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BOLŠEVIKAI BRIAUJASI 
ANT LENKIJOS. 

Paėmė keletą miestelių 
daugiau. 

BELGAI NEPAMIRŠTA BU
VUSIOS KABĖS. 

ATMESTAS VISATINAS 
BALSAVIMAS JAPONIJOJ 

Apmuša jie vokiečių kores
pondentus. 

BOLŠEVIKŲ ARMIJA NEINEIS LIETUVOS ŽEMĖN. 

STOCKHOLMAS, liepos 14. — Lietuvos armija iš 30,-
000 stiprių vyrų vakar ryte bė jo j Vilniaus priemiesčius 
(tad šiandie lietimai jau turi but p a č i a i mieste) . 

Lenkai evakuoja Vilnių, Lydą ir Gard'•% Paskui juos sa
ka lietuvių armija ir užimdinėja apleistus miestus. 

Rusijos (Rusijos sovietų valdžios) plenipotentai šiandie 
po pietų su Lietuvos atstovais parašais patvirtino taikos su
tartį. Tąja sutartimi Rvsija Lietuvai pripažįsta rubežius, pra
dėjus Daugpiliu (Dvinsku). paskui šalimais Baranovičių. 
Gardino h* baigus Suvalkų gubernija. 

Bolševikų armija, paėmusi Minską, neineis Lietuvon. 
Praeitą pirmadieni lenkai pripažino Lietuvą, kaipo atski

rą valstybę. Bet nepripažino jai rubežių. Nes nebuvo žinoma, 
kokius rubežius Lietuvai pripažįsta Rusija. 

Būrys Amerikos Raudonojo Kryžiaus darbuotojų iš Var-
šavos atkeliavo Skandinavijon atostogoms. Jie pasakoja, jog | T 
Varšavoje Raudonojo Kryžiaus visokia medžiaga ir daik
tai jau supakuoti ir paruošti išvežti j vakarus. Nes Varšavoje 
nuomoniaujama. kad sovietų armijos pasieks tą lenkų sostinę. 

Lietuvos kabineto narys Aukštuolis sako, kad kuomet len
kai paėmė nuo bolševike Vilnių ir atsisakė tą miestą sugrą
žinti Lietuvai, lietuviai visas laikas draugingai atsinešė i Len 
kiją ir nesiskaitė lenkų priešininkai. 

Aukštuolis yra nuomonės ir pasitiki, jog Lenkija pripa
žins Lietuvai tuos pačius rubežius, kokius pripažino Rusija, 

Padaryta taika atidaro tiesioginį kelią prekybai tarpe 
Rusijos i r Vokietijos per škandinaviią. 

Londonas, liepos 15. — Su
lig oficijalio bolševikų prane
šimo iš liepos 13 d., bolševike 
armijos varosi pirmyn, užim-
damos vis naujas lenkų pozici
jas . , . 

Pranešime sakoma: 
''Linkon Kovelio mes perė

jome upę Goryn, už 20 myliu 
pietvakaruose nuo Sarny, ir 
tėtmi išv^vstėme savo veikimą. 
Žiaurus mūšiai seka su perga
le mūsų pusėje. 

"Linkon Lydos mes užėmėni 
geležinkelio stotį Prudy, pas
kui Poločany ir Ušatovka. 

"Ant Baronovieių veikiant 
išmušėmspriešininką iš jo po
zicijų ties upe Swislotch ir už-
čmeni Mieliai:ov:ehi ir !Sta-
zons (?) 

"Visu frontu mūsų veikimas 
duoda mums gerų pasekmių." 

no balsavimo Japonijoje su
manymą. 

L I E T U V I U A R M I J A V I L N I U J E 
Patvirtinta Taikos 

Sutartis su Rusija 
Lietuvai Pripažinta Nepri

klausomybe 
\ • * 

Lietuva Gaus Atlyginimą; Bus 
Sugrąžintos Nuosavybes 

Lietuvos Respublikos Rubežiai 

LENKAMS REIKALINGA 
AMERIKONIŠKA PA 

GELBA. 

Taip sako pasiuntinys Gibson. 

RUSIJA LIETUVAI DUODA ATLYGINIMO. 

LONDONAS, liepos 15. — Lietuva su Rusija parašais 
patvirtino padarytą taikos sutarti, sulig pranešimo iš Mask
vos. 

Taikos sutartimi Rusija pripažino Lietuvai nepriklauso
mybę. 

