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Bolševikai Inejo 
Minskan ir Lvovan 

LONDONE MD2Ė MAJ. GEN. 
GORGAS 

Buvo jis garsus phirurgas. 

ITALIJA PAGEIDAUJA DI 
DĖSNIO ATLYGINIMO. 

Tas skaldo talkininku vienybę 

LouuOiiab, liepos 6. 

lenką Pulkai Pereina Bol
ševiką Pusėn 

— r ra -
eitą sekmadienj čia mirė bu
vęs Suv. Valstijų armijos 
chirurgas, majoras generolas > 

BOLŠEVDIAI EDSA ANT 
VnJTCAUS. 

Jie gerai apsiginklavę. 

Paryžius, liepos 5. — Iš Var
sa vos vakar čia pranešta, jog 
lenku kariuomenė bėga nuo 
bolševiku armijų, vadovauja
mu gen. Brusilovo. Vietomis 
lt*nkai atsimeta didžiausioje 
betvarkėje. 

Bolševikų armijos daugel 
vietose perėjo Lenkijos rube-
žius ir paėmė Minską ir Lvo
vą. Nuo Minsko bolševikai 
briaujasi tiesiog ant Vilniaus. 
Lenkų sparnas Dvinsko šone 
tad be jokio didesnio bolše
vikų spaudimo turi ^atsimesti 
(Reikia pastebėti tas, kad jei 
bolševikai paėmė Minską ir 
Lvovą, tai nereiškia, kad jie 
butų perėję Lenkijos rubežius. 
Nes tiedu miestu nėra Lenki
jos žemėje ir nepriklauso len
kams, kaip jiems nepriklauso 
Vilnius.) 

Lenkai pereina bolševikų 
puąėn. 

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

Iš Varšavos tvirtinama, kad 
tai bolševikų propagandos pa
sekmė. Nes jų propaganda 
kaipo kokia užkrečiamoj} li
ga siaučia. Ir prieš ją kovoti 
nelengva. 

Pulkams perėjus, bolševi
kams paliko platus ruožtas at-
viras. Tad tuo ruožtu gen. 
Brusilov kuoveikiaus pcstū
mėjo pirmyn savąsias stiprias 
koliumnas su tikslu apsiausti 
lenkus Pripeties pelkėse. 
; Nežinia dar kaip pavyks 

Brusilovui tasai žvgis. 

Bolševikai gerai apginkluoti 

Apskaitoma, kad šiandie 
prieš lenkus sovietų valdžia 
turi 350,000 kariuomenės. Ka
riuomenė aprūpinta kuoge-
>'»u«uk> /vuiivw?>ana/.iai>, lau
ko ir sunkiomis anuotomis. 

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

Bolševikų inžinieriniai bū
riai ypač gerai patvarkyti. 
Tas prirodo, kuomet bolševi
kų pulkai apsukriai perėjo 
per Dauguvą ir Bereziną. 

Gen. Brusilovui asistuoja 
buvusiojo caro generolai: Po-
livanov, Akimov, (Jutar, Eve-
rs, Kiobovsky ir kiti. Jis pa
vykusiai prieš lenkus pavarto
ja raitariją. Šitai vadovauja 
gen. Budiennii. 

I \Villiam C. Oorgas. Prieš mir 
siaut jis keiias dienas buvo j 
netekęs sąmonės. Nepažino jis 
artimų sau žmonių. 

Iš New Yorko Londonan jisi 
atkeliavo gegužės 19 d. Bu\> 
pilnoje sveikatoje. Sekančią 
dieną jis su savo žmona ir su 
generolu Noble iškeliavo Bru 
sselin, Belgijon. Tenai kara
lius Albertas jį dekoravo. Iš 
Brusselio jis iškeliavo j Cob-
f">7. ? r le tenai Londoną;) su 

gryžo gegužės 29. 
Ant rytojaus ji pagavo apo

pleksija. Tuojaus buvo paim
tas ligoninėn. Ten jis ir mirė. 

Buvo garsus žmogus. 

Maj. gen. Oorgas "visam pa 

Padėtis kritikinė. 

Visais žvilgsniais lenkų pa
dėtis labai kritiKnė. 

Radikaliai gaivalai Varša-
voje 'atvirai veikia. 

Lenkų vyriausybė dar kar
tą atsiliepė Į talkininkus šau
kdamos pagelbos. 

Maršalas vFoch ir Anglijos 
generalio štabo priešininkas 
"VVilson ičnaujo konferuoja. 
Norima surasti priemonę kuo
veikiaus pagelbėti lenkams. 

IMAMASI KUOAŠTRIAU-
SIŲ PRIEMONIŲ. 

Bus Įsteigta nacijonalė apsigi-
nimo taryba. 

Varšava, liepos 6. — Lenkų 
vyriausybės kantrolė, matyt, 
bus pavesta nacijonalei ap
sigini mo tarvbai. 
' Tą sumanymą padarė ir są

lygas fladėjo karės taryba ir 
sušauktas specijalėn sesijon 
seimas. , _ 

šauly j buvo pagarsėjęs karės 
medicinoje ir chirurgijoje. J i s 
Panamoje nugalėjo malarijos 
platintojus uodus (moskitus) 
ir del to buvo galima prakas
ti ten žinomas perkasas. J i s 
Havanoje (Kubos sala) išnai
kino geltonąjj drugį. Tą-pat 
atliko ir centralinėj Amerikoj. 

Anglijos vyriausybės pa
kviestas jis 1913 metai* buvo 
iškeliavęs pietinėn Aprikon 
įvesti ten kaikuriose vietose 
sanitarinę padėtį. Pasekmėje 
Londono augštosios medikales 
įstaigos ir Oxfordo universi
tetas ji apdavanojo augštos 
garbės laipsniais, 

Serbija jo reikalavo. 

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

biją palietė Šiltinė.* majoras 
gen. Gorgas buvo kviečiamas 
ton šalin. Bet tuo metu Suvr. 

'Valstijos įstojo karėn rr 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 1880 metų. 

Brusselis, liepos 5. — Itali 
ja trukdo čia talkininkams 
konferenciją su savo naujuo
ju reikalavimu. 

TalkininkTTi mėgina galuti
nai nutarti, kaip didelės su
mos atlyginimo pareikalauti 

a nuo Vokietijos. Bet Italija 
kaldo talkininkams vienybę 

ir iš to tik gali pasidžiaugti 
Vokietija. 

Senai Italija buvo sutikusi 
gauti tik 7 dali iš visos srmo.s 
atlyginimo. 55 dalys turėjo te
kti Prancūzijai, 25 dalys An
glijai, gi likusio? kitos dalys 
turėjo but padalintos kitoms 
mažesnėms viešpatijoms. 

Reiškia, pav., iš 100 markių 
Prancūzijai turėjo tekti 5") 
markės, Anglijai 25 markės, 
Italijai 7 mark., gi likusios 13 
mrk. turėjo hut padalintos 
tarpe Belgijos. Serbijos ir kitų 
mažųjų tautų. 

Bet Italija apsižiūrėjo, jog 
jai labai mažai tenka, tuo la-
bjaus, kad ji nešauna iokio 

NORĖTA NUŽUDYTI KO
RĖJOS PRINCAS. 

Bet laiku susektas suokalbis. 

Manila, liepos l (suvėlinta). 
— Korėjos princas apsivedė 
su viena japonų princese. Pa
skelbta amnestija tūkstan
čiams koreonų politikinių pra
sižengėlių. 

Vestuvių dienoje kaip tik 
neįvyko baisi tragedija. Poli
cija laiku susekė suokalbi, j 
kurio tikslas buvo nužudyti' Nenori klausyti jokių pasiai-

Talkininku su Vokiečiais 
Konferencija 

Aštriai Apsieinama su Vokiečiais 
TALKININKAI REIKALAU 
JA ATSAKOMŲJŲ VALDI 

NINKU. 

jaunuolius ir genoraii Korėjos 
gubernatorių Saito. 

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

HARDING PRADEDA KAM
PANIJĄ. 

škinimu. 

Washington, liepos 4. — Se
natorius Harding, republikonų 
partijos kandidatas į šalies 
prezidentus, vakar apleido 
\\ ashingtoną. 

Iškeliavo jis į Marion, Ohio, 
Iš^ten jis pradės rinkiminę 
kampaniją. 

Spa. Belgija, liepos 6. — 
Vakar čia prasidėjo konferen
cija talkininkų su vokiečiais. 

Ir pirmoje sesijoje apsireiš
kė nesusipiaiinuy. kuomet An
glijos nnnisteris pirmininkas 
Lloyd George talkininku var
du pranešė vokiečiams atsto
vams, jog Vokietijos išginkla-
vimo klausime negali duot tal-jkams, kad karės ministeris ir 

pusantros 

pasitenkino. Jie išėjo patys 
vieni pasitarti kitan kamba
rin. 

Sagryžuj Lloyd George pra
nešė vokiečiams atstovams, jog 
išginklavimo klausime turi ais: 

kinti pats karės nnnisteris ir 
štabo viršininkas. Kitaip nieko 
nebusiu. 

Pakviesti reikalaujami žmo
nės. 

Vokiečiai atstovai nenoromis 
turėjo sutikti su tuo reikalavi
mu. Tuojaus mušė telegrama 
Berlynan. Ir pranešė talkinin-

kininkams patenkinančių paaiš 
kinimų vokiečių užrubežimų 
reikalų ministeris Simons, 
kurs atvykęs konferencijom 

atlyginimo nuo buvusios Aus : ̂ K ^ E KARĖS 

Lloyd George pareiškė, jog 
tą gali padaryti tik karės mi
nisteris von Gessler ir štabo 

TAUPY- *>*Siiunkas voų Seckt. 

trijos-Vengrijos imperijos. 

Mėgina sumažinti reikala
vimą. 

Italija AiankUe, reikalauja 20 
dalių. Anglija su * Prancūzija 

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Vargas su vokiečiais 

Talkininkų komisija, katra 
veikia Vokietijoje tos šalies 
išginklavimo reikalais, atran-

Iš Demokratų Partijos 
Konvencijos 

NEVYKSTA DEMOKRA
TAMS NOMINACIJOS. 

jo kandidatai: McAdoo, Cox. 
įPalmer, Davis, Glass ir Owen. 
! Vakar Palmer po ilgų neps-

38 baliotai be jokių pasekmių, vykimų atšaukė savo kandida-
yimą. 

San Francisco, CaL, liepos 6. Tad lenktynėse pirmoje vie-
— Demokratu partijos kon- v0je paliko McAdoo ir Cox. 
voneijoje kandidato j prezideti- Hot abudu dar gana toli ne

turi balsų .tiek, kiek jų ištik-
nijų reiktų. 

Matyt, pasekmė pasirodys 
uogauta jokių geistinų pašok-:

tokia. kaip republikonų parti-
mių. t jojo. IV visų nepavykimu <ie-

Ligi sekmadienio 22 kartu legatu balsai susimes ant ko-
buVo baliotuota. Vakar išnau-jkio "juodo arklio", t ai yra 
jo atlikta H) baliotavimų. Ir visai pašalinio žmogaus, 
vis lx> pns'°.:!..'n. • Kai-kas mv>m<>niauja. jog 

mėgina derėties. Pirmiau Ita-J d a d a u g e , j u ž ? , - p t u v o k i e ( , h l 

lijai pasiųlė 10. gi paskui 12 
dalių. Bet Italija nesutinka. 

