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Lenkai Išsikraustė 
Iš Vilniaus

• a * * - •

ANGLIJA RAGINA TAIKIN- 
TIES SU BOLŠEVIKAIS.

į Talkininkai Atsisakė Gel
i beti Lenkijai

• . —

Spiria Lenkus Taikinties su
Bolševikais

APLEIDO VILN1Ų, MINSKĄ IR BREST—LITOVSKĄ.

VARAAVA, liepos ii. — Lenkų armijos šiaurrytiniu visu 
frontu, kuogreičiausia atsimeta ir formuojasi naujon linijon 
— per Baranovičius, Oginskio jterkasų ir per upes Stir ir 
Seret.

Lenkai jau apleido Vilnių. Minską, Brest-Litovskų ir 
miestus. Nes bolševikai prieš juos gula iš šiaurių it 
šonų.

Priešbolševikinė uk rainų kariuomenė nusprendusi
Kaiuenec-Podolskų. Lvovu ir pagelbėti lenkų dešiniųjam or- 
mijų sparnui, kurį lie pasigailėjimo traškina gen. Budennv 
su savo raitarija.

kitus 
rytų

ginti

Bus naudos Anglijai ir 
Lenkijai.

Spa. Belgija, liepos II. — 
Anglijos. Prancūzijos ir Len
kijos ministerių pirmininkai— 
Lloyd George, Millerand ir 
Grabski, šiandie konferuos 
Rusijos bolševikų klausime.

Kadangi bolševikinės Rusi
jos valdžia atnaujinimo pre
kyba- r< ik ule mlinkn priimti 
Anglijos {Mid įlodamas sąlygas, 
tad ministeris pirmininkas 
Lloyd George šiandie konfe
rencijoje paragins .M i Beran
dą ir Grabski pripažinti bolše
vikinę valdžių. Taippat para-| 
gins lenkus, kad jie kuovei-| 
kiaus pudarytų arnrtstieijų su 
bolševikais.

Kiek žinoma, Millerand prie 
šinasi tokiam sumanymui. Bet 
matyt, jis paklausys Llydo 
Qeorge patarimų.

Grabski, sakoma, mielai su
tinka pradėti taikos tarybas 
su bolševikais, jei pastarieji 
lenkams užtikrins prieitinus 
rytinius rubežius (iš Lietuvos 
ir Baltgudijos šonų).

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE-

NEPABAIGTA SU VIENU, 
YRA KITAS. Kariavusių Salių Išlaidos

ŠIMAS..
SUSEKTA LENKŲ SUO

KALBIS PRIEŠ LIETUVĄ.

Lietuvos Atstovybė gavo iš 
Kauno nuo p. Balučio sekan
čią kablcgrama:

“Vakar gnnta< oficijalis 
lyrini vripp’Hnimns rw< fnclrto 
Lietuvės valdžios.

“Kaipo pasekme skrostų 
doklimentų, kompromituojan
čių Lenkijos vyriausybę, ir 
rodančių platų suokalbį prieš 
Lietuvos valstybę Kaune, šian
die yra. padaryta eilė areštų. 
Yra suimta svarbių vndų 
plačios organizacijos Lietuvo
je. 'Apie tolimesnį vystymusi 
pranešim.” j

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje per M. J. Vinilais.

LIETUVIAI NETURI SAN- 
TIKIŲ SU VOKIEČIAIS.

Pakeliama kova prieš persis
kyrimus.

New York. liepos 11. — Suv. 
Valstijų gyventojai dar neap
sidžiaugė su 18-uoju “amend- 

: mentu” (priedu) šalies kons
titucijoje. Tuo “ttmendnientu” 
įvestu svaigalų praliibicijo.

Dar. nepatvirtintos 19-asis 
“nmondmontn*”. kūrino Ims 

• bulyguiiH muturų teisės su vy
rų teisėmis šalies politikoje. 

. Kad tuo tnrpu 
jau 
Šis 
šių 
ma
ti. kad persiskyrimai Ameri
koje yra priešingi konstituci
jai. ty. negalimi ir bausmingi.

Pastarąjį “amendmentų” 
sugalvojo naujai įsikūrusį 
draugija vardu “Society for 
Upholding the Snnctitv oi 
Marriage (palaikyti ajis^vu- 

Idimo šventybę).

sugalvota
20-usis “amendmentas.” 
atkreipiamas prieš vedu- 
jiorų jHTsiskyrimus. Nori- 
šalies konstitucijoje jiadė-

100 MILIJARDŲ KARĖS 
NUOSTOLIŲ.

Iš karės daugiausia pasipelni- 
jo Japonija.

Londonas, liepos 12. — An
glų finnnsistns Edgar Crainni 
ond viename bankininkų susi
rinkime pranešė, jog kari* ka
riavusioms Fnrnpos viešpatį 
jums atsiėjusi apie 1<K) mili
jardų dolierių. Tosnn inilžiniš- 
kosna išlaidosna i neina nuos
toliai sunaikintų nuosavybių, 
pragaišimas j vai rių į vestini - 
mų užrubežiuose ir 
jos.

Sulig ju apskaitymų, 
ros viešpatijos panešė 
išlaidas:

Vokietija 43 milijardus: 
Prancūzija 31 ir pusę milijar
do; Anglija 2G milijardus; Ita
lija 10 ir pusę; Belgija nrti 

milijardų dol.

Suv. Valstijos pelnė.
Tiktai dvi kariaujančios ša

lys — Suv. Valstijos ir Japo
nija. sakė Crammond, karė
je ne tik neturėjo nuostolių,

pensi-

atski- 
tokins

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ MINSKĄ.

' LONDONAS, liepos 12. — Čia vakar gauta žinia, knd bol
ševikai jau užėmė miestų Minsku.

Depeša apie tni originuotai Kaune ir pasiųsta per Centrai 
Nc>s korespondentų Copenlmgene.

Kol-kas nėra patvirtinančių žinių apie Minsko puolimų.
(Žinia apie Minsko puolimą girt! bof teisinga ir Ik* Kukų 

patvirtinimo. Nes dar liepos 10 dienų Paryžiuje buvo pas
kelbta, kad lenkai be Minsko yra apleidę Vilnių, Brest-Lito- 
vaką ir kitus Lietuvos ir Baltgudijos miestus. Jei lenkai taip 
padarė, tni šiandie bolševikai bus paėmę ne tik Minsku, 
Vilnių ir kitus miestus).
/

ATStSAKO KONFISKUOTI
BUVUSIO KAIZERIO 

TURTUS.

Tie turtai siekia 300 milijonų 
markių

bet

I

t LENKAI TAIKINSIS SU BOLŠEVIKAIS.

SPA, Belgija, liojios 12. — Lenkai darbuojasi kuoveikiaus 
jiadaryti anaisticijų su Isdševikais ir stoti Laikos tarybosna.

l/enkų ministeris pirmininkas Brabski nuo talkininkų gavu 
užtikrinimą, kad rytiniai įgilki jos rAbežuu (Lietuvos šone) 
lenkams butų nustatyti teisingai taikos tarybose su bolše
vikais.

Grabski kuoveikiaus mušė telegramų lAmkijos prezidentui 
Pilsudskiui, idant šis darytų armisticiją.

Savo keliu, talkininkai Rusijos liolševikų valdžiai pasibiųlė 
tarpininkauti taqi jos ir lunkų ir pasiųlė daryti armisticiją 
tokiomis sąlygomis: ' e

1. Išlikai pas i t ra ilki n j savo tikruosius rusų Lenkijoj ru- 
liežius. ‘

2. Padarius drmisliciją tuojau* seka konferencija visų pa- 
rubežinių valstybių su tikRlu nustatyti rubežius.

3. Jei bolševikai nepaklausytų i?' lenkus pultų tikrus Lea-
kijos rubežiuose, tuomet talkininkai ginties Ju<xin
reikalingų pagelbą. ,

Berlynas, liepos 12. — Ne- 
priguhningieji soeijalistai at
stovai vokiečių reichstagui 
buvo padavę sumanymų kon
fiskuoti visus turtus, prigulin
čius buvusiam kaizeriui. Tie 
turtai esu vertės 300 milijo
nų markių.

Jurdinis reichstago komite
tas tų sumanymų atmetė.

MIRĖ BUVUSIOJI PRAN
CŪZIJOS IMPERATORIENE

Eugenija ėjo 94 metus.

Madridas, liepos 12. — čia 
mirė buvusioji Prancūzijos 
imperatorienė, imperatoriaus 
Napoleono III žmona. Ėjo 94 
metus ir šių savaitę rengtai 
dar iškeliauti Anglijon.

BAVARIJA PRIEŠTARAU
JA TALKININKAMS.

TALKININKAI NENORI 
I GELBĖTI LENKAMS.

i Anglija sutinka gelbėti diplo 
matiniai.

l

Paryžius, liepos 12. — Va
kar ir užvakar lenkų minis- 
teris pirmininkai Glabski mie
ste Hpa konferavo su tnlkinin- 
kų premjerai* ir maršalu 
Pocių
'Grabski nurodė j apverkti

ną lenkų padėjimą ir prašė 
dnoti pagelbo*.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Lloyd George pranešė, 
jog Anglija negali pasiųsti 
kariuomenės Lenkijai prieš 
bolševikus. Nes negalinti prieš 
bolševikus kariauti. Anrliis 
atniujina prekybą sn Rusija 
ir sutarimo sąlygos nelei-

Visgi Lloyd George pridūrė, 
jog Anglija galinti pagelbėti 
lenkams ir gelbėsianti diplo-)

kad 
negalinti 

kariuome-

reikalavo 
šitie jiems

matiniu keliu.
Prancūzijos ministeris pir

mininkas irgi pranešė, 
Prancujija Uipjiat 
pasiųsti lenkams 
nta.

Tuomet Grabski 
talkininkų, kad
pavestų atimtą ir atimamą 
nuo vokiečių amuniciją it gin, 
k lūs, katrie be jokio tikslo 
naikinami.

Bet ir šis paršymas len
kams griežtai atsakytas.

LIEPOS 12, 1920

Chicago ir priemiesčiai. — ftian- 
die gražus oras; šiandie vakare ar
__   t—ri____________ —

Toaperatun vakar aagičiaaaia 
77 U lemiaudn -r 67 i. S/a

Saulė teka 525; leidžiasi 826.

Berlynas, liepus 12. — Ba
varijos ir Wuerttemhcrgijus
valdžios jiaskelbė, jog toms 
šalims negalvojo ką Berlynas 
tariasi su talkininkais. Parei
škė, jog jos nekuomet neitai- 
ginkluumončios sulig talkinin
kų nurodymų.

BYLA 10 UNGARŲ KOMU
NISTŲ.

Budapeštas, liepos 11. — 
•Čia prasidėjo byla dešimties 
ungarų komunistų, katrie te- 
riojo miestų diktatoriaujant 
čia komunistui Belą Kun.

Chicagos priemiesty) Wil- 
mette tuščias kalėjimai*. Nėrį; 
kalinių.

Keli plėšikai apiplėšė saliu- 
nų po nmn. 323 W. 51 gat. 
Paimta $1,690.

Lietuvos AtstovylM- Ameri
koje gavo iš Knuno nuo Eltos 
oficijulę kablegramų tokią:

“Aplinkteiegrafinis radio 
pranešimas iš Varšaras liepos 
5 platini! žinia f-. buk lietuviui 
drauge su vokiečiais užpuls 
liepos pabaigoj** lenkus. Buk 
lief tvini perta “i? vokiečių ka 
rininkų daug karo medžiagos 
ir kitos panašias žinias. Tose 
žiniose nėra nei žodžio tiesos.

Liet. Atstovybė Ainer. 
per M. J. Vinikas.

PRIEŠBOLŠEVIKINĖ KA
RIUOMENĖ BERDIANSKE.