Sulig sutarties Rusijos sovietų valdžia Lietuvai išmoka 
3 milijonus rublių ?uksn. 

Imtasi priemonių padėti taikos sr.tartyje priedą, palie
čianti prekybą tarp abiejų šalių. 

Taikos sutartis, *po kuriąja pasirašya liepos 14 d., nusta
to rubežius tarp Lietuvos ir Rusijos. 

Rusijos pripažinti Lietuvai rubežiai.-

Vaka-uose rubežiai prasideda upėm Gorodijanka ir Bob. 
Iš ten eina pietiniu Gardino šonu. tarpe geležinkelio stočių 
Kuznica ir Sakais (Sokolka). Iš ten tęsiasi i pietus nuo Lydos. | 
tarpe S undinių ir Vileikos. Vileika pasilieka Rusijai, gi Aš-
mps — ! . iMnvfli Pacrnii-nc T-rifvifriiie n a c i h i c m a fip<; n n n t m v n 

tarpo Krečia vos ir Pridrujo 
Sulig sutarties. Rus į M n e Vidžiam n Lietuvos parubei? n;> 

rekrutiu'yties arba kitor.i.s kokiomis priemonėmis daryti gru 
mojimus. 

Rusija sumažina lictiuigms visas personai es nuosavybę? 
kokios paimtos karės metu. 

Washington, liejos 15. — 
Čia vieši amerikoniškas pa
siuntinys Lenkijai Hugh Gib
son. 

Jis tvirtina, kad ameriko
niška pagelba Lenkijai pir-
miaus buvo labai reikalinga. 
Gi. šiandie ta pagelba kelis 
kartus reikalingesnė. Nes ta 
šalis gali but paliesta bado. 
Jis sako, jog su atsimetančia 

lenkų armija tūkstančiai gy
ventojų bėga Lenkijon, kad 
nepapulti bolševikų naguosna. 

Pasiuntinys Gibson atsilie
pia i geraširdžius amerikonus 
nepamiršti Lenkijos, kuriai 
užvislabjaus reikalingas mais
tas. 

Spa, Belgija, liepos 15. — 
Vietos belgų valdžia paskelbė 
perspėjimą suvažiavusiems čia 
vokiečiams korespondentams 
!ad jie po 11:00 vakare i.eiš-
ti.ų gatvėn 5r nepasirodytų 
\-fcšumoje. 

Nes nuo vqkuvių korespon
dentų gauta nusiskundimų, 
kad juos užpuldinėja ir apmu
ša belgai. Bf)??.i nedali na-
miršti buvusios karės ir vo
kiečių atliktų darbų Belgijoje 
karės metu. 

Vietos belgų valdžia pareiš
kia, kad jei ji gausianti dar 
daugiau nusiskundimų prieš 
belgus, tuomet visus kores
pondentus išvarysianti atgal 
Vokietijon. 

. Nepamiršta karės. 
Nusiskundimai pasirodė a-

na diena, kuomet vienas '.J.-
gų armijos oficieras apdaužė 
vieną vokietį žurnalistą, prik-

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas. 

LIETUVIAI ARČIAU PRIE VILNIAUS. 

WASHINGTON, liepos 14 — Lietuvos Atstovybė šian-
Tokyo, liepos 15. — Žemes ^ e n g a v o t o^J ^ t o s ^belį Pas"*sk liepos tryliktą dieną iš 

nysis parlamento butas '283 Kauno "Lietuvos kariuomenė paėmė Kasačizną Ligmenus, 
balsais prieš 155 atmetė visati- Kernavą, Musnikus, Paberžę, Maišegalą, kuri yra dvidešimts 

riausyl>ė atsakys vokiečiams 
pareiškiama, kad belgai neuž
puolė nei vieno vokiečių at
stovybės nario, bet tiktai pa
šalinius vokiečius. Tokiuose 
atsitikimuose nusiskundimai 
ir protestai tegu eina per vo
kiečių pasiuntinio Belgijoje 
raštinę. 

Belgai pateisinami 
, Sulig liudininkų pasakoji
mo, vienam atsitikime vokie
čiai mėginę provokuoti belgus 
vienoj kavinėj. Vidunakčiu 
kavinėj orkestrą užgrojusi 
"Dieve, sergėk karalių." Du 
vokiečiu korespondentu paki
lusiu ir pradėjusi giedoti ką 
tai savais žodžiais. Publika 
pasipiktinusi ir abudu išvijusi 
laukan. 