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

ginklų ir amunicijos. 
Tūkstančiai anuotų surasta 

ir sunaikinta. Bet kas žino, 
kiek dar tų armotų neužeita. 

Nes vokiečiai moka slėpti 
nėra visokius ginklus, katrie jiems 

ateityje bus gal ir labai rei-

Sakė, jei jiedu neatkeliavę, 
tad konferenciją pertraukti ir 
palaukti kol atkeliausią. 

Pasirodė, jog talkininkai 
posenovei į vokiečius atsineša 
aštriai ir diktuoja savo "rei
kalavimus. 

Kokie klausimai svarstomi. 

Susirinkus konferencijom 
Lloyd George paskaitė konfe
rencijos programą. 

Padėta trys svarbiausieji 
klausimai: ršginklavimas, ka
rės atlyginimas ir karės kri
minalistu nubaudimas. Spėjama, kad busimoje Spa Į kalingi, 

konferencijoje talkininkų su Tas pat yra ir su lėktuvais, j Vokietijos kanclieris FehroTt 
vokiečiais talkininkai parei- Taikos sutartimi uždrausta vo-jbach tuojaus pasiųlė; kad iš-
kalaus apie 100 milijardų mar
kių auksu atlyginimo. 

kiečiams dirbti lėktuvus 
jie dirba tuos. 

Bet 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE 

REICHSTAOAS PRIEŠINA
SI RADIKALAMS. 

Berlynas, liepos-6. — Vokie
tijos reichstagas didžiuma bal-

cijalistų atstovų reikalavimą 
išreikšti nepasitikėjimą vy-
riausvbe. 

tus nominacijos prasidėjo pra
eitą penktadieni. 

Ir ligi vakar vėlai vakaro 

tas įvyktų, tuomet demokratų 
partija nežinia kur nuvažiuo
tų. Nes prezidento rinkimais 
nieko nelaimėtų. 

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

LIEPOS 6. 1920. 

Tolesni^ baliote.vimas prasi kartais gali 
dės šiandie išryto. paisai !>ra 

Pirmose eilėse vakar šlovė- kus i<'šk<> i«> 

but nominuota- ir 
'!. H M M N UITUS !Mi-

amhu !'• ; " i 

Chicago ir priemiesčiai. — šian
die lietus; rytoj pramatomas gra
žus oras; maža atmaina tempera
tūroje. 

Vakar aukščiausia temperatūra 
72 1.. žemiausia 59 1. 

Saulė teka i;21, leidžiasi S2S. 
Mėnulis teka 11:09 vakare. 

ginklavimo klausime oficijales 
skaitlines gali paduoti užru
bežinių reikalų ministeris Si
mons. Jis taippat, sakė, galis 
apie tai visa plačiai ir paaiš
kinti. 

Talkininku atstovai tuo ne-

štabo viršininkas 
dienos atkeliausią. 

Tad konferencija pertrauk
ta ligi atkeliausiant tiedviem 
naujiem vokiečių atstovam. "" 

Talkininkai savo vardu kal
bėti konferencijoje yra pasi
rinkę Lloyd George, katras iš 
visų yra smarkiausias. 

Šaltai priimti vokiečiai. 

Vokietijos atstovai čia atke
liavo praeitą šeštadienį. Jie 
labai šaltai buvo sutikti. Ge
ležinkelio stotyje juos pasi
tiko tik pora Belgijos vyriau
sybės atstovų. Atėjo juos ne" 
pasveikinti, bet tik nurodyti 
vietas, kur jie turi apsistoti. 

Keikia atsiminti, kad šitas 
Belgijos miestas karės metu 
buvo panaudotas generalei 
vokiečių komandos stovyklai. 
Cia savo karės raštines turė
jo pats kaizeris, fieldmarša-
las von Hindenburgas, gen. 
Moltke ir kiti žymiausieji vo
kiečių armijų vadai. 

Talkininkų lakūnai ne kar
tą kėsinosi čia iš oro apdaužy
ti vokiečių stovyklą. Tad mie
sto dalis ir šiandie stovi ap
ari auta 

PHDLIPmAI KREIPIASI Į 
DARBO FEDERACIJA. 

BAISI NELAIMĖ TIES 
PITTSTONU. 

Reikalauja paremti nepriklau
somybės klausime. 

Manila, Philipinų salos, lie
pos 6. — Birželio pabaigoje 
čia įvyko darl>o kongresas. 
. . - . . . . . . fc. . . » . . . . . • . . .%• i » • « . . » , • t w t 

riąja kreipiamasi į Amerikos 
Darbo Federaciją paraginti 
Suv. Valstijų kongresą pripa
žinti Philipinų saloms nepri
klausomybę. 

PATVARKOMA MEKSIKOS 
RESPUBLIKA. 

Scranton, Pa., liepos 6. — 
Netoli Pittstono ant Lackawa-
nna and Wyoming Valley ge
ležinkelio (elektrikinio) griau
stinis nudaužė vieną stulpą, 
kurs persimetė skersai bėgių. 
V ienas vagonas vi žinodamas 
laiku sustojo pamatęs pavojų. 
Paskui aną atvažiavo kitas ir 
susidaužė į pirmąjį. Kiek pa
laukus atūžė trečias ir tasai 

• 

susidaužė su pirmuoju. 
Pakilo baisybės. Nes visais 

daug žmonių važiavo iš Pitts
tono į Scrantoną. 1S žmonių 
žuvo. Sužeista daugybė. 

• NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Teatro valdytojas su ginklais priverčia nusipenėjusi akto

rių pasirašyti po 48 savaičių kontraktu su 500 dolierią sa
vaitinės užniokesties. 

Mexico City, Meksika, liepos 
6. — Naujos valdžios spėkos 
sutraškino revoliuciją Chia-
pa,s valstijoje. 

Revoliucionieriams vadova
vo pulk. Samado ir Malvador 
G. »Sotomayor. Abudu suimtu 
ir nugalabintu. 

Revoliucija tęsės tik vi<mą 
dieną. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pimgų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 3 d. buvo tokia sulig .\for-
ehants Loan t Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.96 
Lietuvos 100 auksinų 2.72 
Vokietijos 100 markių 2.TZ 
Lenkijos 100 markių .S0 
Prancūzijos nž 1 dolieri 11 f r 90 

Aktorius sako: Kagi beveiksi, sutinku. Bet atsimink, kad • PIRKITE KARĖS TAUPY-! Sveieari jos už l dolierį 5 f r. 47 
tamstai prisieis mokėti už tą purviną darbą. MO ŽENKLELIUS (W.S.SL). i Italijos už 1 dol. 16 1. 48 
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IXETCT1\' KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

»r\nAi IAAC» 

Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 
l ' K L M M I R A K ^ KAINA: 

CHICAGOJ IB IŽS1!JNYJE: 
Metams » $8.00 
P*sei Metu ..;_............... 4.00 

6TV. YALST. 
* Metams $6.00 

Pusei Metu S.00 
Prenumerata mokasi ižkalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krušoje :ir esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus j 
registruotą, laiško. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, HL 
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ken." Su jo redakcija buvo 
sutarta patalpinti šmeižta, ta 
pačia diena, kada Kaune su
keltas maištas, norint nuversti 
žmonių išrinktą valdžia, o pa
statyti socijalistiškai bolševi-

1 Soviet Kussia ' ta šmeiž
tą tris mėnesius laikė savo 
ižde. Kuomet lietuvių tarybos 
su bolševikais Maskvoje iširo, 
tuomet Amerikos bolševikų 
organas apvožė pamazgų ku
bilą lietuviams ant galvų. 
Bolševikai yra labai įgudę 
vartoti šitokias priemones ap-
sėjime su žmonėmis. Tečiaus 
vis yra lietuvių, kurie jų klau
so ir jiems arba jų artymiems 
atiduoda savo balsus. 

DEMOKRATŲ PARTIJA. 
(Pabaiga). Prezideatai. 
Programas. ( Pirmutinius du Suvienytų 

Per šimtą dvkležimt suvir- j V a k t i i l * prezidentu negalima 
žura metų begyvuojant De. Pakaityti prie kurios nors 

Škotijos Lietuviai. 

mokratų partijos programas 
turėjo mainytis. |kunijus vie
nus tikslus, reikėjo jų vieto
je imti rūpintis kitais. Kar
tais pasitaikindavo, kad par
tijos mintis persimainydavo 
prieš jvykįsiant. Taip buvo 
pinigų klausime. 

Demokratų partijos progra
mas paliečia ir tikėjimo klau
simus. Jefferson'as labai smar 
kiai skelbė pasaulinės valdžios 

dabar esančios partijos, bet 
trečiasis T. JefTerson'as buvo 
be abejonės demokratas. Jis 
valdė Ameriką nuo 1801 iki 
1809 m. Jis daug pasitarnavo 
savo tėsvynei prieš tapsiant 
prezidentu, būdamas juomi ir 
atsitraukęs nuo valdžios. 

James Madison buvo užiu-
be/inių daJykn sekretorium, 
prie Jefferson'o ir po jo tapo 
prezidentu. Madison'as išbuvo 
aštuonerius metus ir atsitrau-

LIETUVA. 
Lietuvos vardas skamba jau 

plačiai. Jį mini jos tikri, ją 
mylinti vaikai, jį mini, ją ne-
apkenčiant priešai, jį mim 
ir pelnų grobėjai, nes mato 
Lietuvoje didžius turtus. "Lie
tuva, Lietuva!" šaukia jos 
vaikai iš tolimos Amerikos, 
"mes tave mylim tikrai nuo
širdžiai." Jų šauksmas ne tuš
čias. Jie šelpia Lietuvą auko
mis ir paskolomis, jie, gavę 
progą, skubiai keliauja tė.vy-

IŠ LIETUVOS. 
"Draugo" korespondencija. 

Subačius, šis miestelis yra 
paprastas. 1885 m. išmūrijus 
gražią muro bažnyčią ir kle
boniją įgavo gražią išvaizdą. 
Kiekvienas pamatęs Subačių 
gražiucdavo.s bažnyč. ir klebo
nija, net vokiečiai atėjūnai, 
pasiekę Subačių, klausdavo, 
kas čia, iš kur tokia graži baž
nyčia ir klebonija, kas jas; iš
mūrijo, gal koks turtingas po
nas.' Alau paaiškinus, jog vie-

atidalinimą nuo Bažnveios.Bet!!^1^?^*^ . . •* • , , .. , . . . . . * . v. . ike 181/. Po -jo tapo išrinktas jis lvgiai smarkiai priešinosi i, . . , _ , * T . . . . . . . T . . Itain-gi demokratas James visiems tikėjimo teisių siauri-',,x , . 