Konstantinopolis, liepos 11. 
— Priošbolševikinės, gen. 
\Vrangelio vadovaujamos, ka
riuomenės stiprus būrys išsu-' 
dintas Berdjanske. ties Azovo 
jūrėmis.

3

Ix?t dar pelnė.
Be tų kiek nors pasipelnė 

Isjuinijii, Olandija, Šveicarija, 
Graikija ir Skandinavija.

Jis pareiškė, jos karės metu 
Suv. Valstijos 30 nuoš. dau
giau jiraturtėjo ir šiandie tos 
šalies nncijojialis turtingumas 
lengvai siekia 400 milijardų 
dolierių.

Japonija daugiausia pelnė.

Sulig t'rammiindo. karta 
metu Japonijos turtingumas 
pasidviguhino.

Iš visų kariaujančių šalių 
labjausia nukentėjo Vokietija. 
Jos narijonnlis. turtindamas 
sumažėjo mažiausia 26 nuoš.

Crammond pasakė, knd nors 
Euroju) po karės palietė ne
paprastas vargas, bet jinai 

j greitu laiku atsigaus. Nes Eu- 
rojios rankose yra jiasaulmė 
prekyba.

Eurojios gyventojai, supran
tama, jlgų laikotarpį turės 
daug nujirakaituoti. Bet iš to 
bus naudos. Ir be to juk ne
galimas daiktas pakilti iš 
griuvėsių.

Demokratų Kandidato Pažiūros

f*

ANG-

10. — 
•Coal

GIRDI, NETRŲKSTA 
LIŲ.

• I

Washington, liepos 
Ameriean TVholesale
Ass’n vyriausias direktorius 
Cushit.g prineša, knd su angį, 
šaliai nesama pavojaus. Suko 
jis, anglių yra užtektinai ir 
bus. Tik jmt i vyriausybė 
skleidžianti baimingas žinias.

Matyt, Cusiiing turi anglių 
užtektinai.

UŽ UŽPUOLIMĄ MOTERIS 
KĖS KALĖJIMAS LIGI GY

VOS GALVOS.
—— ------ ♦

Kriminaliam teisme teisė
jas Pam ligi gyvos galvos ka
lėjimu nubaudė Henry Felho- 
fer, 20 metų, kurs gegužės 4 
d. buvo užpuolęs kriminaliais 
tikslais moteriškę Anast'nsių 
1 lanke jos namuose, 4603 So. 
Cicero avė.

Felhofer prisipažino esąs 
kaltas. Maldavo teisėjo susi
mylėti. Bet tas nieko negelbė
jo-

Teisėjas pareiškė, jog 
kios rųšies žmogui negali 
susimylėjimo.

to- 
būt

Torreon, liepos 11. — Sep
tyni Meksikos armijos lakūnai 
«u Karinant’ biplapu krito iš 
1,900 pėdų ntigštuiuo.s ir 5 iš 
jų žuvo.

Iš Augustina ligoninės pa
vogta 5 bačkutės alkoholio.

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.),

UŽDARYTOS VILNOS aiimuriiAo MUuimniEOi
40,000 DARBININKŲ NETE

KO DARBO.

Kompanija kaltinama didžia 
pelniavime.

Bos ton, Mass., liepos 11.— 
“Ameriean Woo)en” koinjui- 
nija uždarė visas saro audi- 
minės dirbtuvei Naujojoj An
gliju. ir Neu Yorko valsti
joj. Tas padaryta n en pri b uo
tam laikui. *

Daugiau kaip 4^,000 darbi
ninkų su šeimynomis neteko 
darbo. Darbininkai pradėjo 
kranstytie* iA i vairi n minute, 
lių. kur tos audiminės veikė.

Iš miesto Ijtwience, Mautų 
didelis žmonių išėjimas. Jau

kelinta savaitė žmonės šimtais 
iškeliauja kitur.

Uždarymo priežastys.

Kompanija aiškinasi, jog 
| nepatvarkytnus geležinkelių 
privertęs jų uždaryti visas 

1 dirbtuves. Nes, sako, geležin
keliui* nebuvo atvežama į au- 
dimines žalioji medžiaga ir ne-* 
buvo Iniku išvežiųjainl kompa
nijos pagaminti produktai.

Taip išaiškina tos kompani
jos prezidentus Wood.

Bet svarbiausioji uždarymo 
priežastis, sako jis, yra ta, 
kad teisybės departamentas 
pakėįė prieš kompaniją apkal
tinimų, buk kompanija visas 
laikas didžiajielniaujasi.

Tasai apkaltinimas padarė 
• —j
sakymų buvo atšaukta fr kom
panija dėlto panešusi nuosto* 
lių.

SVAIGALŲ KLAUSIMAS 
PRIKLAUSO KONGRESUI. *

_______
Taip sako kandidatas Cox. ,

—------
Dayton, 0. liepos 12. — l)e- j 

Ino k ratų partijos' kondidatas į į 
prezidentus , Cox žingeidiems 
paaiškino, kaip jis atsineša j 
kai-kuri uos 
klausimus, 
nepaminėti 
formoje.

Prohibicijos klausime jis pa 
reiškė, kad tas klausimas pri
guli išimtinai kongresui. Jei 
svaigalų prohibicija yra kons
titucijos dalis, tnd kaipo to
kia turi Imt pildoma. Bet jei 
kongresas prohibicijų atšauk
tų, nr kaip nors ntmninvtų, 
jis, Cox, nebūtų priešingus. 
Nes jis stovi už didžiumos 
princijių.
Taippat 

Vnlsteado 
mainytas 
tijai atskiria!, sulig savo nuo
žiūras, butų leista tvarkylius.

Tautų sąjungos klausimas.

Kandidatas Cox stovi sti)>- 
rini už tautų sąjungų. Sako, 
jog tnutų sąjungos dokumen
tas nėra tobulus ir negnli būt 
toksai. Jam reikalingi 
rie pataisymui.

Bet, nls-lnai imant, 
sąjunga, kaipo tokia, 
reikalingu. Karta metu kiek
vienas stovėjo už tautų sujun
gę. Kiekvienas pripažino, kad 
ji nbsoliučlaį reikalinga tole
sniu! sulaikyti skerdynes mi- 
linonų žmonių. Tad kodėl šian
die ta sąjunga turėtų 
nors būt kenksminga* klau
sia kandidatas Cox.

Cok sako, jog sąjungai prie- 
šgiiimutujy yru sąžiningų. 
Bot didžiuma — tai tikras 
suokalbiavima# .aria organi
zuota opozicija^

svarbesniuosius 
kokie paminėti ir 
demokratų jilat-

Cox stovi už tai. kad 
įstatymas hutų'nt- 
ir kiekvienai vais

kiliku-

tanti} 
būtinai

kam

Airijos reikale.

Gub. Cox sako, jug airių 
klausimnn jis didžiai jsigili- 

' nęs. Nes airiai dideli jiatrijo- 
tni, karštaširdžiai. Jis nuo- 
moniauja. kad Airijos klausi
mas bus išrištas pitenkinan- 

: čiai. Nesutikimai, jo nuomone, 
veikiai pasibaigs. Ir tuomet 
bu* jiatenkinta Airija, ir Ang
lija. ir jiasaulis, katras šian
die užimtas tuo klausimu.

Sulig Cox’o, Airijos klausi
ma* nėra rasims(t), liet vie
nas iš geografinių.

VAGILIAMS TIKROJI 
PJŪTIS. *

i

Per praėjusius U mėnesius 
Chicagoje pavogta 2,151 auto - 
mobilius. Apie tai oficijaliai 
praneša pats policijos viršinin
kas.

Ir iš tų automobilių surasta 
vos 1,526 automobilini. Visi 
kiti pragaišo.

Policijos viršininkas parei
škia, jog kitokios rųšies pra
sižengimui mažėja. Bei vogi
mas automobilių eina didyn.

Čia tikroji pjūtis vagiliams.
Tik pagalvokite:
24 valandų laikotarpiu, 8-9 

liepos, pavogta net 2U nuto- 
mobilių.

Toks skaitlius raportuotas 
policijai.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų viešpatijų p augų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 10 d. buvo tukia sulig Mer- 
ch&nt* 1x«n 4 Truirt Co.:

Anglijo* sterlingų svarui $3.95\į 
Lietuvos 100 auksinų 2.G7
Vokietijos 100 markių 2.67
Lenkijos 100 markių . .64
Prancu«ij<n» už 1 ddierj 11 fr. 75 
fivcicariju* 
Italijos nž

uz j dolicrj 5 ir. 54
1 dol. 16 L 50

i*



ir Religija.
LinVVIŲ KATALIKV DIENBABTIS

“DRAUGAS”
Eina kimdlcTią Ikkynu nnL'htlcnlUK 

PRENVMHKATOS KAINA: 
CHICAGOJ IH VASIENYJE:

MnOifTU **.00
Md|j •(••••••««.••• 4.00 

6VV. VAI^T.
Metanu  ......................  M.00
IMkJ Metų ........................... 3.00

Prenumerata nokaal iftkalno. Lai
ka* skallooi nuo uJalralrytno .Ilonos 
no nuo Nauju Metu- Norint permai
nyti adrea, vimdą reikia priaiųaU tr 
■ena* adrvana. Finišai ircrlauala alti
ni Uparkant k rasojo ar esprean "Mo- 
nojr Ordnr*' arba j d ėdant plnlpui J 
regl«truol.y lalfikį.

Draugas” Publishing Co.

Iš Tautos Fondo 
Darbuotės.

■K
DRAUGAS

•J.
Chicagos Studentai Šocijal-Demokratai Lietuvos Seime.

■■■■■■■■■■■■

L

-........v ■ ■ ■
Daugiau Socijalistų denaokra- 

tų nerinkti. .

Mes, Amerikos lietuviai, to
li esamo nuo Lietinros. Te
nykščių žmonių asmeniniai da
lykai nuims nerupi, nei jmrti 
jinė jų kova mus ne;kailine 
Mums rupi tiktai, kad Lietu
va butų laisva ir neprigulmin- 
ga, todėl turime padaryti’, kad 
ir soeijal-deinokratai arlia im
tų dirbti tėvynės kurinio dar
bų, arlia grąžintų žmonėms 
savo mandatus.

Jeigu šešių tūkstančių įtaisų 
ištenka, knd kns gnutų mun- 
datų, tni galimn nustatyti ko
kis skaitlius tos pačios apy
gardos rinkėjų y»-n ganėtinai 
didelis, knd priverstų atstovą 
grąžinti mandatų.

Turintys gėdos atstovus ii 
pats grąžintų mandatą. Soci- 
jal-demokratai to no|mdarys. 
Ttin .'-iin*- i.-1 . ! 5^' " 
giainasis Seimas užlmigs savo 
darbus, kol sorijal-demokra- 
tai neteks mandatų savainn*. 
Tadu įvyks rinkimai į nuolati
nį tautos parlamentą. Jei ta
da kas nors savo balsą duos 
tėvynės duris* trukdytojams, 
tni pats save išmes iš lietuvių 
tarpi.

Kaikurie soči jal-dciin »kr«tų 
apmulkinti žmonės rašą į A- 
nieriką s&vo giminėms visokių 
niekų apie Lietuvos valdžių. 
Atsakant tokiems naudinga v- 
ra patarti, ktul np<isaujh>'u 
soči jal-demok ratų.

Dejuok ralius jie vaJlftati. 
het nėra. Jug ir lenkų ende- 
kai vadinasi “tautinia>B-deino- 
krutais”. Iš to ir jų vardas N. 
D. (nnrodou'u <let. okrarija). 
Nestebėtina, kad lenkų tiarodo- 
li deinokraci ir lietuvių so- 
cijal-ilemokratai, patekę į 
Steigiamąjį Seimą, apsėjo vie
naip pirmininkų renkant. A- 
lieji vadinasi demokratais ir 
abeji nori valdyti žmones, liet 
nenori klausyti žmonių vai 
džios.

ktorius gali imti 50 arba 
lOtHft to 2% visų ineigų, kaipo 
hniumft už neužmokė ji mą ir 
dar guli privdėti $10 bausmės.

