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BOLŠEVIKAI EINA ANT 
VILNIAUS.

Jie gerai apsiginklavę.

Paryžius, liepos 5. — Iš Var
šuvos vękar čia pranešta, jog 
lenkų kariuomenė l>ėga nuo 
bolševikų armijų, vadovauja
mų gvn. Brusilovo. Vietomis 
lenkai atsimeta didžiausioje 
betvarkėje.

Bolševikų armijos daugel 
vietosi* perėjo Lenkijos rube- 
žins ir paėmė Minską ir Lvo
vą. Nuo .Minsko bolševikai 
briaujasi tiesiog ant Vilniaus. 
Lenkų sjiamas Dvinsko šone 
tad to jokio didesnio bolše
vikų spaudimo turi atsimesti 
(Reikia pastebėti tas, kad jei 
bolševikui paėmė Minsku ir 
Lvovą, tai nereiškia, kad jie 
lujlų |»erėję Įlenki jos rutožius. 
Nes tiedu miestu nėra įlenki- 
jas žemėje ir nepriklauso leu- 
katns, kaip jiems nepriklauso 
Vilnius.)

Lenkai pereina bolševikų 
puąėn.

Šiaurrytiniam fronte, išil
gai upės IMuguvosį keli len
kų armijos pulkai su visais 
ginklais ir su visakuom per
ėjo bolševikų pusėn.

Iš Varšuvos tvirtinama, kad 
tai bolševikų projmgandus jmi- 
sėkmė. Nes jų propaganda 
kaijio kokiu užkrvčiamojį li
ga siaučia. Ir prieš jų kovoti 
nelengva.

Pulkams perėjiu, tolševi 
kams paliko platus ruožtus nt- 
viras. Tad tuo ruožtu gen. 
Brnsilov kuoveikiaus pr«tu- 
tnėjo pirmyn w>vasias stiprins 
koliumnas su tikslu apriatisti 
lenkus Prijietivs peikėse. 
j Nežinia dnr knip jtavyks 

Brusilovui tasai žygis.

Bolševikai gerai apginkluoti.

Aj>skaitoina, kad šiandie 
prieš lenkus sovietų valdžia 
turi 350.000 kariuomenės. Ka
riuomenė np rūpinto kuuge- 
riausiais kulkosvaidžiais lau
ko ir sunkiomis anuotomis.

Turi daug ir lėktuvų. Ir vi- 
sa tai kituomet paimta nuo 
gen. Denikino armijų.

Bolšęvikų inžinieriniai bu
rini ypač gerai jiat vaikyti. 
Tas prirodo, kuomet bolševi
kų jmlkai apsukriai perėjo 
per Dauguvą ir Berezinų.

(len. Brusilovui asistuoja 
buvusiojo caro generolai: Po- 
livanov. Akiniov, Gutar, Eve- 
rs, Klobovsky ir kiti. Jis pa
vykusiai prieš lenkus pavarto
ja ruitarijų. Sitai vadovauja 
gen. Budiennii.

Padėtis kritikinė.

Visais žvilgsniai* lenkų 
dėtis labai kritiltinė.

Iladikaliai gnivalai Varša- 
voje'atvirai veikia.

Ix*nkų vyriausylit* dnr kar
tą atsiliepė į talkininkus šau- 
kdarnos pageltos.

Maršalas ^'och ir Anglijos 
generalio šlaito priešfainkas 
Wilson išnaujo
Norima surasti priemonę kuo
veikiaus pagelbėti lenkams.

1«-

konferuojn.

IMAMASI KUOAŠTRIAU- 
SIŲ PRIEMONIŲ.

Bus Įsteigta nadjonalė apsigi
nimo taryba.

Varža va, liepos G. — Ix*nkų 
vyriausybės ka n t rolė, matyt, 
bus pavesta nacijonnlei ap
sigini mo tarybai.

‘ Tų sumanymą padarė ir są
lygų* jyidėjo kuris tarybų ir 
sušauktas sjiecijalėn sesijon 
seimas. , 9

Iš Demokratų Partijos
Konvenc Įjos

• • ------------

NEVYKSTA DEMOKRA 
TAMS NOMINACIJOS.

jo kandidatai: McAdoo, Cox, 
PnliiHT, Davts, Glass ir Owen.

Vakar Palme r po ilgų heps- 
38 baliotai be jokių pasekmių, vykimų atšaukė savo kandija-, 

rimą.
Tad h*iiktym*se pinuoje vie- 

loja jialiko McAdoo ir Cox. 
Bet abudu dar gana toli ne
turi lmlsų .tiek, kiek jų ištik- 
rųjų reiktų.

Matyt, pasekmė pasirodys 
tokia, kaip ri*publikonų parti- 
joje. Po visų nepavvkimų 
legatų balsai susimes ant 
kio “juodo arklio", tąi 
visai pašalinio žmogaus.

Sau Fruncisco, CaL, liejais G. 
— Demokratų jmrlijus kmi 
vehcijoje kandidato j preziden
tas nomi nacijos prasidėjo pra
eitą penktadienį.

Ir ligi vakar vėlai vakaro 
negauta jokių geistinų pasek
mių. •

Ligi sekmadienio 22 kartu 
buvVi baliotuota. Vakar išnau- 
jo atlikta IG baliotavimą. Ir 
vis be pasciomų.

Tolesnis lialiotavinins prasi
dės šiandie išryto.

Pinuose eilėse vakar atovė-
*

do
ko- 
yra

Kni-kas nuomoniauja, jog 
kartais gali būt nominuotas ir 
patsai Brvan. Aitas ilgas lai
ku* ieško ton ambicijos. Ir jei

ii.

LONDONE MIRĖ MAJ. GEN 
GORGAS

ITALIJA PAGEIDAUJA DI- 
DĖSNIO ATLYGINIMO.

NORĖTA NUŽUDYTI KO 
RĖJOS PRINCAS.

Buvo jis garsus chirurgas. Tas skaldo talkininku vienybę Bet laiku susektas suokalbis.

Lūiiuūiias, liepos 6. — Pra
eitų sekmadienį čia mirė bu
vęs Suv. Valstijų armijos 
chirurgas, majoras generolas 
\Villiam C. Gurgąs. Prieš mir 
siaut jis kelias dienas buvo 
netekęs sąmonės. Nepažino jis 
artimų sau žmonių.

Iš New Yorko Londonan iis 
ulkcliuvu geguže a 19 d. Bm - 
pilnnjc sveikatoje. Sekančių 
dienų jis su savo žmona ir sn 
generolu N<dde iškeliavo Bru 
ssvlin, Belgijon. Tenai kara
lius Albertas jį dekoravo. 1$ 
Brussclio jis iškeliavo į Coli 
lenz ir iš tenai Londonan su 
grvžo gegužės 29.

Ant rytojaus jį pagavo ajm- 
pleksijn. Tuojaus buvo paim
tas ligoninėn. Ten jis ir mirė.

Buvo garsus žmogus.

Mnj. gen. Gorgas visam pa 
suulyj buvo jiagarsėjęs karės 
medicinoje ir chirurgijoje. Jis 
Panamoje nugalėjo mala rijos 
platintojus uodus (moskitus) 
ir dėl lo buvo galima jirakas- 
ti ten žinomas perkasas. Jis 
Havanoje (Kultos sala) išimi 
kino geltonąjį drugį. Tą-pat 
atliko ir eentralinėj Amerikoj.

Anglijos vyriausyliės pa
kviestas jis 1913 Hadais l>uv«* 
iškeliavęs pietinėn Apriboti 
įvesti ten kaikuriose vietose 
sanitarinę padėtį. Pasekmėje 
Izmdono augštosios medikalėa 
įstaigos ir (>xlordo universi
tetas jį ajaiavanojo augštos 
garbės laipsniais.

Serbija jo reikalavo.

Per praėjusius dešimtį metų 
įvairiose pasaulio dalyse jis 
kovojo prieš visokios rųšies 
užkrečiamąsias ligas. x
Karės pradžioje, kuomet Ser

biją palietė šiltinė,, majoras 
gen. Gorgas buvo kviečiamas 
ton šalin. Bet tuo metu Suv. 
Valstijos įstojo karėn 1V jis 
buvo reikalingas savosios ša
lies armijai. Po karės jis iš
stojo iš armijos tarnybos.

Buvo gimęs 1854 metais .Mo
bile, Ala. Chirurgu armijoje 
išbuvo nuo IKSU metų.

Brnsselis, liepos 5. — Itali
ja trukdo čia talkininkams 
konferencijų sn savo naujuo

ju reikalavimu.
Talkininkui mėgina galuti 

Inai nutarti, kaip didelės su
mos atlyginimo jiareiknlauti 

Inuo Vokietijos. Bet Italijn 
j Lubiu lalkutilikains vieuybę 
ir iš to tik gali pa-idžinugti 
Vokietija.

Senai Italija buvo sutikusi 
gauti tik 7 dalį iš visos seruos 
atlyginimo. 55 dalys turėjo te
kti Prancūzijai, 25 dalys An
glijai. gi likusios kitos daly? 
turėjo būt padalintos kitoms 
mažesnėms vi. šjįjitijoms.

Reiškia, pa v., iš 100 markių 
Prancūzijai turėjo tekti 55 
markės, Anglijai 25 markės, 
Italijai 7 mark, gi likusios 13 
mrk. turėjo Imt padalintos 
turjs* Belgijos. S*rbijos ir kitą 
mažųjų tauto.

Bet Italija aj»ižiurėjo, jog 
jai laimi taažai tenka, tuo Ia- 
hjaus, kad ji negaunn jokio 
atlyginimo nno buvusios Aus
trijos-Vengrijos inija-rijas.

Mėgina sumažinti reikalą 
rimą.

Italija šiaiiilė* reikalauja 20 
įlaiių. Anglija su ‘ Prancūzija 
mėgina derėties. Pirmiau Ita
lijai jiRsiųlė 10, gi jaukui 12 
dalių. Bet Italija nesutinka.

Ir nežinia kaip pasibaigs tie 
nelemti ginčai. Tie ginčai su
stiprins Vokietiją. Nes bus ai
šku. kad talkininkuose nėra Į 
reikiamos vienvbės.

Spėjama, kad busimoje Sjm 
£onfen*ncijoje talkininkų su 

voki<*ėiais talkininkai parei- 1 
calaus apie 100 milijardų mar
čių -auksu atlyginimo.

Manila, liepos I (suvėlinta). 
— Korėjos princas apsivedė 
su viena ja[w*nų princese. Pa
skelbta amnestija tūkstan
čiams koreonų politikinių pra
sižengėlių.

Vestuvių dienoje kaip tik 
neįvyko luiisi tragedija. Poli- 

laiku •nr««*l1*A -v11->i
kūnu tikslus buvo nužudyti 
jaunuolius ir geiieraiį Korėjos 
gulH-niatorių Saito.

Be koreonų suokalbiu įsi
maišę ir japonų. Suimta daug 
suokalbininkų, pas kuriuos at
rasta bombų.

HARDING PRADEDA KAM
PANIJĄ.

Washington, liepos 4. — Se
natorius Hnrding, rcjmblikonų 
partijos kandidatas j šalies 
prezidentus, vakar apleido 
\\ ashiiigtonų.

Iškeliavo jis į .Marion. < ibio. 
Iš ten jis pradės rinkiminę 
kamjinnijų.

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

Vargas su vokiečiats

Talkininkų komisija, katra 
veikiu Vokietijoje tos šalie.- 
išginklavimo reikalais, atran
da daugelį užslėptų vokiečių 
ginklų ir amunicijos.

Tūkstančiai anuotų surasta 
ir sunaikinta. Bet kns žino, 
kiek dar tų nrmotų neužeita.

Nes vokiečiai moka slėpti 
visokius ginklus, katrie jiems 
ateityje bus gal ir Inlmi rei
kalingi.