Kiek palaukus atėję ir ka-

kilometru nuo Vilniaus; paėmė Malėtus, Giedraičius 
Miezančius Inturkės. Taikos sutartis su rusais padaryta 
Šiandien pasirašo. VILEIŠIS. 

AMERIKOS ADMIROLAS 
PADARĖ GALĄ RIAUŠĖMS. 

lausantį vokiečių atstovybei į vinėn norėję ineiti Dr. Dern-
konferencijoje su talkininkais. I burg. vokiečių atlyginimo ko-

Kitas belgų oficieras ir bu- j misijos narys; von Stocklossa, 
rys belgų civilių buvo užpuo-1 vokiečių spaudos biuro sekre-
lę kitus tris- vokiečių korės-1 torius; ir von Eckhardt. Hain-
pondentus, tame skaitliuje ir j burger Fremdenblatt redakto-
Bemardą Dernburgą. frius. 

Vokiečių atstovybės pirmi-' Šituos prie kavinės durių 
ninkas, kanclieris Fehenbach. Į sulaikęs belgų raitarijos ofi-
belgų vyriausybei indavė aš- {cieras ir apmušęs von Stook-
trų protestą. Pareikalavo pa- [ lossa. Po to pasipylę iš kavi-

Sakoma, žuvęs vienas ameri
koniškas oficieras. 

Triest, Italija, liepo* 15. — 
Admirolas Andrews, komen
dantas S. Valstijų karės lai
vų Adrijatikos jūrėse, pada
ręs galą pakilusioms kruvi
noms riaušėms mieste Spala-
to, Dalmatijoje, kur buv0 su
sirėmę jugoslaviai su italais. 

Trys italų karės laivai at
plaukė Spalato uostan. Serbų 
militarinė policija patroliuo-
ja gatvėse. Mieste pravesta 
tvarka. 

Pranešama, jog riaušių me
ru nužudyta 6 žmonos. Tarpe 
tų esąs ir vienas amerikoniš
kas oficieras. 

BOLIVIJOS REVOLIUCIJO 
NIERIAI PAGROBĖ PRE

ZIDENTĄ. 

EXTRA! 
Streikas Chicagoje 
NEVAŽINĖJA GATVEKA-

RIAI. 

Šiandie, liepos 15. anksti 
ryte staiga sustojo važinėje 
visi lig vieno gatvekariai. . 

Sustreikavo įvairios gatvę-
kariu kompanijos darbininkų 
grupės, išėmus konduktorius 
ir motermanus. Tiems strei
kuojant turi bedarbiauti ir mo 
tormanai su konduktoriais, ži
noma, iš simpatijos. 

Darbininkai su kompanija 
nesutiko už kokią tai užmo
kestį. 

Streikas miestą ištiko stai
ga, nes išvakaro nieko nebuvo 
žinoma. Dešimtys tūkstančių* 
darbūnkų. kaip paprastai, iš-

Ir kabineto nariai revoliuci- Į ėjo iš namų darban ir nerado 
jomerių ranKose. 

iaiškinimo. 

PERORGANIZUOJAMA 
MEKSIKOS ARMIJA. 

Rolin Jaąuemm, belgų ge-
neralis sekretoris talkininkų 
konferencijoje, atsisakė disku-
suoti protesto klausime. Bet 

Santiago. Chile, liepos 15.— 
Iš Tacna laikraštis Nacion 

nės belgai svečiai ir ėmę vi- £» v o ž i n i u . J°£ Bolivijos res-
sokiais vardais niekinti vokie
č ius . 

Pro šąli praeinantieji ame
rikoniški korespondentai iš

yra žinoma, jog Belgijos vy- j gelbėję visus tris vokiečius. 

Meksikos Vargai 
VILLA SKELBIA SĄLYGAS; kad iš šalies politikos ant vi-

Tam tikslvd prezidentas pas 
kyrė tarybą. 

Washington, liepos 15. — 
Čia gauta žinių, jog provizi-
jonalis Meksikos prezidentas 
de la Huerta paskyrė tarybą. 
S<tai tarybai bus pavesta per
organizuoti Meksikos armiją 
sulig Chile respublikos siste
mos. 