Tokiu bodu, 
uždirbo $1.000, 
ir ncuuuukųjv 
mokėti 2% tų 
gų, arba $20, potam 50 arba 
100% ty. $20. Mes Rakome 50 
arba 1(10%, bet tas priguli nuo 
kolektoriaus, kartai* to 50 ar^ 
l>a 100% nereikalauja. Jeigu 
privemtų mokėti tų 100%, vi- 1 
so butų $40 neskaitant $10 ( 
bausmės. • * t

Negalime aiškinti pilnai ta
ksus nuo ineigų, bet Lietuvių 
Skyrius, Bureau of Foreingn 
Infnnnation Service, prie A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus, 
1107 Broadway, New York 
City, visuomet apsiima pagel
bėti vjmtiškai ar per paštų 
visiems, kurie kreipsis prie jn. ; 
Bitinu jpulmgMJ Lemu* pu- 
gvlbą atvažiavusiems j New* 
Yorką keliaujant Lietuvon. 
American Red Cro«*»,

Lithuanian Section 
1107 Broadivay

Neu York City.’ «

SeimąAmonėa ėmė mintyti Jmk 
socijal-demokratų 
persimainė, trak jie įgavo pro
to ir ‘aąžinės. Ta mintis buvo 
klaidinga. ,

Prieš Seimui prasidedant 
susivažiavų į Kauną atstovai 
ėmė tarti* partijos su parti
jomis, kaip Senr.o darbas eitų 
gerai ir gražiai. Soctjal-de 
mok ratai tartis nenorėjo. At
sėjo Seimo pirmininkus rinkti. 
Iz* n kai ir kiti Lietuvos nepri- 
gulmybės priešai visai m bal
savo Seimo pirmininko rinki
me. Nebalsavo taip gi ir soci- 
jnl-domokratai.

Imdami Algų. iš Lietuvos Iž
do Lietuvai Kenkia.

Tai taip aps< ina SOcijul-de- 
mokratai likusioji Kaune ir 
vnjktSčinjrtuHė^l : :<>in pn«č-
džius. Kita išrinktų ; Seimų 
soči j ai-demokratų dalis dubar 
važinėja po Lieluvų ir agituo
ja. Jiems viską- valia, nes jie 
yra Seimo atstovai. Jiems ne
rupi duona užsidirbti, nes jie 
iš Lietuvos iždo gauna algų.

Kaiknrio socijai-dcmokratai, 
liudnnii liolševikų komisarais, 
ir Kauno maišto organizato
riais. šaudė Lietuvos •karci- 

o šiandien. jcisininidoda-
’ mi atstovo teisinis. dai jumek 
mingiau rengia Lietuvos lais
vės pragaištį, rengdami inkus 
utcijuuiūema artyn bolševi
kams.

Gintis Gailina Rezoliucijomis.

Nestebėtina, kad Lietuvoje ! 
nedorų I

Tarp asmenų, kurie pasižy
mėjo žiauriais darbais, ken
kiančiais Lietuvos neprigulmy- 
bei yra ir p. Plečkaitis. Jis 
dnug ir pasekmingai pasidar
bavo, knd Kaune sukiltų tas 
kareivių maištas, kuris neap
sakomai daug blėdies jiadarė 
Lietuvai ir patiems karei
viams. Tas ponas soči jai demo
kratas Plečkaitis dabar yra 
Steigiamojo Seimo narys, nes 
atsirado nemažiau šešių laks
tančių aklų lietuvių, kurie ne
žinodami už kų balsuoja, bal
savo už p. Plečkaiti. Jis dn- 
har naudojasi atstovo nepalie- 
čiamvbės didelėmis teisėmis ir 
gana pasekmingai griauja Lie
tuvos gerovę.

Darbo nedirba.

Bet jisni turi dvyliką drau
gų, uos soči jal-demok ratų Lie
tuvos Kuriamųjame Seime y- 
ra viso laljo trylika. Seimo ko
misijose, kur yra apdirbami 
teisių projektai prieš j nešant 
į pilnų apsvarstymų, soeijal- 
demokratai darbo nedirba. Jie 
tų pasakė žodžiu ir parodė ap- 
sė jimu.

Ramios kritikos naudingai 
parodančios dirbančiųjų Hai
dnu sorijnl-dcniokratai tnip-gi vius, 
nedaro. tini jie to nemoka. ih*

Chicagos mieste yra keturi 
stambus universitetai. Vienas 
labai didelis ir turtingas va
dinasi l’niversity of Chicago, 
L y. Chicagos universitetas. 
Kitas vadinasi Loyola Uni- 
versity, t. y. Loyolos univer
sitetas. Jį veda katalikų vie
nuoliai Jėzuitai. Kadangi tų 
vienuolijų įkūrė Ignacas de 
Loyola, todėl jam ant garliės 
ir universitetas tapo įkurtas. 
Tokiu pačiu budu jiasidarė 
vardas ir trečiojo universite
to, kuris vadinasi De Paul. Jis 
yrn taip-gi katalikų vienuolių 
Lazaristų arba Alisijonorių 
vedamas. Jų vienuolijų įkūrė 
Vincentas de Paul. Ketvirtasis 
Chicagos universitetas vadina
si North Western Vniversity, 
t. y. biaur-Vakarių universi
tetas.

Lietuvos dvarų ekonomai la
bai didžiu eina sakydami esu 
inokintesni už kumečius ir 1ų 
savo mokslų parodo smarkiai 
keikdami, drąsiai paleistuvau
dami, jioną apgaudinėdami, 
kunigus niekindami. Kaikurie 
lietuviai, tik ekonomų “mok
slų” ti-nintę, tiki buk visi mo
kintieji ir mokslus einantieji 
turi būti la-dieviai. Tų pažiū
rų ;»alniko gana stambus skai
čius vaikinų ėjusių rusiškas'*d>ejotinai jb* to nenori Vien.

Hncjjal-deznnkraiai Reinio na
tini pasiliko Mimo, kiti išva- 
’iavo į visas šalis su prakalbo

te pradeda

Kunigas J. Dabužia, narys 
Lietuvių Atstovybės Paryžiu
je, iirimena, kas yni padaryta 
Tautus Fondu pinigais Lietu
viu imt naudos. Gerbiamasis 
atstovybes nurys nebando duo
ti ištisą apyskaitą. Jis tiktai 
minėja vieną darbuotės dale
lę užinteresavusių jį, kaipo 
.Lietuvos veikėją Prancūzijoje 
ir šiaip vakarų Europoje.

Lietuvos vardo kėluuas va-1 hiurokraU] mokyklas, kuriose 
karų Europos tautose ėjo Tau- katalikystė buvo niekinama 
tos ž’ondu lėšomis. Jis užluik<* Ipolitikos tikslams, iiyiui didis 
a__- .. t į kapitalistams tarnaujančius Kaip tik Seim

spaudos labai ]ialuiko bedievi-Į Prieiti prio kokius nors sutar i 
ją ir tuni tikslui taip-gi skd-jtie*, ! ' . _ - * i
............................ '—*------ - “skubtą pa-• atsirado jos laisvės

nuomonė jeigu ypatų 
ui 1917 metu* 
Ūkaus, turės 
uždirbtų pini-

limok Gera Amata. Ui- 
dirbk 535 &> 575 Savaitėj

Buk kirpėju, ti
rpalai viaur rei- 
kalaujank O.- 
riauaiaa amatna, 
maa t*moklna»« 
I WM« 
čių. prityrimą* 
duodamo moki-

naatiea. Vleloe atdaro*. SpccUaJli 
KrJautyatta Skyrių*, mokalaa ul- 
can.-dina vtoua.

i MASTĖS M UOOI. 
IK N. Stato Str.

Kanų** lake rtr. ant 4«u hibu.

.......... ... ................................ -I

DR. J. SHINGLMAN
Gydytoja* ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 BL 

Kamp. 4* Cvort
Re*. IBM W. 43 Armae 

Ttltfoaaa Cicero 141* 
Ofiso OtSM O

KALBAME UMTVTUKAl

F
4, U UUiAWlU

• IJETVVY8 GKAlIORIl'S
r.tarnauja laiUotuv**. ke ptatausla 
neikei* r>.Idile elellauktt s mane 
darbe boa,:.. ulaoaediau.
3314 W. » H. Chlca*o. III.
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TAUTOS FONDO 
REIKALAI.

Pinigai jau priimti.

Šveicarijos sostuiėjo Berne 
biurą “Lietuvą,” kur dirbu 
septyni žmonės. \'ieni rinko 
medžiagą ir ją apdirlio, kiti 
skleidė tą visu Eurojioje pran
cūzų ir vokiečių kalbomis. 
Tautus Fondus apmokėdnvo 
telegrafų agentūras, kud pra
našių žuuų apie Lietui ą. lūs 
ugenturus buvo šveicaru) val
diškoji, Kcuter (angliškoji), 
Buvus (prancūziškoji) ir tite- 
fani (itališkoji). Tautos žan
do lėšomis buvo palaikomi lie
tuvių suntikiui su š.'eicarijos 
laikraščiais.

Tarp kitų dalykų, kuriuos 
••Draugo” skaitytojai žino iš 
tilpusius jmue Šveicarijos biu
ro apyskaitos, dar buvo ;>oru 
veikalų išėjusių vėliau. Vieną 
tų veikalų purošė p« .Stanis
lovus Kulka utims vardu: Lu 
Lituunie. .Son passė, prė.-ant, 
avenir. Tul reiškia: •‘Lietu
va, jos praeitis, daburtis, ut- 
eitis. ”Kitij veikutą parašė dūk 
taras Juozapas Kkzet vardu: 
Lu Lituunie. T. y. Lietuva. 
Čita antroji tapo utspaustu 
ne vien prancūziškai, bet ir 
.vokiškai. Tapo prirengtas 
taip-gi ir angliškas vertimas.

Tuutus Fondus Šveicarijoje 
ir jos kaimynuose skleidė taip
gi mažesnių brošiūrų apie 
Lietuvą. Tam tikslui darbuvo-' 
at B|MiiatQvė Atar GvijvVvje. 
Tai spaustuvei už lietuviškus 

« apausdinius palengvinusius 
mus diplomatams uždavinį ir 
pramy nusius tėvynės nepri- 
gulmybei taką, apmokėjo taip
gi Tautos Fondas.

Kun. Dabužis sako, kad stab 
dyiuan kenksmingų p. Gabrio 
veiksmų taip-gi utsėjęs piui- 
KM-

Tautos Fondas sudarė Lie
tuvių Komitetų net Ispanijos 
mieste Barcelonoje. To komi
teto sekretorium buvo Komer
cijos Mokyklos profesorius 
Alfonso Mazeru. Jis kėlė 

’ Lietuvos ir lietuvių vardų ls- 
pauijoje rašinėdninas pats ir 
per kitus sai<* pažyriauiu& 
j septynis ispanų laikraščius. 
Nors pats Mazera gyveno Bur- 
celoiioje, bet straipsnius apie 
L»Mm ą talpindavo taip-gi Is
panų sostinės Madrido laik-

*1
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jų ir tuui tikslui taip-gi did-’tir*, likusieji jame socijaldc-Į 
bia, buk mokslas nesugyvena • njokratai pakelia . . . . ;
su tikėjimu. klausimų” ir tokiu budu per-! priešų. Lindiur. kad mus tė-

Cliicagos i 
mversily of Chicago) norėjo 
žinoti, kaip tie dalykai yra 
Laij> ju studentų. Tau tikslui 
taj>o sustatyti tam tikri klau
simų lupai ir išdalinti lu uni
versiteto studentams. 2(H>5 
studentų išpildę lapus atsa
kymais grųžino universitetui. 
Iš tų atsakymų susidaro ga
na akyvų žmių.