Tas pat yra ir sn lėktuvais. 
Taikos sutartimi uždrausta vo
kiečiams dirbti lėktuvus. Bet 
jie djrlm tuos.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE ?YRNES

Talkininku sų Vokiečiais
Konferencija

Aštriai Apsieinama su Vokiečiais
TALKININKAI REIKALĄ U 
JA ATSAKOMŲJŲ VALDI 

NINKU.

‘Nenori klausyti jokių pušiai 
š kinimų.

Spa. Belgija, liepos G. — 
Vakar ėin prasidėjo konferen
cija talkininkų su vokiečiais.

Ii pirmoje sesijoje apsireiš
kė nesusij*t atimty, kuomet An
glijos ministeris pirmininkas 
Lloyd George talkininkų var
du pranešt* vokiečiams atsto
vams. jog Vokietijos išginkln- 
vimo klausime negali duot tal
kininkams patenkinančių paaiŠ 
kinimų vokiečių užrutožimų 
reikalų ministeris Sinmns. 
kurs atvykęs konferencijom

Lloyd George pareiškė, jog 
tų gali padaryti tik karės mi
nisteris von Gessler ir šlaito 
viršininkas von Seckt.

Sakė, jei jiedu ncatkeliavę, 
tad konferenciją pert rauki i ir 
palaukti kol atkeliausią.

Pasirodė, jog talkininkai 
)M)>eno\ei į voki<*čius atsineša I 
aštriai ir diktuoja savo rel-l 
kalavimus.

Berlynas, liepos-G. — Vokie
ti Ūm reirhatnrnu didžiuma bal
sų atmetė nepriguįmingu no- 
cijalistų atstovų reikalavimų 
išreikšti nepasitikėjimų vy
riausybe.

LIEPOS 6, 1920.

t luvAgu ir pncuaeaėiai. — .šuui- 
die lietus; rytoj pramatorau gra
žus oras; maža atmaina tempera- 
tnmy

REICHSTAGAS PRIEŠINA
SI RADIKALAMS.

tų. Nes prezidentu 
nieko nelaimėtų.

Bet ir be Bryano 
tuose yra žmonių, visuomenei 
mažai žinomu.

tas įvyktų, tuomet demokratų 
imrtija nežinia kur nuvažiuo- 

v’es prezidentu rinkimais

de n lok ra-

Kokie klausimai ^varstomi.

Susirinkus konferciu-ijon, 
Lloyd George parkaitė konfe
rencijos programų.

Padėta trys svarbiausieji 
klausimai: išginklarimas, ka
rės nt lygiu imas ir karės kri
minalistų nubaudimas.

Vokietijos knnclieris Fehrcii 
lineli tuojaus pasiūlė; kad iš- 
ginklavimo klausime oficijnh** 
skaitlines gali paduoti užru- 
tožinių reikalu ministeris Si
mona. Jis taippat, sakė, gulįs 
apie tni visa plačiai ir pnniš- 
kiuti.

Talkininkų ntstovni tuo m-

|»asi lenki no. Jie išėjo patys 
vieni pasitarti kitan kamba
rin.

Su-n^us T ■! C- «i >• pra 
nešit vokiečiams atstovams, jog 
išgiiiklaviuio klausime turi aiš
kinti jmts karės ministeris ir 
štato viršininkas. Kitaip nieko 
nebusią.

Pakviesti reikalaujami žmo
nės.

Vokiečiai atstovai nenoromis 
turėjo sntijcli su tuo reikalavi
mu. Tuojaus mušt'- telegramą 
Berlynan. Ir j užnešė* talkinin
kams, kad karės ministeris ir 
štilis* viršininkas j pusantros 
dienos atkelinusių.

Tml konferencija js*rtrnuk- 
ta ligi atkeliausiant tiedviem 
naujiem vokiečių atstovam. "

Talkininkai savo vardu kai- 
ls*ti konferencijoje yrn jiasi- 
rmkę Uoyd George, katras i§ 
visų yra smarkiausias.

Šaltai priimti vokiečiai.

Vokietijos atstovai čia atke
liavo j»raeitą šeštadienį. Jie' 

į labui šaltai buvo sulikti. Ge
ležinkelio stotyje juos jmsL 
tiko tik |mra Belgijos vyriau
sybės atstovų. Atėjo juos ne 
pasveikinti, l>et tik nurodyti 
vietas, kur jie turi ajtsistoti.

Reikia atsiminti, kad šitas 
Belgijos miestas karės metu 
buvo jKinnudotas gmeralei 
vokiečių komandos stovyklai. 
Čia savo karės raštines tūno
jo Įitils kaizeris, fieldmarša- 
las von Hindenburgąs, gen. 
Moltke ir kiti žymiausieji vo
kiečių armijų vaitai.

Talkininkų įtikimai m* kar
tą kėsinosi čia iš oro apdaužy
ti vokiečių stovyklų. Tnd mie
sto dalis ir šiandie stovi ap
griauta.

PHILIPINAI KREIPIASI Į 
DARBO FEDERACIJĄ.

Reikalauja paremti nepnklau 
soinybės klausime.

PATVARKOMA MEKSIKOS 
RESPUBLIKA.

Manila, Philipinų sulos, lie- 
|mik ti. Birželio jtaliaigojc 
čia ivvkn <lttr1u*• * • **r*‘ “ •

Padaryta rezoliucija, r u ku 
riųja kreipiamasi i Amerikos 
Darbo Eisicracijų paraginti 
Suv. Valstijų kongresų pripa
žinti Philipinų saloms bepri- 
klausouiybę.

i

BAISI NELAIMĖ TIES 
PITTSTONU.

Scranton, Pu., liejies G. — 
Netoli Pittstono unt Iju'knua- 
nnu and U’yoming Valley ge
ležinkelio (elekt ribinio) griau
stinis nudaužė vienų stulpą, 
kurs persimetė skersai Is-gių.
Vienas vagonas vižiuodamas J 
laiku sustojo pamatęs jiavojų. 
Paskui anų atvažiavo kitas ir 
susidauži* į pirmąjį. Kiek pa
laukus atūžė trri'ins ir tasai 
susidaužė su pirmuoju.

Pakilo baisybės. Nes visais 
daug žmonių važiavo iš Pitts- 
tonu į Scrantuną. 18 žmotuą 
žuvo. Sužeista daugyla*.

Vakar augšči*u«ii temperatūra 
72 L, žemiausia 59 L

Saulė teka 621, leidžiasi 828.
Mėnuli* teka 11 09 vakare.

■9b

NEKUOMET TAIP NĖRA.
T**tro vaįriyt/vjo» jn gisklsis priverčii aj—-j «t*«

rių pasirašyti po 48 savaičių kontraktu su 500 dolierių sa
vaitinės užmokesties

Aktorius sako: Kągi beveikr. sutinku. Bet atsimink, 
tamstai prisieis mokėti už tų purviną darbą.

Ji

kad

4*

Meiico City, Meksika, liepos
— Naujos valdžios spėkos 

sutraškino revoliuciją Chia- 
jutK valstijoje.

Revoliucijunieriams vadova
vo pulk. Santado ir Malvador 
G. Sutomayor. Abudu sui"itu 
ir nugalabintu.

Revoliucija tesės tik viena 
dieną.

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (WS8-).

PINIGU KURSAS
Svetimų vieipatijų pirngų ver

tė mainant nemažiau <25,000 lie
pos 3 <1. buvo tukin milig 
ehanta Loan •* Tmat Co.: 
Anglijos sterlingų marui 
Lietuvos 100 auksinų

Mrr-

$3.96
2.72

Vuijrūjos įuu markių 2.T3
Lenkijos 100 markių .80
Brunetui jos už 1 dnlierj 11 fr 90 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 47 j 
Italijos už 1 duL 16 L 48
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“DRAUGAS”
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niFJ< C MERKTOS KAINA: 
ClHCA'iOJ UI VBKUOmE:
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' Metam* ............................... M.00

l*UM'i Melų .............   xoo
Prenumerata moknat likalno. iJtl- 

kaa akattoM nuo utelrnlymo rtionca 
no nuo Nauju Moty. Norint permai
nyti adreso vlnada reikia pridurti ir 
arnaa n d remia Pinigai goriausia du
ali Mprrkant kroaujo nr espreao "Mo- 
noy Onler" arba įdedant pinigus j 
registruot* lai* k 4.

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

kcn.” Su jo redakcija buvo 
sutarta patalpinti šmeižtą ta 
pačia diena, kada Kaune ats
keltas maistas, norint nuversti 
žmonių išrinktų valdžią, o iš
statyti socijulistiškai bolševi
kiškų.

’ Soviet Russia ’ tu šmeiž
tų tris mėnesius laikė savo 
ižde. Kuomet Lietuvių tarybos 
su bolševikais Maskvoje iširo, 
tuomet Amerikos 
organas apvožė pamazgų ku
bilų lietuviams 
Bolševikai yra 
vartoti šitokias priemones ap- 
sėjime su žmonėmis. Teėiaus 
vis yra lietuvių, kurie jų klau
so ir jiems arba jų artymiems 
atiduodu savo balsus.

DEMOKRATŲ PARTIJA.

l
euvir-

E

Lietuva ir Soviet 
Rusija.

Visi žino, kad iš New Yorko 
išeina savaitinis laikraštis 

Soviet Hussia. ’ ofieijali* 
bolševikų valdžios organas. Jo 
N. 26, išėję* suimtoje 26 bir
želio tarp kitko digtokų gniuž- 
tų purvų drėbė į Lietuvos 
Respublikų, patalpindamas 
straipsni “The Dcmokratic 
Republic Lithuania.” Tame 
straipsnije jjlnčiai rašoma, kad 
Lietuva Išsigindama nuo sve
timų šnipų savųjų neturėjo 
ir dėlto samdė gretimus, ne
mokančius nei žodžio lietuviš
kai, jų viršuje statydama lie
tuvį eks-studentų Liptvns.

Antra pusė straipsnio pa
vesta kažkokiam Fritz Puser 
von Mueller. Soviet liussia sa
ko buk jis buvęs lietuvis. To
liau rašoma buk jis Panevė- 
žijc sudaręs žydų skerdynes, 
buk sušaudęs kelis žmones be 
teismo, nes pats buvo girtas, 
buk žydus privertęs atkusn 
plikomis rankomis kelis kapus 
ir i&nešti kitur lavonus, buk 
ministrus išvijęs iš Panevėžio 
ir buk dėlto negavęs nei 
ėmės nei pup-ikimo iš 
diios. Muius išrodo, kud 
lie pasakymai yrn tiek 
tikėtini, kaip ir

bau- 
val- 
visi 
]»at

)HiMtkymus, 
kad Fritz Puscr von Mueller 
yra, lietuvis.

Oficijalis Sovietų organas, 
berašydamas netiesą, ]>ats su
klumpa. paaiškindamas, kad 
Mueller “was now living on 
bis (iwii estu t e outside the 
Lithuanian boundry uliere lie 
oould imt be reaehed” t. y. 
Mueller “gyvena savo dvare 
anapus Lietuvos ribų, kur ne
galima buvo jo pasiekti.” Ko- 
ks-gi tas lietuvis, kurio dva
rai ne Lietuvoje ir kuris va
dinasi Fritz Puser von Mue- 
Llerf

Soviet Jtussia šmeižtų strai
psnį pradeda šituo tvirtinimu, 
kurio neteisingumų jiats or
ganus gerai žino. Jis rašo: 
“At the head ul' the deinocru- 
tic repu b! ir of Lilliuuiiia a 
govemment ezists whi<*lt Ims 
ęstabluhed itself \vithuiit any 
electioBK.” (Viršuje “dėmu 
kratiškos Lietuvos respubli
kos” yra valdžia, kuri pati 
tave pastatė be jokių rinki
mų.”

