? r.ccv.m. 

i*:-!iiT- !;•• laišk.irr.s č—:k".:oi; r -"isn .inrhams vra naujaa-
!« >« :•'•]•&. Ik'-laik.-.ni visokias i;.skrodžius, žiedng, šiiubi-
nias ir ddatantinios; gramafomu lietaviSkaia rekordais ir 
koncertini! geriausių, a n r r - ; k - -;<!;.šk"; ir pr^siskrj išdir-
b; <'•; į̂ alfik-i kų. cl'r^ų - srvrkiĮ. k kiu tik T-p:kia. Dir-
briir:'"- • -oki"s žor.idns lir^urystrn-s. ui:*: Tie laikrodžius ir 
muzikališkM rnstminenras atsakanAri 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So.iASHLAND AVE., C H I C A G O , DLL. 

Telefonas: DROVER 7309 
mmmmmmmmmmm 
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