Pirmiausia jmtirodė, kad iš 
kiekvienos dešimties studentų 
devyni priklauso prie parapi
jų ir vaikščioja į bažnyčias no
rėčiau sykio į mėnesi, o vie
nus iš dešimties ueprikluusu 
prie parapijos ir į bažnyčių 
nevaikščioja. Devyuj iš kiek
vienus dešimties dalyvauja ko
kiose nors pamaldose nors 
kurtų j savaitę. Norėčiau vie
nu sykio i auvuitę uedeldienio 
pamaldose dalyvauju Imveik 
pusė studentų, t. y. daugiau 
negu keturi iš kiekvienos de
šimties.

Daugiuu negu du iš dešim
ties eina į nvdėldieniu pamo
kas ne rečiau sykio į menes;. 
Tokis pat skaičius dalyvauja 
tikėjimimuuse jaunuomenės su 
rinkimuose uerečiiiu vieno sy
kio į mėnesį. Daugiuu negu 
vienus iš dešimties studentų 
mokinu kitus tikėjimo dalykų 
arba yru užsiėmęs kitokiais 
surištais su tikėjimu darbais.

Tokios yra skaitliuos apie 
tikėjiminį stovį tame univer
sitete, kuriame tikėjimo yru 
mažiausiai. Jei sudėtume visus 
keturis Chicagos universitetus 
ir pažvmėtmne apie puskbt- 
virto tūkstančio studentų omui-

universitetas ((J.plaukia darlią. Kartais jie sa- vynėje atsirado tamsuolių, a-
Iko begalo ilgas kalbas, išlęs- tiuavusių jiems »aro balsus.* 
darni svarstymus, vargindami Tie nenaudėliai mus tėvynei 

kenkiu ir kenks. Nuo ją rei
kia gintis. Neprotingas butų 
apsigynimas, jei mes ;*anai- 
kintmue arba suuiažintume 
savo Keinio atstovų teises. Y- 
ra kitas geresnis būdas. Tose 
apygardose, iš kur tiųm iš
rinkti sucijnl-demokrutai turi 
susidaryti piliečių-rinkėjų ko
mitetai. Tie gali ir turi orga
nizuoti piliečių-ripkėjų suei
gas ir įjosčdžiua, o tuose ;>o- 
sėdžiuuse tegu padarytų šito
kiu rezoliucijų.

Patyrę, kad iš aiųs apskri
čio išrinktus į Seiiuą (vardas ir 
paiardė) didumą savo laiko 
praleidžia ne Kaune, neprisi- 
dėdajuas prie naudingo Vals
tybės kūrimo darbo, pareiš
kiame, kad jtš fiątoko *uus pa
sitikėjimo ir reikalaujame*, kad 
jis atsisakytų savo vietos Sei
me, arlia, kitaip sakant, kud 
grąžintų rinkėjams savo man
datų. *

Lotyniškas žodis inandatuui, 
lietuviškai tariamas — man
datas, reiškia įgaliu j imas.

norinčius dirbti Seimo narius.
Kiekvienų Seimo keluuiui 

dalyki; soeijal-deniukratai ardo 
trejopai. Vienas socijal-demo- 
kratas prašosi balso prie tvar
kos. Nors neturi ką pasakyti, 
>M*t vis-gi šneka, užima laikų ir 
gaišiną darbų. Kitas socijai- 
demokratns ima priekabių 
ieškoti prie finansinės dalyko 
dalies, ir čia iškelia tikrų ne
sąmonių.

Taip soeijalistai norėjo, kad 
Lietuvos respublika butų be 
prezidento. Tų lieprotiŠkų pa
žiūrų socijal-demokratai rėmė 
tuomi, kad, girdi, prezidento 
alga brangiai atseinanti. Te- 
čiaus jie netirupino tuond, 
kad alga trylikos asmenų, sė
dinčių Lietuvos Steigiamajame 
Seime ir ardančių steigimo 
durlią, yrn stačiai kenksminga 
Lietuvos piliečiaius išlaidą. 
Kol Lietuva neturi socijalde- 
mokrato prezidento, tol ji ne
turi žmogaus imančio algų iš 
Lietuvos iždo ir sakančio, kad 
jis Lietuvai nedidis.

Scūnc Darbų Arde.

1919 metais, kuomet Lietu
va ėmė rengti Steigiamojo 
Seimo sušaukimų, tuomet so- 
eijal-demokrntai tų darbų truk 
dė ir sakė, buk seimo nereiky. 
Visuomenei soči jai-demokratų 
nepaisant ir Seimų rengiant 
ištikrųjų, socijal-dcniukriitm 
ėmė visaip agituoti, kod jų' 
kuodaugiauriai patektų į tą

ii

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Lietuviai ir taksai nuo ineigą.

Atsiranda lietuvių, kurie tu
ri klaidingų nuomonę apie 
"ineigų taksus.” Kai-kurie 
lietuviai mano, jog lietuviai 
Suvienytoje Valstijose visiš
kai jialiuosuoti nuy mokėjimo 
taksų nuo inoųrų.

Lietuvis šioje šalyje jeigu 
* ‘ noiųisigy venęs ” (non-resi- 
dent) ir nevedęs, jeigu neuž
dirba daugiau $1,UW ir neuž
laiko tėvus, tt. paliuosuotas. 
l’ž suvirs uždirbtus $1,000,00 
jau turi mokėti. Jei vedęs, 
ir gyvena su'savo žmonų ir 
vaikais, turi pftliubsavimų dvi 
$2,000.00 ir $200,00 už kiek
vienų vaiką, kurį jis užlaiko.

Kiekvienas atstovas įgija man
Jeigu vedęs ir turi įnikus, tė

Tautos Fondo pasiųstieji 
pinigai “Moterų Katalikių 
Sąjungai,” Katine, jau gauti, 
žemiau paduodame gautąjį 
padėkos Iniškų nno L. K. M. 
C. * T Kaune , liudijantį, kad 
pasiųstieji Tautos Fondo $5, 
000.00, arba 357.142 markią, 
jnu priimti. T. F. Raštinė, 
skelbdama šį padėkos raštą, 

■ tikisi, kad visi daromi užme
timai kns link ;*atiuntiiao vir- 
šminėtos sumos išnyks ir ger- 
hinmos Amerikos lietuvaitės 
rems T. Fondą su padvigu- 
bintn energija.

Lietuvių Knt. Mot. Dr-jos 
Centro Taryba.
Kaunas, gegužės 27 d. 1920. 
Tautos Fondui Amerikoje.

Padėka. -

Diiielru dvasios pakėlimu, 
Lietnvių Katalikių Moterį; 
Draugija reiškia giliausios pa
dėkos Tautos Fondui už an
tri k tą L. K. M. Draugijai taip 
gausią piniginę pošelpą tokioj 
sunkioj valandoj, kada Etiro- 
jjos karo aplinkybės visiškai 
buvo išradę ir sutrukdę jos 
veikimų.

Ačiū Jūsų ištiestai broliškai 
rankai, mes išnaujo galime į- 
statyti veikimų į tinkamas vė- 
žes ir pasekmingai varyti kul
tūros darbų atgimstančios Lie- 
tuvos-tėvynės gerovei.

(Pasirušo)
M. Dmugelytė Galdikienėj

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STR1KOLTS 
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datų, kadu tampa neabejotina,
J1'b jis yra išrinktas. Atsto
vai netenka mandato, kuomet
išsibaigia laika*, kurmiu buvo
išrinktas. .Mandatas grįžta
rinkėjnms atstovui mirus. Rin
kėjai neturi teisės atimti man
dato jiirnut laiku, bet turi tei
sę išreikšti mtdoram utstuiui 
savo norą, kad jis nmtidulf) 
|wits grąžini ų rinkėjams.

----- ų ■ 
e .-tudentai b-si mo
li įsrbianj’t n loki n-

čių dviejuose šio miesto kata- kiekvienos 11) studentą vyją Rusijoj 
Ūkiškuose univeniitetuobc, tni keturi beritnokitidauii uždnr- h/ndnnn
studentų tikėjumškujuns butų Inauja. Taip pat daro visi* tvr- darni kitu* .imiLusnius u? .uve. 
dar aiškesnis.

Iš to matyti, kaip neteirin- dentų ir 296 studentė/ u.ihir- 
gai taria tie visi, kurie sako, 
buk lituktičiriji* viiu'i 
prie bedievybės. Ištiesų toli 
to nėra.

Chicagos universitetas savo 
studentus klausinėjo ne vien 
apie religijų, bet ir apie kitus

ėiu. dalis studenčių. 2h< tiu-

Iiiauja Siuntiniui ųslas ir klo
dami »"»tvw.r»co O.-r'mi
kad uju vertintas yrn didėt ja
me miesto, r-es studentai turi 
kur uždarbiauti. Šiaip beveik

Amerikoje ul/bi-Ly1 rųšies 
.beveik ių-. čimykš’.ės
.mokykla* nažai k< ’vžduodi* 
liintalrH v»n>n»*ta Citnf
goję ui.i.i rtitelc. studentai 
mokina Jiikai mtmoknucins 
ateivius, be- vĮeua5 kytujf tiu-

vus, ar kitUM Lietuvoj**, ku L. K. M. Dr. Centro Tarybos

riuos užlaiko ir gali duoti už-
tikriiuinlį darodyinų, jog užlai
ko,turi teisę $200.00 paliuosn-
vimo už kiekvienų užlaikančią
yputą. Tėmjrkite, jog nėia pa-
1 luoša vinį o žmonai, kuri gyve
na šioj šalyj su vyru.

- Apsigyvenę” (resident) 
lietuviai turi pučių* teise* su 
amerl kiečiais.

Kiekvienas lieturia ragin
tas, ypatingai jeigu mssio giį- 
žti Lietuvon, gsut 
rodymus nno savo 
ar da risią vi ų kas 
metų nždori'in.

Visi, kurie neužmokėjo už 
t®!’.’ metus, arba nuo kurio 
darbdavys nesulaikė dalį al
gos, bus reikalauti prieš iš
važiuojant, jeigu mano va-

a< M

likiiir jta- 
darbdavio 
link 1917

. ^...r —J ateivius. Ik vienas kynaf shi- «ūoti ji Ameriką 2%visų 
ppsė jų negalėtų eiti mokslus, dentas p'V’nti duoi’j ir mok- iarigų, nepaisant, kaip mažai 
................... ........................................... ‘ •* -“"k- uždirbo ir be jokių psliuosa-tikrai sakant keturi iš kiekvie- slų moki> d 

daigiu^ U to pauradė, kad fe sos dešimties.
imas «.T.rrikiet|

kynų kalb’s . _ rimų (ir Otelas.Hanse kola-

Y»*xr- * n."* • *i iiuiiiiumr,

O. Stulginskienė, sekretorė
M. Ruškytė. kasininkė

RED. ATSAKYMAI.

Gerb. kun. Magnus Kazėnui,
Bepartyviui, S. M čiui, V. Ro 
simui ir kitiems PItteburgh’o 
atsitikimo delei rašiusiems. ,
Dovanokite Gobiamieji, kad 

josų raštų netalpinomc. K ni
kų rie pranešate, jog netrina 
gus yra paskala;, buk kun. 
Sutkaitis vadovavęs katuer- 
vntyvams. o kun. Kazėnas ra
dikalam;.

“Draugas” aiškini pasakė, 
kad klysta tie PitUburgh’o
diearaščiai, kurie paduoda 
tų paskalų.» Atitikimas 
iryles pas:jus mnetio ne
malonus ■ yra jum-, lin lmi- 
mtute. Knmnažiaa apie jj ra 
lyzia, .tuo bus gariau.
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DRAUGAS S

MELR08K PARKO LIETU 
▼TU DOMEI.

