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Bolševikai Laužo Visą 
Lenkų Frontą 

Atimta Tvirtoves Rovno 
ir Luck 

LEIDŽIAMA V E S T I PRE
KYBĄ SU RUSIJA. 

. 

J A P O N A I T R U C Š M A U J A 

P R I E Š S. VJOJ lTI JAS . 
#3* W 

Bet vyriausybė neima atsa
komybės. 

Maršalas Foch Galvoją apie 
Pagelbą Lenkams 

720 MYLIŲ FRONTU SEKA 
MŪŠIAI. 

Visur lenkai atmušami. 

Varšava, liepos 8. Visu 
720 mylių *ilgio frontu bolše
vikų armijos 
puolimą prie; 

SUGRIUVO L E N K Ų 
FRONTAS. 

Lenkai mažai priešinasi. 

Berlynas, liepos 8. — Laik
raštis Allgemeine Zei tung pus-

pakėlė baisų ofieijaliai praneša, kad sugriu-
lenkus taip, jvo viss lenkų frontas pradė-

kad lenkai niekur negali atsi
laikyti ir galvatrūkčiais atsi
meta. 

K u r nesuspėja tvarkoje at
simesti tenai pakeliami kru
viniausi mūšiai. Lenkai pas-
kutinės jėgas deda apsaugo
ti savo svarbiausias armijos 
dalis, kad jos nepatektų bol
ševiku tinklan. - % A 

Galima sakyti , kad šiandie 
iš" lenkų armijos paliko tik 
sumankytas skeletas. Armija 
visoj to žodžio prasmėj jau 
išnykusi. 

Abejuose fronto sparnuose 
lenkai neturi pajėgų atsilaiky
ti prieš skaitlingesnį ir stip
resnį priešininką. Pietiniam 
sparne, ant Galicijos, lenkų 
armijos būriai be didelių pa
sipriešinimų atsimeta, bėga 
ant rusiškos -"Lenkijos. 

Bet Lenkijoje ir Gudijoje 
jie kiek stipriau laikosi. Nors 
bolševikai pažangiuoja, bet 
jiems tie žygiai brangiai ir at
sieina. Lenkai gina tas už
imtas svetimas teritorijas. 
Nenori apleisti Lietuvos ir 
Gudijos užimtų plotų. 

Todėl tenai seka i r kruvi
niausi mūšiai. 

Vienur ir k i tur bolševikai 
turi sutraukę skaitlingą ka
riuomenę. 

jus Pripet ies pelkėmis ir bai
gus Karpa ta i s . 

Bolševikai nesulaikomai ei
na pirmyn. Retai kur sutinka 
nestiprų lenkų pasipriešini
mą. 

Iš Varšavos į Frankfor t 
Zeitung depešoje sakoma, jog 
bolševikai pakėlę ofensyvą 
šiauriniam fronto šone į šiau
rius nuo Molodečno-Polocko 
geležinkelio. Bet pirmosios a-
takos bolševikams nepavyku
sios. 

B 0 E Š E V I K A M S T E K O DVI 
TVIRTOVĖS. 

Washington, liepos 8. — 
Valstybės depar tamentas pas
kelbė, kad panaikina uždrau
dimą vesti prekybą su Rusi
ja. Uždraus ta Rusijon siųsti 
tik karės medžiagą. Be to, vy
riausybė atsisako siųsti Rusi
jon laiškus i r siuntinius pei 
paštą. 

Kadangi vyriausybė atsisa
ko pr ipažint i bolševikinės Ru
sijos valdžią, tad neima ant 
savęs ir atsakomybės už veda-
mą prekybą šios šalies žmo
nių su Rusija. Taigi kas nori 
vesti prekylfi, tegu pasima ant 
savęs visą riziką i r visas iš to 
pasekmes, kokios gali iškilti. 

YVashingtono vyriausybė, va
dinasi, davė laisvę gyvento
jams daryt i ta ip , kaip jiem» 
patinkama. 

Pranešama, kad atsinešime 
į bolševikinės Rusijos valdžią 
vyriausybė neatmaino savo po
zicijos. 

MAISTINĖS E I A U Š Ė S VO
K I E T I J O J E 

VILLA PASIDUODA MEK 
SIKOS VALDŽIAI. . 

Taip pranešama iš 
Meksikos 

1,000 lenkų paimta nelaisvėn. 

TARIAMASI A P I E PAGEL 
BĄ LENKAMS. 

» 

i 

Spa, Belgija, liepos 8. — 
Lenkų delegacijos vienas at
stovas pranešė, kad marša
las Focb išnaujo konferuoja 
su Anglijos generalio štabo 
viršininku fieldmaršalu Wil-
sonu. 

Tariamasi , kakiuo būdu pa
gelbėti lenkams. Šiuo kar tu 
apgalvojama mHitarinė pagel
bą. 

Londonas, liepos 8. — Bol
ševikai nuo lenkų atėmė tvir
toves Rovno ir Luck, Volini-
joje. Tos tvirtovės priklauso 
prie tvirtovių t r ikampio, kn-
rin be Rovno ineina dar ir 
tvirtovė Dubno. Pastaroji tvir-
tovė kol kas pasiliko lenkų 
rankose. 
. .Ap ie šituos syarbius bolše
vikų laimėjimus Volinijoje o-
fieijaliai pranešta iš Maskvos. 

Bolševikai pa imdami Rov
no paėmė nelaisvėn ir 1,000 
lenkų kareivių, du šarvuotu 
traukiniu, dvi tankas, dvi še
šių colių anuo tas ir traukinį 
su lokomotivomis. 

Pietuose nuo Rovno (bolše
vikai sulaužė stiprią lenkų po
zicijų ruožą ir atbloškė len
kus ant Tarnopolio—Lvovo 
geležinkelio. 

N A U J A REVOLIUCIJA 
M E K S I K O J E ? % 

P A N A I K I N T A KABLEGRA 
MŲ CENZŪRA. 

Rymas, liepos 8.— Italų 
premjeras paskelbė speeijalę 
proklemaciją, knriąja panai
kinama visokia cenzūra kable-
gramoms, siunčiamoms iš I-
talijos. , į -

H J > a s o , Tex., liepos 8. -
Laikraščio FA Paso Times ko
respondentas iš Torręon, Mek
sikos, praneša, jog Francisco 
Villa pasirašęs po armistici-
ja su naujos valdžios atsto
vais, pasižadėdamas tolesniai 
neužpuldinėti traukinių, mies
telių ir valdžios garnizonų. 

Be to, tasai garsus plėšikų 
vadas sutiko pasiduoti provi-
zijonalei šalies valdžiai su 
tam tikromis sąlygomis. 

Tarvbas su Villa vedė vai-
0 

džios atstovas El ias L. Tor-
res, kurs p i rm poros savaičių 
buvo apleidęs EI Paso iške
l iaudamas Vill6s stovyklon į 
Chibuahua kalnus. 

Tor res Meksikos sostinėn 
gabenąs su Villa padary tą 
laikiną sutartį . Su tar t i s esan
ti ge ra ligi liepos 16 d. Ligi 
to laiko Villa tur įs gaut i ofi-
eijalį provizijonalės valdžios 
pranešimą, a r j i sutinka su jo 
sąlygomis. J e i ta ip , tuomet Vii 
la pasi t raukiąs civilin gyveni
mam Nes j is esąs liuosas nuo 
politikinių ambicijų. 

Ministeris a t s ako į paklau
simus. 

Tokyo, liepos 9. -y- Aną die
ną žemesniajam atstovų bute 
pakeltas t rukšmas del priešja-
poniškos agitacijos Suv# Vals
tijose. Vienas atstovas paklau
sė vyriausybės, a r gi vyriau
sybė negalinti surasti teisiškų 
priemonių prieš skleidimą a-
gitacijų Amerikoje pr ie japo- * 
DUS vietoje uždraudimo siųsti 
ten japonams japonių pavei
kslus. 

Užrubežinių reikalų minis
teris Ucliida atsakė, jog vy
riausybė tuo klausimu darbuo
jasi visokiais prieinamais jai 
budais. Bet uždraudimas siųs
ti paveikslus yra gyvas ir ne
atšaukiamas reikalas. 

Hirosbya provincijos gyven
tojai, iš kur daugiausia ja
ponų išeivių apsigyvenę Cali-
fornijoj, nutarė pasiųsti at
virą laišką į Californijos gy
ventojus, protestuodam¥*prieš 
visokius ten anti-japoninius 
sumanymus. , 

j 
Ministeris Uchida klausime 

japonų ekspedicijos Siberijo
je štai ką paaiškino: 

Japoni ja ekspediciją Sibe-
rijon siunlė dviem reikalais— 
pirmiausia du^ti pagelbos če-
kaniK-siovaktons, paskui ap
saugoti Japonijos reikalus toj 
šalyj. 

Pirmiausis t ikslas, sakė U-
cbida, atsiektas. Bet antrasis 
ne. Tad ir toliaus Siberijoje 
japonų reikalai ir japonai gy
ventojai tiiri but pilnai ap
draust i . 

Pagal iaus Uchida pareiškė, 
jog Japoni ja nieko bendfa, ne
turinti su kokia ten steigia
ma rytinėj Siberijoj bufferi-
ne valstija. 

Žmonės reikalauja nekontro
liuoti maisto. 

Berlynas, liepos 9. — Andai 
mieste Hamburge įvyko dide
lės riaušės del pabranginimo 
maisto. Du žmogų nužudyta 
ir keliolika sužeista 

Riaušės kuone kasdien atsi
kartoja Įvairiuose Vokietijos 
miestuose. I r visur pasibaigia 
su kraujo praliejimu. Nes riau 
šininkai užpuldinėja ir plėšia 
krautuves . 

Nežmoniškai visur pabran-
gęs maistas. Žmonės reikalau
ja, kad vyriausybė atsisakytų 
kontroliuoti maistą. J i e mano, 
jog tuomet atsirastų daugiau 
maisto ir tasai butų pigesnis. 

Tiems žmonių norams labai 
priešinasi socijaIista\ Bet .vy
riausybė, sakoma, nors išda^ 
lies paliausianti kontroliuoti 
maistą. 

* i 

NORI DIDESNIO UŽMO
K E S Č I O IR P I G E S N I Ų 

ANGLIŲ. 

Iš Nelaimingosios Rusijos 
• 

NUŽUDYTA 300 PRAVOS 
LAVŲ ŠVENTIKŲ. 

Rusijoje esama 48,000 cerkvių 

Londonas, liepos 9. — Lea 
mingtone anglekasių suvažia 
vinie padary ta rezoliucija, kad 
vyriausybė anglekasiams padi
dintų užmokestį ir sumažintų 
anglims kainą. 

Sumanymas anglekasiams 
dirbti penkias dienas savaitė
je atmestas. 

•VOKIEČIAI GALVOJA A 
P I E D I D E L Į P R E K Y B O S 

, LAIVYNĄ. 

Berlynas, liepos 9. — Po ka
rės vokiečiai galvoja atstaty
dinti ir yėl didelį savo preky-

Paryžius , liepos 8. — Bolše
vikų valdžioje, Maskvoj, re

ligijos reikalų komisaru y ra 
Bunch Brunąvicli. 

Viešint Maskvoje vienam 
korespondentui tas komisaras 
jam pasakojo, kad nors šian
dieninė Rusijos valdžia yra 
socijalistinė, taigi pat i savai-
mi ateistinė, bet religijų ji 
nepersekiojanti ir už pildo
mas apeigas nebaudžianti nei 
dvasiškių nei pačių žmonių. 