Pirmiausiai reikia 
immams ir tapęs prezidentu 

dirbti. I skelbė: "Eąual and exaet jus 
• y a 

. . . . . j ta pažiūra jau buvo aiškiai is> statė of personasion, religious! ,. T te , .v, • ,. • i ,, /T • • •, I dėta Jeftersono laiškuose, or pohtical. (Lvgi ir pilna . . . . , f ,. , - , , . , . . . / ° . < Kdip Madisonas buvo uzrube teisvbe visiems žmonėms, ne-i». . , , , . zimų dalykų sekretorium prie 
Jet'ferson'o, taip |lonroe buvo 

Visi žino, kad iš Xew Yorko 
•seina savaitinis laikraštis 

Soviet Kussia, ' ofieijalis 
bolševikų valdžios organas. Jo 
N. 26, išėjęs subatoje 26 bir
želio tarp kitko digtoką gniuž-

į 

. . , _ , , v. . ii • j u r- jrinm prie Madisono. Jie visi 
dirbo. Jų darbus apraše vie-įkais dar nebuvo nei anarchis-L L , , . 
noje mažoje knygelėje kun. J. į tų nei bolševikų ir nebuvo tiek 
Norbutas. Pilnas tos knygutės, daug pavojingi] skirtumų nuo-
vardas yra šitokis: "Garbin- monėse kaip dabar, bet Demo-
gajai Lietuvos Dvasiškijai ir J kratų partija iki šiai dienai 

įsitikini-tą purvu drėbė į Lietuvos I ]}™™"f ^ J ' X ° r b u t 0 ! i š i a i k 6 t u o s P a* u s 

Respubliką, patalpindamas! f f "™"*"* W Skotijoslm^ 

ir 

straipsni "The Demokratic 
Republic Lithuania." Tame 
straipsnije plačiai rašoma, kad 
Lietuva besigindama nuo sve
timų šnipų savųjų neturėjo 
ir dėlto samdė svetimus, ne
mokančius nei žodžio lietuviš
kai, jų viršuje statydama lie
tuvį eks-studentą Liptyns. 

Antra pusė straipsnio pa
vesta kažkokiam Fritz Puser 
von Mueller. Soviet Russia sa-

v ko buk jis buvęs lietuvis. To
liau rašoma buk jis Panevė-
žije sudaręs žydų skerdynes, 

ius 1920 m. Mossend, 
Lanarkshire." Knygutės for
matas yra gana didelis; joje 
puslapių lotyniškai žymėtų y-
ra 38. Kaina nepaduota. 

Pirmutiniai 17 puslapių 
sunkiai skaitosi deltojiad spau 
stuvė puslapius klaidingai su
dėjo į spielčius. Puslapį pabai
gus reikia ieškoti kur yra ki
tas artymiausiasis. Nuo 18 
puslapio jau viskas eina tvar
koje. 

Pats Škotijos Lietuvių gy-

Toliau, Demokratų partija 
visuomet būdavo priešinga ta-
rifams pabranginantiems dar
bininkų gyvenimą, kuomet ki
tos partijos norėdavo stiprinti 
Amerikos pranioniją tam tik
romis apgynimo tarifomis. 

Demokratai bijodavosi, kad 
Amerika neimtų laikyti dide
lės ir brangios kariuomenės, 
kad neimtų vesti užgrobimų 
politiką. Ta partija nesiprie
šindavo Suvienytų Valstijų 
ploto padauginimui. Apie Ku
bos prijungimą Jefferson'as 
1823 metais spalio mėnesije 

. 

veninio aprašymas yra labai 
buk sušaudęs kelis žmones be j tvarkingas, gražus, aiškus i r , ^ . . .X u o g i r d ž i a i prisipažįs-
teismo, nes pats buvo girtas, N f » > skaitomas Su pora va- ^ v i , u o m e t ž i u r į d a v a u į 
buk žydus privertęs atkasti j ^ ų lengvai gali perskaity- K u ^ k a i p o . t o ^ t m i f ^i-
plikomis rankomis kelis kapus I1; ? * Memorandumą, o per-; k u f į ^ ] ) u t u ^ 
:" * ~ " ' ' ' 'l**** turigavoje škotuos^ įc m ų g v a i g t i j g i g t f . 

hetuvm padėti lyg pats tartumĮ^ „ B r e c k i n r M g e ^ j t r a u k ( ; 

į Demokratų partijos platfor-
dvasia yra dar-|ma 1860 m. Tą Demokratų 

ir išnešti kitur lavonus, buk 
ministrus išvijęs iš Panevėžio 
ir buk deito negavęs nei bau
smės nei papeikimo iš val

su jais gyvenęs keletą metų. 
Aprašymo 

džios. Mums išrodo, kad visi j biuinkų meilė. Autorius, ma-i troškimą įkūnijo Republikonų 
tyt, su darbininkais nuolat j partija 1898 m. Iš to ir iš kele-

i 

m > 

i 

tie pasakymai yra tiek pai 
tikėtini, kaip ir pasakymas, 
kad Fritz Puser von Mueller 
yra, lietuvis. 

Ofieijalis Sovietų organas, 
berašydamas netiesą, pats su
klumpa, paaiškindamas, kad 
Mueller "was no\v living on 
bis own estate outside the 
Lithuanian boundry \vbere he 
could not 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
ller f 

Soviet Kussia šmeižtų strai
psnį pradeda šituo tvirtinimu, 
kurio neteisingumą pats or
ganas gerai žino. Jis rašo: 
"At the head of the demoera-
tic republic of Litbuania a 
government esists which has 
established itself \vitbout any 
eleetions." (Viršuje "demo
kratiškos Lietuvos respubli
kos" yra valdžia, kuri pati 
save pastatė be jokių rinki
mų." 

Žinia, kad Lietuvos liaudis 
trijuose rinkimuose 1917, 1918 
ir 1920 m. išrinko ne socija-
listus. Todėl neturėdami pa
ramos žmonėse, negaudami 
valdžios jų l>alsais, socijalistai 
nori ją jgauti šmeižtais. Jie 

gyvena ir dalinasi jų vargais 
bei džiaugsmais. Jis džiaugia
si ir didžiuojasi jų dorybė
mis; jis neslepia nei jų ydų. 
Ypač jam skaudu, kad lietu
viai Įpratę meluoti reikale ir 
bereikalo. Tas paprotys juoba 

to, kitų panašių atsitikimų ga
lima matyti, kad abidvi didžio
sios partijos Amerikoje stam
biuosius užrubežinės politikos 
dalykus vykina išvien. Supran
tama tat, kad demokratas Wil-
sonas suorganizavo milžinišką 

purvinai išrodo ant viešpa-! Suvienytų Valstijų kariuome-
taujanėio Škotijoje tenykščių jnę 1917 ir 1918 m., atsitrauk-
gyventojų įpročio nemeluoti (damas nuo savo partijos paž-

konų partijos programą. De
mokratas Tyler prijungė prte 

nekuomet. 
Memorandume yra septy

niolika' skyrių. Negali pasaky-
S. V. atsiskvrusia nuo Meksi-ti, kurie akyviausi, nes visi I 

lygiai pilni* gyvų žinių. Ten|k°s Texas'o valstiją. 
aprašyti ir lietuvių uždarbiai, 
ir jų organizacijos ir jų dva
sinis gvvenimas ir skurdas pa
sidaręs del nelemtos Kerens
kio su Anglija sutarties. 

Kas nori ta knygute pasi
džiaugti, tam neužtenka pers
kaityti pranešimą apie ją, bet 
reikia perskaityti ją pačią. 

TRUMPOS BAŽNYTINĖS 
ŽINIOS. 

Vyskupijoje Soisson, Pran
cūzijoje, tapo paskirtas naujas 
vyskupas, kunigas Binet. Di
džiosios karės metu jis tarna
vo kariuomenėje kaipo pap
rastas kareivis. Jam buvo pa
skirta priedermė nešioti kęf-
čiais sužeistuosius kareivius. 
Tarnaudamos pirmose eilėse 

šmeižė Lietuvos valdžią kovo kun. Binet buvo taip drąsus, Į tą patirsime iš partijos plat-1 kiniuose reiškia kuone daugiau 

Demokratų; partija visuo
met priešindavosi sumanymui 
stiuku,; 11 viriny u i u n į o u v i t j m -
tų Valstijų banką. Kongre
sas dukart buvo sutaręs tą 
banką įkurti, bet demokratas 
prezidentas Tyler dukart tą 
sumanymą aimctė. Demokratai 
bijojo, kad per banką Suvie
nytos Valstijos nepatektų po 
piniguočių valdžia Tečiaus 
demokratas McAdoo prie de
mokrato Wilsono taip pakėlė 
Suvienytu Valstiją pinigyną. 
kad nei didžiausias bankas ne
būtų galėjęs geriau padaryti. 

Dar daug kitų dalykų buvo 
Demokratų partijos progranie. 
Bet jų visų nėra naudos at
kartoti. Ką Demokratų parti
ja dabar šiais 1920 nu ir ar
timiausiais keturiais metais 
iada Suvienytoms Valstijoms,! 

visam pasauliui 
yra žinomas, kaipo Mouroe 

- _ T~""L- » " e u * " pažiūros skelbėjas. Tečiaus 
Bet darbas genaus sekasi, Uiee to all men, of vhatever.f, " -. 
kada žinai ką kiti pirmiaus y-
ra padarę. Todėl darbą pada
rius naudinga yra jj aprašyti,) 
kad kitiems vėlesniems ir įįžiūrint koki jų įsitikinimai ti-
lengviau ir naudingiau eitų kėjimo ar politikos k l a u s i - . ^ ^ ^ 
darbas. Lietuviai Škotijoje jmuose). Nors Jeffersono lai- ...... . \ , ,. ' ,. 

buvo demokratai. 
Demokratas Jacksou buvo 

savo partijos pastatytas kan
didatu 1824 m. ir gavo dau 
giau balsų negu kitų partijų 
kandidatai skyrium imami. 
Bet esant keturiems kandida
tams ir nei vienam negavus 
pilnos daugumos rinkimai pe
rėjo į kongresą. Ten du Jack-
sono priešu susitaikė ir Adams 
gavo daugiau balsų už Jack
sou 'ą. Iš to kilo daug partiji-
nio piktumo. Bet. Jackson'as 
tapo išrinktas prezidentu 1828 
m. Tas žmogus bui.o pragarsė
jęs pasisekimais karėje 1812 
m., bet jis pasidarė dar gar
sesnis beprezidentaudamas,nes 
kovojo prieš dLižrurčius už
tardamas mažatrtrohis ir varg
dienius. 

Po Jacksonu prezidentu bu
vo taipgi demokratas Vau 
Burren 1837 — 1841. Po to 
buvo nebedemok ratas Harri-
son, kuris veikiai mirė paldi-
dama.į vietą demokratui Ty
ler 1841 — 184.1 Po to dem. 
J. Polk iki 1849. 

Tarp 1849 ir 1857 preziden
tais buvo J. Taylor, M. Fill-
more ir vygas Franklin Pier-
ce. Nuo 1857 iki 1801 prezi
dentu buvo demokratas Jokū
bas Buchanan. 

1S60 metais tapo išrinktas 
Amerikos didžiavyris republi-
konas Abrakam Lincoln. Po jo 
tik 1§84 m. demokratų parti
jos žmogus Grover Cleveland 
tapo išrinktas preaidentu. Jis 
tapo antrukart išrinktas 1892 
m. 

Nuo 1896 iki 1912 m. šalį 
valdė republikonai. 1912 m. 
rudenije tapo išrinktas demo
kratas Woodrow Wilson, ku
ris šįmet baigia savo antrąją 
tarnybą. Nežinia kas bus pre
zidentu kitąmet. 

Peržiurėjus prezidentus ma
tyt, kad demokratai labiausiai 
tada tapdavo prezidentais, 
kada jų partija lwro jauna, 
t. y. 1801 ir 1S24 metų. Pas
kui ją nuo prezidentavimo 
nustūmė kita jauna partija 
būtent republikonai. Šiometi-
niai rinkimai parodys, ar de
mokratų partija tik laikinai 
žybtelėjo "vVilsonu, ar gal ji 
susilaukė antros jaanystės lai
kų. 

Kur prezidentai mažai turi 
valdžios, tenai partijos mažai 
tekovoja prezidento rinkimuo
se. Suv. Vai. prezidentas turi 

nėmJų širdys jau Lietuvoje,, ̂  i j o n v g ^ d a r b š 

Nevienas iš tolimos Amerikos 
jau pasiekė Lietuvą, nevienas 
siekia, nevienas rengiasi pas
kui anuos. 