Meksikos sostinėje užgintos 
žinios, kad buk gen. Fdblo 
Gonzales įveltas naujan revo-
liucijinin veikiman šiaurinėj 
Meksikoj. 

Gonzales visas laikas ramiai 
gyvena savo namuose mieste 
Monterey, Nuevo Leon. 

ORAS, 
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DŽIAI. 

Huerta tuojaus turi duoti at
sakymą. 

prasišalintų ger 

LIEPOS 15. 1920. 
Chicago ir priemiesčiai. — Gra

užus oras šiandie ir rytoj; maža at
maina temperatūroje. 

Temperatūra vakar augieiausia 
Į 72 1., žemiausia — 61 1. 

San Antonio, Tex., liepos 14. 
— Čia gauta kopijų žinomo 
meksikonų plėšikų vado Vi
lios manifesto. Tas manifes
tas — tai Vitlos reikalavimai 
ir grumojinmi provizijonalei 
Meksikos valdžiai. Tai sav6*̂  
rųšies ultimatumas provizijo-
naliam prezidentui de la Ilu-
ertai, kurs yra nusprendęs pa
tvarkyti Vilią, 

Vilios manifestas — indo 
mus dokumentas. Bet Villo* 
reikalavimai labjaus indomes-
ni. 

Jis reikalauja, kad Meksi
koje prezidentu butų renka 
mas civilis žmogus, kad 1917 
metais pravesta Meksikai nau
ja konstitucija butų panai- , 
kinta ir sugrąžinta konstituci- ^ f ^ f T " * j Vf^ 
ja iš 1S57 nietų. 

I regon, dešinėji revoliucijos ir 
dabartinės valdžios ranka. 

Pagaliaus reikalauja, kad 
Chihuahua valstiją valdyi i 
butų pavesta išimtinai jam. 
Viliai. 

[ tuos visus reikalavimus 
jis būtinai nori' gauti atsaky
mą liepos 15 d. Nes jei ne
gausiąs atsakymo, tuojaus 
pradėsiąs veikimą prieš provi-
zijonalę valdžią. Ir veiksiąs, 
jei nebus išpildyti jo reikala
vimai. 

Manifesto kopijos gauta iš 
Vilios stovyklos, Meksikoje. 

Konstitucijos klausimas.. 

Vilios manifesto sakoma: 
"Taip .tad gyventojai g*li 

žinoti, kad ne mano tikslas 
suvilioti minias ir jie turi ži
noti, jog atskilusieji šiauria; 
kovoja už laisvo, bet ne dei 

publikos revoliucionieriai su
areštavo tos respublikos prezi
dentą Guerra ir ministerių ka
bineto narius. 

Prezidentas, sakoma, sergąs, 
tad jis stipriai saugojamas sa
vo namuose. 

pilną laisvę, teise? ir nepalie-
čiamybę ir išrinkti civilį pre
zidentą. 

gatvekarių. Sakoma, streikuo
ja apie 3.000 darbininkų. Bet 
tie 3 tūkstančiai paliečia šim
tus tūkstančių žmonių. Pada
roma milijonai dolierių nuos
tolių. 

Streikas nepaliečia viršuti
nių geležinkelių. 

MAŽĖJA AUKSO PRO
DUKCIJA. 

Šįmet produkcija bus mažes
nė, kaip perniai. \ 

• \ -
Washin£t'>n, lio?K>s 15. — 

" 3 (ivarantuoti visatiną pi-'Aukso produkcija visam pa-
balsavimą rinkimuose, i ^ j j - j pemJai pasirodė maže

snė, kaip 1918 metais. Iš to 

4 I 
j 

"4 . Pripažinti Francisoo Vi
lią, kaipo šinrinės "Meksikos 
viršininką, 

" 5 . Paskirti du valstybė* 
sekretorių, iš kurių vienas tu-

'ri but išimtinai šiauriams. 
"6 . Gen. Calles turi pasi

šalinti' iš šalies politikos ir 

-»(\<r filTTMk. 
» ~ o -t 

oisi-ioi suprantama 
tinė. produkcija taippat turės 
but mažesnė už pernykšclgi 

Perniai visam pasaulyj iš-
produkuota ligi $350,000,000 
vertės aukso. 

Gi 1918 metais . produkcija 
-•:•'.-'- skaros siekė $381,000,000, iš kurių 

158,285.196 priguli Suv. Vals
tijoms. 

Žiūrint i atliktą per praei
tus šešis mėnesius aukso p r> 

ir laivyno ministerio vietos. 