Žinia, knd Lietuvos liaudis 
trijuose rinkimuose 1917, 1918 
ir 1920 m. išrinko ne socija- 
listus. Todėl neturėdami pa
ramos žmonėse, negaudami 
valdžios jų įtaisais, socijalistai 
nori jų įgauti šmeižtais. Jie 
šmeižė Lietuvos valdžių kovo 
roAucaije skandinavų laikraš
tija “Kalkes Dagblad Politi-

bolševikų

ant galvų, 
labai jgudę

Škotijos Lietuviai.
' • “ 4

Pirmiausiai reikia dirbti. 
Ib’t darbas geriau* sekasi, 
kadu ziiuu ką kili punuuus y- 
ra padarę. Todėl darią pada 
rius naudinga yra jį aprašyti, 
kad kitiems vėlesniems ir 
lengviau ir nnudingiuu eitų 
darbas. Lietuviai Škotijoje 
dirbo. Jų darbus aprašė vie
noje mažoje knygelėje kun. J. 
Norbutas. Pilnas tos knygutė* 
vardas yra aitokis: “Garbin
gajai Lietuvos Dvusiškijai ir 
Visuomenei kun. J. Norbuto 
McntorandvHii apie Škotijos 
Lielun'iim 1920 m. Mossend, 
Lnnarksliiro.“ Knygutės for
matas yra gana didelis; joje 
puslapių lotyniškai žymėtų y- 
ra 38. Kaina nepaduota.

Pirmutiniai 17 puslapių 
sunkiai skaitosi dėlto,knd spau 
stuvė puslapius, klaidingai su
liejo į spielėius. Puslapį ]>abaL 
gus reikia ieškoti kur yra ki
tus urtymiausiasis. Nuo 18 
puslapio jau viskas eina tvar
koje.

Pats Škotijos Lietuvių gy
venimo aprašymas yra labai 
tvarkingas, gružus, aiškus ir 
lengvai skaitomas. Su pora va
landų lengvai gali perskaity
ti visą Memorandumą, o jier- 
skaitęs turi galvoje Škotijos 
lietuvių jiadėtį lyg pats būtimi 
su jais gyvenęs keletą metų.

Aprašymo dvasia yra dar
bininkų meilė. Autorius, ma
tyt, su dai'biuinkais nuolat 
gyvena ir dalinusi jų vurgais 
liei džiaugsmais. Jis džiaugia
si ir didžiuojasi jų dorybė
mis; jis neslepiu nei jų ydų. 
Ypuč jam skaudu, kad lietu
viai įpratę meluoti reikale ir 
lM*r<*ikido. Tas paprotys juoba 
purvinai išrodo ant viešpa
taujančio Škotijoje tenykščių 
gyventojų įpročio nemeluoti 
nrkuomvt.

Memorandume yra septy-

(Pabaiga). 

Programas.
Per šimtą dvidešimt 

šum metų bcgyvoujimt De
mokratų partijos programas 

1 turėjo mainytis. Jkunijus vie
nus tikslus, reikėjo jų vioto- 

’ je imti rūpintis kitais. Kar
tai* pasitaikindavo, kud ]iur- 
tijos mintis persimainydavo 
prieš jvykįsiant. Tnip buvo 
pinigų klausime.

Demokratų partijos progra
mas paliečia ir tikėjimo klau
simus, Jefferson’as labai smar 
kiai skelbė pasaulinės valdžios 
atidalinimą nuo Bažnyčios.Bet 
jis lygiai smarkiai priešinosi 
visiems tikėjimo teisių siauri- 
nimams ir tapęs prezidentui 
skelbė: “Equal and exact jus-! 
tiee to all men. of vhatever 
stale ul persuiiusiun, rdigiuus 
or political.” (Lygi ir pilna 
teisyliė visiems žmonėms, ne
žiūrint koki jų įsitikinimai ti
kėjimo ar politikos klausi
muose). Nors Jeffersono lai
kais dar nebuvo nei anarchis
tų nei liolšovikų ir nebuvo tiek1 
daug pavojingą skirtumų nuo
monėse kaip dabar, bet Demo
kratų ]>artijn iki šiai tiienni 
išlaikė tuos pačius įsitikini
mus.

Toliau, Demokratų partija 
visuomet imdavo priešinga ta
rifams pabranginantiems dar
bininkų gyvenimą, kuomet ki
tos jiartijos norėdavo stiprinti 
Amerikos prnnioniją tun^ tik
romis apgynimo tari fonus.

Demokratai bijodavusi, kad 
Amerika neimtų laikyti dide
lės ir brangios kariuomenė*, 
kad neimtų vesti užgrobimų 
politiką. Ta partija nesiprie
šindavo Suvienytų Valstijų 
ploto padauginimui. Apie Ku
ltos prijungimą Jefferson'as 
1823 metais simlio mėnesije 
rašė: “Nuoširdžiai prisipažįs
tu, kad visuomet žiūrėdavau į 
Kulią, kaipo į ]mtugiausią dai
gią, kurį galima butų pridė
ti prie mus valstijų siste
mos.” Breckinridge tą įtraukė 
į Demokratų partijos platfor
mą 1860 m. Tą Demokratų 
troškimą įkūniju Republikonų 
partija 1898 m. Iš tu ir iš kele
to, kitų panašių atsitikimų ga
lima matyti, kad abidvi didžio
sios partijos Amerikoje stam
biuosius užruliežinės politikos 
dalykus vykina išvien. Supran
tama tat, kud demokratas Wil- 
suiuu suorganizavo milžinišką 
Suvienytų Valstijų kariuome
nę 1917 ir 1918 m., atsitrauk- 
dainus nuo savo partijos paž- 
vulgų, išpildydama* Rcpubli- 
kimų partijos programą. De-

Tečiaua

niolikif skyrių. Negali posaky- ihokrata* Tyler prijungė pn-
viai S. V. atsiskyrusių nuo Meksi

kos Tezas'o valstiją.
Demokratui partijų visuo-

t i, kurie ukvvinusi, lies
lygiai pilni gyvų žinių. Ten 
aprašyti ir lietuvių uždarbiai,
■ r jų organjzsrijos ir jų dva- mot priosindnvosi sumanymui 
siuto gyvenimus ir skurdas pa
sidaręs tlel nelemtos Kerens
kio su Anglija sutarties.

Kas nori ta knygute pasi
džiaugti, tam neužtenka pers
kaityti pranešimą apie ją, liet 

Į reikia jierskaityti ją pučių.

Prpzideatai.

Pirmutinius du Suvienytų 
Valstijų prezidentu negulima 
priskaityti prie kurios nors 
dalmr esančio* partijos, liet 
trečiasis T. JefTerson’as buvo 
Im* abejonės demokiaias. Jis 
valdė Ameriką nu<> 1801 iki 
1809 m. Jis daug pasitarnavo 
savo tėvynei prieš (apsiaut 
prezidentu, būdamas juomi ir 
atsitraukęs nuo valdžios.

James Madison buvo užru- 
I*-žinių dalykų sekretorium 
prie Jefferson’o ir jw> jo tapo 
prezidentu. Madison ’as išbuvo 
aštuonerius metus ir atsitrau
kė 1817. Po jo tapo išrinktas 
taip-gi demokratas Jarnes 
Monroe. Jis visam pasauliui 
yra žinomas, kaipo Monroe 
pažiūros skelbėjas
t n pn’mrn jfiuTglro aiEMdTTi 
dėta Jeffersono 
Krtip Madisonas buvo užrube 
žinių dalykų sekretorium prie 
Jefferson’o, taip įlonro** buvo 
užrubežinių dalyku sekreto
rium j iri e .Madisono. Jie risi 
buvo demokratai.

Demokratas Jacksou buvo 
savo partijos pastatytas knn- 
didatu 1824 m. ir gavo dau 
ginu Įtaisų negu kitą partijų 
kandidatai skyrium imami. 
Bet esant keturiems kandida
tams ir nei vieniu i negavus 
pilnos daugumos rinkiniai pe
rėjo į kongresą. Ten du Jack- 
soiio priešu susitaikė ir Adams 
gavo daugiau balsy už Jank- 
mhi’u. Iš to kilo daug parliji- 
nio piktumo. Bet Jacksnii'a* 
tapo išrinktas prezidentu 182S 
m. Tas žmogus buto pragarsė
jęs pasisekimais karėje ĮSI 2 
m., liet jis pasidarė dar gar
sesnis iH'prezidentaudamas.nes 
kovojo prieš (Udžturčius už
tardamas maž;V.ilfCius ir varg
dienius.

Po Jacksonu prezidentu bu
vo taip-gi demokratas Vau 
Burren 1837 — 1841. Po to 
buvo nchedemok ratas Harri- 
son, kuris veikiai mirė palik
dama^ rietą demokratui Tv- 
ler 1841 — 1845. Po to dcm. 
J. Pulk iki 1849.

Tarp 1849 ir 1857 preziden
tais buvo J. Taylor, M. FiB- 
more ir vygas Krankliu Pier- 
cc. Nuo 1857 iki 1861 prezi
dentu buvo demokratas Jokū
bas Budianan.

1S6(J metais tapo išrinktas 
Amerikos tlidžinvyris republi- 
koims Abraliam Lincojn. Po Jo 
tik 1^84 m. demokratų parti
jai žmogus Grover Clevclund 
ta|xi išrinktas prezidentu. Jis 
tapo antrukart išrinktas 1892 
m.

Nuo 1896 iki 1912 m. šalį 
valdė republikonai. 1912 ui. 
rudenije tajio išrinktas demo
kratas Woodrow M’ilson, ku
ris šįmet baigiu suvo antrųjų 
< <’!%•» \ «»£«*»«•* T>V"O-—A-*-**———

laiškuose*

*-•-

LIETUVA. IŠ LIETUVOS.

TRUMPOS BAŽNYTINĖS 
ŽINIOS.

Vyskupijoje boisson, Pran
cūzijoje, lapo paskirtas naujas 
vyskupas, kuuigas Binet. Di
džiūnus karės metu jis tarna
vo kariuomenėje kaijio pap
rastas kareivis. Jam buvo pa
skirtu priAlerinė potinfj kry
čiais sužeistuosius kareivius. 
Tarnuuihuiios pirmose eilėse 
kun. Btnel buvo taip drąsus, 
kad keletą kartų pelnė pažy
mėjimus.

sudaryti vieną didelį Suvieny
tų Valstijų liauką. Kongre
sas duknrt buvo sutaręs tą 
linukų įkurti, liet demokratas 
prezidentas Tyler dukart tų 
sumanymą atmetė. Demokratai 
bijojo, kad )mt lunką Suvie
nytos Valstijos nepiktų j*o 
piniguočių valdžia. Tačiau* 
demokratas MrAdoo prie de
mokrato Wilsono taip pakėlė 
Suvienytų Valstijų pinigyną. 
kad nei didžiulis jas bankas ne
būtą galėjęs geriau iiadnryti.

Dar daug kitų dalykų buvo 
Demokratų partijos programų. 
Bet jų visų nėra naudos at
kartoti. Kų Demokratų parti
ja dabar Ainis 1920 hl ir nr- 
tyiuiauaiais keturiais metais 
žada Suvienytoms Valstijoms, 
tų patirsime iš jmrtijos pint- kiniuose reiškia kuuue daugiau 
formos, apskelbtos Sau Frau- negu Senato ir atstovų Imto 
cisco.

zidentu kitąmet.
Peržiurėjus prezidentus ma

tyt. kad demokratai labū-usini 
tada 
kadu jų partijų bttvo jauna, 
t. y. 1801 ir is-24 m<rtu. Pas
kui 
nustūmė kitu jauna pnrtijn 
būtent rc]>iiblik<>iuu. Aiometi- 
niai rinkimui parodys, ar de
mokratų partija tik laikinai 
žybtelėjo AVilaonu, ar gal ji 
susdaukė antros jaunyste.s lai
kų.