Sako, valdžia žmonėms duo
danti laisvę. Nes įsitikinusi, 
kad žmones esama lengviau a-
t i t raukt i nuo religijos agita-
vimais, ka ip bausmėmis. 

1,600 cerkvių Maskvoje. 
Sulig to komisaro, šiandie 

Maskvoje y ra 1,600 cerkvių. 
I r jos visos, išėmus Kremliaus 
soborą, a t idarytos , žmonių lan
komos i r jose pamaldos laiko
mos. 

Bet valdžia prieš tas cerk
ves ir prieš religijas veda 

smarkią agitaciją. Ant Krem
liaus sienų, *iš lauko, padėtas 
dideliausiomis raidėmis tok
sai rusiškas parašas : "Rel ig i 
ja y ra žmonėms nuoda i . ' ' 

Komisaras Brunavitch paai
škino, jog tas parašas — tai 
soči jai is tų tėvo Markso saki
nys. J i s paimtas iš Markso 
mokslo 

Nužudyta daug šventiku. 

Pravoslavų arkivyskupas 
Tichon paskelbė, jog bolševi
kų revoliucijos laikotarpiu 
Rusijoje nužudyta 16 pravos
lavų vyskupų ir apie 300 pra
voslavų šventikų (dvasiškių) . 

Braunavitcli pa tv i r t ina tas 
skaitlines. J i s pareiškė, jog 
dvasiškiai daugiausia galabi-
nami už jų priešbolševikinę 
propagandą. Bet, sako, kiek
vienas iš jų esąs formaliai tei-
siamas. 

Pagal iaus kamisaras pareiš
kė, jog šiandie visoj Rusijoj 
esama apie 48,000 cerkvių ir 
apie 100,000 pravoslavų dva
siškių. Pas tarojoje skaitlinė
je esama ar t i 300 vyskupų. 

Pranešama, Turkai Turėsią 
Suklupti 

* 

T A L K I N I N K A I PA G ER B Ė 
S. V. NEPRIKLAUSOMY-

BĖS DIENĄ. 

bos laivyną. Reichstago biu
džetinis komitetas tam tiks
lui skiria 196 mili jardus mar
kių. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
* •pf • • • 

L E N K I J Ą VALDO NACIJO 
NALĖ TARYBA. 

Varšava, liepos 7. — Lenki
jos valdymas pagal iaus pa-
'vestas augščiausiąjai nacijo-. 
nalėi tarybai . Tarybai duotas 
,pilnas ir karinis autor i te tas . 

Tarybos sumanymas pakei 

Eagle Pass, Tex., liepos 8. — 
Pietuose nuo Morfolovag, Me
ksikoje, anot gautų žinių, su
deginta 12 geležinkelio tiltų. I tas, kuomet bolševikai visomis 

Del to pakilęs gandas, jog 
Meksikoje pakel ta nauja re
voliucija. ' 

Sakoma, jog naujajam su
kilimui vadovaująs Adolfo 
Gonzales 

Belfast, Airija, liepos8. — 
Čia atvyko anglų artilerijos 
b a t a ^ j a . Pravažiavo gatvė
mis ir apsistojo Victoria ka-
zarm^se. 

pusėmis pradėjo grūmoti len
kams. 

Tarybon ineina: provizrjo-
nalis prezidentas Pilsudskį, 
kaipo p i rmininkas ; karos mi
nisteris Lesniewski; ministe
r is pirmininkas Grabski ; ge
neralio štabo viršininkas Hal-
ler ; seimo pirmininkas Trom-
pczynski; t rys ministerių ka
bineto nariai i r devyni seimo 
atstovų vadai. 

Sakoma, t u rka i turėsią suk 
lupti . 

»f 
NEKUOMET TAIP NČRA. 

Žmogelis į k rautuvės agentą, ku r s kolektuoįa pinigus: T 
Nors aš esu netekęs darbo i r mano moteris serga, bs t tas 
neturi nieko bendra su tamstos at l iekamais reikalais. Tams 
t a i visvien savait inė mokestis t u r i b u t mokama, ka ip yrą 
suderėta. 

Konstantinopolis, liepos 8.— 
Ka ip visur k i tur , t a i p i r čia 
talkininkai paminėjo §uv . Val
stijų Nepriklausomybės šven
tę — liepos 4 dieną. 

Anglijos karės laivai Mar-
mora jūrėse buvo papuošti 
Suv. Valstijų ėliavomis. Iš pat 
ryto šaudymais iš armotų pa
gerbta liepos 4-oji diena. I r 
tuojaus po to tie pa tys karės 
laivai pradėjo bombarduoti 
turkų nacijonalistų pozicijas. 

Miestas y r a pilnas pabėgė
lių del smarkaus nacijonalistų 
veikimo čiapat Konstantino
polio apylinkėse. 

Turka i nacijonalistai būriais 
užpuldinėja kaikurias anglų 
pozicijas ties Bosforu. I r vi
suomet juos nuveja atgal į 
kalnus anglų karės laivai sa
vo šaudjTmais. -r 

Anglai su turkais veikia iš
vien. Bet nei tie, nei kiti neina, 
da r Turkijos gilumon i r ne-
susiremia su turkais a tviram 
lauke. 

PLĖŠIKAI PELNĖ $20,100 
Vaka r pirm pietų automo

biliu buvo vežama $20,100 iš 
Comunity S t a t e bankos į vi-
dumiesčio ban įą . 

Po Ik gatvėje, šalimais So. 
Ashland brilvardo, keli auto
mobiliniai plėšikai sustapdė 
automobilių su pinigais, at
ėmė visus pinigus ir nuvažia
vo. 

Anglai tėmytojai y ra tos 
nuomonės, kad turkai nacijo
nalistai j l g a i neatlaikysią i r 
turėsią suklupti, kuomet prieš" 
juos savo veikimą išVystysią 
graikai nuo Bosforo ir^ Dar-
danelių šono. 

Turkai gyventojai j au ap
leidžia Brusaą. Nes j ie nu
jaučia, jog ten neužilgo užei
sią graikai . Gyventojai bėga 
šalies gilumon. Kit i ieško 
prieglaudos pačiam Konstan-
tinopolyj. 

I T A L A I A P L E I D C DU-
RAZZO. 

• 

Londonas, liepos 8. — Iš 
Rymo pranešta, jog italai ap
leidę Durazzo. 

Kiek y ra žinoma, tą Alba
nijos miestą buvo užėmę la
kūno d 'Annunzio kareiviai . 

T U R K A I NACIJONALISTAI 
APLEIDO BRUSSA. 

Konstantinopolis, liepos 8 . - -
Čia atkeliavusieji iš' Anatoli
jos pabėgėliai praneša, jog 
Mustaphos Kernai pašos ša
lininkai j au išsikraustė iš 
miesto Brussa. Ant to mies
to briaujasi graikai . 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų piiugų ver

tė mainant nemažiau $25,000 Re-
pos 7 d. buvo tokia sulig Mer-
ehants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.951^ 
Lietuvos 100 auksinų 2.70 
Vokietijos 100 markių 2.70 
Lenkijos 100 markių .70 
Prancūzijos už 1 dolierį 11 f r. 75 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 54 
Italijos už 1 doL 16 1. 45 
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DRAUGAS , Penktadienis, liepos 9 1920 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

P R E N U M E R A T O S K A I N A : 
O H I C A G O J I R U Ž S I E N Y J E : 

Metams $8.00 
Pusei Metų . . . . . . . . . . . . 4.00 

8UV. VALST. 
Metams . $0.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą, laiške. % 

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

neįvyktų prieš atstovui išva
žiuojant, tai dalyką vestų kun* 
Prapuolenis, kuris tebėra Ry
me. 

Prieš vakacijoms pasibai
giant reikėtų namas pataisy
ti, virtuvę įrengti, nupirkti 
rakandų, kad po vakacijų ga
lėtų apsigyventi teologijos stu
dentai. Svarbu, kad tų studen
tų butų kuodaugiausia, nes 
lietuviškos kolegijos studentai, 
vien tik mokindamiesi, dau
giau apgina Lietuvos vardą ir 
reikalus, negu tamtikri kovo
tojai. 

Reikėtų, kad mes amerikie
čiai tą lietuviškos kolegijos 
reikalą gerai ir gražiai pa
remtume. Daug naudos iš( jo 
bus tautai ir bažnyčiai. 

Kas ApSviestas? 
DAR APIE LIETUVIŲ MOKYKLAS. 

Lietuviu 
Ryme. 

Andai padavėme telegramą 
iš Rymo, kad Šv. Tėvas lie-

I tuviams pavedė namą ir baž-
j nyčią. Dabar gavome platesnių 
i žinių apie tai. 

'I / 

Kanauninkas Jurgis Nar-
jauskas gavo Žemaičių Vysku-

• po laišką, rašytą Šv. Tėvui ir 
į su tuo laišku nuėjo pas pope-
> žių 11 birželio šių metų. Įtei

kęs vyskupo raštą kanaunin
kas dar gyvu žodžiu išdėjo, 

f jog lietuvių tauta trokšta tu
rėti savo kolegiją Ryme. Šv. 

| Tėvas pagyrė tą sumanymą ir 
maloniai kalbėjo su Lietuvos 

į atstovu apie sumanymo įvyk-
dinimą. 

Kun. Narjauskas jau buvo 
apžiūrėjęs Šv. Jurgio bazili
ką, vadinamą 8. Georgii in 
Velabro. Šalo tos bažnyčios 
yra diktoki namai, kuriuose 
vietinis klebonas įtaisė para
pijinį teatrelį parapijiečiu, 
pramogai. 

Ta bažnyčia yra statyta 
septintame amžije. Ji ir minė
tieji namai yra apleisti. Bet 

I vietos juose yra užtektinai. Ir 
I vieta patogi, nes prie Aventi-

nio kalno. 
Šv. Tėvas tą bažnyčią pa-

i žadėjo lietuviams privatinėje 
audijencijoje, neoficijaliame 
pasikalbėjime. Bažnyčios pa
vedimas lietuviams turi įvyk
ti įstatymų parodytu keliu. 
Pirmiausiai reikės susitarti su 

I vietiniu klebonu, kad jis at-
: rastų kur kitą vietą perkraus-
' tyti parapijos teatrelį. (iai 
i lietuviams priseis šiek-tiek ir 

primokėti tai parapijai. 
Prie bažnyčios yra inkorpo

ruota viena brolija. Ji pelno 
nenori, tik nori pasilaikyti ir 
toliaus tą bažnyčią kaipo są,vb 
Veikimo centrą. Lietuviams, 
žinoma, tat nieko nekenkia, nes 
brolija neturi nuosavybės tei-
shj ant bažnyčios. Visa ko ji 
nori, tai teisė laikyti pamal
das. 

Galutinas bažnyčios perlei
dimas lietuviams negali įvykti 
be Kardinolo Vikaro pritari
mo. Tas kardinolas Rymo baž-" 
nyčias valdo taip kaip vysku
pai jas tvarko kituose mies
tuose. Turint nors privatinį 
"Šv. Tėvo pritarimą ir neda
rant neprotingumų galima be 
abejonės tikėtis/kad kardino
las Vikaras pritars sumany
mui ir Šv. Jurgio bažnyčia 
teks lietuviams. 

Negalima žinoti, ar tas per
davimas įvyks prieš 15 liepos. 
Tuo laiku kun. Narjauskas 
ketina išvažiuoti iš Rymo at
ostogoms į Ameriką. Čionai 

- jis žada būti du-tris mėnesius. 