Prieš Obregoną. 
Obregon "7. Gen. Aivaro 

ant visuomet turi pasitrauk
ti 

dnkciją Suv. Valstijos.*. 

Toliaus reikalauja prašalin
ti iš užimamos vietos dabar
tinį karės ministerj gen. Ca
lles. 

Eina ir prieš Obregoną. 

i Calles pakvietimą konferuoti 
su Torres, kurs reprezentavo 
de la Huerta. 

" 1 . Konstitucija iš 1857 me
tu turi but sugrąžinta, gi 1917 
metų konstitucija panaikinta. 

'*/. Visems d i l iams gy 

^ali-
is nacijonalės politikos i r | a m ' ^manvti, knd šimot Pro-

jokiais ryšiais jis neturi b ū t i d u k v i j a ^ s u j r 8 Ž e t i fiį 
suristas su vyriausybe arba U*A '(Y)OQO 
armija. — 

• -m 

" 8 . Pabaigoje aš, Francisco 
Villa, pareiškiu, kad jei šitie 
mano reikalavimai nebus iš
pildyti, pašauksiu visus myli
muosius Meksikos gyventojus 
kovon prieš prispaudėjus už 

PINIGU KURSAS, 

Be kitko jis dar reikalauja, i ventojams duoti ir užtikrinti 

Svetimų viešpatijų pinigų ver
tė mainant nemažiau $25.000 he-

iPos 14 d. buvo tokia suiijj Mer-
iaisvę. dei kurio* kovoju nuo; e h a n t 9 Loan & Trust Co.: 
1910 metų. An.tisticija, gar- , ... ,. • A.,«^ 
i v ,v v,.. . , , . . . Aughjor sterlingų svarui $3.9o 
bes zodziu užtikrinta, baigiasi L . . ^ , • „ <,M 

, (Lietuvos 100 eutaca ^-« 
hepos l.) d. i r su ta diena te- j Vokietijos 100 markių 2.61 
gu Dievas susimyli jums, jei !

 JjGn^ 10o markių .75 
neišpildysite šito mano uiti-! Prancūzijos už 1 dolierį 12 f r. 00 
matunio.'' Šveicarijos ui 1 dolierį 5 f r. 55 

Pasirašo Franeisco Villa. Į Italijos už 1 dol. 16 1. 90 

/ 
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DRAUGAS Ketvirtadienis, liepos 15 1$20 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DEENRASTte 

"DRAUGAS" 
Eina kasditoa išskyrus nedėldleaia& 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR l zSIELVYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metu 4.00 

SUV. VALST. 
Metams . . . v $0.00 
Pusei Metę S.OO 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyt! adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

1 'Draugas'' Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, BL 

Tel. McKinley 6114 

-

Darbininke Bankas. 

yra C. H. Gustafson. Koope
racijos dvasią paremia ir ka-
taūkų vyskupai. Jie sako, kad 
Amerikoje yra stačiai stebėti
nai didelis skirtumas tarp to, 
ką daigtas atsieina padaran
čiam jį ir tarp to, ką užmoka 
to daigto paskutinis pirkėjas. 
"Tas yra mus pramoninės 
sistemos skandalas," sako vy
skupai. Jie ir prideda, kad tą 
nelaimę galėtų sumažinti, gal 
ir panaikinti, kooperacijos su 
savo sankrovomis ir kitomis 
įstaigomis. 

Iš kooperacijų yra nauda 
ir dvasiai, nes prašalina as
meninį egoizmą, o pratina 
žmones, prie bendro darbo, iš
tikimybės ir kitų artymo mei
lę stiprinančių veiksmų.-

ŠVENTOJI ŽEME. 

Prekyba. 

Palestina. 
Pietinis Europos kraštas y-

ra prie didelės juros. J i va
dinasi Tarpžemė Jura, nes ją 
laiko apgulusios trys pasau
lio dalys: Europa šiauriuose, 
Azija rytuose, Afrika pietuo
se. Vakaruose Afrika su Eu
ropa nesuseina tiktai siauru
čiu Gibraaltaro pertaru. 

Ant rytinio Tarpžemės Ju
ros kranto yra šalis 15 lietu
viškų mylių pločio, skaitant 
iš žemių į pietus. Ta žemė va
dinasi Palestina. Jos sostinis 
miestas yra Jeruzalem. 