Kur pn*xidentiu mažai turi 
vaitižioė, tenai partijos mažai 
tekovojn prezidento rinkimui 
m*. Suv. Vai. prezidentas turi 
dltog’"’! valdžios n«MnlF.nroĮM>v 
karaliai. Tui suprantama, kad 
ėin laiiiM'jiina* prezidentu riu-

tapdavo prezidentais,. . _ . •

1801 ir 1S-J4 motų. Pos- 
ją nuo proAdantavimo

Lietuvos vardas skanta jnu 
plačiai. Jį mini jos tikri, ją 
mylinti vaikai, jį nilni, ją ne- 
apkenčiant priešai, jį mini 
ir pelnų grobėjai, nes matu 
Lietuvoje didžius tartus. “Lie 
tuva, Lietuva!” saukia jos 
vaikai iš tolimos Amerikos, 
“mos tave mylim tikrai nuo
širdžiai.” Jų šauksmas ne tuš
čias. Jie šelpia Lietuvą auko
mis ir paskolomis, jie, gavę 
progą, skubini keliauju tėvy
nėn. Jų širdys jau Lietuvoje, 
jų akys ton pusėn nukreipto.*;. 
Nevienas iš tolimos {Amerikos 
jau pasiekė Lictnvą, nevienas 
siekia, nevienas rengiasi pas
kui anuos.

Kiek jiems džiaugsmo, kiek 
linksnmiho pasiekus savo gim
tinę šalelę, pasveikinus savuo
sius tėvelius, gimines ir pa- 

pįrtnrmu; ir tuos malonius 
Lietuvos paukštelius, kurių uia 
Amerikoje nepamatysi.

Lietuva jau kitokia kaip 
buvo seniau — ji jaunutė res- 
pnMika. Jau ji kalha savo var-1 
du, ne kiti už ją. Ji pati rūpi
nasi savo reikalais ne Įriti 
sprendžia apie ją. Ir kiek ma
noma ir mąstoma jos geriau
sių vaikų, ją išpuošti, išaugš- 
tinti, kad ji net nustelbtų ki
tas šalis.

Hta! krikščionys-demokratai. 
tie tikri, pilni meilės tėvynės, 
vaikai kokias sau užduotis 
pasistatė: “Mes reikalausime 
seime, kad Lietuva butų ne
priklausoma, demokratinė re
spublika, kad dvarų žemės 
butų išlali litus bežemiams ir 
mažažemiams į nuosavybę, kud 
Bažnyčia galėtą laisvai tvar
kytis sulyg savo įstatymų, 
kati darbininkai butų apsau
goti nuo kapitalistų, darlsbi 
vių išnaudojimo, kad butų 
jiems suteiktas tinkamas pra
gyvenimas ir kad butų jų se
natvė prideramai aprūpinta, 
kad pavargėliams butų patiek
ta reikalinga priežiūra, kad 
imdegėliai gautų progos atsi
statydinti savo suardytus u- 
kius, kad butų sudarytos pa
togios sąlygos Uotuvos ukiui 
kilti, kad mokslas 
sieuis sluogsniams 
]»rieijiamas, žodžių, 
švionys demokratai
sim tokios tvarkos, kur tei
singumas - viešpatautų. kur 
žmonių fiilietinės teisės butą 
gerbiamos, kur lygybė nebūtų 
Įžeidžiama, kur jokia diktatn- 
ru vietos neturėtų, ir viriems 
butų gera ir jauku gyventi.“ 
(Kauno “Laisvė.”)

Ar m* puiki, skaisti ir malti
ni išrodytų Lietuva, jei į- 
vyktų viršnunėti kr. deni, pie
nai? Kaip gura butų kielade- 
u a m ten gyventi.

Bet nr bus taip! Tiems'pie
nams įvykti kliudė ir kliudo 
tie, kuriems nerupi Lietuva, 
bei savi reikniai, asineniuini 
dalykai. Bet krik.-demokratai 
dėlto lu’iiusiininė ir nenusi
mins. Jei jiems iM.*|Midčs *oci- 
jnlistai ir kiti tą gerovę Lie
tuvai teikti, jie jmsirįžę vieni 
tai daryti. Jų atstovai iž Sei
mo eis j žmones. Parodys jie
ms ką daro ir l.| nori pada
ryti ir praneš, kas tą dariu) 
t rukdo.

Lietuva luti atsistoti iniesi, 
liuosa, rimta ir trarkiutja taip 
t isą /tanaulio katttį. V. K

“ Draugo” korespondencija.

Subačius, šis miestelis yra 
paprastas. 1885 nt ištini rijus 
gražią muro bažnyčią ir kle
boniją įgavo gražią išvaizdą. 
Kiekvienas (mmatęs Baiioėių 
gražinodnvos hažnyr. ir klebo
nija, net vokiečiai atėjūnai, 
jmiekę Subačių, 'Jausdavo, 
kas čia, iš kur tokia graži Imt- 
nvčin ir klekini ja. kas jas iš
mūrijo, gal koks turtingo* ]*>- 
nns.' Man ]*aaiškimns jog vie
tiniai parnpijonys savo darbš
tumu ir lėšomis, nmustebėila- 
w.

Šiandieną ta Imžnyeia vokie
čių sušaudyta: stogas granatų 
skeveldromis, knip rėtis, su
ki virintas, Imkštai, skliautai, 
sienos išdalies apardytos; lan
gai išdaužyti. Klebonija ir ki
ti bndinkni bolševikai* Bede
ginti, slUK»u ličiui kaminai ir 
apnikusios nuo klebonijos sie
nos, darydamos liūdną įspūdį. 
Prie šių dienų brangylūų j»a- 
rapijai, vokiečiais ir Imlšrvi- 
kais nuplėštai, labai suuku 
atbndavoti. ’ Perskaitęs "Lais
vėje” rimo Amerikos lietu
vio atsiliepimą “daugiau atsi- 
šaukim lietuvių reikalais į A- 
tnerikos lietuvius’, kuriedaliar 
tur gerus uždarbiu*- ir gerus 
norus savo tėvpici ]>adėti. 
kreipiuos ir aš savo ir parapi
jos vardu į Snluitėnus lietu
vius, Amerikoje, prašydamas: 
malonėkite savo dolicriais pri
sidėti prie ntbndavojimo luž- 
nyčios ir klebonijos, siųsdami 
pon Prekybos ir Pramonės 
Banko skyrių Panevėžyje ant 
manu vardo.

.Subačiaus klebonas
Kun. Pr. Kazlauskis.

Kitų katalikiškų laikraščių 
meldžiu šį mano aisiliepitną 
atspauzdintL

-----—.........
Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj

Buk ktrp-fo. KJ- 
rtour nt- 

kktewJ*aU> O«- 
rteualaa katei**. 
n>*« ISmoktimnia 
| koletą aaval- 
Mu. prityrtnuu* 
<Ju<xliunrLB mokl-

nanUM. Vletor atdaro*. SpecUalla 
Krulifyit^ Skyrius, mokate* ul- 
ran^dlo* vtcua.

M.VKTKR SCatlOL 
IM X. Siatr’Slr.

Knnipa* Inkr atr. ant 4tu lute}.
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tIT1 S. D. LACIIAtfICZ 

UKTOVY8 GKABOR1CS 
Patarnauju. toidotuteM ka pmtauia. 
įtaikai. n>«Mllu atMIauktl. • maav 
<JazM> lluata utaniMhllulL 
au w. :j n. ciuvaav. m. 

TrL OMml *1S».

butų vi- 
lengvai 

mos krik- 
reikalau

rinkimų laimšjinuts reiškia jmr 
tijos guls Lę.

Bet tos didžiosios ir tankios 
imtynės tarp )>olitišką parti 
jwi Vntvlrss* ♦ oi <y* Vo t f * 4
tatai naudingiau yra lautai 
sumažinti prezidento valdžių, 
o partijų kovų palikti tiktai 
rinkimuose j teisdavybės įs
taigas. -

" Dr. M. T. STRK0L1S 
u»rtvis 

Gydytoj** .ir il»lm«Taa 
Otkuu: 1TB7 W. 47111 m..

(47 ir Wood <■»-) 
Vai: oda: 10 ryto iki S po plotu., 
«:S0 Iki t:SO vakar* Neddllomla 
• Iki 19 rytate.

TvJ. IKmlcvnnl ISO 
Ito. Sūt 4 TV. SOevC.

Tel. McKInlcy 2*3
wu—-------------------------------
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Po T*l<1u! Muimfrtk. kad rerlan-
•te* ralata* tavo *kl!nui yra KATO-
Nia PraAallna vten* t>**m*<umur
■orirtkinlmo, o ta* roUkla. ka4 r*l-
kta pasa*f1otl vlon*.
p*. rtaW avnokonua.

Parduodama

SERGĖKITE SAVO AKIS.SERGĖKITE SAVO AKIS.

Tck-forut* Ikiulciaril OltU

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

SSSl 'A U*l*ux! so.
ChlcoC”. U>-

VALANDOS: »—11 A. M.
1—61 T—6 P. M.
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J. P. WA1TCH£S 
ATTORNEY AT LAW 

LIKTCV1N ADVOKATAS 
WU A WOOl> HT11KMT 

na W. IMI. MTICKKT ' 
<3ucaoo.

McMiaUty Ott

•iniMono" forai pritaikinu ateitai 
l>ua pal.oavlalmu d*l J ubu aklų. 
Kuomet tu Masti nuo gaHroo akaU- 
dtjlino. kuomet rald** liekate j kru 

kuotaol skaitai ar ai u v* ar >*- 
tol. uu luoniat yra tenklaa, kad 
reikta J urna akiniu. Mano 16 tnaty 
patyrime* priduae J urna rAiuum* 
patarnavime ul prieinama kaupi 
uct taip temai net iki II.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 8. Ashland Av. Chicago
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DR. S. NAIKELIS

X

Dr. P. P. ZALLYS į<
Lietuvis DentisUs J 

g lotini So. Mlrftjns, Atntiue X 

£ VALANDOSl » nu » rakra*.
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Dr. M. Stunnicki Pluksnos i\
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DUOKITE ŽINIŲ - TEI 
SINGŲ ŽINIŲ.

TARISTOKRATO LIETUVIO 
JAUSMAI.

Ką tik sutinki, su kuo nu- 
ciuit pirmais žodžiais užka! 
binu: “ką žinai naujo iš Stei
giamojo Seimo!” Nugi nieko 
Bežmnu, būni žmogus privers
tas atsakyti.

Nežinia kodėl musų darbuo
tojai Lietuvoje taip tylus. Juk 
Lietuvos labui čia žinios yra 
reikalingos. Rodo? tyčia yra 
pasiųsti Amerikos lietuvių at- 
riuvai Lirtuvun, bet nieką* 
jokių svarbesnių žinių apie 
Seimą neprisiunčia. Vieną, ki
tą kartą kas nors prisiunčia 
jam jgitinkiinėias žinutes, tai 
ir viskas.

Žinome gerai, kad kabeliais 
daug ką prisiųsti iš Idetuvos 
ne gal i im. brangiai atsieina. 
AK-L JUK UilsKlU is LlvlUVos j 
dvidešimts dienų ateina, tad 
kodel-gi nesiunčia te žinučių 
per }MŠtą! Neprašome sieksni
nių straipsnių iš naujnusia nu
kaltų žodžių ir savotiško pro
tavimo. Duokite niurni nuogiu 
iaktus iš atliktų Steigiamojo 
Seimo darbų. Išvadas mes pa
tys padarytume. ,

Griebi žmogus tik ką atėju
sį iŠ Lietuvos laikraštį tikė
damasis jame ką nors apie 
Seimą atrasti, bet ir čia nieko, 
tikrai pasakius, ncrahdi... Lie
tuvos darbuotojai, duokite 
mums žinių! Mums neapsako
mai indomu. kokius nutarimus 
jus ten darote Lietuvos atei
čiai. Mes norime pasidžiau
gti, darbu prisidėt ir Kmeri- 

\kiečiams pasigirti <M jnsų 
nuveiktų darbų.