Kapitalistų Spauda. 
Kapitalistų spauda, ypač 

republikoninė, daug šūkauja, 
kuomet vienur-kitur darbinin
kai pakelia streikus. Ima šau
kti, kad tuo būdu norima ša
liai padaryti nelaimių. Ta 
spauda pirmoje vietoje dide
lėmis raidėmis pareiškia, kad 
čia tuos streikus kelia jei ne 
radikalai, tai svetimšaliai dar
bininkai. Ir sako, kad tokius 
trukšmadarius reik prašalinti 
iš šalies. Tuomet čia gyvuotų 
nesudrumzdžiama ramybė. 
Nes, girdi, butų pasitenkini
mas užmokestimis ir darbo 
sąlygomis. 

Šiandie nėra jokia paslaptis, 
kad ant šalies kibo juodi ne
darbo debesys. Didelėms dirb
tuvėms trūksta anglių ir ža
lios medžiagos. Geležinkeliai 
po karės kaip reikiant dar ne
patvarkyti. Reikia džiaugties, 
kad jais pristatoma mums 
reikalingo maisto. 

Ir štai kuomet dirbtuvėms 
neužtenka reikalingo kuro, 
krosnys užgesinamos ir dar
bininkus paliečia nedarbas 
(bedarbė). 

Iš Pittsburgho plieno dirb
tuvių apskričio telegramose 
skaitome, jog tenai del pritru-
kimo anglies labai greitai ga
li užsidaryti dirbtuvės ir mi
lijonus darbininkų gali palies
ti priverstinas nedarbas. Ir 
taip įvyks. Nes nepramatoma 
jokių priemonių, sulig kurių 
veikiai butų pagreitintas ang
lių ir medžiagos pristatymas 
geležinkeliais. 

Kapitalistų spauda apie to
kius liūdnus faktus padeda 
telegramas. Bet užkemša kur 
nepatėmytinon vieton. Neima 
šaukti, nes tokie nuotikiai ne
paliečia didžiulio kapitalo. 

O juk pakįlantis nedarbas 
yra tiek svarbus, kiek strei
kas.- Kartais jis baisesnis už 
patį žemės drebėjimą arba ki
tokius nelaimingus lalyje nuo-
tikius. 

Vienas milijonas darbininkų 
be darbo, tai keletas milijonų 
burnų be duonos. Neturint duo 
nos grūmoja vargas ir badas. 
Gi šitas visuomet atneša kar
čių pasekmių šaliai. 

Taigi kapitalistų spauda la
bai neteisingai pasielgia gar
siai peikdama darbininkų 
streikus ir užtylėdama grū
mojantį nedarbą. 

Pennsylvanijos Valstija. 

Vakarykščiame "Draugo*' numeryje 
aprašėme Chicagos ir apielinkės mokyk
las. Dabar tenka paminėti lietuviškąsias 
mokslo ir auklėjimo įstaigas Pennsylva-
nijoje. 

Tų įstaigų yra šešios. 
\ 1. Sv. Kazimiero parapijos mokykla 

338 Wharton 8tr. Philadelphia, Pa. 
a) mokytojų 7 Seserys Kazimierie 

tės 
b) mokinių 193 bern., 162 mer 

gaitės; viso 355 
c) baigė 1 bernaitis, 2 mergaitės. 

2. Našlaičių Prieglauda toje pačioje 
parapijoje. 

a) auklėtojų 3 Seserys Kazimierie-
tės 

b)auklėtinių: 20 bernaičių ir 20 
mergaičių, viso 40. 

3. Šv. Jurgio parap. mokykla Salmon 
and Venango Str. nereguliariai funkcijo-
nuoja, todėl apie ją neturim tikrų ži
nių. 

4. Šv. Kryžiaus parap. mok. So. Pop-
la r and 6-th Str. Mt. Carmel, Pa. 

a) mokytojų 6 Seserys Kazimle-
rietės 

b) mokinių 146 bern., 154 merg., 
viso 300 

c) baigė 6 bem., 6 merg., viso 12. 
5 Šv. Jurgio parap. mok. 1627 N. 

Main Str." Scranton, Pa. 
a) mokytojų 8 Seserys Kazimle-

rietės 
b) mokinių 212 bernaičių, 247 

merg., viso 459 
c) baigė 7 bern., 8 merg., viso 15. 

6. Šv. Kazimiero parap. mokykla 2112 
Sarato Str. S. S. Pittsburgb, Pa. 

a) mokytojų 5 Seserys Nazeretie-
tės 

1)) mokinių 252 
c) baigė nežinome keli. 

* 
Kitos Lietuvių Mokyklos. 

Neskaitant Chicagos su apielinkėmis 
ir Peusylvanijos, kitose valstijose įiktai 
kur nekur yra lietuviškų mokyklų. Tarp 
tų, kaip sakėme, pirmąją vietą užima 

1. Šv. Juozapo parap. mokykla prie 
Congress Ave. Waterbury, Conn. 

mokytojų 15 Seserų Šv. Dva
sios Kongr. 

b) mokinių: 453 bem., 471 merg., 
viso 924 

c) baigė 35. 
2. Šv. Jurgio parapijos mokykla 228 

Cardoni Ave. Detroit, Mich. 
a) mokytojų 4 Seserys Nazaretie-

tės 
b) mokinių 105 £ 
c) kiek baigė neturime žinios. 

3. Šv. Petro parap. mok. 65 Milwau-
kee Ave. Kenoslia,' Wis. 

a) mokytojų 4 Seserys Notre-Dame 

b) mokinių 154 
c) kiek baigė nežinome. 

Dar yra lietuviškų mokyklų Wor-
cester, Mass., So Boston, M*gss ir Balti-
more, Md. Tenai mokytojauja pasaulietės 
merginos. Iš į\į nebuvo kaip gauti reika
lingų žinių, ypač kad kaikurios tos mo
kyklos veikia tiktai vasaros metu, arba 
vakarais, nepereidamos pilno kurso, .su
lig Amerikoje reikalaujamų programų, 
bet tiktai mokindamos lietuviškai rašy 
ti išskai tyt i , bei tikėjimo dalykų 

Sudedant visas ne Chicagos ir jos a-
pielinkių mokyklas, gauname šitokių skai
tlinių: \ 

1. Mokytojų yra: 
» a) Seserų Kazimieriečių 21 

b) „ Nazaretiečių 9 
c) „ Šv. Dvasios Kongr 15 
d) „ Notre Dame 4 

viso *xy. 
2. Mokinių buvo:-

a) S. Kazimieriečių globoje. .1114 
b) S. Nazaretiečių „ 357 
c) Kitų Seserų „ 1078 

Viso 2549 
Galutinos skaitlinės. 

Suvesdami visas iki šiol paduotas 
skaitlines krūvon, majtome, jog^pradinėse 
mokyklose mokytojų turėjome: 

a) Seserų Kazimieriečių 63 
b) „ Nazaretiečių ..t 47 
c) „ Šv. Dvasios Kongr . . . . . . . 15 
d) ,. Notre-Dame . . : 4 >> 

. Viso labo 129 
Tos mokyklos savo globoje turėjo mo

kinių: 
a) Seserys Kazimierietės . . . .3320 
b) Seserys Nazaretietės 2958 
c) Kitos seserys 1078 

Vi*0 labo vienuolės mokino 
vaikų . . . . 7356. 

Dar reikia pridėti, kad Waterbury'je 
yra dviejų pasauliečių merginų vedama 
Šv.' Juozapo parapijos prieglauda, glo
bojanti 15 vaikelių. Šv. Kazimiero parapi
jos prieglaudą Philadelphijoje jau minė
jome, bet jos vaikus nepriskaitėme prie 
mokinių ir tris seseris Kazimierietės, tos 
prieglaudos vedėjas nepriskaitėme prie 
moki/itojų. Taip pat prie mokinių nepri-
skaityta ir Šv. Kazimiero Akademija su 
5 mokytojomis ir 17 mokinių. Pridėjus ir 
tas skaitlines išeitų: 

1. Visos kat. įstaigose globojamos 
jaunuomenės 7428 

2. Visų vienuolių mokytojų 129 
3. Po Šv. Kazimiero Seserų glo

ba 3o77 
4. P 0 Seserų Nazaretiečių glob. .2958 
5. Kitų globa * 1093 

Dar negana. 
Pažiurėjus į tas skaitlines yra kuo

mi pasidžiaugti, bet yra ir delko nuliūs
ti. Džiaugsmas,kad netoli pusantro tūk
stančio vaikų gauna mokslo lietuviškose 

mokyklose. Nuliudimas-gi ima dėlto, kad 
tik viena Chieaga yra vidutiniškai aprū
pinta. Galėtų būti geriati ir čionai. Reikė
tų dar mokyklų Šv. Juozapo parapijoje 
South Chicago ir Šv. Petro parapijoje 
West Pullraane. Girdėjome, kad we*tpul-
maniečiai taippat atidarys savo mokyklą 
šį rudenį ka ip Chicago Heights atidarė 
pereitą rudenį. 

Užtektinai aprūpintas yra Waterbu-
ry's, vidutiniškai Kenosha, Wis. Bet ki
tos trys lietuvių parapijos Wisconsine su 
kokio dešimtim mažesnių kolonijų neturi 
nei vienos mokyklos. Visa milžiniška lie
tuvių kolonija Brooklyn'e, New York'e, 
Newarke vargsta be lietuviškos mokslo 
įstaigėlės. 

Maždaug dešimta dalis rietuvių gy
venančių Amerikoje yra susitelkusi Chi-
cagoje ir apielinkėse. Chicagos njiestf tik 
tie negali leisti vaikų į lietuvišką mokyk
lą, kurie nenori. Tokių tamsuolių yra ga
na daug. Tą patį galima pasakyti apie 
Kenoshą, Waterburį, Scrantoną, Mt. Car-
melį. 

Pittsburgiečiams jau sunku susiųsti 
visus vaikus iš visų kraštų į South Sidę. 
Pittsburgb'o apielinkės visai neturi mo
kyklų. Tokia pat padėtis yra Philadel
phijoje ir Detroite'e. Tuose miestuose vie
nos mokyklos toli neištenka. 

Amerikos lietuviai tik dešimtą dalį 
apšvietos darbo tenudirbo del keleto prie
žasčių. Pirmiausia tą darbą trukdo atsi-
metusieji nuo katalikystės. Jie niekina vi
sokį Bažnyčios darbą. Mokyklos yra stam
bi to darbo dalis, todėl joms tenka ir 
stambieji priešų ypai. 

Stoka vienuolių. 
Daugelis lietuvių katalikų nežiūrėtų 

ką atsimetėliai liežuviais makaluoja. To-
kis AVorcester'is, Detroit 'as, Homstead'as, 
nesigailėtų pinigų ir pastangų. Bet ne
gana seserų, nes permažas yra lietuvai
čių skaičius įstojančių į vienuolyną. Pa
saulietėms mokytojoms nebetesi algų iš
mokėti turtingi Amerikos miestai ir šiais 
metais 18,000 mokyklų uždarė. Tai nėr-
ką svajoti, kad neturtingiausia Amerikos 
darbininkų rųšis-lietuviai-galėtų atkelti 
pasauliečių mokytojų algas. Seserys ima 
300 dolierių metams, o pasaulietės nenori 
dirbti be 5 dolierių dienai; reta tarnau
ja už 100 dol mėnesiui.' 