Pirm 3900 metų toje, tuo
met pustuštėje žemėje, gyveno 
Abraomas ir jo sunūs Izaokas 

2ydų* Organizacija. 

Devynioliktame šimtmetine 
visame pasaulije pakilo tauty
bės mintis ir meilė. Vengrai, 
kurie buvo bei&sižadą savo kal
bos, sudarė gražia raštiją ir 
pasiekė politiibcs laisvės. Pa-
tkui vengrus ėjo čekai ir ki-
*os slavų tautos. Tautybės vil
nis pagriebė ir žvdus. Jų tau
tybė susyk b'i^i stipresnė už 
tautybes kitų atrijančių, ne
turinčių n.'įrildausomybės 
tautų, nes žydai turėjo seną, 
labai gerą, fuxk>i>ybių išmė
gintą organizacija. Ta orga
nizacija buvo tikejiminė. Bet 
tikslas įgyti žydims turto ir 
politiškos galybVs buvo neati 

ir sūnaus sunūs Jokūbas. Tas j dalinamas nuo ja tikėjiminės 
prieš mirsiant išsikraustė i«?organizacijos. Taigi žydai ir 
Palestinos į Egiptą. Per 400 netikintieji i Di«.-i nei i du-Tuo vardu Bostone išeina 

laikraštis. Ant jo parašyta. 
"Organas Lietuvių Prekybos j P a v l r t 0 mihi°™e *»»«* Ho-

metų Jokūbo giminė Egipte 

Geležinkeliu darbininkai 
protingai rūpinasi savo reika
lais. Garvežių Mašinistų Bro
lija (The Brotherhood of Lo-
comotive Enginers) sumanė 
padaryti savo banką koopera
cijos būdu. Brolijos vadas 
\Varren S. Stone jau gavo čar-
terį tam bankui. Bankas bus 
Cleveland'e Oluo ir turės mi
lijoną dolierių kapitalo pra
džiai. 

Šito banko sumanymas kilo 
Chicagoje vasario mėnesije 
šių metų. Tada Chicagoje bu
vo Amerikos U kės Darbinin
kų Kooperacijos Kongresai 
Organizacijos, kurios buv0 at
siuntusios savo delegatų į tą 
kongresą, turi apie 4 milijonus 
narių. Tas rimtasis susivažia
vimas labai sustiprino silpną 
Amerikoje Kooperacijos dva
sią. 

Minėtame Kongrese tapo iš
rinktas tam tikras komitetas, 
kad rūpintųsi teikti žinių no
rintiems įkurti kooperacijos 
bankus. W. S. Stone tapo pir
mininku tame komitete. Stone 
yra geležinkelietis ir jis pasi
rūpino, kad geležinkeliečiai 
pirmiausia įsikurtų banką, ku
riame patys butų savininkai 
ir kurio pelną patys pasidalin
tų. Komitete yra narių ir ki
tokių darbo rusių: ūkininkų, 
rubsiuvių ir kitų. Galima ti
kėtis, kad pradžioje geležin
keliečių bankas patarnaus vi
siems darbininkams, bet ilgai
niui ir kitos darbininkų ša
kos turės įsikurti sav0 koope-
racijinius bankus. 

Tokiu būdu gal susilauksi
me, kad prieš asmeninį pini-

Bendrovės, Lithuanian Sales 
Corporation. 414 Broadv.ay 
Boston 27 Massachusetts." 

Mes jau daug sykių atkar
tojome tą mintį, kad Lietuva 
iš prekybos turės kasti sau 
aukso. Tai-gi j r džiaugėmės, 
kad Amerikos lietuviai ėmė 
verstis prekyba, ėmė rengti 
prekybos bendroves. 

Bet lietuviai pirmiau negu 
prekybą ėmė branginti laik
raščius. To laikraščių brangi
nimo dar mes negalime atsi
žadėti. Todėl viena lietuvių 
pramonės bendrovė Brooklyne 
ėmė leisti savo tam tikrą lai
kraštį. Kaip tik susidarė Lie
tuvos armija, taip gi ėmė rū
pintis leisti laikraščius ir da

igi ne vieną 
Mes nebuvome Lietuvių 

Prekybos Bendrovės šėrininkų 
susirinkime, bet buvome dau-
gelije lietuviškų susirinkimų 
ir žinome, kad dalyvaujantieji 
juose asmenys mėgsta kritikuo 
ti savo organizaciją netiek del 
reikalo, kiek del savęs pasiro-

zes, arba Maižiešiaus vedama, 
ji sugrįžo į Abraomo šalį. Ją 
rado tirštai apgyventą, bet 
užkariavo. Jokūbo giminė yra 
žydų tauta. Ji gyveno Palesti
noje apie šešiolika šimtų me
tų, nuo Mozės mirties, nuo 
Jozuės laikų iki 100 metų po 
Kristaus. 