L. L. Paskola ofirijaliai pa 
sibnigė su liepos 1 diena ir 
nuo tos dienos pradeda augti 
bonų nuošimčiai. Remdamies 
Lietuvon Misijos pranešimu, 
kad L. L. Paskola bus tęsia
ma ir toliau iki kiekviena sto
tis neišparduos paskirtos jai 
kvotos,šiuo pranešame visipins 
Matrose Parko lietuviams, jog 
Bonai ir toliau bu* pardavinė
jami musų stotyje ir tie, kurie 
da nėra pirkę, prašomi atsi
lankyti ir nusipirkti nors už 
50 dol., kad greičiau galėtumo 
užbaigti aavo kvotą.

Gerbiamieji! Katrie galvoto 
trrfvrcIHvnvv ?S
imkite diend dienon, bet steug- 

. kitės atlikti pilietišką pareigą.
L y. nusipirkti L L P. Boną. 
Nemanykite, kad tas praneši
mas yra sudarytas pačios sto
ties. Tai praneša Lietuvos 
respublika per savo pasiunti
nius, a stotie aavo apelinkės 
žmonėms. *

Musų stotis turi vardus, pa 
vardes ir adresus visų lietu
vių, kurie yra pirkę bonų ir 
kurie ne. Tarpe nepirkusių mu 
sų kolonijoj yra nemaža pra
moninkų, ir stambių pramo 
ninku, ię draugijų. Tokie žmo
nes bei dr-jos, jeigu skaitosi 
tikrais lietuviais, privalo pirk
ti bonų ne už $50, bet už ke
lis šimtus. Bonų galima pirk 
tį pas stoties raštininką F. K. 
Stryzneckj, 152 Broadwav. 
Meirose Pnrk, III. Perkantieji 
ir įmokantieji visus pinigus 
čia pat gauna ir Boną. Stoties 
raštinė atvira kožną vakarų 
nuo 7 iki 9 vai.

Pirkusiems musų stotyje bo 
pus lietuviams stotis Visaka- 
n'ie patarnauja, k. a. siuntime 
pinigų Lietuvon ir kitais rei
kalais.

F. K. Strzynedria, 
Stoties rašt.

. | čia mim prisiminė Lietuva, 
I kuomet aš ir mano draugai 

bei drauge* buvome maži, kuo
met tokius dar pasisodinu* 
prie Tatelio mainytė mokino. 
O čia Amerikoje tokio amžio 
vaikučiai jau prieš publiką 
dainuoja.

Buvo dialogas, monologą* 
ir daugiau* dainų. “Gėlių 
stulpas“, driiiųj gražini atli
ko mergaitė*. Jis ir-gi visiems 
patiko.

Ant galo pritaikintą tam 
vaknnii prakalbų pasakė gerb. 
knn. J. B. Klioris. Mokyklą 
baigė ir diplomu* gnvo sekan
tieji mokiniai: J. Dabašinska*, 
J. Butkus, V. Rajūnas, K. Bu
rba, P. Remeika, E. Petkintė, 
0. T................................... Visor
kiutė, M. Kuzmickiutė, G. 
Vaitčkunaitė, B. Urbonaitė, 
V’. Petrauskaitė, A. Kantai- 
čiutė. Už augščiausią laipsnį 
auksinį medalį gavo G. Vaite- 
kunnitč. Kiti mokiniai gavo 
dovanų.

Vakarą užbaigė Chorą* dai
nom i*: “I«akštingėlė“, “Ver
da boba kukulius” ir Lietu
va, tėvynė musų.

Po programos prasidėjo pa- 
silinkjuninimns ir tęsė* iki 
vėlai nakčiai.

Augštoldis.

KENOSHA. WISS.

VSTAUKEGAN. ILL.

“Naujienų” 156 num. tilpo 
kokio tai žaibo korespouden- 
cijn apie K. Norkau* p rukai- 
ha*, buvuKias birželio 23 d., 
Schlizo svetainėj. Žaibas rašo, 
kad K. Norkų* kalbėjo apie 
vargus, kuriuo* Lietuva kentė
jo nuo pat knro pradžios; 
kaip lietuviai atsikratė sveti
mo jungo, sudarė nepriklauso
mą valstybę ir pastatė val
džioje savo žmones. Tiesa, 
Lietuvos žmonės pastatė savo 
valdžią, liet ne Norkaus min
ties ir ne jo pažiūrų.

Toliau* Žaibas* sako, kad 
kalbėtojas nurodinėjo ir Lietu
vos priešus: lenkus, bolševikus 
ir pakliudė vidujinius žmonių 
laisvės priešus — klerikalu* ir 
neva susirenkę kunigų šalinin
kai ėmė kelti triukšmą.

Turiu pasakyti, kad Žaibas, 
jei da nebuvo žiopliu, tai <la- 
Imr paliko. Kas galėjo daryti 
triukšmą, kad svetainėje vt>s 
galima buvo Ktnkiutytj žnwu 
nes. Triukšmą darė jų pačių 
kalljėtojas, girdamas Sandarą 
ir laisvamanius, k a. Šliupą 
ir kitus šakydaitme.” Knc pri 
si rašys prie Sandaros, tąs ga
lės būti Lietuvos piliečiu, o 
kas ne, tai tas negalės vadin
ti es.”
Kada aš Norkaus paklausiau,

invuvj Mtumaivo |*ūl UVtun
Uėi vitHtū ateteVO Lirtuvus SL 
Seime, tai Norkus atsakė, 
kad: “Me*“, sako “iš Ameri
kos oenusiuntčm pinigų, dcl 
to ir negavom. Tiesa, gerų 
vyrų turėjom, bet nei vieno 
negavom. “Nekokio matyt, San 
daros partijos vyrai, kad nei 
vienas nepateko j Liet St. 
Seimą. Taigi aišku, kad Nor
kus girėai tuščiu savo maišu, 
o Žaibui rodė muilo burbulą

Žaibas minėjo, kad po pra
kalbų suorganizuota Sanda
ros kuopa, kurion prisirašė 
apie aO žmonių. O kaip prisi
ėjo rinkti valdybą, tai vos 5 
asmenys svetainėj liko ir pa- 

’WĮr;*pve persistatė. į vaidy
bos nariu*. Kiti buvusieji ei- 
- -- Mbė.Įadtfc

l- partijos

Sektnadienyj, birželio 27d., 
užbaigimui mokslo metų Šv. 
Baltnuniejaus parup. mokyk
los. mokiniai buvo įrengę va
karą su gražia ir indoniin pro
grama. Bylų į metas waukega- 
niečism* tenka būti viename 
gražiausiam? vakare. Tą vaka
rą 58T8Kgi& jų ps«Mų viikai, 
lankantieji Šv. Baltraunejnue 
pa ra p. mokyklą. Malonu lė- 
vamickad jų vaikiti net ir vei
kalus vaidina. H šalies žiūrin
čiam rodosi, kad lungv* at
vaidinti veikalas. Bet netaip 
yra ištikrųjų. Tad-gi jr vaiku
čiai nemaža laiko turėjo paš
vęsti, kad gerai išmokti savo 
roles.

Programą paaiškino kun. 
J. B. Klioris. Vakarą pradėjo 
mokinių choras padainuoda
mas “Vakaras” ir “Man gai
la”. Choras garai išlavinta*. 
Malonus*vaikučių balseliai ža
vėto žavėjo ansirinkuMU* žmo
nes.

Po to vaidinta vieno veiks
mo vaizdeli* “Auksini* no- 
perikae.” Veikalėli* gražus ir 
rinkama* mokinhrormji rah- 
diųti. Visi mįknčini gerai vai
dino, ypač mokinė K. Kantai- 
ėiutė pasižymėjo savo gabu
mais. Ji visti* žavėjo.

Paskui maži raikai padai
navo “Beržeiii”. Jų rūbeliai 
buvo pamaus j berželio lapus. 
Publikai labai paliko. Stebė. 
tia; rrikčjo, Uip maži vaiku darni iš -yetain— sai 
riai gali granai dainuoti. žiopliai prie tokios

Mažytes mergaite, padai na 
vo “Ten rytai, tm vagimi.”

gaH rri Idrosyti.
- -v-d ■ • B 8.

umrvos misijos biuro 
INFORMACIJOS.

L Nauji kandidatai j Lietu
ve* lino* nori u* Kepus mėnesyj 
ir tolinus bus ar nebus paspor- 
ty išgavimas sulaikytas, turės, 
norėdami prisidėti prie Ltatu- 
tuvos ginimo, vykti lietarpiai 
Liet n von lygiai kaip visi ci
viliai įmonės ir ten jau, Lie
tuvoje, stoti j ginėjų eiles. 
Kaip sic grįžtantys, taip ir dar 
susilaikusieji turėtų būti Ne- 
priklausomybės Sargų Sąjun
gos Žinijoje. Seniau pasižadė
jusieji vyksta paprastuoju da
barties praktikuojamu bildu— 
išsiimdami liudymus, betgi pa
su* ir laivakortes j>atys išsi
rūpindami.

II. Amerikoje keno tai buvo 
paskleistas gandas, kad “Lie
tuvos Aitnlių Sųjungn” esan
ti Lietuvos valdžios atnspen- 
U uola, totui Mini* lenu i’nin. 
Galvanausko jiadėkos laiškas 
Šauliams, kuris išsklaido 
*•*«• abejones:

ir

TRUMPAS DARBŲ APRAŠYMAS DRAMATIŠKOS 
DAILĖS DRAUGUOS “AIDAS.”

(Tąsa).
Balandžiu 10 d. “Aidai” vaidino istorišką tragediją "Živilė”

tą pntj veikalą atkartojo gi*gužio 13 d. didžiąjam VTatcrburio ameriko
nų “Poli*” teatre, lietuvių Šv, .Juuza|>o parapijos naudai. Pelnyta 
175.00.

Dcl pauiiiiėjinio 3-kių melų “Aidu” drnugij'* dnrfiavinHMi, buvo 
•urengto* tam tikslui jubilėjiiiia apvaikMiojintu*. Tas iškilmingas ajA 
vaikščiojimo* įvylm sjmlki 3 d. «u geriausiais pasiNckiiimūi. kaip publi
kai, taip ir draugijai.

“ Ekapruprijatorius“ vaidiųta gruodžio 26 d. f
Rugsėjo 1 d. pirmininkių P. Banis atsisakė nuo savo vietos ir nuo 

dr-jos, ne* važinvu Lietuvon. Jo vietą utimiė vicc-pinuiniiikė Marė 
Mcškuniutė,

REIKALAUJA.
RITKAI.MJAMK 

bučlarlo. karu gairių būti nn*M«- 
rlum—«u*padortum lJel. Kooperat- 
vUkoj Kr*utuvO- Turi roral nu*l«i«- 
nytt «plo buCarnr* ir jrrruerii!1* bi»- 
n|. AUltauklta lalAku, reikia kaucija 
uJd^tl.

JOM.VI KANtTERtVS.
■113 Nartli *1. Mk»ro>rilk-. l*a.

REIKALINGI LEIBERIAI 
dėl fabriko darbo. Pastovu* 
darlia*. ,

LINK BELT CO.
39th ir Stevvart Avė.

REIKALINGAS.

PADĖKA ŠAULIAMS.

Pil. šaulių Sąjungos 
ninkui.

!T I

)

vi-

Pinni-

Turiu garbės prašyti Tams
tos pranešt šauliams kaunie
čiams mano širdinginusią a- 
čių, kad energingai darbavos 
Steigiamojo Seimo iškilmes 
rengiant. Tik šaulių Sąjungos 
organizacija ir vidaus draus
mė 
ku 
mo 
go 
jas
' Prie progos siunčiu šaulių 
Sąjungai Mikmingiausio* plė
totieji linkėjimų >t reiškiu vil
ties, kad jos didieji obnisiai 
suburs apie save visų sąmo
ningąją musų visuomenė* da
lį-

leido mums tnip utnu Inj- 
pri ruošti Steigiamojo Sei- 
iškilnie*, ir nežiūrint blo- 
oro, tinkamu ir tvarkoj 
vesti.