Į vienuolyną širdis traukia tik tas 
merginas, kurių mintys augštos, jausmai, 
gražus, noras pasišvęsti stiprus. Sunku to
kiai užaugti tarp vaidų ir žemų kal
bų, nuolat girdimų šeimynose neragavu
siose apšvietos. 

Kurie ima džiaugtis tuomi ką pada
rę, tie liaujasi veikę. Mums Amerikos lie
tuviams butų pražūtis liautis rūpinusia 
mokyklomis. Dar devynis kartus tiek tu
rime padaryti kiek padarėme. Tada dar 
nebus viskas kaip reikia, bet tada jau bus 
visur taip, kaip dabar yra Chicagoje. 

Vienuolės yra mokyklų ateitis, 0 
mokyklos yra tautos ateitis. 

Kun. P. Bučys. 

ftnok Gerą Amatą. Už-
dirbk f 35 3d | 7 5 Savaitėj 

Buk ktrpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge-
riausia-s amatą*, 
mes išmokiname 
| keletą savai
čių, prityrimą* 
duodamas moki-

nantiea" Vietos atdaros. Specijaiis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTEH SOHOOL 
190 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tu labų. 
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I DR. J. SHINOLMAN 
Gydytojas ir 
Ofisai €930 W. JL3 8 t 

Kamp. 49 Oourt 
Boa. 1299 W. 49 A r ė m e 

Telefonas Cicere 91M 
Ofiso Cicere 4 i 
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S. D. LACHAWICZ 
L I E T C V Y S G R A B O R I U S 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užgonėdinti. f 
2314 W. 23 PI. Chicago, DJ. 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1619 W. 47 Str. Tel. Boul. 190 
Valandoj: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 .iki 12 ryte. 

Res. 2914 W. 43rd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McSinley 293 

r Telefonas Boulevard 91 

DR, C, KASPUTIS 
m T 
ris 

DENTISTAS 
' * 9931 6. Halsted Str. 

Cfcicago, m. 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

1—6; 7—8 P. M. » 

IŠLIET UVOS. 
Vietų stato, kiti krato. 

Jaunutei Lietuvos respubli
kai tenka labai daug darbo. 
Net jau ir perdaug. Karo su
tremta, sudeginta, suardyta, 
suvarginta turi atsistatyti, 
priešų apsupta turi apsiginti, 
nekuriu savų vaikų rengiama 
parduoti, turi labai būti atsar
gi, pelno grobėjų glostoma ir 
viliojama, turi nesiduoti ap
gauti, geriausi jos prieteliai 
daro del stokos prityrimo klai
das, reikia jąs taisyti ir kar
tais nukentėti. Ar tai jau tuo 
viskas baigiasi! Yra da ir 
daugiau vargų, o juos reikia 
išvargti? Kas padeda! Kas 
padės! -

Lietuvos Steigiamasis Seimas. 
Bet ir jam ar bus lengva? 
kad jame vieni stato, o kiti 
prisispyrę krato. Krikš. de
mokratai sąžiningiausiai jame 
stato. Juos remia, kad ir ne-
visada ir nevisame, tai nors 
kaip kada ir nors kame soci-
jaUiaudininkai (tautininkai-
laisvamaniai), o socialdemo
kratai atsisakė nuo visokio 
darbo: jie apsirinko lengviau 
sia — visa|, ką anie stato, kra
tyti (kritikuoti). 

Tas butų nieko, ką jie ap
sirinko tokį sau darbą — būti 
opozicijoje. Opozicija reika
linga ir naudinga, jei ji yra 
protinga. Opozicija padeda gi-

Išradimas. 
Visi atsimena pasaulio nu

sistebėjimą, kuomet vokiečiai 
pereitos karės metu ėmė šau
dyti j Paryžių iš tolumos 75 
kilometrų. Bet dar labiau nu
sistebėjo vokiečiai, kuomet 
prancūzai užtikę tą didžiulę vo 
kiečių armotą įr, numetę pu
sėtinai bombų, privertė ją 
nutilti. Tai buvo pavasarije 

ji Berta ' ' sugadinta, bet ne 
pasakė kokiu būdu tat pasise-, 
kė padaryti. 

Tik dabar, beveik dviom me
tam praėjus nuo karės pabai 
gos, Prancūzijos parlamentas 
Paryžiuje priėjųp rezoliuciją 
išreiškiančią padėką kunigui 
Rousselot'ui. 

Rodos prancūzų kunigas ir 
didžioji vokiečių armota nega
li turėti nieko bendra. Te-
čiaus bendrumo atsirado ši
tiek. 1918 metų. Talkininkų laik-

Jeigu bažnyčios perdavimas'rašeiai pranešė, kad "Didžio-' Vokiečių didžiosios armotos 

šūviai pataikė į Šv. Gervazo 
bažnyčią Paryžiuje. Tat nepa
tiko kunigui Rousselot'ui. Jis 
yra gamtos mokslų profesorius 
garsingoje Prancūzijos augš-
toje mokslo įstaigoje College 
de France. Puikiausiai mokė
damas akustiką, t. y. mokslą 
apie garsus ir girdėjimą, 
kun. Rousselot'as išrado prie
taisą kaip susekti iš kur kyla 
balsas. Su tuo prietaiąu Pran
cūzijos kareiviai įsakmiai įs
pėjo, kur stovėjo didžioji vo
kiečių armota ir ją apdaužė. 

liau, nuodugniau, visapusiš
kiau apsvarstyti visokį klau
simą, padeda išvengti nekuriu 
nepramatomų klaidų ir pade
da prieiti prie geresnių rezul
tatų — pasekmių. 

Bet ar tokia bus opozicija 
socialdemokratų Lietuvos Sei
me. % Ar jiems rupi, kad daly
kai, prieš kuriuos jie stos opo
zicijoje, išeitų tobulesniais! 
Labai abejotinas daiktas. 
Jiems, greičiausia, rūpės lai
kytis opozicijoje, kad kr. dem. 
sumanymai neįvyktų prakti
koje, jie, gal but, stengsis, kad 
ilgiau projektus vilkinus, kad 
tokiu būdu. žmonių'akyse ga
lima butų kaltinti krikš. dem. 
už nerangumą, už prižadų ne
pildymą ir save prie* tos pro
gos išgirti ir žmones sukvai
linti. 

Vienok reikia tikėtis, kad 
ne tiktai "kratytojai" mokės 
ir galės žmonėms kalbėti, 
pakalbės žmonėms ir statyto
jai. Žmonės, kaip iki šiolei, 
nors viliojami, suprato, kas 
daugiau gero Lietuvai pada
rys ir tų daugiausia rinko, 
taip da geriau pamatys ir su
pras tikrus Lietuvos vaikus 
toliau ir da geriau sunaudos 
savo balsus, kaip praėjusiuose 
rinkimuose. Sugebės pavesti 
savo reikalus tiems, kurie sta 
to, o ne tiems, kurie' vien 

tik krato ir prie kiekvienos 
progos ardo kitų darbą ir 
griauja, kas gero pastatyta. 
Juk jau visi gerai supranta," 
kad tie geresni ir geriau eja-
ro, kurie stato, kad ir nedaug 
pastatytų, ne kaip tie, kurie 
ardo ir neduoda niekam ramy
bės. 

V. K. v 
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Tarybos tarp popežiaūs ir 
Prancūzijos valdžios apie san-
tikių atnaujinimą jau užbaig
tas. Pereita savaite užrubeži-
aių dalykų ministerija jau iš
davė raportą užrubežiniai par
lamento komisijai. Jai apsvar
sčius dalykas taps įneštas į 
pilną parlamentą. 

Prancūzijos parlamentas be 
ginčų vienbalsiai priėmė Mau-
rice Barres'o paduotą suma
nymą, kad Joannos »d' Ark 
šventė, antrasis gegužio sek
madienis, butų tautinė Pran
cūzijos šventė. Sutarta taip-gi 
pastatyti paminklą mieste Ro-
nen tame daigte, kur šventoji 
tapo sudeginta. 

DR. S. NAIKELIS 
-, LUOTU VIS , 

GYDYTOJAS I R OHLKCRGA8 
Ofims Ir O/venlmo rt«t« 

8252 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Univeraal State Sauk 
Valandos nuo 19 iki 12 ryta: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomia nuo 10 iki t. . 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
-_.<!___*_• i* mm — 

WORCESTER. MASS. 

(telegrama). 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
pardavimas pasiekė šimtą tris
dešimties tūkstančių dolierių. 
Tai y ra daugiatv negu buvo 
paskir ta , nes nuims reikėjo iš 
parduot i už 80 tuksiančių. 

Kun. Čaplikas. 
Red. prierašas. Worce$terie-

eiai Vyra i ! 

BALTIMORE, MD 

Sieionai ketverge 8 ir pėt-
nyčioje 9 liepos jau buvo su
rengti] svetimkalbiams »pasi 
linksminimų Reereations Piev 
(Pramogos Til tas) i'oot of 
Broadway. Tas pramogas su
rengė Vaikų Žaidimo Draugi
ja prie Pilietiškos Moterų Są
jungos (Childrens P laygraund 
Assooiations AVomen's Civil 
League) . Tos pačios pramogos 
bus panedėlyje ir utarninke, 
ty. 12. ir 13 liepos. Ta rp kitų 
daigtų yra žaidžiama juokin
ga komedija " T a l e of tlie 
C o w " (Karvės pasaka, gal 
uodega) . 

lę ir ištikimybę. Ki tu r esu ma
tęs, kad per ištvirkimų Rro-
to neteko. J ų giminės dabar 
klausia kų daryl i I Nie^s ne
žino kų a tsakyt i . 

T% aš norėčiau kaikurioms 
cfcerietėms, jų vardus galė
čiau paminėti , bet neminėsiu, 
pasakyt i : "L iauk i t ė s bėgioju
sios pas apšviestunus, kurie 
tik patys savo šviesą gir ia ; 
nevadinkite kapital istais sa-
so rankpelnius vyrus, neatmes
kite prisiekos, kad neprisieitų 
ieškoti vaistų jūsų p r o t u i . " 

Kareivis Keliauninkas. 

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA. 

DETROIT, MICH. 

CICERO, ILL. 

Nesenai .atsikrausčiau g v-
venti į šių kolonija, bet jau 
turėjau laiko pažinti šitos vie
tos žmones, vyrus i r moteris. 
Čionai gerų vyrų ir moterų 
yra, gal, daugiau negu ki tur; 
tečiaus y ra ir blogų. Apie vy
rus nekalbėsiu visai; apie* ge
rąsias moteris t a i p g i nerašy
siu. Tik man parupo, kaip ir 
kodėl gana žymus skaičius 
moterų virsta niekais. 

Pastebėjau, ka»U kaikurios^ 
tarsi neblogos moterys, ima 
draugaut i su tais, kurie sa
ve vadina, apšviestais. Jom-
vargšėms rodosi, kad ir yra 
apšviestas, kas apie savo švie
sybę kalba. Tuom tarpu niek.-
daugiau už beprotį nesigiria 
savo išmintimi ir maža vra 
tamsesnių už tuos, kurie save 
šviesuoliais nuolat garbina. 