Nesiriematiškų pranešimų 
negana. Iš iki šiol pririųstų 
ir imtsų laikrnščinose tHpurii) 
žinių susidarė mišinys. J ak 

.skaitant pranešimą, kad:
"Arimui atsidarius, pre- 

ridentas ir visa valdžia at
sistatydino. Seimo preziden
tas įgali n vo ir toliaus seną
ją vakižiŲ veikti. Preziden
tui numirus, pareigas ris 
Seimo prezidentas. Preztden 
tą rinks Seimas. Iki prezi
dentą išrinks, pareigas pil- 
dys seimo prezidentas. Pre
zidento pareigos ir t. t., ir t. 
t.”
Nežinant aplinkybių, sun

ku butų net ir dasiprotėti, kas 
duliar Lietuvą valdu: seuoji 
— laikinoji midžia, ar Stei
giamasis Bennaaf

Paprastai, Steigiamasis 
Seimas susirenka, periima. val
stybės vairą nuo laikinosios 
valdžios, sudaro įvairias ko
misijas nt n tinkamų ininisteri- 
rijų vietas apimti. Steigiama
sis Seimas nėra amžinu kunti. 
Nuspremlęs apie valdžios for
mą, priėmęs valstybės kons
tituciją, paveda šalies gyven
tojams išsirinkti sau valsty
bės prezidentą ir parlamento 
narius. Išsirinkus žmonėms 
pastovią valdžią, Steigiamais 
Seimas, uudavęs Vaistytu rci 
kalus gyventojų išrinktai vai- 
džiiri- pasitraukia ten iš km 
atėjo.

Jei jau reikėtų remtis vien 
patiektam išdraikytom žiniom, 
tai atrodytų, kad mu»ų Stei- 
giamasni Seimas netiek daug 
padaru, kirk reikėtų.

Taigi, duokite mums žinių 
z— tikrų žinių iš Steigiamojo 

Sriuio darbuotės.
Brydvaiiir
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Amerikos Raudonasis Kry-

žius nprnpino 175 rusiškas 
mergaites čevrrykain, pance- 
komis ir rūbais, kuomet jos 
keliavo ii Novnrossyjak j Ser- 
Iriją, kur joms pastatys mo 
kykU.-.

Į LIETUVIAI AMERIKOJE. Į
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Grafas Prozor’as, lietuvis, 
vienas garriŲ Europoje raSy 
tują Ibseno vertėjas, laivę* at
stovas pietą Amerikos žymes- 
iriose ResjHjbtikosc. 
rorios Konferencijos
goję vyriausysis sekretorius, 
nesenai kreipėsi j poną Oska
rą Lubič-Milošą Lietuvos t ii p 
loinatinj atstovą Prancūzijoj, 
su žemiau liekančiu laišku, ku
ris, be abejonės, giliai pagaus 
už širtiies ne vienam Lietuvos 
senovės aririokrutni.

Grafas Prozor’as rašo:
Gerbiamasis Tamsta,

Su ovĮMiprastu džmngsnin 
nesenai sužinojau iš laikraš 
čią, kad Prancūzija pripažino 
de fakto musą Tėvynės, bran
giosios Lk-iuvus, lo’jiiikiuusu 
mybę. Aš jaučiuos laimingas 
galėdamas išreikšti mano ša
lie® gerbiamąjani atstovui, 
kaip džiaugiasi mano širdis, 
kurioj ligi šiol tebežydi Lietu
vos dvasia, nuitvtlama savo 
tautos laimėjimą Aš norėčiau 
Tamstai kuogeriausia nupieš
ti savo neišdildomos meilės 
jausmus, ryšančius mane su 
“iiiitito jaunystės gražiąja ša
limi”, ir išreikšti savo gilią 
findėką žmogui, padėjusiam 
visas savo pastangas, kad ją 
atgaivinti akyse ty. su kuriais 
mus rvša musą dailiosios pra
eities tradicijos.

Aš suprantu, kiek nenugali- 
nw> patvarumo Tamstai prisi
ėję parieti mnsą Tėvynei tar
naujant, kuriai kenkia tamsu
mas vieną ir intrigos kitą. Juk 
tasai patvaramas, kurį knrtais 
klaidingai vadi narna atkaklu- 
irtu, yra musą tautos ypatybė 
ir vienus geriausių juitvirtuii 
n i n to gajumo, kurį musą ae- 
noji tauta taip garbiai visam 
pasaulini prirodė. Ir tai yra 
nepaprastos laimės atsrtiki- 
mas, kad musą Tėvynė, saw 
istorijos svarbiausiam mo
mente, yra atstovaujama 
Prancūzijoj vieno savo suną, 
kuris turi jos tautos tikriau 
šią atvaizdą. Aš pastolkjau to 
atstovavimo gabumus, steng
damasis giliau ir plačiau susi
pažinti su Tamstos tvariniais, 
kad galėjus tinkuuiui apie 
juos spręsti.

Aš tarėjau progos, vienai: 
motino atgal, paskaityti kelius 
lapelius mano ąedidelio straip
snio vienam įtekmingam ben
dradarbiui “Aiaities Francai- 
ees”, kuris buvo Nictje. Jis 
labai susidomėjo tuo dalyku, ir 
prašė, kad aš jaut duočiau sa
vo straipsnį į jo “Revue” Aš 
jam prižadejnu, žinodamas ko
kios svarbios reikšmės tari 
laikraštis “Amitiės Francai- 
ees” minėto asmens rvtnia- 
tnas, ir taip-gi atsižvelgdamas 
į pa* i<*8 laikraščio dvasią, ku
ri pilnai sutinka jo užvardin
ami. Bet, neatidedamąją rei
kalą. Imvau priverstas per 
traukti savo darbą ir tik da
ba. galiu laisvai jį užbaigti. 
Dar šiomis dienomis aš gavau 
laišką kuriam man primena
ma mano prižadėjimui, kuri 
aš stengiuos kaip tik išpildyti.

Dabar Tamstai, be abejonės, 
yra aišku, kad aš mečiau savo 
projektą kreiptis į laikraštį 
“0EUVHE”, kuris truputį 
“šlubuoja,” jis vargu Imt gulė 
jęs tinkamai komentuoti Tam 
stos “D. Miguri” (p. Milašo 
veikalas). AŠ norėčiau visgi 
dkr giliau patirbMi padėji
mą. pirm negu pradėti savo 
derlią. Ant galo reikia pripa
žinti, kad aš negalėjau pasiten
kinti tuo vienu veikalu. Tams
tos Poemos buvo lietuviai per
daug įdomu siužeto. Aš suma-

Nedėlioję, birželio 20 <1. Lie
tuvių svetainėje įvyko prakal
bos, kurias įrengė libernlų 
Sandaros 35 kuopa. Plakatuo
se nebuvo pasakyta kaip, iš 
kur toji kuopa atsirado ię kur 
ji gyvuoja. Prakalbą sake bu
vęs neaaliežninkų organo re
daktorius K. Norkus. Kad ge
riau (latraukti į laisvamanių 
prakalbas, plakatuose buvo pa
rašyta, kur minėtas redakto- 
rins ėjo mokslą ir kad gau
nąs iš Lietuvos daug žinių. 
Norintiems žinių iš Lietuvos, 
patarčiau skaityti “Draugą”, 
“Darbininką” ir “Garsą”.

P-as Norkus kalbą pradėjo 
t tofri’-Ac YindėH 

Bet tai buvo tik įžanga. Tuo-, 
jau pradėjo girti savo orga
nizaciją ir tverti kuopą. Čia 
paduodu ištraukas iš jo kal
bos. Išvadas lai daro patys 
skaitytojai.

Jis sakė, kad pasaulinė kn- 
jė kilo tyčia. Rusijos ir 
Vokietijos buvo sutartis lietu
vius sunaikinti, nes jie neri
mavo. Toliau sakė, kad tik 
sandariečiai paliuosavo Mažą
ją Lietuvą Jie prašė ir siun
tė visokius protestus, kad pa- 
liuosuotų tą kraštą

Po to išgyrė Dr. J. ftliupą 
kad jis dang darbo dėl Lietu
vos atliko. Išpasakojo rišu* 
lietuvių darbus ir sakė, kmi 
tai visą atliko Sandara. Sakė, 
kad sandariėčiai diktavo Lie
tuvos Misijai, ką ji turi dary
ti ir kad tik per snndariečių 
prašymus ir protestus lietu 
viai tapo paliuosuoti auo vi
sokių mokesčių. Paskui sakė 
stokim į Sandaros organizaci
ją tai tuojau lenkus iš Lietu
vos išvysim. Tokias nesąmo
nes tik vaikui gali jiasakoti: 
sutverk laisvamanių kuopą ir 
bus išvyti lenkai iš Lietuvos.

Giri* laikrnši'imc, išeinan
čios iš Mažosios ir Didžiosios 
IJetuvos. k. a. “Rytojų,” 
••Balsų,” “Setyiių ir “Lit- 
vą”. “Rytojų” prilygino prie 
“Sandaros”. Girdi, tai sanda
ri ečių dvasia.

Pertraukoje su savo klap

niau rašyti ją psichologinę 
reikšmę. Laikraščio riijoso aš 
busiu priverstas žymiai su
traukti savo straipsnio platu
mą, gi norėdamas, kad jo pras
mė tebetiktų visai aiški, aš ne 
taip greitai galėsiu jį paleisti 
spaudoj. Reiškiu vilties, kad 
Tamsta nuui • dovanosite tą 
pavėlavimą. Hiam etiudui už
baigus, aš tuojau išc&imiu tą 
dalį, kuri liečia D. MIGLEI 
kad duoti ją atspauzdinti Imk- 
— kA-J aSZAaJrt nTtin •• s •.

vr/v t m aauuiic

čiuku rinko pavardes ir 
užrašinėjo “Sandarą.”. Kuo
met p. Norkus užrašinėjo 
•‘Snndnrą, vienas jam pastK 
bėjo, knd gerinus jis butų pa
daręs, jei vietoj to parduvinė- 
jęs Lietuvo* bonus. Tečiau 
mažai ką laisvaninniai tose 
prakalbos© laimėjo. Pabaigęs 
verbavhną jia užsilipo ant pa- 
luipos ir sako: “Girdėjau, kad 
čia kas prisiminė apie bonus.” 
Tada išėmė iš kišenės, pa
rodė ir sako: “Pirkite, kas 
norite.”

Gal ir ištikrųjų p. Norkus 
yrn siunčiamas su prakalbo
mis, kad agituotų už L. L. Pa
skolą. Gal L. M. ir kelionę ap 
moka. Bet p. Norkus, užuot 
lionus pardavinėti, ftondonvi 
kuopus tveirn. Nepcreenai vm 
lankėsi Dr. J. J. Bielskis ir 
gi Lietuvos reikalais. Jis at
važiavęs netvėrė organizacijų 
kuvpų, bet pardavinėjo bonus, 
laisvamaniai savo ]>artiją au- 
gščiau stato už tėvynės var
gus. Kas girdėjo kalbą Dr. 
Bielskio ir K. Norkaus, tas 
pamatė kam rupi Lietuvos, o 
kam partijos reikalai.

Augštolėlis.

WATERBURY 0 STREIKAS

\Vaterbu- 
laikė savo 
ir vėl at- 
streikuoti

Kai-knric laikraščiai prane
šė, buk italas Luigi Sealuuina, 
lotyniškojo skyriaus vadas 
Nanjosita Anglijos Darbinin
kų Sąjungos paskolljęs vedu
sioms darbininkams leidimų 
grįžti darban. Pasirodė, jog 
tas laikraščių paskalas buvo 
tyria paleistas, kad suklaidi
nus darbininkių suardžius 
jų sutartį. Minėtasis skyrius 
laikė surinkimą 21 birželio ir 
užgynė paleistąsias paskalas.

Ta pačia diena 
ry’o streikininkai 
visatinę surinkimų 
kartojo sutarimą 
iki laimint.