Kiek jienis džiaugsmo, kiek 
linksmumo pasiekus savo gim
tinę salelę, pasveikinus savuo
sius tėvelius, gimines ir pa
žįstamus ir tuos malonius 
Lietuvos paukštelius, kurių čia 
Amerikoje nepamatysi. 

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

Štaf 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 išdalintos bežemiams ir 
mažažemiams į nuosavybę, kad 
Bažnyčia galėtų laisvai tvar
kytis sulyg savo įstatymų, 
kad darbininkai butų apsau
goti nuo kapitalistų, darbda
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 
padegėliai gautų progos atsi
statydinti savo suardytus u-
kius, kad butų sudarytos pa
togios sąlygos Lietuvos ūkiui 
kilti, kad mokslas butų vi
siems sluogsniams lengvai-
prieinamas, žodžių, mes krik
ščionys demokratai reikalau 
sim tokios tvarkos, kur tei
singumas viešpatautų, kur 
žmonių pilietinės teisės butų 
gerbiamos, kur lygybė nebūtų 
Įžeidžiama, kur jokia diktatū
ra vietos neturėtų, ir vifiems 
butų gera ir jauku gyventi." 
(Kauno "Laisvė.") 

Ar ne puiki, skaisti ir malo
ni išrodyt ų Lietuva, jei j -
vyktų viršminėti kr. dem. pie
nai? Kaip gera butų kiekvie
nam ten gyventi. 

Bet ar bus taip? Tiems pie
nams įvykti kliudė ir kliudo 
tie, kuriems nerupi Lietuva, 
bet savi reikaiai, asmeniniai 
dalykai. Bet krik.-demokratą i 
dėlto nenusiminė ir nenusi
mins. Jei jiems nepadės soci
jalistai ir kiti tą gerovę Lie
tuvai teikti, jie pasirįžę vieni 
tai daryti. Jų atstovai iš Sei
mo eis į žmones. Parodys jie
ms ką daro ir k$ nori pada
ryti ir praneš, kas tą darbą 
trukdo. 

Lietuva turi atsistoti šviesi, 
liuosa, rimta ir tvarkinga torp 
visų pasaulio šalių. V. K. 

J Išmok Getą Amatą. Už-
' dirbk $35 3d $75 Savaitėj 

Buk k:r;i . ju. K.-
rpt'-jn; v i tu r :•<.:-
kulaujau: ; . C -

DM« Išnokiname I 
i kel eta Mtv&i-1 
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nanties. Vietos atdaros. Specualis 
Kriaačystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOL 
1W X. State* Str. 

Kampas Lake str. ant 4tų IUDŲ. 

* 

tumu ir lėšomis, nusistebėda
vo. 

Šiandieną ta bažnyčia vokie
čių sušaudyta: stogas granatų 
skeveldromis, kaip rėtis, su-
kiurintas, bokštai, skliautai, 
sienos išdalies apardytos; lan
gai išdaužyti. Klebonija ir ki
ti budinkai bolševikais sude
ginti, stūkso tiktai kaminai ir j 
aprūkusios nuo klebonijos sie- j 
nos, darydamos liūdną Įspūdį. 
Prie šių dienų brangybių pa
rapijai, vokiečiais ir bolševi
kais nuplėštai, labai sunku 
atbudavoti.' Perskaitęs "Lais
vėje" vieno Amerikos lietu
vio atsiliepimą "daugiau atsi-
šaukim lietuvių reikalai? į A-
merikos lietuvius', kurie dabar 
tur gerus uždarbius ir gerus 
norus savo tėvynei padėti, 
kreipiuos ir aš savo ir parapi
jos vardu į Subatėnus lietu
vius, Amerikoje, prašydamas: 
malonėkite savo dolieriais pri
sidėti prie atbudavojimo baž
nyčios ir klebonijos, siųsdami 
peu Prekybos ir Pramonės 
Banko skyrių Panevėžyje ant 
mano vardo. > 

Subačiaus klebonas 
Kun. Pr. Kaziauskis. 

Kitų katalikiškų laikraščių 
meldžiu Šį mano atsiliepimą 
atspauzdinti. 

\ 

H DR, J . SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 23 S t 

Kiunp. 4t Coart 
. Bee. 1*2* W. 4» A r a n e 

Telefonai Cicero SSfil 
OPm CW**ro 49 

KAMiAKnE LCETTJTUKAI 

S. 0 . LACHAW1CZ 
LTETCVYS GRABORICS 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu buaite užgonedinti. 

3si4 w. n n. etiieago, m. 
VeL 

Dr. L L MAKARAS 
Uecvvfti G jdy rojas ir Chftrargas 
KMtkait: M»M 8^ IMIIIUM Ar*. 

T*ict«BiM PaltaaiM U» ir fniJmmm SIM 
OHc*eo): 461S So. W<Mi mm. 

TOk K«tT«rs« raksiu M O fid* fld TlM 
T C M W M I i 

! 

Po Tmlglol MažmlrSk, kad gertan-
slas yalrtaa taro skilviui yra EATO-
NIC PrašaUna rkras aeemafumBa 
ravlrSklalmo, o ta* reiškia, kad rei
kia pamėginti Tttsa. Parduodama 
paa ThRMT apaekorma 

Dr. M. T. STR1K0LTS * 
IiBETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47th St.. 

(47 ir Weod «a«.) 
Vai; ndoe: 10 ryto iki 2 po pietų, J 
6:30 iki 8:30 Vakare Nedėliomis I 
9 iki 12 rytais. { 

Tol. Bcmlcvard 160 
; nes . ZSli «T. 4Zrd Saeei . ? 
i Tol. McKiiilcy SSS ( 

- S 

Telefonas Boulevard 919» 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3:531 s . Halstod Str. 
Chicaco. Dl. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

- a 

j Dr. C. Z. Vezelis į 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

TeL Drorer 7t42 

I Valandos: suo 
UETCVK DENTISTAS 

> ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 tyg 9 vakare 

!
471J SO. ASHLASD A V E H l I į 

•IH 47-toc Gatves t 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet to kent! nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi ; kru < 
t<e, kuorjet skaitai ar siuvi ar >t-
Sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki |3.00. 

J0HNSMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashlaad Ar. Clricago 
V*> j»twO»*« •*5tC?ti*lT*12£ .^wa * l 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platt'o apteko*. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite J mano parasa. 

Valandos: nuo 7 vai. ĮSryto iki • 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo
mis ir Petnyčiomis, ' t 

Kmm" 
i.P.WAiTCH£S 

ATTORNEY AT LAW 
LIETU V18 ADVOKATAS 

4S4S S. WOOD STREET 
, -S8 \T. lftth STKKKT X 

— CHICAGO. 
MeKtaUcr 43M »—^ 

V 
raUmaa K*\ 

iį Dr. P. P. ZALLYS 
| LictūYB Dentistas 
a 108ai So. Miohigan, Avenue 

K TA1JLNV08I f Iki V rakve . ^ 

Ko>i<l. 1130 Indcpeodenoc Blvd. 
Telefonas Van Burcn 294 
nn i į S&TIĮ . 
un, Ai Ai no i n, 

mėnesije skandinavų laikraš-!kad kelelą kartų pelnė pažy-jformos, apskelbtos San Fran-
tije 'Tolkes Dagblad Politi-'mėjLmus i; CISCO. 

rinkimų laimėjimas reiškia par 
tijos galybę. 

•Bet tos didžiosios ir tankios 
imtynės tarp politiškų par(i 

daugiau valdžios neguEuropo>jįų kenkia tautos sveikatai, t'ž-
karaliai. Tai suprantama, kad!tatai naudingiau yra tautai 
čia laimėjimas nrpzidento rin-JsufYiavįnįį prezidento valdžią, 

o |>artijų kovų palikti tiktai 
rinkimuose į teis<iavybės įs
taigas. 

DR. S. NAIKEUS 
LIETUVIB 

GYDYTOJAS m CHTJRintGAS 
Ofto&a tr 0/v«olmo vieta 
SS52 So. Halsted Str. 

Ant Virinus rnivrrsal State Bank 
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 Iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 3. 
TrlrfotMM. Tardi *S44 

gydytojas Ir cblrargas 
^>ecUaU^as Moteriško. Vyriška 
Vaiku f Ti«C cfaroniikD Ugn 

Ofisas: SS54 So. Halsted SC, Cblcago 
Telefonas Drovcr MSS 

VALANDAS: 10—11 ryto *—• po 
pietn 7—8 vak. Nedėliomis 10—11 C 
H M I M I H l l t l l H U » W M M 

negu ISenato ir atstovų buto 
rinkimuose. Dėlto prezidento 

«— ——s 

|Dr. M. Stupn?cki! 
3107 So. Korgku Dtreet 

cmcAGO, ajaon 
Trtefoaas Vard* MW 

TalatMos: — 8 Iki 11 tl ryto: 
t po pietų Ik! I vak. Ke^ėUo-
m!s nuo S Iki 8 vaL vakarą t 

i 
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ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood SU. 
Mes duodame dvigubas štampas 

Ketvertais ir Sukatomis. 
DideliasM pasirinkimą gaunami. 

Visokie materijoiai, vaikams dr&nv-
liat. ilsbėr ir Jakntes. 

PIOkSRDS 

79c 
Huksnos 
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Antradienis, 

DUOKITE Ž I N I P - T H -
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Ką tik sutinki, su kuo su
eini, j urmais žodžiai* užkal
binu: '"ką žinai naujo iš Stei
giamojo Seimo?" Nugi nieko 
Bežinau, būni žmogus privers
tas atsakyti. 

Nežinia kodėl niusų darbuo
te jai Lietuvoje taip tylus. Juk 
Lietuvos labui čia žinios yra 
reikalingos. Rodos tyeia yra 
pasiusti Amerikos lietuvių at-

< • T ; ... v. - i . —--X.-.- . 
S t o v a i L a e i u v u u , inri uicn.cn> 
jokių svarbesnių žinių apie 
Seimą nepr i siunčia. Vieną, ki
tą kartą kas nors prisiunčia 
jam patinkančias žinutes, tai 
ir viskas. 

Žinome gerai, kad tabeliais 
daug ką prisiųsti iš Lietuvos 
negalima, brangiai atsieina. 
Bet juk laiškai iš Lietuvos į 
dvidešimts dienų ateina, tad 
kodel-gi nesiunčia te žinučių 
per paštą! Neprašome sieksni
am straipsnių iš naujausia nu- ^ a i P džiaugtasi 
kaltų žodžių ir savotiško pro
tavimo. Duokite mums nuogus 
faktus iš atliktų Steigiamojo 
Seimo darbų. Išvadas mes pa
tys padarysime. < 

O riebi žmogus tik ką atėju
sį iš Lietuvos laikrašti tikė
damasis jame ką nors apie 
Seimą atrasti, bet ir čia nieko, 
tikrai pasakius, nerandi... Lie
tuvos darbuotojai, duokite 

ARISTOKRATO LIETUVIO 
JAUSMAI. 