Kelios moterys Cicero'je į-
tikėjo į, tamsuolių šviesybę. Iš 
jų jos išgirdo daug visokių šne 
kų apie kapitalistus i r apie 
tai , kaip kapitalistai varžo 
žmonių laisvę, kaip verčia dir
bti. Tos kalbos pat iko kaiku
rioms moterėlėms ta ip , kad 
jos beklausydamos dažnai pa
likdavo savo kambarius ne- ! i r malonius pa ta r imus laike Ii 

Birželio 27 d. čia lankėsi p. 
J . K. Krušinskas, Tautos 
Fondo Centro rašt ininkas. Pa
s i tarus T. F . 168 skyrio pir
mininkui su p . Atkočiūnui su 
klebonu kun. J . Jonaičiu, tapo 
surengtos prakalbos, kuriose 
ir kalbėjo viršui paminėtas 
svečias. 

Prakalbas a t idarė T. F. skv-
rio pirm. P-as J . Krušinskas 
kalbėjo dviem atvejais. Pir
mam atvėjvj papasakojo da
bart inę Lietuvos padėtį, ant
rame atvėjvj kalbėjo apie L. 
Raud. Kryžių ir Lietuvos Lai
svės paskola. Žmonių prakal 
bose buvo nedaugiausia dėlto, 
kad niekas iš anksto nežino
jo, jog čia įvyks p r a k a l b o j 
Daugelis buvo išvažiavę į par
kus bei šiaip pasilinksminimo 
vietas. 

Prakalbose aukojo sekantie
j i : O. Voranė 5 dol., K. Dar-
tis 2 dol. 

Po 1 dol.: S. Atkočiūnai , 
K. Šlapelis, J . Baker, J . Vara-
neckas, P. Andeonas, A. Gus
taitis, B. Rokas, K. Telinon-
tas, J . Medinis, J . Gedvilas, 
O. Urbonavičienė, J . L ai man
tas, S. Laimantas , K. Kančius, 
J . Rokus, S. Dogelis, A. Uo
gintas, A. Žukas. Smulkių au
kų $2.30. Viso $27 dol. 50. 

Be to dar prie T. F . 168 
skyrio prisirašė keturi nauji 
nariai su mėnesinėmis duoklė
mis. 

Kad ir daugiau įvyktų to
kių prakalbų. 

Senelis. 

Pirmininkas Kun. F. Kemėšis, 
E. 381 Westminster ave., 
Detroit, Mich. 

Vice-Pirmininkė M. L. Gu 
rinskaitė, 3347 Auburn ave., 
Chicago, 111. 

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pi., Chi
cago, 111. 

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd pi., Chicago, 
m. 

Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 
W. 33-rd str., Chicago, I1L 

Literatiškas Patarėjas Kun.(p. 
Bučys, 2634 W. Marąuette 
Rd., Chicago, 111. 

NAMAI ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda biz
niavus namas 
puse muro puse 
juodžio, geras 
del saloono, dar 
ir k i r t i yra ja-v 

me, labai g«>ra 
vieta del Lietu
vio. Raudos ne
ša ant mėnesio 
$92.00 Kaina 

$6.750.00. 

Parsiduoda mūrinis namas 2 
natas beismente 4 kambariai' m--
t'latas beismente, 4 kambariai ne
toli nuo Sv. Jurgio Bažnyčios. 
Raudos nesą ant mėnesio $32.00. 
Kaina $2,850.00 

VIEŠA PADĖKA 

iš Cicero, UI. 
xUž ilga. lankymą, gražius 

valytus, vyrams vakarienę ne
virta, vaikus neprižiūrėtus. 

Toki dalykai nepatiko vy
rams, kurie savo uždarbį par
nešdavo pačioms. Tuom tar
pu girpelnos apšviestumu 
kalbėjo savo klausytojoms a 
pie meilę. Moterys nusiskun
dė savo vyrais, kad nepat i 
r ia tankaus išėjimo iš namų, 
kad reikalauja daugiau darbo. 
Girpelnos tuos vyrus pavadi
no kapitalistais. Pusprotes 
moterys tam pri tarė . Jos mat 
nekapitalistės, tik vyras kapi
tal is tas, kad per dieną kaip 
arklys dirba, kol užpelno iš 
ko gyventi sau, pačiai ir vai 
kams. 

Dabar pas mus Cicero'je y-
ra visokių moterų. Beveik vi-
sosv yra padorios ir išmintin
gos. Bet mažumoje yra viso
kių. Vienos dar tik gėrisi sa
komais apšviestunais ir bėgio
jai jų klausyti . Kitos tetw^y-
vendamos su savo vyrais iš 
jų uždarbio jau kovoja su jais 
kaip su kapitalistais. Yra ir 
tokių, ką jau pabėgo nuo tų 
neva " k a p i t a l i s t ų , " kuriems 
buvo prisiekusios amžiną mei-

gos mano vyro, ir už t inkama 
patarnavimą laike jo laidotu
vių, birželio 15 d., iš Šv>An
tano bažnyčios į Šv. Kazimie
ro kapines^ tur iu iš tar t i širdin-
gą aėiu gerb. Šv. Antano pa
rapijos (Cicero 111.) klebonui, 
kun. 11. J . Vaičiūnui ir, jo 
gerb. asistentui, kun. P r . Vai
tukaičiui. J iedu t ikta i už
si tarnavo viešos, nuoširdžios 
padėkos. Taipgi ačiū visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse. 

Konst. Golubickienė. 

Parsiduoda gražus mūrinis na
mas 4 f hitai po 6 kambarius gu
zu* ir vanoK. Ramias neša ant mė
nesio $110.00. Kaina $10.250.00 
jis yra ant W. 66th St. ir 8. Union 
Ave. labai gražioj vietoj. 

Parsiduoda bizniavau medinis na-
imiK su f> flatais, dailiai aptaisy
tas ir gražioj vietoj ant 8. Siete. 
Rando* neša ant mėnesio $73.00. 
Kaina tiktai $5,450.00 j] galima 
išmainyti ant mažesnio namo ar
ba ant loto geroj vietoj. 

Didelio bargenas ant Bridgepor-
to pai-siduoda namas medinis ant 
2 lubų 2 flirtai po 4 kambarius ir 
2 f kitai po 2 kam barius. Raudos 
neša per mėnesi $45. Kaina $3,-
500.00 jis yra dabar tik iš lauko 
numalavotas. Viskas geram stovi j . 

Parsiduoda geras ant 2 lubų 
medinis namas 2 fialai po G kam
barius. Vanos gazas elektra kiek
vienam kambaryj. Raudon neša 
$40.00 ant mėnesio, parsiduoda tik 
už $3,350.00 kas turite nors pen
kis šimtus tas j j galite ]*rkti, o 
likusius ant išuiokeseio kaip ran
dą. 

Parsiduoda labai pigiai mūrinis 
namas ant 3 lubų labai geroj vie
toj 3 flatai po 6 kaniUmus vanos 
ir gazas. Raudos ant mėnesio 
$75.00. Parsiduoda tik už $7,S0U-
00 nepraleiskit tos geros progos. 
Bet kreipkitės j mano ofisą del 
platesnių žinių. 

GEORGE PETKUS. 
Real Estate. Loans & 
Insurance, Foreign Exchange 

and Steamship Tickets. 
3402 S. Halsted St. Chicago. 

Tel. Yards 5379 

REJKALAU^ 
RKIKALAUJAME. 

bučierio, kuria galėtų būti manatge-
r ium—gaspadorium. Liet. Kooperat-
vinkoj Krautuvėj . Turi gerai nueima-
nyti apie bučernėe ir groaernės biz
nį. Atsišaukite laišku, reikia kaucija 
uždėti. 

' JONAS K.\!V< I tfRII S. 
_43 North St. Mtiiersvillo. Pa. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
del 1'abnKo darbo. Pastovus 
darbas: / 

LINK BELTCO. 
39th ir Stewart Ave. 

KKAL JESTATE s \ l , | s \ l \ N 
Vilnų, a rba pusę laiko. Mums reikia 

vyru. gerų darbininkų ir gerų agi
tatorių mueų kampanijoj, kuri prasi
dėjo. Mes jums padėsime ir pakelsi
me iki $10,000 algos j metus. 

JAVAKAK and JOHNSON 
Sth floor—118 N. Im, SallcHtr. 

RKIl-AUNGiAS 
Ke}>ėjas. (baker1) dirbti prie antros 
rankos gera mokestis atsišaukite: 
C. WlTKOW«KY, 

3520 \V. 25 Sir. 

GEMA PROGA. 
Parsiduoda: pekarnė, bučernė, gro-
sernė ir gyvenimui namas t irštai a p -
gyventoj vietoj lietuvių ir lenkų. 

Priežastis pardavimo savlninKa_ 
važiuoja Lietuvon. Del platesnių ži
nių malonėkite kreiptis šiuo adresu : 

V. J . LATVENAS, 
411 Lincoln Ave. Rockford, IU. 

ŠVENTO JUOZAPO D E J O S 
VALDYBOS AJTTftAfiAI: 

Sheboygan, Wis. 

BARGENAS 
parsiduoda mūrinis namas pigiai an t 
kampo, gražioj vietoj. Elektra, va
nos, telefonas ir garadžius del 2 au
tomobilių. Tas namas atneša gerų 
pelnų. Kainuoja t iktai $8,000.00 vi
sų pinigų nereikia įnešti, galima pa 
laukti . f 

Ateikite ypatiškai pamatyti . 
4001 So. Honore Kir. I Chicago, III. 
Tel. Prospect 1424. 

Paieškau Jono Duehavičiaus, pas
kutiniu laikugyveno Philadelphia, 
Penna, jo sesuo ir švogeris gyvena 
Beisogaloj, Lietuvoje. Jis patts arba 
kas apie jį žinot praneškite: 

S. CIBULSKIS,, 
_06 Cardoni Ąve., .".Detroit, Mich. 

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBA: 

ANT PARDAVIME. 
fixtures ir Btoek'as. Atsišaukite: 

J. G. s i : I C I : I K \ s . 
3246 i;m«rahl Ave. 

BARGENAS. 
Ant pardavimo lotas 75x125 an t Oaii 
Pa rk Ave., l iart tet ts Highland, par
siduoda per savininkp . 
JOHN FIX>K_-N 

4314 No. iJamliii Ave. 
T l l n f H — IrvUig S«43 

PARSIDUODA. 
Uarzdaskutykla (Barber Shop) lie
tuviu apgyventoj kolonijoj, priežas-
tls pardavimo savininkas eina j ki-
tų "biznį" Atsišaukite: 

J . K. LAKUS, 
524 W. Baltimore Si. 

BaUimorc, Md. a v e - » c h i c a g o , IU. 

•Dvasiškas vadovas, prof. kun. P. 
Bučys, 2634 W. Marąuette Road, 
Chicago, 111. 

Pirmininkas A. Nausėda, 1641 N. 
Paulina st.> Chicago, IU. 

Vice-pirjnininkas F . Veryga, 
4539 So. Marahfield ave., Chicago, 
111. 

Nutarimų raStininkas J . Purto-
kas, 4437 So. Farfield ave., Chica
go, UI. 

Finansų raStininkas B. Nenarto-
nis, 4412 So. Richmond st., Chica
go, IU. 

Iždininkas kun. Ig. AJbavičius, 
717 W. 18th St., Chicago, IU. 

Iždo globėjai: 
St. Jucevičia, 726 W. 18th St., 

Chicago, IU. 
J. Rupšis, 4430 So. Maplevvood 

ave., Chicago, IU. 

Pirmininkas—J. Bubnis, 1426 S. 
10 St. 

Vice-pirmininkas—J. Daugirdas, 
1117 N. 12th St. 