Po surinkimui didelė darbi
ninkų dalis nuėjo pas dirbtu
vę Srovill, kurioje btrvo Siek
ti* k streiklaužių. Pusiau dvy
liktos jirieš piet atvyko ser
žantas Alln-rt Wilt<m su bu
riu polieijantų. Streikininkai 
persiskyrė. Vieni ėjo E. Main 
str., kiti Htuniiion str.

Ant Bridge str. darbininkai 
susiduri’ su policija n t ai*, čia 
įvyko peštynės iš policijos pu
sės tapo sužeisti leitenantas 
Jje Rėy ir vyresnysis polici- 
juutas J. J. Bergni. Juodu la
po nugabenti į St. Mary ligo
ninę. Iš darbininkų pusės su
žeistas Albertu Tįsimi. Jis li
goninėje mirt'*. Sako esą 
tas sužeistų darbininkų.

Bcredoje 23 hiržėtio 
imlaidojinuis naliašninko
so. Nesuriuiitoina dmigyls1 
žmonių nuiyiiėjo jj į šv. Juo
zapo ka]>ines. Buvo daugvliė 
įvairių vainikų. Buvo taij>-gi 
vainikas ir nuo lietuvių. Mies
tas neleido muzikai groti lai
dotuvėse, liet jos dėlto pasi
darė nemažiau iškilmingos. 
Kepasi t ikėdnmn žmonėmis mic 
•tu valdyba pu-iuntė daug ka
reivių. Tokiu bildu ir kariuo
menė palydėjo žuvusį darbi
ninką į kapus.

Nedėliojo ‘Ji birželio pas 
mus buvo lieluviškos mokyk
los metų užhaigitnas. Ji yra 
didžiausia lietuviška mokykla 
Amerikoje,
nėra tokios didelės. Mokinto- 
juuja čionai seserys pranca- 

bet jų iitipv •

kele-

buvo 
Tis-

sveikinimas”, nes buvo lietu
viškai parašytas ir deklamuo
tas. ftiais metai* mokykloje 
buvo 1012 vaiku. Aštuntą sky
rių baigė 35. Viterburietis.

REIKALAUJA.
REIKALINGI LEIBERLAI

Gera nlgn ir bonus. Atsišau
kite:

WESTERN FELT W0RKS 
4115 Ogden Avė.

22nd ir Crawford Avė.

REIKALINGOS
Moteris — nno — 18 iki 45 me

tu amžiaus. Mokiulia siūti ranka 
gerti mokestis, jeigu esti gali utį 
data.

Atsišaukite tuojaua.
Alfred Decker and Cohn

Employment Departament 
S. W. Cor. Van Buren & 

Franklin Str.

n-

ItFIK M 5WAMF_ 
bUChitM, kuria mietų tiuli mannco- 
rimu—itna;>«dvriuni. Liet. Koapvrat- 
Vilkoj Krautuvėj. Turi gerai miMluia- 
nytl apie baS<>m<-a Ir rrosernėa Ma
ni. AlatAauklla lulkku. reikia kaucija 
uidėtl.

JONAS KAM11.RK R.
443 North SL MtnvrsriUr. Pa.

PAIEŠKOJIMAI.
PMcMnoi Pucertnui mokančio lietu- 

vlAkal ir lenkiškai. AtatAauklte:
A. S.

12300 S. Emrnįli! Are.
f ’U'nrt Pullman. III.

Tck-fiaio* Pullnuui 5000.

NETIKĖTA PROGA.
.. Driei nnmuK išvažiavimo 
Lietuvon parriduoda vieninte
lė, puikiai įrengta lietuviška 
spaustuvė Ciceroj. Parriduodn 
pigiai.
' CICERO PRINT SH0P
4932 W. 14th St.. Cicero, IIL

s

š

i 
t

ANT r.U!l>\VIM(>
3 aiurK'ių mnrtnia namus 4 fialų mi 
dviem krautuvėm, au kambariais uc- 
pakalyj tnodernUkar. l'arsi duoti s ui 
laitui prieinama kalno.

mt-» W. 31 sir. 
bavininka-s

1733 W. 3! Sir.

g

. GERA PttOfiA. 
ranlducMln: i.eturnė. btiėemė. jro- 
uernė Ir Kyvonlniul namas ttrfttai op- 
gyventoj vieloj lietuvių ir lenkų.

1’riebu.tlu pardavimo navininko* 
valiuoja Lietuvon. Bet platesnių ti
ntų malonėkite kreiptu fnuo ač.esu: 

V. ». LATTENA8?
411 14nci>ta Avė. Iluckford. UI.

ANT PAHIIAVIMO.
1 akras komės Ir f. kambarių namas, 
msud)-k|ėa. gnaaa Ir kili r n ode m Il
ki įtaisymai. gnrudBua Ir matas so
das. Arti Av. Kastnitrro Kapinių. 
Parsiduoa ant lituok,-Jin,o

J. K HOVLANV, 
iitth A Mt. Gm-n«xxxt.

PltANFATMAK
l'ranatu giminėms, aptu Petrų Mulių. 
Jis mirė gctruKs 10. 191 C. Jo pinigų 
yra likę malniH-klte iitalkauktt. nes 
ak busiu privestas tuos pinigus per
duoti valstijos globėjams.

JOK P. BABBL,
307 MalHmitut Ikuik Bldg.

Voiingstmcn. Ohio.

VASARNAMIAI ANT 
RANDOS.

KAPITALAS
$200,000.00

PERVIRŠIS i 
$25,000.94 ■

I

kokiame dailiosios literatūros 
ž.urnaleygidinėiain užleista bent 
2 ar 3 lapus.

Tamstos Poemos padarė di
džiausio įspūdžio j Edouard’ą. 
Šliurė ir Henry Lichtenlierge- ’ 
r*į, (Joethe’a vertėją iT ko
mentatorių, kurie kelias die
nas pas mus viešėjo. Jie pers
kaitė jos visas nuu pirmos lig 
pačios paskutini op, ir Lichten- 
herger’ini, kuris yra Inrtni mu
zikalus, labinusia patiko “La 
Derniere Bercruse.” Jis gėrė
jo® niuzikalės pusės Tamstos 
veikalo, kuriam mintis ir jau
smas tokioj puikioj sutartinė
je, ii kuria, kartais, kaip ir jos

i

slaptinga*.
Prašau Tamstos ir toliau 

tnan rašyti ir vinuomat visai 
atvirai.

Tamstos atsidavęs:

Gal ir Mnluvojc

I.Žes, bei jų impv’(yi» Vt«iin 
lietuvaitė. Didėji svetainė 
prie Gn«»-ii str. buvo pilna 
žinomą. Jiems jtaliko vaikelių 
žaismai, bet labiausiai patiko 

(parirašo)'M. Prozor Konstancijos Katiliūtės “At*i-

Kurie rengėtės ant ilgesnio 
laiko praleisti paribio (vnka- 
ciją) dienas, o labjausia šei
mynos, tni galite gauti pui
kių vasarnamių (Cotlages) 
arba pavienių kambarių ant 
jnii senai Lietuviams žinomos 
(Iz'mont’s Resort Parmos, So
dus, Mieli.)

Vasarnamiai ir pavieni ka
mbarini pasriranduoK su lovo
mis, — valgius jmtys ture* 
pasigaminti. Visokie valgiai 
— mė-u ir grocernė — yra 
pristatomi ant vietos kožna 
dienu, per bučerią iš Benton 
Harbor.

Norite platesnių žinių, mel
džiu rašyti pas

A. J. LEM0NT.
Lcmont's Resort Fanu,

Sodus, Michigan.

PAKPORTV BLANKAS
PŪDOME

Temykite Lietuviai!
Viaicmn hnoma, kai! l’KIVKHKAL HTATK BANKA yrn tikrai 

IJ«H<ivl.4ka. Vaisi) bitu' Banką, kuri visada remta Tanios ir VaTs- 
tybi-s miknius tr kaipo tokia I.lof'-'u t stalk n Mrdinral kvfoein 
Visus Lietuvius—AnieriklcClus t- va. H r t><>lalU>tt ryliun nu 
Alucml Banku, nes Bankas randus! parankiausioj vietoj yru atda* 
rss vakarais Au syk iavaltė}e tnionbj sailMt pinigai yra kuopti. 
ulausLal ap->auKoti dldliu kapitalu Ir sumaniu vedimu bankinių 
reikalų patyrusių valdininkų Ir direktorių.

Jclffu mn noremsinso savo Taatss !r vl«sn kitę, tu sraUąil tik
tai nuudosls 14 musų Ir vilios .nūs paa save visokiais «lnutt pri- 
tadanCIsis apraralninuilM. kurio musų vardo kaipo Lietuvių Vanta 
nepakels. Todėl visi Lietuviai ramkltr savo teisingas ištaigas ir 
Vaisiais |u,i)*s o ne pirtimi natiiloklu-s.

DABAR YRA LAIKAS
Nuo 1 I.h-pa* nc-mgaitinti- nuoštiufto I’ERKI'J.TI SAVO 

I’IMd'K J -augų ir stiprų Bankų.
Priduokite -av Bankine knygute kurios tlllcagos arba kilo 

nil>--l«> įlankos. Kurt jin nmiganėdina nrlia n<-m Jnm» paranki 
— mc-. snknIektunMm ir iM*rkel*lm visos pinigu- sa nuošimčiais 
I 

iiiiii/ERSAL o i m 11 įmint 
(Under Statė Govemment Supervision) 

mniiAVNiA m stiprim šia uetvvjv itnanmni; mrs- 
TA1GA VINCUK AMER1KCUK

l*o valililos uiėlnrn

Banko Tortas Virš $2,490,000.00
1C17, Kovo 3 (Dienoje Atidarymo) .. .$16,754.95
1919, Sausio 1 .........................................941,689.40
1920, Sausio 1 .......................................1,625,997.43
1920 Birželio 30 2,121,595.33

Alante Banke padėtus- pinigu* gailina atsiimti ant kirkiirtio 
|iareĮkala t tmn -u 3-ėta nuoAinM'ių.

Siųskite pinigus ir vatlaokilc | I.trinių per šli> BIMlausią A- 
merfkoje IJrtuvIų .Igi-nturų.

Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai.
Banko skyriai: Tauplnlmo. Komervijoa. l’askobn, Apdraudos 

nuo trgnli-s. Pinigų tr slpkarvių siuntimo.

IŠMAINOME kitu saliu pinigus pagal dienos kum.
BANKO VALVYRA: 

Jovpb J. Hlaa. Prealdent 
Wtn. M. Antonlsca. Vlce-Pres.

asrd Cashler 
Jos. J. K rasonski. Vlce-Prea.. 
Stos)-s V. Valancliauskas Aaa’t.

Caahlcr

n w * r

BANJUNLS VALANDOS: 
Pancd^llals. Sorodomls, Ketrer- 
<ata Ir PMnyftamis nuo • vol. 
t* ryt o Ik! 5 raJ. po pietų. 
VAKARAIS: VtamlnUaui Ir 8o- 
batomle nuo * vaL taryto iki 
1:10 vai. vakaro.

s

a
i

UNIVERSAL STATĖ BANK
3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL
. Kampas 33-čios gatvės.

šaMeiaaMMMMMimsimaiM:
Telopbosa: Yards (4*1

Chtcaco, III

A. SHUSHO
—• - *

*TuM’i patyri m, 
moterių lirose: re- 
peotlacal pridu
riu U*ont ir kūdi
ki talka llaoo.

-a

DR. G. M. GLASER
Ppltlkuoja lt metai 

oriaaa 3143 fto. Morgori 81. 
Kertė 33-ro 84.. CbicajrD. IIL

8PKCIJAIJHTA8
Motoriukų. Vc-'tk" ’mpct rtiro 

nUkų ligų.
OFISO VAIANDOH: Ntio 1« ryto 
iki > po plotų, nuo (Ik! I valan
da vakare.