Rymo kariuomenė atėmė žy
dų tautos neprigulmybę apie 

IŠ LIETUVOS, 
Keistos pretensijos. 

J Ameriką, kad ii- neretrule-
riškai, bet atsilanko laikraščiai 
iš Lietuvos. Paėmus paskaityti 
kokį nors laikra.-iį socijalistu, 
ai laisvamanių, tai nuolatos 
iandi aimanavimus, kad jų 
permažai esą išrinktų į Lietu
vos Seimą. Visa kaltė-lai cs? 
kunigų ir laikinosios valdžios. 
Kunigai visur agitavę už 
kiikš.-demokratus, o valdžia, 
girdi, nedavusi iiuosybės " pa
žangiesiems " ar ''pirmei
viams." 

Skaitant tokius dalykus, no-
roms-nenoroms žmogus turi 
užsimąstyti kas Čia ištikrųjų 
kaltas, arba kaip čia žiūrėti j 
tą visą dalyką. 

Pirmiausia reikia pastebėti 

nitkiiit.', keikt;, kam jie agita 
vę už kr. demokratus. 

I 

Kas del niekinimų ir keiki-; 

mų iš kunigų pusės, tai laba). 
abejotini faktai.' '-Pirmei
viai,*' kaitindami kunigus, j 
visuomet iš adatos vežimą: 
malkų priskaldo. Panašiai ir 
čia turėjo būti. į 

Ar gali būti kunigai, kalti-\ 
narni už tai. kad aiškino žmo-1 
nėms, idant jie duotų balsus 
už kr. demokratus atstovus? 
Jokiu būdu ne! 

Kunigai, Bažnyčios atstovai, 
tikėjimą skelbėjai; negali pasi
likti abejingi kas link to, kas 
tikintiesiems yra rengiama, 
kas tarp jų žadama daryti.* 

•'Pirmeiviškieji" . skelbia 
kad Bažnyčia turi būti atida-

fimtk Gera Amata. Ui-
dirbk $55 Ha $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur r«4-
kaūnjatnl. Ge
riausia* amatą*, 
mes išmokiname 
i keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nantiee. Vietos atdaros. Syecija.Ha 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdins, visus. 

MASTER SCIIOOL 
190 K. State Str. 

K s m p s s Lake str. ant 4tjj Inbo. 

. k į ^ k ^ t o s yra tų pirmsi- U n t a i m 0 v i e š t i j k a d i š 
«a laikėsi tmj-M,., orgamza- viskųjų zmomų pretensijos, Į m o k y k l ^ g a S a l i n t a g 
ajos, kad j ! jisrit palengvintų, arba net, tiesiog, n a h a h a k u - Į ^ d t i k ė j i f f i 0 m o f a ^ 
prieiti prie tur;o ir galybes, Imas. šguldyma 

kad kunigai 
mokslo, 

turi nesikišti į 
politiką ir t. t. Ar gali dva 
siškija remti tokius žmones, 

Visi pastebėjo neapsakomą Visiems yra žinomas daly-
žydų ištikimybę jų organinei- k a s k a d Į J e t u v a vra beveik 
( " • ^ T a f T - " e ! r SO-nai katalikiška šalis. Tat ir j ^ katalikiškai Lietuvos 
-H, ,s r» : Juua kaip /ydas atstovų g ^ t u r i b u t i ^ L ^ i a ^ Q 

Ž y d ų S U t a r t l S , j ų l c r i n n c i o k « * o ' ; k ' l R ^ H » <?fpr*>- W • ~ • T ' * • » J 
o w it^v^^ų. Mu^a steDe- syian ir visai Lietuvai žada 

DU J. SHINGLMAN 
Gydytoja* ir Chirurgą* 
Ofisą* 4030 W. 15 8 t 

«•• 

B e s . U S 0 W. 4 t A v e s a s 
Telefoną* Cicero t * SI 

Ofiso Cicero 4» 

S. D. LACHAW1CZ 
LIETUVYS GRABORIIS 

Patarnauju, laidotuves* ko piftauata 
Reikale me'dim atscSaoktl, o mano 
darbu husite uigonAdinti 
2S14 W. 23 PI. Chteago, HL 

TeL O n a i S1M. 