I raštininkai*—V. Ragaišis, 1612 
Indiana Ave. 

II raštininkas—J. Dvilaitis, 1120 
Alabama Ave. I f 

Kasierius—J. Simoninas, 228 S. 
14th St. 

Iždo globėjai:—J. Bilą, A. Vir-
bickas. 

Maršalka—M. Daunoras. 
Organo raštininkas—Ig. Erma-

la, 1717 Erie Ave. 
Susirinkimai būna kiekvieną mė

nesį po pirmai t$ nedėlią. 
1 " ' ' 

SV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

WAUKEGAN, ILL. 

Paklydėlio Keliai 
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis. 
. Parašė 

Vystanti Sakelė 
Kaina 15c. 

• 

Veikalėlis neperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus įr 
r imto tur imo. 

N Norėdami gaut i Adre-
suakitej 

^MIAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. 

Chicago, 111. 

Direktoriai: 
J. Steponkaitė, 4545 So. Fair-

field ave., Chicago, IU. 
J. Petraitis, 4358 So. Washtenaw 

•T: 
Bukantis 

PAKKI1KODA 
medinis narna?, 2 i>agyvcnlnjy, ce
mento bciamontasi vanos, K~azas, e-
lektra. I'.irsiduoda, plauti nes savi
ninku* išvaduoja į kitą miestelį. 

Atsišaukite ijcd^lloj nuo 10 ryte 
iki 7 va are. . 
4980 Archer Avt*. 

' prie Cm\vfonl (40) Ave. 

ANT PAKI) AVIMO 
2 augscių mūrinis namas 4 fiatų su 
dviem krautuvėm, su kambariais už
pakalyj moderniškas. Parsiduoda už 
labai pr ieinama kaina. 

1757-39 \V. 51 Str. 
Savininką,*. 

1733 W. 51 Str. 
________ ____________ 

ANT PARDAVIMO. 
1 akras žemės ir 5 kambarių namas, 
maudyklės, gaz.us ir kiti moderniš
ki Įtaisymai, garadžius ir mažas so
das. Arti šv. Kazimiero Kapinių. 
Parsiduos ant išmokėjimo. 

J . S. HOVLAND, 
11 Mli AL Mt. Greenwood. 

PAKSlDL'ODA 
labai pig-iai~~2 lubų augščio medinis 
namas, 3 pagyv. 2 po 4 kambarius 
1 pagryv. 7 kambariai , randos 465,00 
į metus. Prekė tik $2,500.00 prie 

Savininkas ant 2ro floro. 
.'1434 So. I n ii H i Ave. 

PARSIDUODA 
Grosernė ir Saldainių Krautuvė, 
randasi geroj lietuvių apgyventoj 
vietoj. Atsišaukite greitai: 

3246 S. Emerald Ave. 

B. Sekleckis, 3427 Auburn ave., 
Chicago, IU. 

A. Valančius, 1442 So. 4_Hh Ave., 
Cieero, IU. 

A. Nausėda, 1641 N. Paulina St., 
Chicago, IU. 

J . Rupšis, 4430 So. Maplewood 
ave., Chicago, IU. 

Kun.jM. L. Krušas, 3230 Auburn 
ave., Chicago, IU. 

F . Veryga, 4539 So. Marshfkld 
ave., Chioago, IU. 

Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 
Marąuette Road, Chicago, IU. 

Kun. Ig. Albavičius, 717 W. _8th 
St., Chieago, IU. 

Kun. F . Kudirka, 2337 W. 25rd 
st., Chicago, IU. 

A. Dargia, 726 W. 18th st., Chi
cago, IU. 

Pirm. — Antanas Sutkus, 1317 S. 
Victory Str. 

• 

Vice-Pirm. — Steponas Keliotis, 
1228 So. Victory Str. 

Nut. Rast. — Jurgk 
1201 So. Victory Str. 

Finansu-Rašt. — Tavadoras Sta-
nulis 502 So. Utica Str. 

Kasierius -— Antanas Bakšys 1339 
So. Victory Str. 
Kasos Globėjai: — 

1. Pranas Kasdelevičius 1017 — 
Eight Str. 

2. Jonas M. Le«kys 1329 So. Jack-
son Str. 
3. Petras Pocius 726 Eight St. 

Maršalkos:— 
1. Kazimieras Stulginskis 1339 S. 

Victory Str. 
2. Jeronitnas Šimulnas 759 Sheri-

dan Road. 
Knygins. — Pranas Kapturauskis 

1321 So. Victory St. 
Vėliavos nešėjas: — Stanislovas 

Urbonas 911 Eight St 
Organo Užžiurėtojas — Kazimie 

ras Burba 1416 S. Prescott Ave. 
Šv. Antano Draugija susirinki

mus laiko po 8-tai dienai pirma 
sekmadieni, kiekviena mėnesi, -nia 
valanda po pietų, Lietuviu svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Strs. Wau-
kegan Illinois. 

.' • • m i i i i I I I . 

SV. ___AZIMIERO DR-T*. 
Sheboygan, Wia. , 

Valdybos Adresai: 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morg-__i Street 

CHICAGO, LLIJOIOIS 
le-efooM Tardą M a t 

Talandoa: — _ Iki 11 Ii ryto: 
t po piety iki 8 vak. Nedėllo-
ml« nuo S Iki 8 vai. vakar*. 

Tt*ephone: Yarda 8492 

1 

AKUŠERIUI 
A. SHUSHO 

•* 
Turiu patyrimą 

moterių ligose; ru -
pestiitgral prižiū
riu ligonę Ir kudl-

J kj laike Ugoa 

8255 So. Halsted BL. Chioago, DL 

I DR. G. M. 6USER 
Praktikuoja 98 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Ker tė 32-ro St,, Obicago, HL 

SPECIJAJ_ISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po 
Telefonas Yards 887 

Agitacijos komisija: 
Prof. kun. Pr. Bucys, 2634 W. 

Marąuette Road, Chicago, 111. 
St. Jucevičia, 726 W. 18th st., 

Chicago, 111. % 
A. Dargis, 726 W. 18th st., Chi

cago, 111. 
B. Nenartonis, 4412 So. Rie_> 

mond st., Chicago, 111. 
J. Šliogeris, 1447 So. 50th ave., 

Cicero, 111. 
g 

• 

CICERO, ILL. 

Apleido kolonija. *, f 

Pastaromis dienomis šią ko
loniją apleido L. Vyčių 14-tos 
kuopos veikėjas, p. Bol. Le
nartas. Prisidėdavo ir prie ki
tokių idėjinių organizacijų 
veikimo. J i s išvažiavo ant u-
kių. Tikimėt, kad rudenyje vėl 
s u g ; r y ž d a f l b u o t i e s j a u n i m o 

tarpe. 
Pr» 

NAllJAS GYDYMO BODAS 
PERGALI REUMATIZMĄ 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

75c. Dėžutė Dykai Kozitsm Kentėtojui 
Syracu_e, N. Y. tapo terastas naujas tardąs 
gydymo reumattsmo. Iš raportu, kurie su-
grįio nuo artotoju šio vaisto yra tikrai ste
bėtini. Nst ir tokie, kurie buvo visai b« 
vilties ir neišgydomi nei jokiais vaistais, 
tuojaus gavo di<ie)i palengvinimą- Jis nai
kina uiic aiitl o kalkinė druska Isiseda i 
kraują, išvalant visus nereikalmKua daly
kus i* žniogaua sistemos. Skaudėjimas, šti-
vuiaas, suputimas visai prapuolu

si nauj» Rydyino l.url̂ . lftrtdo Ponaw 1> -̂
la.no »r jis užtikrina, Kad" vaistas yra so
ras, jis nori, kad kiekvienas kentėtojas jį-
mėginta dykai 7$c .pakelį, tod . pertįtik-
rinti. PontB I'elano --fiako: "Kiid piirody-
ti Jums, kad • D«lano 'Vaiatar, yna tikra pa-
gelba nuo r«umatiinio, nežiūrint kaip il
gą! jis butų užsistovėjęs. ir kad nei jokie 
vaistais Jums negelbėjo. Aš Jums prisių-
3iy pilna 7f>c. pakeli dykai, jeigu iskitpsi 
si pranešima kartu sii savo pavarde ir 
adresu ir K" už krano* persiuntimą 
pastų*' man ypatiškai adresuodamas: 

F. H. Pelano, 1252-D. Omfin Sauar 
Syracus*. N Y. Aš ga'.iu priatųsti tiktai 
visna Pakali aut klekVleao adrsso." 

• ' 
< • ! 99 ^DRAUGUA5 

(lavome 6 "Draugijos" numerius po 2 num. vienoje knygoje 
Kaina vienos knygos $1.00. 

"Draugiją' ' gausime ir toliau. Kas norite, galite pas mus 
užsiprenumeruoti. v 

Metams $6.00. Prisiuntinesime ka ip t ik ta i gausime. 

B 

B 
S 

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

"G ANYTOJ ASM 
redaguojamas prelato A. Dajnbrauskos, padedant kun. M. Vait
kui. Laikraštis'didumo 32 pusi. Jis talpins straipsnių iš pla
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto
jus apie bažnytinį-religijinį gyvenimą apskritai pasaulyj ir y-
pač Lietuvoje, kels ir gvildens įvairius gyvuosius mūsų dvasiš
ki jos gyvenimo klauaimus. Laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 Šilingai 

T. Grigaliūnas, pirm., 1437 So 
l l th St., 

Jurgis Bataitis, vice-pirm., 1428 
So. l l t h S t , 

Aug. Juknialis, fin. rast., 1626 
New Jersey ave., 

t 

Prqt. sekr. Kazimieras Smai-
džiunas, 1017 Swifts Ave. 

Ižd. Antanas Čižauokas, 1318 
New York Ave. 

Kasos glob. Kazimieras Lukšis 
ir Jonns Jo< iq. 

Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antra 

nedėldienj mėnesio. 

UET. PILIEČIŲ DR^OS 
VAK. FA. 

Pittsbnrgh, Pa. 
Valdybos Antrašai: 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė J_VO of_sa po nam. 

4729 S. Ashland Avenne 
Specialistas džiovų, moterų i r Ty
rų ligų. 

Valandos nuo 10 iki 12 Išryto: nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 Iki 1. 

Telefonas Drex«l 2880 

\ y . W. RUTKAUSKAS 
• ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty]: 
29 South La Salle Street 

-Lambaris 824 
Tel. Central OStO 

M Vakarais, 812 W. 33 St. 
TeL Tardą 4881 

13 _c zr __; T_ z: zz __; z 

"ŽVAIGŽDE" 
. Eina sykį j mėnesį. JCaune. 

Šis laikraštis skiriamas katalikų dvasiškiems reikalams aprū
pinti: Iš paduotų nurodymų, kas bus jame rašoma matyti, kad 
bus labai jvairiaus turinio ir pilnas malonių pasiskaitvmų. Ee-
d a k t o r i n s k u n . M . Va i tk tr s -
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 Šilingu 

Visus galite užsiprenumeruoti " D R A U G E " . 
Kas norite tiesiog su tų laikraščių Administracija susinešti tai 

tevartoja *į adresą: 

I S - E ^ I KAUNAS, DIDt VILNIAUS C. N. 34 UTHUANIA. 
I 

hm\ 

J . P. Petraitis—pirmininkas. 
' J . Janauskas—vice-pirmininkas. 

J. W. Patckevich, nutarimų raš
tininkas. 

J. Daukšys—finansų raštininkas. 
B. W. Wosliner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F . 
Venslovas, J . Mareinkevich," P. 
Bardzilauckas. t 

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Mąrmokas. 