Grafas Prozoras, lietuvis, 
vienas garsiu K u ropoję rašy
tojų. Ibseno vertėjas, buvęs at
stovas pietų Amerikos žymes-
niose Respublikose, ant
rosios Konferencijos Ha* 
goję vyriausysis sekretorius, 
nesenai kreipėsi į poną Oska
rą LubičrMilošą, Lietuvos dip
lomatinį atstovų Prancūzijoj, 
su žemiau sekančiu laišku, ku-
) * I O »W» *"» \\i\ "»*\»». n - / r d i . \ i w « - w w o t « . i 
»- *».>, *j\s \* %s\ J V / H V / O n ( K U I U i k K l ^ U U O 

už širdies ne vienam Lietuvos 
senovės aristokratui. 

Grafas Prozor'as rašo: 
Gerbiamasis Tamsta, 

Stt nepaprastu džiaugsmu 
nesenai sužinojau iš laikraš 
čių, kad Prancūzija pripažino 
de fakto mūsų Tėvynės, brau-

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
WAUKEGAN, ILL. 

Nedėlioję, birželio 20 d. Lie
tuvių svetainėje įvyko prakal
bos, kurias įrengė liberalų 
Sandaros 35 kuopa. Plakatuo- daręs, jei vietoj to pardavinė-

čiuku linko pavardes ir 
užrašinėjo "Sandarą.". Kuo
met p. Norkus užrašinėjo 
"Sandarą, vienas jam paste
bėjo, kad genaus jis butų pa

se nebuvo pasakyta kaip, iš 
kur toji kuopa atsirado ir kur 
ji gyvuoja. Prakalbą sake bu
vęs aezaliežniakų organo re
daktorius K. Norkus. Kad ge
riau patraukti į laisvamanių 
prakalbas, plakatuose buvo pa
rašyta, kar minėtas redakto
rius ėjo moksle ir kad gau
nąs iš Lietuvos daug žinių. 
Nokintiems žinių iš Lietuvos, 
patarčiau skaityti "Draugą", 
"Darbininką" ir "Garsą". 

P-as Norkus kalbą pradėjo 
apie šių dienų Lietuvos padėtį. giosios Lietuvos, nepriklauso- n . , . . ... .v „, 

mybę. Aš jaučiuos laimingas ^ ^ J 0 ^ . ^ ^ 
galėdamas išreikšti mano ša
lies 

mums žinių! Mums neapsako
mai i adomu, kokius nutarimus 
jus ten darote Lietuvos atei-

gerbiamajam atstovui, 
mano širdis, 

kurioj ligi šiol tebežydi Lietu
vos dvasia, matydama savo 
t u n t . K lo i r tva i imo \ Z nni>A<..ou 
**-*»*. *. v*v mm ^ ^ * * . a a y •*_*.*> i i v i v \ . - i u « t 

Tamstai kuogeriausia nupieš
ti savo neišdildomos meilės 
jausmus, ryšanČius mane su 
"mano jaunystės gražiąja ša
limi", ir išreikšti savo gilią 
padėką žmogui, padėjusiam 
visas savo pastangas, kad ją 
atgaivinti akyse tų, su kuriais 
mus ryša mūsų dailiosios pra
eities tradicijos. 

Aš suprantu, kiek nenugali
m i . Mes norime pasidžiaa- j m * P l a n i n i o Tamstai prisi-
gti, darbu prisidėt ir aaeri- >i° P"**1 raus* Tėvynei tar 

def jusi] Šakiečiams pasigirti 
nuveiktų darbų. 

Nesistemaiišką prasėsima 
negana Iš iki šiol prisiųstą 
ir mūsų laikraščiuose trrp«si\i 
žinių susidarė mišinys. Jok 
skaitaftt pranešimą, kad: 

k "Seimui atsidarius, pre
zidentas ir visa valdiia at
sistatydino. Seimo preziden
tas jgaliavo ir toliaus seną
ją vaklžią veikti. Preziden
tui numirus, pareigas eis 
Seimo prezidentas. Preziden 
tą rinks Seimas. Iki prezi
dentą išrinks, pareigas pil
dys seimo prezidentas. Pre^ 
zkleffto pareigos ir 1.1., ir t. 
t . " 
Nežinant aplinkybių, sun

ku butų net ir dasiprotėti, kas 
dabar Lietuvą valdo: senoji 
— laikinoji valdžia, ar Stei
giamasis Seimas? 

Paprastai, Steigiamasis 
Seimas susirenka, periima. val
stybės vairą nuo laikinosios 
valdžios, sudaro įvairias ko-
misijas atatinkamų ministeri-
rijų vietas apimti. Steigiama
sis Seimas nėra amžinu kūnu. 
Nusprendęs apie valdžios for
mą, priėmęs valstybės kons
tituciją, paveda šalies gyven
tojams išsirinkti sau valsty
bės prezidentą ir parlamento 
narius. Išsirinkus žmonėms 
pastovią valdžią, Steigiamsis 
Seimas, atidavęs Vaistytas rei 
kalus gyventojų išrinktai val
džiai, pasitraukia ten iš km 
atėjo. 

Jei jau reikėtų remtis vien 
patiek tom išdraikytom žiniom, 
tai atrodytų, kad mūsų Stei-
giamasai "Seimas netiek daug 
padaro, kiek reikėtų. 

Taigi, duokite mums žinin 
— tikrų žinių iš Steigiamojo 
Seioao darbuotės. 

Brydvaiiis. 

jnerikos 
;*.!U.~ H p?". 

in«'r.^;]i;e> 

komis ir 
keliavo i? 
biją. kur 
kvklas. 

Raudonasis Kry-
pirto 175 ni<iška> 
reverykai-. pnnėc-
rnbais. kunnmf jo* 
Novnrnssyjsk ! S«T 
ioms na^tal^s um 

kariai kenkia tamsu
mas vienų ir intrigos kitų. Juk 
tasai patvaramas, kurį kartais 
klaidingai vadinama atkaklu
mu, yra Baasę tautos ypatybė 
rr vienas geriausių patvirtini
mų to gigumo, kuri mūsų se
noji tauta taip garbiai visam 
pasauliui prirodė. I r tai yra 
nepaprastos laimės atsitiki
mas, kad mūsų Tėvynė, savo 
istorijos svarbiausiam mo
mente, yra atstovaujama 
Prancūzijoj vieno savo susų, 
kuris turi jos tautos tikriau 
sių atvaizdą. Aš pastebėjau to 
atstovavimo gabumus, steng
damasis giliau ir plačiau susi
pažinti su Tamstos tvariniai*, 
kad galėjus tinkamai apie 
juos spręsti. 

Aš turėjau progos, vienas 
mėnuo atgal, paskaityti kelius 
lapelius mano nedidelio straajv 
snio vienam įtekmingam ben
dradarbiui "Amities Francai -
ses", kuris buvo Nicvje. Jis 
labai susidomėjo tuo dalyku, ir 
prausė, kad aš jam duočiau sa
vo straipsnį į jo "Revue" Aš 
jam prižadėjau, žinodamas ko-
kios svarbios reikšmės turi 
laikraštis "Amitiės Francai-
sos" minėto asmens remia
mas, ir taip-gi atsižvelgdamas 
i T»tįcs laikraščio dvas'*» ku
ri pilnai atatinka jo užvardin-
niui. Bet, neatidedamųjų rei
kalų, buvau priverstas per
traukti savo darbą ir tik da
bai galiu laisvai jį užbaigti. 
Dar šiomis dienomis aš gavau 
laišką, kuriam man primena
ma mano prižadėjimas, kurį 
aš stengiuos kaip tik išpildyti. 

Dabar Tamstai, be abejonės, 
yra aišku, kad aš mečiau savo 
projektą, kreiptis į laikraštį 
"OEUVKE", kuris truputį 
"šlubuoja," jis vargu but gale 
jęs tiakaraai komentuoti Tam
stos "D. Miguel" (p. Milašo 
veikalas). Aš norėčiau visgi 
dar giliau patirinHi padėji
mą, pirm negu pradėti savo 
•iatlva. Ant salo reikia pripa
žinti, kad aš noiralojau pasiten
kini ''!'< vįtM:u veikalu. Tams 
tos Poemos buvo lietuviui per-

jau pradėjo girti savo orga
nizacijų ir tverti kuopą. Čia 
paduodu ištraukas iš jo kal
bos. Išvadas lai daro patys 
skaitytojai. 

J i s sakė kad ^saul inė ka-
«j*ė 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. Šliupą, 
kad jis daug darbo del Lietu
vos atliko. Išpasakojo visus 
lietuvių darbus ir sakė, kad 
tai visą atliko Sandara Sakė, j 
kad sandariečiai diktavo Lie- &*?*« darban. 

jęs Lietuvos bonus. Tečiau 
mažai ką laisvamaniai tose 
prakalbose laimėjo. Pabaigęs 
verbavimą jis užsilipo ant pa-
laipos ir sako: "Girdėjau, kad 
čia kas prisiminė apie bonus." 
Tada išėmė iš kišenės, pa
rodė ir sako: "Pirkite, kas 
norite." 

Gal ir ištikrujų p. Norkus 
yra siunčiamas su prakalbo
mis, kad agituotų už L. L. Pa
skolą. Gal L. M. ir kelionę ap
moka. Bet p. Norkus, užuot 
bonus pardavinėti, Sandaros 
kuopas tveria Nepersenai čia 
lankėsi Dr. J . J. Bielskis ir 
gi Lietuvos reikalais. Jis at
važiavęs netvėrė organizacijų 
kuapų, bet pardavinėjo bonus. 
Laisvamaniai savo partiją 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. 

WATEBBUBY 0 STREIKAS 

Kai-kurie laikraščiai prane
šė, buk italas Luigi Scalmana, 
lotyniškojo skyriaus vadas 
Naujosios Anglijos Darbinin
kų Sąjungos paskelbęs vedu-

sveikinimas", nes buvo lietu-' 
viškai parašytas ir deklamuo
tas. Šiais metais mokykloje 
buvo 1012 vaiku. Aštuntą sky
rių baigė 35. Waterburietis. 

REIKALAUJA. 
REIKALINGI LEIBERIAI 

Gera alga ir bonus. Atsišau
kite: 

WESTERN FELT W0RKS 
4115 Ogden Ave. 

22nd ir Crawford Ave. 

REIKALINGOS 
Moteris — nno — 18 iki 45 me

tų amžiaus. .Mukiaii>> siuh rauką 
gera mokestis, jeigu esi gali su a-
data. 

Atsišaukite tuojaus. 
Alf red Decker and Cohn 

Employment Departament 
S. W Cor. Van Buren & 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.90 

j Temykite Lietuviai! 

• • i • • s 

I 
Franklin Str. M 

Kl IK Al. Al J AMK. 
bueierio, kuris jralėtų būti ma'nage-
rium—gaspadorium. Liet Kooperat-
viškoj Krautuvėj. Turi gerai nusima
nyti apie buCernės ir grosernės biz-
nį. Atsišaukite laišku, reikia kaucija 
uždėti. 

JOSAS KANCIERICS. 
44S Nortn St. MinersviUe. Pa 

PAIEŠKOJIMAI 
FaieSkau buceriaus moKancJo lietu

viškai ir lenkiSkai. Atsišaukite: 
A. S. 

12300 S. Emerald Are. 
; West Pultman. UI. 

Telefonas Pullmau 3990. 

Visiems žinoma, kad UNIVERSAL STATE BANKĄ yra tikrai 
Lietuviška, Valstybinė Banką, kuri visada remia Tautos ir Vals
tybės reikalus ir kaipo tokia L>ot-,:n įstaiga širdingai kviečia 
visus Lietuvius—Amerikiečius u_...eg-vi ir palaikyti ryšius su 
šiuotni Banku, nes Bankas randasi parankiausioj vietoj yra atda
ras vakarais du syk savaitėje Žmonių sudėti pinigai yra kttopil-
iiiausiai apsaugoti didžiu kapitalu ir sumaniu vedimu bankinių 
reikalu patyrusių valdininkų ir direktorių. 