Galvanauskis,
Mininteris Pirmininką.’.

III. Vyriausia* Lietuvos ka- 
rioomenės vartas gen. S. Žu
kauskas, nuo 9 bal., š. in., dėl 
pataisymu sveikatos yra at
leistas atstogosna. Vyriausio 
karo vado pareigas taikinai 
eina gen. Gulvydis-Bikauskas, 
St. Seimo narys, Imv. 3-čios 
divizijos vadas.

IV. Sektinas pavyzdi* drau
gijoms.

Draugystė Motinos S. A. V? 
Wnnamie, Pa., savo susirinki
me birželio 6, i. m., jmaukojo 
$100 (šimtą dol.) “Lietuvos 
kuriuomenei. kad pasekmin- 

gian koralų Vilniaus fronte. “ 
Šią gausią auką prisiuntė Ue- 
luvos Misijai A. Aarkšnas 
(nišl.) ir .M. Stankevičia, (iž- 
dinink.). Kad visi lietuviai 
taip interesuotus ir remtų 
Lietuvos raikaliiB, tni Liet ii. 
vn hntų jan «*nni vj“* paliuo- 
suota nuo okupantų ir i>ilnai 
atstatyta iš griuvėsių.

Liet. Misijos Inform. Skyriui.

JPJJt Metų Veikimas.

Valdybų mniiiiin šiaip: pinai ninku—J. B. šuliuno*. viecpirniiuin- 
kė—M. Mtėkuiiiiitė, raštininkas—B. Buškus, iždininku*—J. V. Kuinu.

šią mctii veikimą* nors nebuvo didelis, bet nuoseklus.
Balandžio ti d. nutarta išsiimti ”čartcrj” savo vardu.
Balandžio 10 d. vaidinta “ Eksproprijatorius,” o birželio 12 d. 

vaidinta totorišku veikslas “Kerštas.“
Riitrojitėii’ 3d “ Aidna*’iirinkn krihts mntfui pnritnrti «n T M !’ 

u-lu Kuopa kuslink priėmimo L. .U. n Dailės di-jų autuių Dr. J. Basa
navičiaus ir Al. Yčo.

Atvažiavus minėtiems pasiuntiniams aukų rinkti, socijalistai tuoj 
sukruto juodu šmeižti, kad kaip nors sumužimis aukojimą, tad nidie- 
ciai. rugsėju 7 d., Kusirinkiinė aitriai užprotestavo prieš sorijalistų 
licgėdišku* šmeižimus ir patys paaukojo $10.50 L. Mokslu dr-jos nn- 
mama.

Galop atvaidino “švarkas ir milinė“ lapkričio 26 L Kadangi 
“Ardo” dr-jo visada rrindnvo prakilnius užmanymus, tiu ir šiuose me
tuose parėmė susivienijimą AVntrrburio lietuvių draugiją prisidėdama 
pirmutinė ir atsitraukė paskutinė. Jeigu tas Susivienijimas žlugo, tai 
uidiočiai niekuruc nekalti, jie niekad nebuvo ardytojaųi naudingų 
uiųs tautai užmanymų, bet steigėjais.

1914 Metų Veikimas.

Valdyboje išrinktus P. Banis pirmininku ir Marė Vaičiuiiutė raš
tininke, o kiti tie pntys liko.

šiuose nietuoMi “Aido” veikimas iš pradžius buvo spartus, bet vė
liau susilpnėjo dol kokių ten narių ypatingų nesutikimų.

Vaidino “Išgamą” vasario mėnesyje ir truputį vėlinu atkartoju 
vietinės parapijos naudai.

V Gaila ūsų” vaidino S. L. K.-K. A. seimui liepos 5 d. Paaukojo 
100 rublių “Saulės” draugijai pagal Kairiūkščio sumanymą.

Rugsėjo G d. J. V. K u vos būvu įgaliotas nuo “Aido” dr-jos atsto
vauti Amerikos Lietuvių Politiškame seime, Chicago, 111. ir R. K. Fede
racijos seime.

Iš svarbesnių nu tikiu šių metų buvo surengimus 10 metų sukaktu 
vių nuo atgavimu lietuviškus spaudos. A p vaikščiojimas buvo spalio 15 
•1. Pne t<* Įmiki duug triūsu padėtu, idant viekas butų kuogvnausia. lš- 
tiesų, taip ir išėjo.

Lietuvių rinkliava* dienoje Wuurburyjc lapkričio 26 d. buvo pa
antrinta “Gaila u*ų” ir “ŽUtaproprijuturiuni.” “Beprotė moteris” 
vaidinta gale metų.

P. Baniui reziguavus iš pirmininko, ju vietą užėmė Ignus llakuuo- 
kas, vice-pirmiuinkas.

1915 Melų Veikimas.

Valdyba iu|kj jM-nuaniyts sekančiai: pirmininkas—K. ltazmanta*, 
vicc-pimuhinkas—Ig. Rakauskus, rūšį i ui tikas—J. B. baliunas, iždinin
kas—J. V. Kovas.

Tik du veikalu vaidinta šiais metais, t. y. “žmogžudžiai, ” gegu
žė* 20 d. ir "Braugu*ai pubucinvimu*, ” lapkričio 12 d.

J. šaliunni a Ui traukus nuo ruštniinko vietas, ją užėmė Kuzis Ju- 
nevičia.

1916 .Vi tų Vcižtmaa.

Pirmininką* būvu Antanu* luizdauska*, mštiiųnkė—A. Jurkūnai
tė, iždininką* i/ virr-pirmininkuN tie patys. _____
traukė, A. Tiknim užėmė iždininko vietą.

Vaidinta du veikslu: “Katriutės gintarai” ir “Jaunavedžių 
naktis.”

ix, rtminunkc—A. Jurinuuu- 
i. Vėliniui J. V. Kovas pasi-

Paklydėlio Kelias
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis.

Parašė 
Vystanti šakelė 

Kaina 15c.

>

Veikalėlis nejierdideli*, 
lengva* sulošti, gražaus ir 
rimto turinio.

Norėdami gauti A<lre- 
•3 ’ •• .• «3»a - b C •

PAflNllMOtJA 
niūriai* osr** narna*. I t>a*yvMrtmq 
|M> < kamlMtriita. alahtro* Sviaaa. Ba
sa* Ir vanos. Viatuui garam* »tovjj 
Ir pardavimui rakanUal ♦ kamSariu 
i*rlo<a*na pardavuao MVialnka* 14- 
valluoj* | lUatuvs Kreipklli1* prie 
eaviniokn

M. ISAIRlSi
• VT. SIM SU. Cha ag”. IU.

1917 Mitų Veikimus.

Valdybe buvo tn pati, išskiriant raštininkę, A Jurimniuię, kuriu* 
vietą užėmė O. Lcvnimudiiutė. Buigiant** Senui metam*. iždininkių 
A. Tiknitta būvu pašaukta* j kariuomenę. Ju vidun išrinktoji J. Jcuu- 
žaitin.

“Aidu dr-jo* veikimas šiai* metai* buvo didesniu už praeitus. 
Vaidinta net keturi veikalai: “Trys mylimo*” ku baliumi, gegužio 29 d., 
o lapkričio 25 <L “Daktaru* tš prievartų*” <H Tauto* Fondo.

" Eksprvpi i jautrius” taip-gi buvo atiuinula* ir giuc tuviu, gruu 
uitu 31 d., »uUŽihLi “Dėdė ■ įvažiavo.“ .

ŠiuuM. meluotai trys daug pasitarnavę draugijai nariai liko pašauk
ti kariauti už pasauliu demokratiją. Jie *u noru išėjo, nes likėjas, kad 
tuomi prihide* ir prie buvo tėvynė* išliuuauvuuu. Jų vardai: J. Liesu- 
uart m, A. Tikinu* ir jo brolis S. Tikinu*.

1918 Metų Veikimus.

Pirmininkas—K. liuzmuniu*, rašutuukė—O. l'Cvaium.duutė, iždi- 
lunkus -J< ūsam* ir vioc-pirmininkus—Ig. Kukanaku*.

Vok*ri<> 7 d. buvo nurengta margumynai, kariuose vaidinta “ Va
gis” ir “ .Miško sargą*.” o vasario 10 d. Anaoniu, Conn. buvo vaidinta 
“Miško šurga*“ ir “Eksproprijatoriu*“, lietuvių katėje nukentėju- 
*ių naudai

Visų tautų parodoje liepo* 4 d. aidinčiai dalyvavo kartn «u ki- 
tomu lietuvių dailės draugijomis gražiuose vienoduose drabužiuose.

Dideli ir graži tragedija "Živilė“ buvo vaidinta birželio 22 d.
Rugpjūčio 5 d. nupirkta* laikraščio “Draugo” Bendrovės šėrių 

si $10.00.
.šiai* tuctai* buvo pašaukti trys draugai j dulžiąją karę, t. y. B. 

Gauranakis. P. Kvictlcui L J. Bcndletu. ,

f

Valiuoju ant Vakanjna U«tu»'u ko- 
laaijn* T'hSa a* «*v Sau* ra<rv** 
apie ukea ir S*Iiu p«irti BC’l'mUetv* 
pilku jaa

' v. a
Branri. R. S Onuva. Mlcb.

1919 Metų Vtiktmas.

Valdyboje te osnosys; pina. M. Vsižiulmtč, pirm.—J. Ra
kaoakaa^ rast iu tuk ė -O Lasriauikieur (LevanauluuU), ud.—J. Jeau-
mMb.

bą»). J

Salesmona* kuri* mokėtų 
Lietuviškai, Ru*kai ar Lenkiš
kai guli uždirbti geru* pinin
gus, atsišaukite ]>a* M. J. E- 
DUT1S, 1733 North Francis- 

<’i» Avė. Telefonas Armitago 
919.

KKAL KMTATK NAKE»MAX
1‘ilnų oriu t»i«»»v laiku Mum* reikia 

vyr-p. peru dnrblntnku Ir gerų agi
tatorei inu»Ų kampamjoj, kuri pr*»l- 
<lėjo. Mm juin* padėsime ir |>nkel»l- 
me iki 110,060 nlgna ) metu*.

JAV.UtA* nml JOHW8OR
Mli (l<M>r—118 N. l.a SallvStr.

PARMIR’ODA.
Ilarrdaakutykl* (Itartar Shop) Ue- 
tuvių apgyVMltoj kolonijoj, prirLua- 
tl* pardavimo mrinlnkn* cln* | kt- 
tg “blcnj” Atalfaiuklte:

J. K. I.AKVS,
Mt W. llalilmorv st.

Italtltnorr. Mil.

PAllKIlM-ODA
nu u Ja a t-klu kambariu namu* nu pu- 
ao akro trim*, tikru viriu forma, 
netoli mlcato geitkello Ir kilu p“. 
rankamų. lUraldun* pfkml uJ Ca»h 
arba nnt lengvu Itlygy AlMOnuklto 
Inikkii po* navininkų:

A. tUEnSAfsK.t*.
Itat 15 Bervtjn. III.

PAItSUH ODA
anilano* Ir du namai turi bal p*r. 
duoti trumpu laiku, ui pieta preke 
lietuviu apgyvantoj vietoj.
Kavlnlnhaa,

4033 Mnrxhn<hl Are.

NAMAi AiiT PARDAVIMO
ParsidutMlu biz- 
niavus narna* 
puse niuro puse 
jnidžio, ifcru* 
dcl salootio, dar 
ir barai yra ja
me, labai gera 
vieta drl Lietu
viu. ItaniiuH ne
ša ant mėnesio 
♦92.00 Kaina 
♦6,750.00.