W E STP ULLM ANIE ČIAI! 

Atkreipiame Jūsų atydą^, 
kad pas J u s d ienraš t į . " Drau
gą," ats tovauja p . M. Kiupe-
lis 12115 So. Ęalsted St. 

Paus jį 'galite gauti kasdien 
nusipirkti *' Draugą'', taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraltf. 

=-_ 

VYRIAUSIAS KATALIKŲ 
KOMITETAS. 

FEDERACIJOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R. K. FEDE
RACIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI. 
Kun. Pr. Bučys, prezidentas, 

2634 W. 67-th str., Chicago, 
m. 

Kun. J. J. Jakaitis, vice-pre-
zidentas, 41 Providence str., 
Worcester, Mass. 

Kazys česnulis, vice-pres., 
456 Grand str., Brooklyn, K, 
Y. t 

Jonas E. Karosas, sekreto
rius, laikinas antrašas 381 
Westminster ave., Detroit, 
Mich. 

K. J. Krušinskas, iždinin-
kas. 456 Grand str., Brooklyn, 
ir. v. ' 

, Iždo globėjai: 
Kun. M. Pankus, 443 P a * 

ave., Sridgeport, Cosn. 
L. Šimutis. 456 Grand str.i 

Brooklyn, K. Y. 
PIRKITE LIETUVOS ViJm 

BOITŲ. 

http://la.no
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"PffKUCAS Penktadieni*, liepos 9 1920 
2C 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Penktadienis, liepos 9 d., 
Šv. Veronika Jul. 

Šeštadienis, liepos 10 d., 
Šv. Septyni Broliai kentėtojai. 

į S U GAZG^ KOMPANIJA 
NAUJAS *TRUKŠMAS. 

Nežinia kaip tas bus patvar
kyta. 

PIKTADARIAI PRIMUŠĖ 
ŽMOGŲ. 

Reikalavo nurodyti savo 
auksą. 

Buvo pakilusios kalbos, jog 
John (iallagher, 65 motų, tu
rįs daug pinigų. Savo auksą, 
buvo sakoma, jis pas
lėpęs mažajam kambaryj , 
užpakalyj jo plaikomos barz-
daskutyklos, 382:1 So. Halsted 
gat. 

Užpraeitą naktį du piktada
riu užpuolė barzdaskutyklą. 
Paėmė $8 iš registerio ir pas 
senį pareikalavo nurodyti , kur 
jis turįs auksą. 

Gallagher sakėsi, kad jis 
neturįs aukso. 

* Piktadariai jį baisiai ap
daužė ir nuvilko į užpakali
nį kambariuką. Tenai tiedu 
niekšu grūmojo visai nužu
dyti žmogų, jei jis nepasaky
siąs, kur laikąs auksą. 

Bet priblokštas senis nieko 
neatsakė j jų grūmojimus. Pi
ktadariai pamanė, kad jis jau 
mirštąs, kuogreičiaus išdūmė. 

SUAREŠTUOTAS LEITE 
NANTAS VVANDERER. 

f IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. • 

VARGONININKŲ DAR-
BUOTfc 

In tar iamas savo moters nužu
dyme. 

" Š t a t e Public Ut i l i j ies" ko
misija išnaujo užverčiama nu
siskundimais prieš gazo kom
paniją. Dalykas ve kame: 

Nesenai ta komisija gazo 
kompaniją autorizavo suvarto
jamu! gazui padidinti kainą. 
Padidinta kaina turėjo veikti 
su birželio 16 d. 

Tą paėią dieną ar keliomis 
dienomis vėliaus gazo kompa
nijos meterių skaitytojai (ka'- -
trie po namus vaikščiodami 
užrašinėja suvartoto gazo kie
kybę), kaip kas mėnuo perė
jo *per namus ir pristatė kom
panijos ofisan užrašius. 

Kompanija iš tų užrašų pa
darė sąskaitas žmonėms su
lig naujos kainos, vietoje vie
nos ar kelių dienų. 

Suprantama, žmonėms pa-
darvta didelė neteisvbė, nau-
jas išnaudojimas. I r todėl pa
kilo skundai prieš kompaniją 
už tokius darbus. 

Je i kompanrja teisingai el
gtųsi, tad sekanėiose sąskai
tose atskaitytų perimtus nuo 
žmonių pinigus. 

Bet kas gali ' pasakyti , ar 
taip bus padaryta . 

Gazo kompaniją šiandie ne 
paliečia jokia kontrolė. 

• Kituomet šioj vietoj buvc 
pranešta, ka ip buvęs S. V. ar
mijos leitenantas AVanderer su 
savo moterimi vėlokai vaka
re ėjo namo. 

Namų prieangyj susidūrė 
su plėšiku. Tasai plėšikas nu
žudė leitenanto moterį, gi lei
tenantas tuč-tuojaus iš revol
verio patiesė plėšiką. 

Ta'sai nužudytas intariamas 
plėšikas nebuvo pažintas, kas 
per vienas. 

Tuojąus po to detektivai pa
tylomis pradėjo tyrinėti tą 
nepaprastą atsitikimą. I r su
sekta nurodvmu, kad turbūt, 
pats leitenantas nužudęs sa
vo moterį ir podraug nežino
mą žmogų. Nes aiškiai patir
ta, jog po nužudymo leitenan
tas pasiėmė nuo intariamo 
plėšiko revolverį ir šalę jo 
lavono pametė nuosavą revol
verį. Abudu yra armijos revol
veriu. 

Leitenantas AVanderer prisi
pažino tai- padaręs aiškinda
masis, jog intariamojo plėši
ko revolveris buvęs geresnis. 
Todėl ir s u m a i n ę s . 

Suareštuotu dar ir kitu du 
lei tenantu^ir t imu žmogų. Ma-
tvt. bus išvilktas aikštėn koks 
nepaprastas daiktas. 

SUIMTAS SVARBUS VAGIS 

Trys policmonai naktį ėjo 
pro šalį vaistinės, 5122 India
na ave.. Iš vidaus vaistinės 
pasigirdo koks tai nepaprastas 
braškėjimas. 

J i e sustojo ir ėmė kiaušy -
ties. Tuo metu per kitas du
ris iš vaistinės spruko laukan 
trys piktadariai , sušoko lau-
kianėian jų automobiliun ir 
nuvažiavo. 

Bet vienas piktaūar is susi
vėlino kiek išbėgti iš vaistinės 
ii' tą pagavo policmonai. J i s 
mėgino dar šauti į policmo-
nus. Bei revolveris neveikė. 

Suimtas yra policijai žino
mas vagis George Bissett. J i s 
perniai nužudė vieną detek-
tivą. Buvo teismas paliuosuo-
tas. 

Hiandie jis sakosi, jog su 
vagyste vaistinėje neturė
jęs nieko bendra. Girdi, " ap
link vbės jį užnešusios vais-
tinėn kaip kar tas tuo metu, 
kuomet ten buvę įsikraustė 
vagys . " 

Tegu galas ima su tokiuo 
pasiteisinimu. 

S. L. R. K. A. Vargonininkų 
Chicagos kuopa laikė pusmeti
nį susirinkimą 18 d. birželio. 
1920 m., Beethoveno Konser
vatori joj , Susirinkiman atsi
lankė nemažai narių. Buvo ir 
svetys p . A. Aleksis iš Detroi
to, Mich., kuris susirinku
siems pr idavė daug energijos. 
Dar niekad nebuvo mūsų kuo
pos tokio gylvauš susirinkimo 
kaip šis. Gal del to, kad jame 
turėjome svetį. 

Daug naudingų dalykų nu
tar ta , ypač visiems vargon. iš
vien darbuotis i r tobulintis mu 
sikos srityje, kad mūsų muzi
ką kaip bažnytinė ta ip ir pa
saulinė kiltų taugštyn. 

Toliau pr is iminta i r apgai
lestauta draugai , kurie aplei
do Suv. Valsti jas, k. a. p. K. 
Mikalauskas, kuris iškeliavo 
Lietuvon i r p . J . Kudirka, 
kurs iškeliavo Itali jon baigti 
pasaulinę dainavimo šaką. IšV 
reikšta geriausi linkėjimai at
siekti savo tikslą. 
. Ant galo liko išrinkta nau
ja valdyba iš sekančių asme
nų: 
Pirm p . A. S. Pocius. 
Vice-Pirm J . Balsis, 
Rast B . Laurai t is . 
Kas J . Brazait is . 
Kasos Glob ' V . Niekus. 

Galima tikėti, kad Chicagos 
Vargon. kuopa išsirinkus nau 
ją i r gabią valdybą daugiau 
nuveiks muzikos srityje. 

Geriausio pasiekimo naujai 
mūsų valdybai i r visai kuopai 

•Narys. 

IŠ NORTH SIDE. 

r. 

IŠ TOWN OP LAKE 

Alumnų 1 kuopa laikė vieną 
i š svarbiausių susirinkimų lie
pos 1 d. Susirinko labai skait
lingas būrys jaunimo i r gyvai 
svarstė kuopos reikalus. 

Bernaičiai alumnai y ra su
siorganizavę j * ' IndoorTeam' \ 
kurie gražiai žaidžia. J i ems 
kuopa supirko tam t ikrus į-
rankius. Dabar j ie, užuot gat
vėmis l a i s ty t i , gražiai i r nau
dingai praleidžia laiką. . 

Nieko nesigirdi iš mergaičių 
pusės. Gal jos nenori garsin-
ties. O jei da r nieku neužsiė-
musios, ta i pa tarč iau organi-
zuoties i r išgalvoti ką nors 
gražaus. *"S 

Kuopos valdyba kit iems me
tams paliko ta pati , t. y. dva
sios vadovas gerb. kun. K P a -
kalnis, pirm. Z. Bajoriniutė, 
pirm. pagelb. — P . Jansonas , 
nutar imų rast. — Z. J u r g a i -
ciutė, fin. rast . — S. Pavlaus-
kaitė, ižd. — J . Jesulai t is , ko
respondentas J . Mart inkus, 
maršalka ~ - K. Vaitiekaitė. 

Mūsų dvasios vadovas kun. 
N. Pakalnis dar y ra išvažia
vęs an t vakacijų. Visi Alumnai 
nuoširdžiai linki linksniai p ra 
leisti vakacijas*ir sveikam si--
grįžti. ' Alumnė. 
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AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
^ 

Nedelioj, Liepos U d., 1920 
i NATIONAL GROVE, - - - Riverside, 111. 1 
I Pradžia 10:00 vai. iš ryto. Įžanga 25c. Ypatai. |= 

CICERO, ILL. 

Vyčių gegužinė. 

Birž. 27 d. L. Vyčių 14-ta 
kuopa su savo prieteliais tu
rėjo šeiminiriį išvažiavime 
Riversidės miškuose* Pasige
rėjo gamta, lietuviškai pažai 
dė i r ta ip labai draugiškai 
diena tapo praleis ta . 

Pr. 

RED. ATSAKYMAI. 
. .. 

BAIGIASI MIESTO DARBI 
NINKU STREIKAI. 

PRANEŠIMAS. 

Dr-as M. T. Strikolis 
tur int is savo ofisą po num. 
1757 W. 47 Str., dabar per
sikėlė j Peoples Teatrą, po 
num. 1616 W. 47th Gatv., rei
kale galima kreiptis tenai. 