BfApM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . t > . . . . . . .. | H M I •• V . ; . - -Į Į - irt 11 T.. Į . l f . 

tai naudosis iš mūsų ir vilios mus pas save visokiais daug pri
žadančiais apgarsinimais, kurie mūsų vardo kaipo Lietuvių Vardą 
nepakels. Todėl visi Lietuviai remkite savo teisingas jstaigas ir 
Vaisiais patys, o ne svetimi naudokitės. 

DABAR YRA LAIKAS 
Nuo 1 Liepos nesugadinus, nuošimčio PERKELTI SAVO 

PIMCil'S { saugu ir stipru Kanka, 
Priduokite sav Bankine knygutę kurios Ctricagos arba kito 

mio>u> baakos. Kuri jus m^iigajiėdina arba neva jums paraitki 
— mes sukolektuosiin ir prrkelsim visn» pinigus so nuošimčiais 
I šia 

UNIVERSAL STATE BANK 
(Under State Government Snpervision) 

mo/jAi SIA m srnnuAi'siA LIETUVIV FWANfflXĖ nvs-
T.\IGA VISOJTE AMERIKOJE 

Po valdžios užžiura ^ 

Banko Turtas Virš $ 2 , 4 9 0 , 0 0 0 . 0 0 | 
i m y«—o / n : — : . A*:J—~—.\ t i c 7 C i a c 

. _ ^ v l v n V j C n u u a i j u n i / . . . <px v,i o i . i r v 
i t / n , n v t u *r 
1919, Sausio 1 
1920, Sausio 1 .. 
1920 BiržeEo 30 

941,689.4© 
1,625,997.43 
2,121,595.33 

i i 
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tuvos Misijai, ką ji turi dary
ti ir kad tik per sandariečių 
prašymus ir protestus lietu
viai tapo paliuosuoti nuo vi
sokių mokesčių. Paskui sakė 
stokim j Sandaros organizaci
ja, tai tuojau lenkus iš Lietu
vos išvysim. Tokias nesąmo

n e s tik vaikai gali pasakoti:)"«*»«? surinkimą ir vol at-
sutverk laisvamanių kuopa ir ! k a r t o J ° s u t a r i m 3 streikuoti 
bus išvyti lenkai iš Lietuvos. 

įeiunnę, 
Pasirodė, jog 

tas laikraščių paskalas buvo 
tyčia paleistas, kad suklaidi
nus darbininkus 1: suardžius 
jų sutarti. Minėtasis skyrius 
laikė surinkimą 21 birželio ir 
užgynė paleistąsias paskalas. 

Ta pačia diena Waterbu-
ry'o streikininkai laikė savo 

Girė laikraščius, išeinan
čius iš Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos, k. a. "Rytojų," 
"Balsą," "Seiyną ir "Lit-
vą". "Ryto jų" prilygino prie 
"Sandaros" . Girdi, tai sanda
riečių dvasia 

Pertraukoje su savo klap-

dauj: Į^OIEU siužetu. AŠ suma

niau rašyti jų psichologinę 
reikšmę. Laikraščio ribose aš 
busiu priverstas žymiai su
traukti savo straipsnio platu
ma, gi norėdamas, kad jo pras
mė tebeliktų visai aiški, aš ne 
taip greitai galėsiu jį paleisti 
spaudoj. Reiškiu vilties, kad 
Tamsta man • dovanosite %ą 
pavėlavimą, šiam etiudui už
baigus, aš tuojau išstorsiu tą 
dalį, kuri liečia ©. MIGUEL, 
kad duoti j$ atspauzdinti laik
raštyj "OEtTVRE" ar kitame 
kokiame dailiosios literatūros 
žurnaler-galinčiam užleisti bent 
2 ar 3 lapas. 

Tamstos Poemos padarė di
džiausio įspūdžio j Edouard'ą. 
Shurė ir Henry Lichtenberge-
r'į, Goethe's vertėją ir ko
mentatorių, kurie kelias die
nas pas mus viešėjo. Jie pers
kaitė jas visas nuo pirmos lig 
pačios paskuti nios, ir Lichten-
berger'iui, kuris yra lanai mu
zikalus, labiausia patiko " L a 
Derniere Berceuse." Jis gėrė
jos muzikalės pusės Tamstos 
veikalo, kuriam mintis ir jau
smas tokioj puikioj sutartinė
je, ir kuris, kartais, kaip ir jos 
slaptingas. 

Prašau Tamstos ir toliau 
man rašyti ir visuomet visai 
atvirai. 

Tamstos atsidavęs: 
(pasirašo) M. Prozor. 

iki laimint. 
Po surinkimui didelė darbi

ninkų dalis nuėjo pas dirbtu
vę Scovill, kurioje buvo siek
iu k streiklaužių. Pusiau dvy
liktus prieš piet atvyko ser
žantas Albert Wilton su bu
riu pohcijantų. Streikininkai 
persiskyrė. Vieni ėjo E. Main 
str., kiti Hamilton str. 

Ant Bridge str. darbininkai 
susidūrė su policijantais. Oia 
|vyko peštynės iš policijos pu
sės tapo sužeisti leitenantas 
Le Roy ir vyresnysis polici-
jantas J. J. Bergin. Juodu ta
po nugabenti j St. Mary ligo
ninę. Iš darbininkų pusės su
žeistas Alberto Tisso. Jis li
goninėje mirė. Sako esą kele
tas sužeistų darbininkų. 

Seredoje 23 birželio buvo 
palaidojimas nabašninko Tis-
so. Nesuskaitoma daugybė 
žmonių nulydėjo jį į šv. Juo
zapo kapines. Buvo daugybė 
įvairių vainikų. Buvo taip-gi 
vainikas ir nuo lietuvių. Mies
tas neleido muzikai groti lai
dotuvėse, bot jos dėlto pasi
darė nemažiau iškilmingos. 
Nepasitikėdama žmonėmis mie 
Bto valdyba pasiuntė daug ka
reivių. Tokiu būdu ir kariuo
menė palydėjo žuvusi darbi
ninką į kapus. 

Nedėlioję 20 birželio pas 
mus buvo lietuviškos mokyk
los metų užbaigimas. Ji yra 
didžiausia lietuviška mokykla 
Amerikoje. Gal ir Lietuvoje 
nėra tokios didelės, Mokinto-
jauja čionai seserys prancū
zės, bet jų tarpe yra viena 
lietuvaitė. Didėji svetainė 
prie Girdit ^tr. ouvo pilna 
žmonių. Jiems patiko vaikelių 
žaismai, bet labiausiai patiko! 

NETIKfiTA PROGA. 
..Dėlei ūmaus išvažiavimo 
Lietuvon parsiduoda vieninte
lė, puikiai įrengta lietuviška 
spaustuvė Cieeroj. Parsiduoda 
pigiai. 
v CICERO PRINT SHOP 
4932 W. 14th St.. Cicero CL 

ANT PARDAVIMO 
2 augščių mūrinis namas 4 flatŲ su 
dviem krautuvam, su kambariais už
pakalyj moderniškas. Parsiduods už 
labai prieinama kaina. 

1737-39 W. 51 Str. 
Savininkas, / 

17SJ W. 51 Str. 

• i i 
šiame Kauko padėtus- pinigus galima atsiimu ant kiekvieno 

pareikalavimo sa 3-ėiu nuoširnOiu. 
Siųskite pinigus ir važiaokite j Lietuvą per šią Didžiausią A-

merikoje Lietuviu Agcntura. 

Informacijos Visuose Reikaluose Snteidums Dykai 
Ranko >kjriai: Taupinimo. Komercijos. Paskolos, Apdraudos 

nuo upnies. Pinigu ir šipkarehj siuntimo. 

IŠMAINOME kita šafiu pinigus pagal dienos korta. 
BA9KO VALDYBA: 

Jo«>ph J. Klias. President 
Wm. M. Antonlsen, Vice-Pres. 

Jos. J. Krasowski, Vice-Pres.. 
Stasjs V. Valaachauskas, Ass't. 

Cashier 

BANKINĖS VALANDOS: 
Panedėliaia, Seredorais, Ketver-
gais ir Pėtnyaomts nuo 9 vai. 
ižr"*o ilii ** vsl. no ^ict". 
VAKARAIS: t'tarninkais Ir Su-
batomis nuo S vai. HSryto iki 
8:30 vai. vakare. 

5 = 
GERA PRO«SA. 

Parsiduoda: pekarnė, buč«rnė, gro-
sernė ir gyvenimui namas tirštai ap-
gyventoj vietoj lietuvių ir lenku. 

Priežastis pardavimo savininkas 
važiuoja Lietuvon. Pel platesnių ži
nių malonėkite kreiptis šiuo au.-esu: 

V. J. LATVEVASf 
411 Lincoln Ave. Rockford. 111. 

ANT PARDAVIMO. ; 
1 akras žemės ir 5 kambarių namas, 
maudyklės, gazas ir kiti moderniš
ki įtaisymai, garadžius ir mažas so
das. Arti .̂ v. Kazimiero Kapinių. 
I'arsiduos ant išmokėjimo. 

J. S. HOVLAND, 
l l l t h A Mt. Grremwxxl. 

PR.ANEŠIMAS 
Franežu giminėms, apie Petrą Mmzą. 
Jis mirė gegužės 10. 1916. Jo pinigų 
yra likę malonėkite atsišaukti, nes 
as busiu privestas tuos pinigus per
duoti valstijos globėjams. 

JOS P. SABEL. 
507 MahoniBtf Bank Bldg. 

Yonngstovt-n. Ohio. 

VASARNAMIAI ANT 
BANDOS. 

s UNIVERSAL STATE BANK i 
5 3252 S. HALSTED STREET CHICAG0, ILL • 
• . Kampas 33-cios gatvės. 9 

• • • • • • • • • • • • H i n i i m i M i i i i n f f 
Telepbooe: Yards 6492 

AKUŠERIU I 
A.SH0SH0 ! 

TBTta patyrimą [ 
moterių ligose: ni- j 
pestingal priiiu- ; 
rlu ligonę ir kudi- ; 
kį laike ligos. 

S256 So. Hatsted St , Chlcago. DX 

Kurie rengėtės ant ilgesnio 
laiko praleisti pasilsio (vaka-
cijų) dienas, o labjausia šei
mynos, tai galite gauti pui
kių vasarnamiu (Cottages) 
n r U -rvovifiniii bnrnrmrin a n t 
C* A • • , * i r * * * . v * * * ^ - * • • • " • — — t 

jau senai Lietuviams žinomos 
(Lemont's Resort Fanuos, So
dus, Mich.) 

Vasarnamiai ir pavieni ka
mbariai passiramtuos su lovo
mis, — valgius patys turės 
pasigaminti. Visokie valgiai 
— mėsa ir grocemė — yra 
pristatomi ant vietos kožna 
diena, per bueerių iš Benton 
Harbor. 

Norite platesnių žinių, mel
džiu rašyti pas 

A. J. LEMONT, 
Lemont's Resort Farm, 

Sodus, Michigan. 

PASPOBTV BLANKAS 
PllDOMF 

DYKAI. 

Konstancijos Katiliūtės "Atsi-

Baltto ConraltaSoa Bnman. Inc. 
t* So. DcarDoni St- ChJcmgn. 