I’ar*i<lu<xla murinta namu* 2 
flato* brismente 4 kambariai nc- 
flath* lictamentc, 4 kambariai ne
toli nuu fiv. Juiąio Bažnyčia*. 
Bandos nete ant mėnesio $32.00. 
Kaina $2,850.00

ParaiduiMia gražu* murini* na
mu*' 4 fialai po 6 katnbariu* go
žiu ir vanos. Randa* lute ant mė- 
iio«io |110.00. Kuinu $10,250.00 
ji* yru aut W. 661h St ir S. Union 
Avc. labai gražioj vieloj,

l’undduodu bizniavau mediniu na
rna* ku 5 flutau, dailiai aptaim- 
tau ir gražioj vietoj ant 8. Side. 
Rutidug nite ant mėnatiu $73.00. 
Kaina tiktai $5.450.00 jj gulimu 
t*niainyti ant mažesniu namo ar
ba aut Joto geroj vietoj.

Didelio bargvntiK ant Bridgv|>or- 
to panfiduodu namus medini* aut 
2 iu’uy 2 fialai pu 4 kanitutrius ir 
2 flatai po 2 kuiiilMtriu*. Rando* 
liete per uiėnesi $45. Kaina $3,- 
500.00 ji* yra dalmr tik ii lauku 
nuiualuvota*. V'iuiuu geram atovij.

Paraiduoda gerna ant 2 lubų 
meilinta narna* 2 fialai po 6 kam
bariu?.. Valio* guzą* elektra kiek- 
vienam kamliarij. Rando* nete 
$40 00 nnt mėneaio, panii<iu<>da tik 
už $3,350.00 kaa turite nor* pen
iu* šimtu* taa jj galite pirkti, o 
likimiuB ant išmukračio kaip ran
dą.

Z -------------
Parridtjmia labai pigiai murini* 

namas nnt 3 lubu labai geroj vie
toj 3 fialai po 6 kambariu* vanos 
ir gaus. . Randus ant mėnesio 
$75 00. PAaiduoda tik už $7.800.- 
0u m’pruktaiul tu* grnj*. progos. 
Bet krripkitė* j mano ofisu dėl 
platesnių žinių.

GE-ORGF PETKUS.
Real Estete. Loans t 
Insurance, Forcign Eschange 

and Steamship Tiekėte.
3402 8. Halsted St Chicago. 

Te^ Yards 53TO

M-

“DRAUGAS” PUBL. 00 
1800 W. 46th Str.

Chicago, HL
.. ................................—11

4
Talapbone: Tard* *«*3

AKUŠERKA
A. SHUSHO

Turiu patjriata 
moterių Ilgo**: ro- 
peritngul p rt Bu
riu ligone ir kudl- 
kj talke Ilgos,

1

DR. CHARLES SEGAL
rerkėlė »avo olba po num.

4723 S. Ashland Avenue
Npn-ialiiita* Orlovu- niolcru Ir vy
rų lirų.

ValondG* nuo 10 1D 12 Uryto; &ua j 
3 Iki l po pietų; nuo T iki !:•# J 
vakaro Nedėliotai* 10 iki 1.

Telefono* I»n-xel 211M

Dr. M. Stupnidd 
3107 So. Morgas Street 

rww<on, r rraoie

VataaSoo; — * Iki 11 Ii rytai 
I pe platų Iki • rak- KaStfle 
tnia nuo i iki i vai. ••iuua.

a

, stnetono* gerai pritaikinti akiniai j 
J bu* palengvinimu d*l Ju*ų aklų. / 
; Kuomet tų kenti nuo golvn* įkas- ' 
1 dėjimo, kuomet raidė* Ik^ooI 1 kiną )
■ r*, knouat įkeltai ar otuvi ar ia- ?

■ tai. tai tuomet yra tankias kad t 
’ reiki* Jum* akinių. Mano lt matų ) 
; patyrimą* prtdvoa Jum* reriaaslą | 
< patarnavimų ui prieinama kaina ) 
> net taip lemui not Iki U H.

JOHN SMETANA

1801 S

t«. 10. 11, lt s u
TrinjkJtr |
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DIDELIS LIEPOS PIKNIKAS
---------- Sumaningai Rengia-----------

DRAUGIJA LIETUVOS ŪKININKAS
Nedelioj, Liepos-July 18, 1920 ■ ,js

NATIONAL GROVE DARŽE, ’ Riverside, lllinois
Pradžia 9-tą va), iš ryto. įžanga 35c, Ypatai.

Svarbi naujiena tik niekam nepasakyk!
Išmankštinti-raumenų*, nuraminti nervus, atgaivinti energijos, įgyti sau 

smagių ambicijų ir kitokių naudingų stimuliacijų galima įgyti rupesniu 
Dr jos LIETUVOS ŪKININKO iškilmingame PIKNIKE. Apart įvairių 
pramdgų ir pramogėlių galima bus iki sočiai pasišokti įvairių vardų šo
kių. šokti bus labai lengva, nes griei didelė orchestra—muzikantai specia
listai. v

Komitetai deda didžiausias pastangas, kad užganėdinti iš visų atžvilgių 
visus atsilankiusius į rojaus darželį. Bukite atsargus, kad nepraleisti šių 
brangių progų. Visi yra kviečiami koskaitlingiansiai 'atsilankyti Piknikam 

Kviečia KOMITETAS.

CHICAGOJE
K--——-------------------------------

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Pirmadienis, liepos 12 d 
Sv. Jonas Gvalbertas vien.

Antradienis liepos 13 d., 
Sv AnftMctns pop kttnk

•9

PAGALIAUS PARINKTA 
PRISIEKUSIEJI TEISĖJAI.

Parinkimas užėmė 54 dienas.

Teisė, jas Hebei pagalinus 
pasijuto patenkintos ntlikę- 
didelį darbą. Jam pirminin
kaujant galų-galv juirinktas 
reikalingas skaitlius prisieku
siųjų teisėjų teisti suri ja lis- 
tns, kurių priešakyj stovi .«o- 
cijnlistus kapitalistas \Villiam 
Bross Lloyd. Visi jie kaltina 
mi už suokalbiavimą prieš ša
lies vvriausylię.

Parinkti teisėjus užėmė 51 
dienas, ty. kitom- du mėnesiu. 
Buvo pašaukta ir išklausinė
tu keli šimtai žmonių. Ir iš 
tų vos-ne-vos parinkta 12 vy
ri)-
■ Paskutinis

y jas parinktas praeitą penktų 
dienį. Jis yra Cnsper Sal»*w- 
skv, 1532 So. Kennetli nvc.

, moterimi |Miiėjn iš teatro. 
1 Prieangiu jiirmiansia inėjo jo 
[iiioL Buvo tamsu. Jinai atsi- 
(livjH* atsuksianti elek. šviesą, 
i Tuo m. prieangyj Imvo isikrnu 
I-!••* plėšiku* Tn*':ri • ii’nlco 
i neat.-ukli š\iesos. Ir tuojaus 
juileidęs kelis šūviu-- į jo mo- 

! b'tj.
Moteriškė imt vietos nužu

dyta. Ir akimirkoj buvęs leite- 
ruintns. 
veiverį.
gžudžiu 
žudęs.

turėjęs su 
pradėjęs kovą 
plėšiku. Pastarąjį

savimi te
su ž.rro- 

nu-

dvyliktas teisė-

“AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ 
SE ŽUVO 2G1 ŽMOGUS.

Tiek nelaimių Chicagoje 
per 6 mėnesius.

tik

Iš koronerio raštinės jmis- 
kelbta, kad pradėjus gruod 

• žio 1. 1919, ligšiol Chicagoje 
jmi automobilių ratais ir kito
se su automobiliais nelaimė
se žuvo 261 vyrų, moterų i: 
vaikų. Tik vienų vaikų 113.

Ajiie sužeistuosius ėia ne
kalbama.

PAGALIAUS PRISIPAŽINO 
NUŽUDĘS SAVO MOTERĮ.

Pirmieji jo pasakojimai buvo 
neteisingi.

Buvęs armijos leitenantas 
Carl Wanderer pagalinus pri
sipažino. knd jis jmts niižu-l 
d»- savo moterį ir nvž'iiomų 
larintnąjį plėšikų žmogų.

Tni įvyko birželio 21 d. va
kare po mini. 4732 Nori b Cn- 
mpltell avė.

Ant rytojaus laikraščiuose 
buvo paskelbta, knd buvęs lei
tenantas IVmnlerer nužudė ne-| 
žinomų plėšikų, kurs buvo nu- 
žudęs jo moterį. Buvo sako
ma, kad Wandcrer su savu

notahijlbas 
liti Sa a«HU« tl>nt. C*•(>{< lUmaa 

Tilohohi Bouliv»»o •<!

Imasi darbo policija.

\Vandcrer už tą darbą bu
vo vadinama# didvyriu. Bet 

jMilicija šalo užmušto intaria 
tuo plėšiko atrado revolverį, 
kuri Imk vartojęs plėšikas. 
Tai Imvo arn'iijos automati
nis revolveris.

Policijai nebuvo aišku, kur 
tas nušautas jjėšikas galėjo 
gauti armijos revolverį, nes 
\Vanderer turėjo su savimi 
avąjj. Kitas daiktas jMisiro- 

dė įstabus, ka<| niekas nojia* 
žino nušauto plėšiko.

Driekti vai ėmėsi darbo. Ar
mijos revijveriai numeruoti. 
Sulig numerio susekta, kokioj 
krautuvėj jmrdnotas. Paskui 
.-Usekta, kad tą revolverį v- 
ta jiirkęs Wundereru jiushro- 
lis. Nuo šito patirta, knd jis 
ręvolverį buvo jKiskolinęs bu
vusiam leitenantui.•

Taigi jitilirlti kas tokio ne
aiškaus. Buvęs leitenantas 
tuojaus suareštuotas. Jis jmi- 
niojosi išklnu*inčjiiuų metu. 
Policija tuojaus intarė. kad 
ji.- pats nužudė ųe tik nežino- 
nią jdėšiką, bet ir savo mo
terį.

Prisipažino

Po ilgų kamantinėjimų jm- 
gjilinti: buvę* leitenantas Carl 
\Vanderer neteko ligsvaros ir 
išjKižiiio savo {tiktus darbus.

štai ką jis ntliko:
Jis eina 2.5 metus, jo įuo 

teris ėjo 21 iii. Pirm krli'i mė- 
tiesių jis ją buvo vedęs, .lis 
buvo Imevris. Jam darbas ne 
tiko. Norėjo gryžti atgal nr- 
mijoti. Nes vedęs gyvenęs kniji 

! kokioj nelaisvėj.
Tad ir nusprendė nužudyti 

moterį ir pn-i-avinti jos $1. 
5tm. katruos ana buvo ąusi- 
tupusi. Kad pridengti tą savo 
jiiktą darbą, 
pakvietė sau 
kelių dienų 
žmogii. Tam 
duoti durim, 
į namus puški rlą valandą, ty. 
tuomet, kuomet turėjo nužu
dyti savo moterį.

Tų vakarų jis su savu mo
terimi. turėdamas nu revolve
riu, sugrįžo iš teatro. Sutiko 
tų m-pnz.į-tanią žmogų. Jį ii 
moterį įleido jirieungin ir n- 
btidu nužudė. Ties nužudytu* 
neprtžjstnnin jinmrtė ji® vieną 
revolverį. Tai buvo jo pusb
rolio revolveri®. Tns revolve
ris jį ir išdavė.

jis tam tikslui 
nežinomų, pirm 

gatvėje sutiktų, 
žmogui pn-iųlė 
Liepė jam eiti

/
ei

r

I

I

rlMžinn«ins tdriklns ii 
kovojančiai Lietuvai.