J a u kuone visi miestinių 
darbininkų streikai pasibaigė 
Cbieagoje. Tie streikai buvo 
pakėlę daug t iuksmo. Vie
niems darbininkams; padidinta 
užmokestis, kitiems pažadėt 
tas- padaryt i . 

Darbininkai nusprendė, kaJi 
streikai neduoda jokios nau
dos- ir todėl nu ta r ta imties 
darbų. 

v *&. 

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

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

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

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduodi Laivokort** 

N O T A H U L Š A S 
3249 So •afcted Street, Chicago Illinois 

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

Ateinantį šeštadienį Chica-
gon suvažiuoja atstovai visų 
tų politikos frakcijų, kurioms 
nepatinką nei republ ikonų, 
nei demokratų parti jų šiandie
ninis veikimas. 

Suvažiavę atstovai ( į ku r s 
trečią politikinę parti ją i r no
minuos sayo kandidatą į ša
lies prezidentus. # 

Gražioms pavasar io dienoms 
užėjus, visi poilsio dienomis 
kraustosi iš surukusio miesto 
į girias arba* į užmiesčio kam
inėlius, kur pasidžiaugia gam
tos gražumu ir pakvėpuoja 
tvru oru. 

w 

Įvair ius piknikus ir šeimi-
ninius išvažiavimu^ ypatin
gai rengia jaunimas*. 

Tokiame išvažiavime lemta 
man buvo būti nedelioj, birž. 
27, 1920 Jeft 'eršon'o miškuose, 
kurį įrengė Lietuvos Vyčių 
5 kp. ' 

Išvažiavime apar t vyčių 
dalyvavo Šv. Mykolo parap . 
eboras ir daug svečių iš kitų 
kuopų. 

^Linksmai jaunimas leido 
laiką, žaisdami bole (ball) , te-
nnis ir draugiškai šnekučiuo
dami. 

Paskui šeimininkės pagami
no stalus. ' 

•m 

Užkandžiaujant keletas iš 
įžymiausių darbuotojų pasakė 
prakalbėles. Kalbėtojams už
baigus kalbėti i r pasisotinus, 
vietinis parapijos choras po va 
dovyste J . Brazaičio padai
navo keletą ^dainelių. Dauge
lis iš svetimtaučių atydžiai 
klausės lietuviškų dainų. 
Kuomet choras pabaigdavo 
dainuoti ir jie plojo rauko 
mis. Saulutei s lenkant už mi 
ško vieni vyra i ima dainuoti 
žinomas Lietuvoje dainas, Jri-
ti vaikščioja, kiti ilsisi susė
dę ant žalios pievutės. 

Žvaigždėms pradėjus mirk
sėti, da r valanda, kita, pras
linko i r vėl reikia grįžti į su
rukusį miestą. 

Neabejoju, k a d prieš užsi
baigsiant vasarai dar vyčių 
kuopa įrengs panašų išvažia
vimą. , Jaunutis. 

Vyčių komitetui (Spring-
fielde, 111.) Jūsų koresponden
cijos negalėjome patalpint i 
pr ieš 3 d. liepos, nes vėlai pr i -
siuntėt. 

PRANEŠIMAS. 

= Dar neužmiršome pereitų metų pikniko, o jau vel Westsaidieeiai gamina lenktines. Bet lek-
E tinių šimet bus keletas. Dainų lektinės nė neminime. Viduryje daržo, kaip gaidys, stovės rau-
5 donas straikeris. Išbandykit visi Chicagieeiai savo jiegas ir sveikatas. Pažiūrėkit, ar visi, kurie E 
E daug sveriate, priversite straikerį "giedot." Ištirsite taipgi Westsaidieeių namų darbo skanių gė-
5 rimų ir patys nuspręsite katra seimininkė pagamina gardesnius yra verta dovanos! 
E Piknike bus išlošimas siuvanios mašinos ir auksinio laikrodėlio. Bus muzika ir šokiai. 

| Visi, tad į Aušros Vartų Parapijos Pikniką. Visi j National Grove (Daržą). Riverside, | 
1 Imkit 22-rus karus iki galui, o paskui La Grange iki daržui. 
| Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAS. į 
TFiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiti iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiitiiii4iiiiiiiiiiittiiiiiriitiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT 

Klebiškio valsčiaus, paštas Prienai, 
Marijampolės apskr. Lithuania. 

• Paieskau savo pusbrolio Antano 
Adomo sūnaus Graibaus. Paeina 
iš kaimo Šimiškių, Skapiškio pa
rapijos, Kauno gub. Meldžiu at
sišaukti šiuo adresu: Pelikarpa* 
Speicis, Kaunas, Laisves Alėja, 
52 Teelusytės knygynas. 

-
Jarašunas Kazimieras, mano dė

dė ir teta Ona, prašau atsiliepti 
ir atsiųsti adresą, šiuo adresu: 
Lietuva, paštas Subačius, Pane
vėžio apskrities mokytojui Stasiui 
Janauskui. 

S.P. Mano dėdė ir teta jau priei 
karą gyveno Amerikoje. Esant ka
ro aplinkybėms žuvo adresai ir 
visi giminės, pas kuriuos galėčiau 
gauti adresą. 

St. Janauskas. 

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

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

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

• a 

1800 W. 46th Str. 

DRAUGAS» PTJBL. CO. 

Chicago 111. 
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Rubsiuvių unijos 269 skyrius 
rengia didelį išvažiavimą į Jef-
ferson girias nedelioj, liepos 11. 
Pradžia 10 valandą. Ęus suruošta 
puiki programa. Visus prašome 
atsilankyti. . 

Komisija. 

B LIETUVOS. 
PAIEŠKOJIMAI. 

—— 
Ieškomas yra Oivonavičius An

tanas seniau gyvenęs Pibodos mie
ste, Amerikoje, nuo kurio jau 7 me 
tai kaip negaunama jokios žinios. 

Prašomas atsiliepti šiuo antra
šų: 
Lietuva, Kaunas, I Raitelių Pulkas 
Trubočių Komanda. ^ 

Martinui Kazlauskui. 

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

\ 

Motiejaus Mickevhšio, ig Giniu
nų kaimo, Prienų parap., Mari
jampolės apskr. ieško brolis Pra
nas. Antrašas: 
Lithuania — Kaunas, Elektro — 
Technikos bntaUjonas, Karininku* 
Petrušauskui (įduot Mickevičiui 
Pranui). 

Kur yra: Motiejus ir Juozas 
Petraičiai iš Čiudiškių kaimo, 
Prienų parap., Marijampolės ap
skr. Antrašas; 
Lithuania — Kaunas Elektro — 
Technikos batalijonas, Karininkui 
Petrušauskui. 

Kur„ yra: Motiejus ir Vincas 
Girniai Šakališkių kaimo, Igliau
kos parap., Marijampolės apskr. 

Antrašas: 
Lithuania — Kaunas, Elektro — 
Technikos batalijonas, Karininkui 
Petrušauskui (įduot Juozui, Oir-
niuiy* 

Juozas Kašiuba Giniunų kaimo, 
Prienų parapijos, Marijampolė? 
apskričio*ieško giminių ir pažįsta
mų. Antrašas. 
Juozui KaMubai, Giniunų Kaimas, 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kaino* kurios pritinka kiekvie
nam kišeniul. Gvarantuojame kad 
mitaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio.*- nekurle 
dalykai maliau negu whbleaale 
kalno*. 

Vyru Ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fittmg-
ir kitokio styllau* $32.50 iki $00 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.C0, 
$20, $22.60, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $60. Valku 
siutai ir o verk o tai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir augščiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis b% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo į 
Europa, 

Atdara kiekviena diena iki t 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakar*. 

s. GORDON; 
1415 So. Halsted Street 
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NAUJAS TEATRALIS VEIKALAS 

» » • mmmįį ' išimts Metų Smuklėje 
Vtrtė i 

., 

Vtrtė 

Jonas M. Širvintas 

Kaina 50c 
Daugiau imant nuleidžiamas nuošimtis 
Adresuoki te : 

s • 

• 
y • 

s 
I "DRAUGAS' ? PUBL. CO. s 
| 1800 W. 46th Str. Chicago, pL 
f i l l i l l f WMIIf3IIIIMI IIMIIIIIIIIIIIf iblIlIlStlIlIlIMIIIIIIIIIIltlIlIlIIIIIIItlI tlllf liaiirr 

- K 

Carter's Httle U ver Pilis 
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 

Tikras turi pasirašymą* 

IIIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlHIIIIIIIIIII 

ERNEST WEINER 
DRY OOOD5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes dnodam* dvlcubas st*mp«s 

Ketvergsis ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkime g-aunami. ' = 

Visokie materljolai. -naikame dr%pn-
žiai. ii*bė* ir jakntės. \ 

Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina 

STftJS5Sr«SaSS pARTER'S IRON PILLS 
*«sid»i- ^ * ^ v Jums pagrelbcs, parnešinkite C* 

-T<ą***SnB*BB**B**B*B*B*****B********B**BMMMaaeB>.~* 

4 
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I ŽVAIGŽDUTE 

Pluksnos 
79c 

Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 

•Il l l l l l lf l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iuifl l l lf l lfftl 

Graži Maldaknygė 
Ypač tinkama einantiems prie Pirmos Komunijos. Knygelė E: 

= nedidelė, balti kauliniai apdarai, ant apdaro V. Jėzaus paveik- § 
E slas, uždaroma sagutė. E 
= Kaina — $1.75 (su kryželiu viduje) = 
| 1.60(bekryželio) 
E Norėdami gauti kreipkitės į 

I "DRAUGAS" PUBUSHINa CO., 
1 1800 W. 46-th Street, Chicago, UI. E 
flIlllIlIIlItlIlIlIlIllIlIlIlIilIllIlIlIlIlIlIlIIIIIIIllllllllIIIIIIIIIIIIllllllllllliliiiiiiiiiiiHiiiiiiT 

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai praaalinamoaf rartojant 

PAIN-EXPELLERI 
"Draugą Heikale" 

Šeimynos, kurios karta dažinojo jo veikiančia jiega, daugiaus be io neapsieina 
Yra tik vienas Pain-Expelleris ir del jasu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaitbaženklia ' 

• ^ ANOHOR (psiarets) ^ 
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai $M nėra tikra* ir ju* tokio 

neimkite. Visose aptiekose po $oc. ir 70c. Taipgi galima gauti pa* išdirbėjus: 
P. AD. RICHTER * CO., 326-330 Broadway, New York 
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KA 
PR 

K 

S 

LENK 

Bolše 

Varsą 
nacijonž 
paskelbi 
manifes 
kus Ii u 
Nes Ru 
pažangi 

Šauk 
gyvas, 
t i ginki 
karės la 
tu ragii 
gistruol ' 
jaune^n 
valdinin 
ra vyri 

Visi 
mi karė; 

Mani 
lenkai 1 
su lioišo 
pasirašo 
ki. 

Šalie 

Pasku 
paskelbt 
kų kar 
lenkams 
"niasis 
lies i r 
pręstas. 
parodyti 
ar p raga 

Prokl 
t ikr inan 
žeisti, 
per t rauk 
užmokės 

. kareivių 
karnos 

Visi 
rie tur i 
vol v ė r i ų 
ir amun 
tai sune^ 
Vyriausi 
jai . 

i 

Eina 

Po 
kuoveikii 
tavimo 
moterų 
mijon 
darbinink 

Washii 
Kuomet 
naikino 
kybą su 
pėsi, ka 
pagelbos 
sisako 
su ta 