• Bootn 206 

DR, 6 . M. 6LASER 
FTaktikuoja S8 metai 

Ofisas S148 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro St.. Chlcago. DX 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, v«--'5k« '-\\pįi rnro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo U ryto 
iki S po pietų, ano 6 Iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 lkl 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

DR, CHARLES SE6AL 
Perkėlė savo oflsa po num. 

4729 S. Ashland Avenne 
Specialistas džiovij. moterų Ir vy-
rų ligų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki S po pietų; nuo 7 iki 8:«* 
vakare. Nedėliomis 10 Iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

S V . W . RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS ! I 

1 Ofisas Didmiestyj: | 
1 29 Sorrt.ri TA SaHc Street j 

Kamoarts SM 
TA Centrai 

I 
j Vakarais, 812 W. 33 St. j 

g TeL Tards 4681 

8 
! 
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AXT PARDAVIMO. 
pirmos klesos moderniška skrybėlių 
krautuvė. Geroj Lieturiij ir' Lenkų 
apgyventoj vietoj. Pel nekuriu prie
žasčių turi būti parduota. 

REIKALINGA LIETl'VAlTfc. 
pardavėja. Gera aljra. Atsišaukite: 
H. STRUZYNA. 

S2ži-25 S. M«iH(mi Ssr. 

a — 

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

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su '"Vyčio" 
9-ju Xo. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tęsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną "Vyties" numeri. 

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

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

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"Vytį ." PrenumA-atos kaina: Metams $2.50. 

"VYČIO" Administracija 

• = _ 
3261 S. Hakted St. Chkago, U. 
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D R K O G A S Antradienis, liepos 6 1! «'.v.^ 
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CHICAGOJE. 
:: Iš CHICAGOS LIETUVIU 

KOLONIJŲ, 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS., S M A R K U O L Ė T A R N A I T Ė . 

Antradienis, liepos 6 d., 
Šv. Izajas pranaš. 

Trečiadienis, liepos 7 d., 
šv. Cirilius ir Metodijus. 

IŠ BANKOS PAVOGTA 
$50.000 BONDSU. 

Nesurandama jokie pėdsakiai. 

Nubausta ir prašalinta iš mie 
stolio. 

Iš Fort Dearborn National 
bankos pirm poros mėnesių 
pavogta Įvairiu bondsu ver-
t«-s $50,000. Ir tik dabar pas
kelbtas tas bankai nuostolis. 
Nes buvo mėginama patylomis 
susekti vagilius. Per du mėne-
siu nepavyko tas atlikti. Tad 
ir iškelta vagystė viešumon. 

Visa? laikas banką dėjo jai 
prieinamas pastangas. Nusam
dė geriausius detektivus. Vis-
vien nesurasta pėdsakiu. Visi 
bankus darbininkai buvo iš
kamantinėti. Bet nesusekta, 
kad nors vienas iš jų Imtų bu

vęs surištas su tąja vagyste. 
Pranešta, kad banką neturė

sianti nuostoliu. Nes apdraus
ta, naujais bondsais. Tie turės 
nnostolius, katrie iš nežino
jimo Įsigys pavogtus bondsus. 

Tarnaitei Ida Borquist, sve
riančiai 260 svarų, buvo atsa
kytas darbas J. S. Adams na-
muose, Oak Parke. Bet tar
naitė atsisakė apleisti namus. 

Buvo pakviestas poliemo-
nas? sveriantis vos V,)') svarus. 
Tasai tarnaitę atrado kamba
ryj. 

Polk-monas pranešė, kad jis 
ją areštuojąs. 

".Mane areštuoji?!'' atsilie
pė Jda ir pašokusi pasitiesė 
poliemona. 

Namuose pakilo trukŠmas. 
Pašaukta dar.keli poiiemonai 
ii- pagaliaus ji suareštuota. 

Teisėjas ją nubaudė $Jti) rų\-
bauda už policmono Įžeidimą 
ir lieju'- kuoveikiaus apleisti 
miesteli. Sakė, esanti negeis
tina, nes daug nesmagumo da
ranti policijos departamentui. 

PROTOKOLAS. 
ŠV. KAZIMIERO AKADE 

MIJOS RĖMĖJŲ DRAUGI 
JOS PIRMO SEIMO. 

Buvusio Chicago, 111. Birže
lio 13. 1920. 

TĖVAS IR SUNŪS 

Aną dieną Jobn Solilicb, 
parvažiavęs, namo savo raote-
rei pranešė, jog jis AVaukega-
no teisme nubaustas už per-
greitą važiavimą automobiliu. 

"Tai niekniekis'', atsakė 
jam jo moteris. "Bet štai tavo 
sunūs Irving uždarytas polici
jos nuovadom Jis uždegęs 
priemoninę ugnį (fi-
reeracker) Įmetė vienon krau
tuvėm Už tai ir suareštuotas/' 

MAŽĖJA PIKTADARYBĖS. 

Cbieagoje prasidėjo didelės 
Klkų organizacijos suvažiavi
mas. Tuo tikslu čia sukeliavo' 
tūkstančiai svečiu. 

Policijos viršininkas prie 
tos progos pranešė, kad sve
čiai neturi reikalo bijoties mū
sų mieste vagilių. Nes čia su
mažėjusios visokios piktada
rybės, palyginus su praeitimi. 

Vis tai esą policijos pasidar
bavimo nuopelnai 

ftv. Kazimiero Akademijos 
Rėmčjų Draugijos pirmas sei
mas prasidėjo su Šventomis 
Mišiomis šv. Kazimiero Vie
nuolyno koplyčioje^ kurias at
laikė gerb. kun. prof. P. Bu-
čys, draugijos kapelionas. 

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

Nausėdienė, draugijos pirmi
ninkė, prašydama gerb. kun. 
prof. I*. Bučį atkalbėti maldą. 
Po to sekė prisagstvmas de
legatėms ženklelių ir pridavi-
nias mandatu. Seimo vald. iš
rinkta per aklamaciją, į kurią 
pateko sekančios: Seimo vedė
ja p. A. Nausėdienė, jos pa-
gelbininkė pnia F. Aleksienė 
iš Detroit, Mieh. I. raštininkė 
p-lė M. L. (iurinskaitė, antra 
raštininkė M. Mikšaitė. Skun
dų ir mandatų komisija: A. 
Sabonienė, A. (Jilienė ir V. 
(lalnaitė. Peržiūrėjimo knygų 
komisija: A. Tumaitė ir p-nia 
Pet rošienė. 

PAVOGTA 49 MAIŠELIAI 

DAUG BEVIELIŲ TELEG 
RAFŲ OPERATORIŲ. 

Bevielių telegrafų inspekto
rius Chicagos apskrityj pra
nešė AVashingtonan, jog šian
die Cbieagoje yra 26'2 bevie
lio telegrafo privatinių sto
čių. Tas stotis operuoja jų sa
vininkai amatoriai. 

IŠĖJO IR NESUGRYŽO. 

Henry Rayaerts pirm ]>oros 
savaičių su kokiuo tai kitu 
vyru išėjo iš namų ieškoti 
darbo ir daugiau nesugryžo. 
Su savimi jis turėjo $200. Jo 
moteris spėja, kad ar tik ne
bus jos vyras apiplėštas ir kn-
me-nors nužudvtas. 

PABĖGO 9 KALINIAI. 

Iš krautuvės, 1110 So. Hals-
ted gat., aną naktį pavogta 
49 maišeliai cukraus vertės 
$1,3231 / 

šiandie daugiausia vagia
ma cukrus ir svaigalai. Nes 
yra brangus. Ir nelengva gau
ti. 

AIRIAI NEPATENKINTI. 

« 

Iš valstijos kalėjimo fanuos, 
arti Lockport, pabėgo 9 kali
niai, katrie ten dirbo laisvai 
davę garbės žodi neprasiŠa-
linti. 

Keli iš jų pavojingi pikta
dariai ir teismo nubausti ka
lėjimu ligi gyvos galvos. 

BRENTANO VYRIAUSIAS 
TEISĖJAS. 

Chieagos airiai didžiai ne
patenkinti, kad demokratų 
partija viešai neišsireiškė už 
Airijos nepriklausomybę. Vie
toje to, demokratų partija sa
vo platformoje išreiškė Airi
jai tik sąjausmą ir palinkėjo 
airiams Įgyli savyvaldą. 

Žinoma, geriau, kaip nieko. 
Nes republikonų partija plat
formoje visai nutylėjo'Ai rijos 
klausime. 

Bet nuo demokratų tikėta
si ko daugiau. Demokratai tu
ri žinoti, jog Airijos gyven
tojai jau apsisprendę. Jie nori 
ne kokios savyvaldos, bet ne-
prignlmybės. 

Lenkai didžiai patenkinti 
demokratais. Nes demokratai 
prie kiekvienos progos pamini 
Lenkiją ir siunčia jai užuo
jautos žodžius. 

PRAŠO LEIDIMO NESIO 
TIES REVOLVERĮ. 

Augštesniojo teismo teisė
jų susirinkime vyriausiuoju 
teisėju-pirmininku išrinktas 
teisėjas Brentano. 

A. P t T R A T I S & FABIJONAS 

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

REAL ESTATE INSJRANCE 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
igu$ Parduod* LaivokortO 

N O T A R U t S A S 
324! So Hlistfd Street. Ch cajo llhuois 

T u t P M O N t Boul.CV.AKD 611 

Miesteli Zion City, netolios 
\Veukegano, valdo viena gud
ri fanatikų sekta. Tenai tad 
žmonėms uždrausta net rūky
ti gatvėse. 

Bet tonai yra viena milijo
nieriui priklausanti dirbtuvė. 
Tos dirbtuvės darbininkai per 
teismą gavo leidimą viešai 
rūkyti artimais darbavietės. 

Fanatikai visgi tuos darbi
ninkus persekioja ir užpuldu 
nėja. 
Vienas tos dirbtuvės vyresny

sis prašo valstijinio prokuro
ro leisti jam nešioties revol
verį su tikslu apsiginti nuo 
užpuolikų del rūkymo. 

Valdybos Raportai. 

Pirmininkė p. A. Nausėdie
nė išdavė savo raportą žodžiu, 
paaiškindama, jog gražiai ė-
jo draugijos veikimas nuo jos 
užsidėjimo iki dabartinio lai
ko. .Jos raportas delnų ploji
mu priimtas. Piršta vme-pir-
uiininkė p-nia Žilvitienė nepri
buvo ir raporto neprisiuntė 
antra vice-pirmininkė p. Sabo
nienė raportą išdavė; p-nia V. 
I'ručienė, iždininkė, nepribu
vo, bet knygą, kartu su čekiu, 
prisiuntė. Iždo globėjos p-nios 
Yolterieitė ir F. Rimkienė pra
nešė, kad knysms nebuvo per
žiūrėtos, bet kadangi visos 
knygos buvo vedamos vienuo
lyne, taip kad nebuvo reika
lo, nes raportas buvo išduotas 
apskričio susirinkime, kiek ka
soje yra pinigų. Gerb. Sesuo 
Jhrgarieta-Marija, draugijos 
raš.ininkė, išdavė pilną rapor
tą, iš kurio paaiškėjo, kad 
draugija turi 17 skyrių, 836 
nares. Pinigai per tą laiką in-
ėjo $2,698.85. Išlaidų buvo 
9.U00, lieka $1,765.85. Dadė-
jus dar šią sumą, kurią pri
siuntė Mot. Sa-ga ir 11 skyr. 
S4.00, dabar ižde yra l,849.85e. 