šioje svarbioje valandoje $100.00) 
lietuvių katalikų akys atkreip
tos yra j savo tėvynę, kuri 
ve<ln smarkią kovą už gyvyls* 
ir laisvę su įvairiais,.jiriešais 
Ten jie tiesia savo jmgellios 
ranką. Lietuvos Liuosylirs jmis 
kola, tni 
param.i
Ir jeigu jMilirinėtutne, tai jrn- 
m.’itytuine, kad ji dauginusia 
vrit katalikų remiama, kurie 
ir isvvtimoje žemėje gyvendą 
mi neprarado savo tėvynės 
myilės,

T iiiaus, Tautos Fondas uo
liai lomia krikščioniškos kul
tūros r< įkalus Lietuvoje. Nuo
lat nauji atsišaukimai iš Lie
tuvos nepasilieka Ik* išklausy 
lito.

Busi rinkimuose, praknlliose 
musų žmotieliai savo duosnu- 
niti pasižymi, nežiūrint kas
kart sunkesnių gyvenimo rųly- 
gų ir šioje šalyje. Nenuostabu 
užtat, kad vietiniai roikalni 
šiek tiek turi nukentėti.

Vienas svarbiausių vietinių 
nmerik. uždavinių, t.y. j>ani- 
pinimas prieglaudos savo naš
laičiams ir seneliams, kurie 
turi ikišioliai ieškoti svetimos 
tiastogės, nes kPns tautos mus 
pralenkė. Ačiū Dievui ir mes 
i ui gerokų žing. nj jmdarėmė 
hune laislaryliėa darbe, l’ą jirn 
kilnų ir šventą darbą stumia 
pirmyn šv. Antano Lnlshirin- 
goji Sąjunga. Ciningos viso
se kolonijos!*, o net ir kitur, 
burini jiasišventurių darbinin- 
' ų uolini darbuejasi ir kvie- 
•‘.n visus prisidėti ir paremti 
tą šventą dnrlui. lx*ngva butų 
risi as pndnryti, kad tik dau* 
’.iau butų susipratimo ir jia- 
sišvciitimo jms visu.- musų bro 
litis lietuvius, 
tlžiiimoje 
jau graži 
»i rodo iš 
minu yra
akerių žemės jau 
gražiausioje 
prie šv 
mio|viui, jr 15JMMJ dol. 
Bet tni tik jiradžia. Stokime 
j Inluiarių eiles visi, tuomet 
triiinpiaiisiu laiku susilauksi
me tos brangios ir taiji reika
lingos mums įstaigos, kur ga
lėsime priglausti savo mažu 
lėlius ir apleistuosius.

Incigos nuo 1 sausio iki pa 
baigos birželio. 1920

» Sausio mėn.
4-ta kuopa, ('liicngo, 

garbės narių (A. Bislis 
Savickienė) ...

K-ta knojia, Chicago, UU 
(Dr-ja Nek. Prasidėjimo Pan. 
Švenč) ....................... $100.00

K-ta kuojai, G vardijo* 1 Di
vizijos šv. Kazimiero K.. 
’.........................................   $25.00

Vasario mėn.
Auka (per Kun. Prof. P. 

Bnčj) ......................................35c.
Voroti. Jocaitč, garbės narė, 

Rmnklyn, N. V .... $100.00 
1-mn kuopa, Chicago, UU 

(1-3 ineigų $18.00 ir Barboros 
Žansytaitėc, garbės narės,

dėja, di- 
P radžio 

kaip pa- 
kuri že-

liet, 
to sthiga. 
padaryta, 
atskaitos,
patalpinta. Dešimts 

išmokėta 
miesto dalyje, 

. Kazimiero Seserų Vie 
ir 15,000 dol. ižde.

m.

IIL, 
ir Z. 

. $130.00

$118.00
4- ta kuopa, garins narių 

(Ona Nugaraitė $50.00 ir Sta
nislovas Stankus $55.00) 
,.«• •••••••• • ••••••. $105.00

5- ta kuopa, Chicago, III.,
garlu'S narių................. $300.00

Dr-ja Apaštalusti-» Maldų* 
S. H. J. |)iev^ Apveizdos ]»ar. 
(nuo vakaro pelnas) .. $3.62

Kovo mėn.

kuopa, Chicago, UL, 
narių (pati kttojia)

...................... $100.00
Moterų Sąjungos 20-tn kuo

pa, Chicago, III.......... $25.00
-Dr-ja šv. Kazimiero Karai, 

(šv. Kryžiaus par.), Chicago, 
III................................... $100.00

9-ta kuopa, llelrose Park, 
garbės narių, (J. Gar- 

$10.00 ir Barb. Nau- 
$50.00) .......... $GO.OO
liažančavos Panų ir 

(metinė mokestis)

18-ta 
garliės

Ilk.
hauskas
dužienė

Dr-ja
Moterų
Dievo’ Ajiveizdos Par. >$17.7(»

2-ra
garls*>s narių (Ign. Rakašiaus 
$100.00 ir 1-3 kuopos ineigij 
$45.00) ....................... • $145.00

Barb. Kučiepė, Cicero, Ilk, 
garis*# narės mbkestis $50.00

4-ta kuopa, Chicago, UL 
garbės
$50.00, Juoz. Knjauskas $10.00 
ir L Vyčių 4 kp. $25.00) 
• ••••• ««»•■•...«■•»• $^. l,( M t

18-ta kuojui. Aurora, Ilk, 
(už kr.vgutėi $5.00 tr 1-3 kttn- 
jsiK i neigi; $15.00 ....

Birželio mėn.

kuojm, garliės 
Mnrogaitėa) ..
kuojm. Chicago, Ilk. 
narės, (Barb. i’lncai-

kuopa, Roseland, III.,

narių (A. Benaitis

$20.00

nares 
$5ojm)

7-ta
(Adei.

4- ta 
gnrbės
’ės) ............................... $25.00

16-tn kuojai, Sbelmygan.^
Wis. (1-3 kuopos ineigų) $5.94

St. Radnviėia, Akron. Obio, 
nuka ............................... $10.00

10-tn kuojm, West Pullman, 
iii * iii •x1

5- ta kuopa. Chicago. Ilk,
(mėnesinių m<>k««čių $30.(X) ir 
O. Gurinskionės, amžių, narės 
$100.00) ....................... $130.00

3- čia kuopa, Cicero, Ilk,
(vakaro pelnas) $49.50, gnr- 
Is’s narių SS. Ši r d. , J. Dh 
$25.00 ir Vlad, Rakauskas 
$25.00 ........................... $99.50

19-ta kuojm. Detroit, Mieli., 
(1-3 kuopos iueigų $15.00 ir 
garbės narių $215.00.. $2.”10.00

Gegužis mėn.

Sbelsiygen, \Via. Auka (jmt 
kun. A. Maliauskį) •. $20.00

16-tn kuojin, Sheboygun, 
Wia................................... $20.00

4- ta kuopa. Chicago, Ilk,
(pati kuopa $200.00, 8t. Pivo- 
runaitė $50.00 ir M. Birgilie- 
nė $5.00) ................... $255.00

6- tii kuopa, Chicago, 111^
(už serija.®) .... .............   $42.29

6-ta kanjm Chicago, IIL, 
(už bazarų) .....................$31.43

6-*b ku
(D-ja šv. Kazimiero $10.00 Ir 
Dr-ja Gyvojo Rožančipus Mote 
rų ir Panų $10.00) .... $20.00

11-fa kiltum, Wnukegan. 111., 
(M. Skyrius) ............... $16.00

8-ta kuopa, Chicago, III., 
(Rinkliava nnt ’ kapinių) 
-•••*-•• ••••••••«••■ $130.21 
Nuošimčiai už jiaakolą $125.00

šešių mėnesių viso i neigi; 
.. $2,850.63 

!’ V’10 ntefu
........ $12,326.47 

........ $l.i,l i i.IO

Išeigos.

Draugas P6hlishing Co. (At
sišaukimai, laiškai ir ča’rtrrio 
kopijos) ....................... $30.50

8. Jucevičiui (kelionės lė
šos Detroit, Micb. agitncijos 
tikslu) ........................... $25.00

Ak*x Dargini (už kvitų 
knygutes ir serijų sjiaudą) 
............ .' ........................ $35.00

V. Rutkauskui (už darbą ir 
išlaidas prie užilarynio “Al- 
leys”) ........................... $65.95

St. Jucevičiui, (už kelionę į 
Spring Valley, III., agitacijos 
tikslu) ..........

Viso išeigų

Viso laljo

Kasoje yra
Kun. Ig.

.............. $10.1 K)
|s>r šešis mėn.
.............$166.45 
.... $15,010.65 

Albavičius.
Iždininkas.

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS.

A. L. II. K. Federacijos Chi- 
cagus apskričio mėnesinis stt- 
si rinkimas bus antradienyje, 
liepos 13 <L, vakare, Dkvo 
Apveizdos parap. svetainėje. 
(Susirinkimas bns la
imi svarbus, nes yra daug rei
kalų aptarimui, ir užimi kvie
čiami skyrių ir draugijų autu
vai Im-i atstovės ir katalikai 
darbuotojai kuoskaitliugiaiuLi 
atrilankyti j šį susirinkimų.

Valdyba.

PRANEŠIMAS.

šiandie vakare, liepos 12 d. 
p. .1. J. Elias svetainėje (£6 
ir Wood gatvių) j vyks indo* 
mins prakalbos. Kalins žino* 
inah kalbėtojas, tned»rinos stu* 
tientas p. Ai. AI. Raekus. Vi
sus kviečiame atsilankyti. 

Rengėjai.

16 BRIDGEP0RT0.

Tilpusioj suimtos “Draugo“ 
numery j žinutėj apie “Kank
lių“ choro vakarėlį įsibriovė 
mažu klaida. Išrinktoji komisi
ja surengi* tik programo da
lį. gi pačiu vakaro suruošimu 
rūpinosi p-lė K. Garuckaitv ir 
p-nia O. Ramanauskiene.

Komisija.
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“DRAUGIJA”
Gavome 6 “Drangijoa” niunerina po 2 nnm. vienoje knygoje 

Kaina vienos knygos $1.00.
“ Brangi ją ” * gausime ir toliau. Kas norite, galite pan mus 
užsiprenumeruoti.

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime.
■■a■■■■■*■saaaaah• . • • 

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis

“GANYTOJAS” 
redaguojamas prelato A. Biunbrnuakmi, padedant kun. M. Vait
kui. Ijiikraštūi didumo 32 pusi. Jis talpina straipsnių iš pla
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsią informuoti skaityto
jus apie bažnytinj-religijinj gyvenimą apskritai pasaulyj ir-jr-- 
pnė Lietuvoje, kels ir gvildens įvairius gyvuosius musų dvastii- 
kijos gyvenimo klausimus. Laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 šilingai
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“ŽVAIGŽDE”
Eina sykį į mėnesį. Kame.

Šia laikrašti# skiriamas katalikų dvaaiškicma reikalams aprū
pinti: Iš paduotų nurodymų, kas bus jame rašoma matyti, kad 
bus labai įvairinus turinio ir pilnu malonių pasiakaitymų. Re
daktorių* kuu. M. Vaitkus.
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 šilingų

Visus galite užsiprenumeruoti “DRAUGE“.
Kas norite tiesiog su tų laikraščių Adminiatraęija rumnršti tai 

tcvnrtuja šį adresų:

KAUNAS, DIDŽ. VILNIAUS G. N. 34 L1THUANLA.

Exira Proga Biznieriams!
Parsiduoda “Draugo“ mūrinis namas. Stovi gero

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

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu:

“DRAUGAS” PŪBL. CO.

1800 W. 46th Str. Chicago, UL
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99Užsiprenumeruok “Vytį
*

Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iltustradjomis puošime kiekvienų “Vyties” numerį.

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

* Kai-kurio* iliustracijos vaizduoja Lietuvos "Valdžios 
žmonas, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos 
gamtų.

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

nirvčrAii ai • ___ ••
v i uiu Administracija

. 3261 S. Halsted St Chicago, III.
>*
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