Nedėllomla nuo f Iki 3 po plct 
Telefonas Yards <37

M------------------------------------ ------
ANT PARDAVIMU.

pirmos klcaos modrrnUlka skrybėlių 
krautuvė. Geroj lJrtuvtų tr !<enkų 
apgyvento) vietnj. jtel nekuriu prie- 
(asCIų turi būti parduota.

suso Pu. .sinrgsn M.

x

s.

i■■I
DR. CHARLES SEGAL ’
I’erkėlė uiti oflMi po num.

4729 8. Ashland Avenue
Kpertallslas diknų, moterų tr vy
rų Ilgų.

Valandos nuo 10 iki 13 tlryto: nuo
3 Iki 4 po pietų; nuo T iki !:>• 
vakare Nodellomta 10 Iki 1.

TelHoua* Ilrvael 2»M>

29

ADVOKATAS
OfbUM Didmicotyj:

Sont.h T.n SnFe Street
Kjuntmrto SS4

TrL Ontral MN

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tvl. Yarda IMI

REIKALINGA LUPTI VAJTfe. 
pardavr^i. Gera uira. AlstAnuklta; 
H. mtu z,i N/t.

JĮJĮ-33 K. 31.v

Užsiprenumeruok “Vytį”
I)r. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvon, parvežė 

virš .'100 įdomiausią Lietuvos iliustraciją. Rn'“Vyči< ” 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tęsias iliustracijas laikraščio skiitysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną “Vyties” numerį.

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

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

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk
<‘V—’’ !*---.-—4—4— t--:.___vr-4----------*.> k.a• J »f* * • V*»U»*4M4M»U® AMMttk. MVUZMta fl»W.

“VYČIO” Administracija
3261 S. Halsted St. Chicago, Iii



II 0RKOGAT Antradienis, liepos 6 j92C

* tJ
•• *

CHICAGOJE
»—---------------------------------
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. SMARKUOLĖ TARNAITĖ. PROTOKOLAS.

Antradienis, liepos 6 d., 
šv. Lcajas pranaš.

Trečiadienis, liepos 7 d., 
sv. Cinlius ir Mctodijus.

Nubausta ir prašalinta iš mie 
stolio.

ŠV. KAZIMIERO AKADE • 
MIJOS RĖMĖJŲ DRAUGI- 

JOS PIRMO SEIMO.

Iš BANKOS PAVOGTA 
$50 000 BONDSŲ.

Nesurandama jokie pėdsakiai.

Iš Fort Dcarborn Nailonai 
liaukos pirm poros mėnesių 
pavogta įvairių bondsų ver
tės $50.000. Ir tik dabar pas
kelbtas tas liaukai nuostolis. 
Nes buvo mėginama patylomis 
susekti vagilius. Per du mėne
siu nepavyko tas atlikti. Tml 
ir iškelta vagystė viešumon.

Visas laikas banku dėjo jai 
prieinama- (įastangns. Nilsam- 
Rč liūtei; H vii * \’r
vien nesurasta |M*dsakių. Visi 
bankus darbininkai Imvo iš 
kmiiiintinėti. Bet nesušokta, 
kad nors viena- iš jų butų bu

vę.- surištas su tuja vagyste.
Pranešta, kad bunka neturė

sianti nuostolių. Nes a|Mlmus- 
ta naujais bondsais. Tie turi-s 
nnostolius, katrie iš nežino
jimo jsigys jiavngtu- bondsus.

Buvnsio Chicago. III. Birže 
lio 13, 1920.

nlsilio-

kyląs darbas J. S. A»l 
muo-e. Oak Parke. I 
ruiitč* atsisakė apleisti 

Buvo pakviestas ] 
ims, sveriantis vos 133 
Tasai tarnaitę atrado 
ryj.

Policmoniis pranešė, 
jų arešl įlojus
“Mane areštuoji *!”

pė Ida ir (m.-cikiisi (insitiesė 
pulicnmnų.

Naiiiui>-c (L-ikilo triikšnuis 
Pašaukta dar keli policinonni 
ir iKigalinu- ji suarvštmila.

Teisėjas ją niilmudė $ŪO pa
bauda už (Mtlicmono įžeidimų 
ir liejiė kmu'oikinii* np!ei«f?

I miesteli. Nikė, esanti negris- 
I tina, nes daug ti<*sinngumoda
ranti policijos ilcparlameiitiii.

MAŽĖJA PIKTADARYBĖS.

TĖVAS IR SŪNŪS.

(iurinskaitė, antra 
M. Mikšaitė. Skun-

-Veriu, 
viršininkus prie 
pranešė, kad svo-

Anų dienų John Schlich. 
(Mirvažiavę^ namo savo niote- 
rei prnneš«*>. jog jis \Vnukega- 
no teisme tinki tįsta* už jmt 
greitų važiavimų autoinobiliii.

“Tai niekniekis”, atsakė 
jnm jo moteris. “Bet štai tavo 
sūnūs Irving uždarytus (Milici
jos nuovadom Jis uždegęs 
prii-moaiiię ugnį (fi- 
recnickcr) įmetė vienon krau
tuvėm l‘ž tai ir suareštuotai.”

Cltieagojc prasidėjo didelė* 
Elkų organizacijos suvažiavi
mas. Tuo liksiu čia sukeliavo' 
tūkstančiai

Policijoj! 
tos progos
č-iai neturi reikalo bijotiesmu
sų mieste vagilių. Nes čia su- 
nuižvjusios visokios piktada
rybė.-. palyginu- su praeitimi.

\ is tai e-a (Milicijos pasidar- 
Imvinio nuopelnai.

PAVOGTA 49 MAIŠELIAI 
CUKRAUS.

DAUG BEVIELIŲ TELEG 
RAFŲ OPERATORIŲ.

iŠ krautuvės, I ||(> So. ]|a|K 
ted gnt.. anų naktį 
49 maišeliai cukraus 
$12123. /

šiandie dauginusia
cukrus ir svaigalai, 
bningiis. Ir nelengva

Išvogtu
Vertė.*

Bevielių telegrafų inspekto
rius Chicago.- nj»krityj pra
nešė \Vasliingtonan, jog šian
die Chicagoje yra 262 l»rvie- 
lio telegrafo privatinių sto
čių. Tas stotis operuoja jų sa
vininkai nmntoriai.

ii m
yra 
ii.

vagia
Nes

gnu-

AIRIAI NEPATENKINTI.

IŠĖJO IR NESUGRYŽO.

Henry Raynerts pirm poros 
savaičių su kokiuo tai kitu 
vyru išėjo iš namų ieškoti 
durim ir daugiau nesiigryžo. 
Su savimi jis turėjo $2(K>, Jo 
moteris spėja, kad ar tik ne
bus jos vyras apiplėšta- ir ka- 
m»-norx nužudytas.

PABĖGO 9 KALINIAI.

I? valstijos kalėjimo fanuos, 
nrli I s M-k (Mirt, )ud»ėgo 9 kali
niai, kuilio ten dirbo laisvai 
davę garbės žodj iicjmisiša- 
linti.

isvo is jij piiVujiiigJ plKiii- 
dnrini ir teisino nubausti ka
lėjimu ligi gyvos galvos.

Chicagos airiai didžiai ne
patenkinti. knd demokratų 
partija viešai neišsireiškė už 
Airijos m-priklnusomybę. Vie 
toje lo. demokratų partija sa
vo platformoje išreiškė Airi
jai tik sųjau.-mų ir palinkėjo 
airiams įgyti savy valdų.

Žinoma, geriau, knip nieko. 
Nc> rvpublikonų partijų plat
formoje visai nutylėjo‘Airijos 
klausi mo.

Bet nuo demokratų tikėta
si ko danginu. Demokratai tū
li žinoti, jog Airijos gyven
tojai jau apsisprendę. Jie nori 
tie kokios .-L vy valdo-. liet ne- 
(irigulmylH-s.

1x>nktii didžiai patenkinti 
demokratais. Nes deinok ratui 
prie kiekvienos progos (lamini 
Ijenkijų ir siunčiu jai užuo 
jautos žodžius.

PRASO LEIDIMO NĖŠIO 
TIES REVOLVERĮ.

BRENTANO VYRIAUSIAS 
TEISĖJAS.

Angštesniojo teismo teisė
jų susirinkime vyriausiuoju 
tei.sėju-piriiiiuinku išrinktas 
teisėjas Brentano.

A. rCVRATIC B FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

•♦tAL ĖSTATE- INS'JRANCE 

European American Bureau 
61 m ne ta Fiaigvi Pailustli LatvaMaetaa 

fMCn ADUL8AB

| ■iMti H.mL Ck>CM« llhOM
TritrHom ■oukkabo *11 •

Miestelį Zi<m City, netolios 
\Veukegnnii, valdo viena gud
ri fanatikų sekta. Tenni tad 
žmonėm- uždraustu net rūky
ti gatvėse.

Bet tenai yrn viena milijo
nieriui prikIntįsanti dirbtuvė. 
Tos dirbtuvės darbininkai per 
teismų gavo leidimų viešai 
rūkyti artimais darbavietės.

Fanatikai vi-gi tuos darbi
ninkus jMTsekiojn ir užpuldu 
nėja.
Viena- to- iii ridu vės vyresny

sis prašo valslijinio prokuro- 
ytwvu! 

verį su tikslu apsiginti nuo 
užpuolikų dėl rukymo.

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos pirmas sei
mas prasidėjo su šventomis 
Mišiomis šv. Kazimiero Vie
nuolyno koplyčioje, kurias at
laikė gerb. kun. prof. P. Bū
rys. draugijos kapitonas. 

Sesija I. 1:30 po pietų.
Sumų atidarė gerb. p. A. 

NuuHėdienč, draugijos pirmi
ninkė, prašydama gerb. kun. 
prof. P. Bučį atkalbėti maldų. 
Po to sekė (iiisagstymas de
legatėms ženklelių ir prida vi
nie- mandatu. Seimo mld. i- 
rinkta per aklamacijų, j kurių 
pateko sekančios: Seimo vedė
ja (i. A. Nausėdienė. jos jui- 
gelliininkė p-nia F. Aleksienė 
iš Detroit, Mieli. I. raštininkė 
p-lė M. L. 
raštininkė
dų ir mandatų komisija: A. 
Sabonienė, A. Gilienė* ir V. 
Gnlnaitė. Peržiūrėjimo knygų 
komisija: A. Tunmitė ir p-niti 
Petrošienė.

Valdybos Raportai.

Pirmininkė p. A. Nausėdie
nė išdavė savo nųiortą žodžiu, 
(inniškindaina, jog gražini ė- 
jo draugijos veikimas nuo jos 
užsidč-jimo iki dabartinio lai
ko. Jos raportas delnų ploji
mu priimtas. Puma viee-pir- 
mininkė p-nia Zilvitienė nepri
buvo ir raporto neprisiuntė, 
antra viev-pirmininkė p. Saho- 
nienė rnjairtų išdavė; ji-nin V. 
Bručienė. iždininkė, nepribu- 
vo. Ih>I knygų, kartu su čekiu, 
prisiuntė. Iždo glolx'*jos p-nios 
Volterienė ir F. Šimkienė pra
nešė, kad knygos nebuvo per
žiūrėtos, ls-t kadangi visos 
knygos buvo vedamos vienuo
lyne, taip kini nebuvo reika- 

' lo, nes raportas buvo išduotas 
apskričio susirinkime, kiek ka
soje vra pinigų. Gerb. Sesuo 
M i rgarietą- Marija, draugijos 
raš.ininkė, išdavė pilnų rapor
tų. iš kurio paaiškėjo, knd 
draugija turi 17 skyrių. 83C> 
nares. Pinigų jier tų laikų iri
ojo $2,098.85. Išlakių Imvo 
933.IMI. lieka $1,765.85. Dadė- 
jus dar šių sumų, kurių pri
siuntė Mot. Sų-ga ir 11 skvr. 
84.00, dabar ižde yra 1,849.85c.