Raportas priimtas su dide
liu delnų plojimu.Seimas iš
reiškė padėką gerb. kun. prof. 
P. Bučini už jo rėmimą ir 
prielankumą visai darbuotei 
Toliaus sekė skaitymas pas
veikinimų. Pasveikinimai gau
ta nu0 p-lės Marijonos Bren-
zaitės. su čekiu ant $100.00 
(amžina narė). 

14 skyrius iš Cambridge, 
Mass. su čekiu ant 10.00, J. 
Poškienė ir Pbiladelphijos, Pa. 
su čekiu ant UMX), Pov. Kui
sis, iš Plnladelpbia, Pa. su če
kiu ant 10.00, P. Matuzaitė, 
iš Detroit, Mieli, su čekiu ant 
1.00. 

6 skvrio narės, dėlei labai 
svarbių priežasčių, turėjo ap
leisti svetainę, o atsiprašyda
mos paliko dovanų seimui: 
B. Prancevieienė, iš Cbieago. 
UI. $5.00, O. Praščevičienė, kš 
Clucago, D . 5.00, F. Šimkienė 
iš Chieago, HL 5.00. 

Skyrių Raportai. 

1. skyriui Šv. Kryžiaus pa
rapijoj. Nuo dviejų vakarų li
ko $210.00. Išviso prisiųsta 

$503.00; prisidėjo darbu prie j 
bazaro. Naric turi 114; 

2. skyrius, ftv. Jurigo para
pijoj. Nuo vieno vakaro liko 
$170.00; darbavosi bazare ir 
visuose surengtuose Akademi
jos RėmėjiĮ vakaruose, kurie 
tik jvyko Šv. Jurgio parap. 
svetainėje; gavo dovanai " t e -
nts," už kuriuo.- butų reikėję 
mokėti rendą; narių turi 40. 

3. skyrius, Šv. Mykolo pa
rapijoj. Surinko apie $60.00 
vertės daigtų bazarui ir nuo 
vieno vakaro liko pelno $50. 
00. Išviso prisiųsta $98.00. 
Narių turi 25. 

4. skyrius, Visų Šventų pa
rap. Bazarui surinko už $57. 
00 dolierins vertas daigią ir 
ir nuo surengto vakaro liko 
$85.63. Išviso prisiųsta Cent
ran $136.00. Narių turi 48. 

5. skyrius, Dievo Apveizdos 
parap. Nuo žeimitiinio vakaro 
pelnas $50.00. Išviso prisiųstas 
$130.00. Narių turi 35. v 

6. skyrius, Nekalto Prasidė
jimo Šv. Panelės Marijos pa
rap. Bazarui surinko už $40. 
(K) vertės; pinigais prisiųsta 
$28.00. Narių turi 20. 

7. skyrius, Šv. Petro ir Po
vilo parap. delegatės nepri
siimto, bet iki šiol to skyriaus 
Centran yra prisiųsta $12.00. 

8. skyrius, 67tos (Vienuoly
no apielinkėj) Centran prisiųs
ta $22.00. Narių turi 22. 

9. skyrius, Šv. Antano para
pijoj (Cicero, 111.). Darbavosi 
bazare, nuo vakaro liko $165. 
00. Narių turi 60. Iki šiol Cen
tran prisiųsta pinigų $215.00. 

10. skyrius, Aušros Vartų 
parap. Čionai nesenai atgai
vintas skyrius, bet visgi yra 

pasidarbavęs. Pi-

Parvažiavus Lietuvon 
ir su biskučiu pinigų ateityj bus daug atsakan

čių progų pralobti 
• l * 

Juk manai kada nors Lietuvon grižti ar ne? 
Ar taupai pinigus del keliones? 

gana daug 
iufrui.- į'iMiuui-ii į"-!.**/. j\arių 
turi 23. 

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

12. skyrius, Detroit, Mieh. 
Šis skyrius susitvėrė gruodžio 
mėnesyj, Centran prisiųsta 
$26.00.' Narių turi 18. 

13.* skyrius, Cambridge, 
Mass.. Centran prisiųsta $211. 
00 ir Amžinieji nariai p. p. 
Konst. ir A lėks. Rimantai 
$100.00. Išviso $311.00. 

14. skyrius. Šv. Kazimiero 
parap. Pbiladelphia, Pa. Na
rių turi 50. Prisiųsta Centran 
pinigais $334.00. 

16. skyrius, Šv. Jurgio pa
rap., Pbiladelphia, Pa. Narių 
turi 104. Pinigų prisiųsta 
$247.00. 

17. skyrius. Cleveland, Obio. 
Nesenai sutvertas; daug dar
bavosi kun. A. Tamoliunas ir 
p. Žitkienė. 

firand Rapids, Mieh. sut
vertas skyrius, pasidarbavus 
gerb. p. A. Nausėdienei. Pi
nigai iš tųdviejų skyrių llar 
neprisiųsti Centran. Gerb. Se
suo Margarieta-Marija, drau
gijos raštininkė, pranešė, kad 
iš surengtojo vakaro "Juodoji 
Suėmytė" gryno pelno liko 
$882.00. Seimo vedėja, vardu 
visos vi raugi jos, • p.*»«ei\ot]o ger
biamoms Seserinis už toki jų 
pasidarbavimą išlavinime mer
gaičių ir prirengima taip gra
žaus veikalo. Priimta delnų 
plojimu. 

Mandatų komisija pridavė 
delegačių surašą, dalyvaujan
čių seime. 

Skyrius pirmas: M. Šodienė, 
M. Mikšaitė, V. Galnaitė. M. 
Petrošienė, N. Sokaitė, M. Ba-
joriuniutė. 

Skyrius antras: A. Nausė
dienė, Z. Leščiauskienė, O. 
Sekieekienė, M. L. Gurinskai-
tė, J. Adomavičiūtė, M. Over-
lingaitė. A. Valančiunaitė, J. 
Volterionė. A. Gilienė. 

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

Jeigu ne, tai pradek tuojau. ,?*%-* 

KAD IR NE VIENO ŽODŽIO NEMOKI ANGLIŠKAI TŲ VISTIEK JAUSIESI 
KAIP NAMIE. ATĖJUS I 

Dnn 
LHUl k Peoples Stock Yards State 

kamp. 47 gatve ir Ashland Ave. 
Užtat kad čionais kalbame Lietuviškai. 
Tavo piningai apsaugoti nes po Valstijos Valdžios Prieiura. Piningus iš šios 

Bankos galite gauti ant kiekvieno pareikalavimo, be jokio laukimo. 

AR GALI BŪTI GERESNE BANKĄ? 

i i 

i *-»• 

\ 

.m i i i 

BANKAS 
ant kampo 

47tos ir Ashland Ave. 
Chicago 

S 
8 
8 

Abromaitė, V Lu-

Skyrius ketvirtas: p . Susnie 
nė, B. Sabonienė, P. Seimienė. 

Skyrius penktas: Z. Bart-
k.-litė R ' » —•'• 
košitmienė 

Skyrius šeštas: F Šimkienė, 
B. Pranekevičienė. 

Skyrius aštuntas: p . Armo-
nienė, K. Klimienė, M. Noru-
šienė. "* 

Skyrius devintas: O. Stat
kiene, K. Gasiunienė, E. Gri-
caitė. 

Skyrius dešimtas: V. But
kienė, A. Kairaitė, E. Šaulie
nė, Z. Petraitienė, O. Aleknai-
tienė, O. Gaidaitė, U. Daukai
tė. 

Skyrius dvyliktas: F. Alek
sienė. 

Išrišo 37 delegatės. 

SKYRIŲ ĮNEŠIMAI. 

1-mo Skvrio. 

1. kad rėmėjos stengtųsi 
daugiau surasti mokinių aka
demijai, agituojant, kad tė
vai vietoje leisti mergaites Į 
viešas mokyklas, leistų jas Į 
Vienuolyno Akademiją. 

2. kad Centras atsišauktų 
laiškais i draugijas, prašant 
finansinės pgg^Ebos. 

3. rengji viešą rinkliavą 
Chicagos mieste. Šis klausi
mas jau buvor svarstomas Ap
skričio susirinkime. P-nia Nau 
sėdienė pranešė, kad ji .buvo 
City Hali ir teiriavosi kas link 
^ u t i m u n n m i i t ' , • " i I I I V I U -<IV" 

sakymo dar negavo. Šis klau-
sirnas labai plačiai svarstytas. 
Seimas užgyrė, kad "Tag 
Day' ' butų surengta visoj Chi
cago j , jei gaus leidimą. Jei 
Tie, tai tik po lietuvių para]). 

. (Pabaiga bus). 

SVARBU ROSELANDIE 
ČTAMS. 

Utarninko vakare, liepos 6 
d., š. m.. Visų ŠV. parapijos 
svetainėje, Roseland, 111., 8-tą 
valandą vakare įvyks svarbios 
prakallios. Kalbės visiems ge
rai žinomas studentas Al. 
Račkus. Kalbės apie Lietuvos 
turtus, goryhes.Jžanga visiems 
veltui. Širdingai visus kviečia. 

Rengėjai. 

KAIP JUS|Į KŪDIKIS MIEGA? 
lekvienas kūdikis privalo megoti gerai, 
ramus tykus miegas yra ženklų sveikatos, 

jūsų kūdikis laike nakties verkia — jei-
u-amus ir nervuotas, tai gali būti, kad niai 
kuri jis naudoja, visas tas negeroves suke-
eigu jus negalit kūdikio žindyt arba jeigu 
pienas netinka jam, vartokit 

*75ordm$ 
EAGLE BRAND 

{CONDENSED M ILK) 

Tai yra maistas, kuris išauklėjo daugiau kūdikių 
i tvirtus ir sveikus vyrus ir moteris, negu kiti visi 
dirbtinieji maistai sudėjus j vieną. Užgirtas ir reko
menduojamas tūkstančių gydytojų. 

Prisiųskit mums kuponą šiandien ir gausit jūsų kai 
bojo maitinimo instrukcijas, taipgi ir penkiadeširnts 
keturių puslapių knygelę apie kūdikius, kurioj pasa
koma kaip užlaikyti kūdikius sveikais ir tvirtais. 

Augšta vertė, atsakantumas ir ekonomija EAGLE 
BRAND pieno yra tinkamiausias pasirinkimas del 
valgių gaminimo ir ant stalo. Vartodamos šį pieną 

•jnspikliBČs neturės bėdos su cukraus stoka, prie to 
jis daug pigesnis. Pirkit blešinę šiandien ir vartokit 
ji visokiems tikslams kur reikalinga pieno ir eukraus. 
Bandykit jj su tapioea pudingu. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krantuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. Kew York 

šis LabeUs ir Vardas 
yra Joms Gvarantija 

ISklrpk kuponą. Pažymėk n© 
įima kny^ulę ir prisiųsk J} ; 
toums ŠIANDIEN. 

j Mrs .*• • • • • 
Street j 
City i 

i State (8) 
i . . . .Nurodymai apie Valgius 

1NSTEIGTA 1S57 M. , ! . . ; " ^ B d , k ^ ^ ^ 
Kiti Borden Produktai: 

Borden's Evaporated Milk Borden's Malted Milk 
Borden's condensed coffee Borden's M i ik Chocolate 

YXJ LIOUIC 

PAPUDINE 
^ ^ PAMĖGINK PAMĖGINK 

T.ARAI GEROS DEI 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
10c-30c-60c Butėnai ar Proškel 

http://Boul.CV.AKD
file:///Veukegano