Rii(N>rlns priimtas su dide
liu ilcliių (ilojimu.Seimas iš
reiškė (Midėkų gerb. kun. prof. 
P. Bučiui nž jo rėminių ir 
prielankumų visai darbuotei 
Tutinus sekė skaitymas pas
veikinimų. Pasveikininuii gau
tu nun p-lės Marijonos Bron
za i t ės. su čekiu nnt $1(N).(M) 
(amžina nar«-).

14 skyrius iš Cnmbridge, 
Mass. su čekiu ant 10.00, J. 
Poškienė ir Philadelphijos, Pu. 
sii čekiu ant JO.(M), Pov. Kui
sis, iš Philadelphia, Pn. su če
kiu nnt 10.00, Matuznilč, 
iš Detroit, .Mieli, su čekiu nnt 
1.00.

ti skyrio narės, delei laitai 
svarbių priežasčių, turėjo ap
leisti svetainę, o atsiprašyda
mos (laliko dovanų seimai: 
B. Prani'evičienė. iš Chicago. 
III. $5.0<>. O. Praučevivienč, iš 
Chicago, Dl. 5.00, F. Šimkienė 
iš Chicago, IIL 5.00.

Skyrių Raportai.
aut• • • « * • *»«•«««» R'**

rapijoj. Nuo dviejų vakarų li
ko $210.00. Išviso prisiųsta

pnrioejo darau prie 
buzaro. Narių turi 114:

2. skyriais ftv. Jungo para
pijoj. Nno vien(l vakaro liko 
$17 0.00; darliRAosi bacara ir 
visuose surengtuose Akademi
jos ({ėmėjų vakaruose, kurie 
tik įvyko Av. Jurgio juirap. 
svetainėje; gavo dovanai “te- 
nts,” už knrlno- butų reikėję 
mokėti renrių; narių turi 40.

3. skyrias, ftv. Mykolo pa
rapijoj. Surinko apie $60.00 
vertės daigių Imznrui ir nuo 
vieno vakaro liko pelno $50. 
oo. Išviso prisiųsta $98.0(1 
Narių turi 25.

4. skyrius, Visų šventų pa- 
rap. Bazarui miliuko už $57. 
(K) dolieritm vertės daigtų ir 
ir nuo surengto vakaro liko 
$85.63. Išrišo prisiųsta Cent- 
ran $136.00. Nftriii turi 48.

5. skyrius. Dievo Apveizdos 
(tara]). Nuo Mniininio vakaro 
(minas $50.00. Išviso prisiųstas j 
$130.00. Narių turi 35.

6. skyrių.*. Nekulto Prasidė- 
jtnio šv. I’unelė? Mūrijus pa
rap. Bauirui surinko už $40. 
<M> vertės; pinigais prisiųsta 
$28.00, Narių turi 20.

7. skyrius Sv. Petro ir Po
vilo parap. delegatės nepri- 
siuntė. Imt iki šiol to skyriaus 
Centran yra prisiųsta $12.00.

8 skyrias, 67tos (Vienuoly
no a(uelinkėj) Centran prisiųs
ta $22.00. Narių turi 22.

9. skyrius, šv. Antano para
pijoj (Cicero, III.). Darbavosi 
luiznre, nuo vakaro liko $165. 
00. Narių turi 60. Iki šiol Cen
tran prisiųsta pinigtj $2I5.(M).

10. skyrius. Aušros Vartų 
]>arap. Čionai n««senni atgai
vintas skyrius, bei visgi yru 
gana daug pasidarbavęs. Pi
nigais priduota $21.00. Narių 
turi 23.

II skyrius. So. Boston, 
Mass.. Prisiųsta duoklės ir au
kos 135.00. Narių turi 30.

12. skyrius,“Detroit, Mich. 
šis skyrius rusitvėrė gruodžio 
mėnesyj, Centran prisiųsta 
$26.00. Narių turi 18.

13. ' skyrius, Cambridgr, 
Mass. Centran prisiųsta $211. 
00 ir Amžinieji nariui p. p. 
KonsL ir A lėks. Kinuintai 
$1(M1(X). Išviso $311.00.

14. skyrius, Av. Kazimiero 
purap. Philadelphia, Pn. Na
rių turi 50. Prisiųsta Centran 
pinigais $334.00.

16. skyrių.-, šv. .Jurgio (>n- 
rap., Philadelphia, Pa. Narių 
turi 104. Pinigų prisiųsta 
$247.00.

17. skyrius. Cleveland. Ohio. 
Nesenai sutvertas; daug dar
bavosi kun. A. Tamoliuim- Ir 
p. Zilk enė.

(irand Itapida, Mieli, sut
vertus skyrius, pasklurbavu* 
gerb. p. A. Nausėilienei. Pi
nigai iš tųdviejų skyrių llur 
neprisiųsi i (’ent ran. Gerb. Se
suo Murgurivta-Marija. drau
gijos raštininkė, pranešė, knd 
iš surengtojo vakaro “Juodoji 
Suėmytė” gryno jmlro liko 
$882.(ri. Seimo * vedėja, vargiu 
visos draugijos, padėkojo ger
biamoms S‘s<‘rims už tokį jų 
(msidnrbnvinių iiila>*inimo mer
gaičių ir prirengimų taip gra
žaus veikalo. Priimta delnų 
plojimu.

Mandatų komisija pridavė 
delegačių Mirnšų. dalyvaujan
čių aeime.

Skyrius pinnm: M. Adlienė, 
M. Mikšaitė, V. Gal na i t ė. M. 
Petrošienė. N Šokai t ė. M. Bn- 
joriuniutė.

Skyrius antro: A. Nuošė 
dienė. Z. L-šf-ianskienė. O. 
Sekleekienė, M. L. Guriuskui- 
tė, J. Ailonuivieiutė, .M. Over- 
liugaitė, A. \ alančiunnitė, J. 
ŲnlIorieT!", A GįIį—hS

Skyrius trečias: E. Nausė
dienė. B. Tumaitė.

Parvažiavus Lietuvon
•

ir su biskučiu pinigų ateityj bus daug atsakan 
čių progų pralobti

Juk manai kada nors Lietuvon grįžti ar ne? 
Ar taupai pinigus dėl keliones?
Jeigu ne, tai pradėk tuojau. T

A S

■■ H
KAD IR NE VIENO ŽODŽIO NEMOKI ANGLIŠKAI TV V1STIEK JAUSIESI

KAIP NAMIE. ATĖJUS Į

Peoples Stock Yards Statė Bank
kamp. 47 gatve ir Ashland Avė.

Užtat kad čionais kalbame Lietuviškai.
Tavo piningai apsaugoti nes po Valstijos Valdžios Priežura. Piningus iš Šios x 

Bankos galite gauti anl kiekvieno pareikalavimo, be jokio laukimo.

s
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BANKAS 

ant kampo 
47tos ir Ashland Avė
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Klimienč,
P. Arino- 
M. Noru-

devintas:
Gasinnienė, E. Gri-

o. stat-

L

I

i
dešimtas: V. But-

Skyrius ketvirtas: P. Šūsnie 
nė. B. Šatam ienė, P. Seimionė.

Skyrius penktas: Z. Bart- 
knitė, B. Abromaitė, Y. Lu- 
košiunienė.

Skyrius šeštas: F. Šimkienė, 
B. PranckeviČicnė.

Skyrius aštuntas: 
nienė, K.
• I - — •

Skyrius 
kieme, K. 
caitė.

Skyrius
kieno, A. Ka'iraitė, E. Šaulie
nė, Z. Petraitienė. O. Aleknni- 
tienė, (I. Gaidnitė, U. Daukai
tė.

Skyrius dvyliktas: F. Alek
sienė.

Išviso 37 delegato*.

SKYRIŲ ĮNEŠIMAI.

1 mo Skyrio.

1. kad rėmėjos stengtųsi 
daugiau surasti mokinių aka 
demijni, agituojant, kad tė
vai vietoje leisti mergaites j 
viešas mokyklas, leistų jas j 
Vienuolyno Akademijų.

2. kad Centras atsišauktų 
laiškais j draugijas, (įrašant 
finansinė,. jmgellius.

3. re agni viešų rinkliavą 
Chicagos mieste. Šis klausi- 
nuis jnu buvo svarstomas Ap
skričio susirinkime. P-nia ?<hii 
sėdivnė pranašė. knd ji buvo 
C'*ty Hi»)l ir Iširta vrwi lrn« linlr 
gavimo leidimo, bet tikro at
sakymo dnr negnvo. šis kluu 
supas labai plačiai svarstytus. 
Seimas užgyti, knd “Tag 
Day” butų surengta visoj Chi- 
cagoj, jei gaus leidimų. Jei 
ne, tai tik (m> lietuvių jinrnji.

. (Pabaiga bus).

SVARBU ROSELANDIE 
ČIAMS.

Ctnriiinko vnkart*. liepos 6 
<1., š. m.. Visų šv. jin ra pi jos 
svetainėje, Kosclnnd, III., 8-tų 
valandų vakare įvyks svarbios 
piuKulIius. Kalls'» visiems ge
rai žinomas stmlmtAS Al. 
itaėkus. Kalis** apie Lietuvos 
$V«w4*r<> a*e»e»r*lw«4S T4*a»**»«* *Wvv0tmvr«4r a****** 
veltui. Širdingai visos kviečia.

Rengėjai.
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KAIP JUSĮI KŪDIKIS MIEGA?
Kiekviena* kūdiki* privalo megoti gerai, 

nes rainu* tyku* miegas yra ženklų sveikatos. 
Jeigu jūsų kūdikis laike nakties verkia — jei
gu neramu* ir nervuotas, tai gali būti, kad inui 
sius, kurį jis imtu loja. risas tau negeroves Mike
liu. Jeigu jus negalit kūdikio žindyt arba jeigu 
jūsų pienas netinka jam. vartokit

%

EAGLE BRAND
{CONOENSID M/LK)

Tni yra įtuiislan, kari* išauklėjo <įauginu kūdikių 
j tvirtus ir sveiku* vynu ir motrrin. wgu ėriti viri 
dirbtinieji nuomai midėju* į vienų. V£girtna ir reko- 
nieaduiijnmaa Iūksiančių gydytojų.

i^nsiųidcit intinia kuponų šiandien ir guuait junų knJ 
boję mnitinimo iiiNtrukcijaa. tnipgi ir pcnkiadcšimU 
keturių pmdapių knygelę apie kūdikius, kurioj pana- 
kotnn kaip užlaikyti kūdikius aveikaia ir tvirtais.

AugMtn vertė,*atraikantunitu* ir ekonomija EAGLE 
BRAND pieno yrn tiiikiuniatiKias paririnkimna <lcl 
valgių garniiiinio ir ant Mtnlo. Vartodamos šį |>icuų 
gHMpadin<*s neturi* mu cukrau* steką, prie to
jin dnug pigraniH, Pirkit blvšinę šiandien ir vartokit 
jį visokiem* tikriniu* kur reikalinga pieno ir cukrau*. 
Bandykit jį »u tnpioca pudingu.
fcl- l^lM-lh Ir Vardą.
yra Jum* GtanuiUj*

Parsiduoda Gerose Aptie- 
kose ir groscrių krautuv.

The Borden Coinpany 
108 Hudson Bt. New York

T
Itklrpk kasau*- Ea4ym#k n* 
rlnų knyrul* tr prlciųak J| 
tnumr SIANOIEN.

StraM ......................... .................
aty ...............................................

•••••••••*•«« <•>
....Nurodymai apie VaIciu*
....Kūdiki* uaror* »INSTEIGTA IMT M.

Kili Rordrti l*rvdt> k Ui I •
Durden'e Ehraponded Ullk Burdea'a MOted Milk
Borden'a condeneed coffee Uurdes’i Mllk Cbocolate

T
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3 GALVOS SKAUDĖJIMO
t 10c-30o-60c Buteliai ar Proikel
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pAPUDINE
FAMKGINK
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