žodj iš to 
už žydą.' 
susižinojimas viguose pasau
lio kraštuose padarė daug nau 
dos. Žydas Botschild'as tapo 
turtingiausiu pasaulije žmo
gum apie 1815 metus ir pra-

60 metų prieš Kristui užgim vedė žydams takus j pirma-
siant. Apie 40 metų po Kris
taus mirties žydai sukilo prieš 
Rymo galybę ir tapo skaudžiai 
įveikti. Kuomet jie sukilo pa 
rkutinį kartą apie 130 metus 
po Kristaus, tuomet jie tapo 
išvaikyti iš tėvynės, pakriko 
visame pasaulije, o jų vietą 
užėmė kiti. 361 metais po Kri
staus žydai gavo laisvę grjžti 
j tėvynę^ bet jie likosi pakri
kę tarp visų Europos tautų. 

Neapykanta. 
Varu išvarvti iŠ savo tėvv-

nės gyvendami tarp svetimų 
žydai nekentė jų, kaip savo 
skriaudėjų. Dar labiau nekon 

cijinis darbininkų kapitalas. 
Jei šitasai mokės apsjginti 
nuo siauros asmeninės politi-
kos.tai jis daug geriau negu 
kruvina revoliucija suvaldys 
šunpelnių nedorybes. 

Kol kas Amerikoje koopera-
tyviams bankams yra sunku 
įsisteigti, nes daugelio valsty
bių įstatai daro kliūčių.- Ir 
pirmutinis geležinkeliečių ban
kas įsikuria, kaipo National 
Bank, bet jis taip suorgani
zuotas, kad kooperacijai tar
nautų ir ją platintų, Jei-gu tik 
darbininkai visur nuoširdžiai 
sutardami parems kooperaci
ją, tai nei valstijų teisdavy-
bės negalės jos sutrnkdinti, o 
turės atšaukti savo teises, ne
palankias kooperacijai. 

Kooperacijos dvasia auga 
Amerikoje, del to, kad ją re
mia Amerikoj Darbo Federa
cija, ypač geležinkeliečių bro
lybės ir ūkininkų darbininkai. 
Xebraskos valstijos ūkininkai 
yra susiprganizavę. Jų vadas 

jei Lietuvių Prekybos Ben
drovės susirinkime nebūtų 
atsiradę šėrininko, kuris šne
kėjo maždaug šitaip: "Ana 
brooklyniškė tai puiki bendro
vė. Ji ir laikraštį leidžia, o 
mųs valdyba snaudaliai. Duo
du įnešimą leisti Bendrovės 
laikraštį." "Paremiu", "pa-
remiu", atsiliepė iš įvairių 
suolų. Įnešimas padarytas, 
paremtas ir priimtas. Bet ar 
Bendrovė turės iš to laikraščio 
tiek naudos, kiek lėšų, tai ma
žai kam rūpėjo. -

"Darbininkas" Prekybos 
Bendrovei yra tikrai reikalin
gas. Jei ji jam butų atidavu
si tuos pinigus, kuriuos išmu-

stos koopera-! ka už savo organo leidimą, tai 

dymb. Butų buvęs stebuklas, j l ė žydai tų saviškių, kurie Ša
po krikščionimis. Iš pradžių 
žydai išvaikė iš savo tėvynės 
tautiečius įtikėjusius į Kris
tų. Paskui stabmeldžiai išvai
ky iš tėvynės ir neįtikėjusius 
į Kristų žydus. Kuomet stab
meldžiai tapo krikščionim-s, 
tuomet žydai jų nekentė dvi-
liidcai. Stabmeldžių kaltę ui 
žydų išvaikymą iš tėvynės, 
žydai perkėlė ant krikščionių 
ir dar jų nekentė ta pačia.ap-
mauda, kurią turėjo prieš Kris 
tų. Krikščionių dauguma ne
mokėjo dovanoti žydams Kris
taus nekentimo ir pravardžia
vimo stabmeldžiais. 

Krikščionių buvo daug. Žy
dų buvo maža. Abeji nekentė 
vieni kitų. Krikščionių įstatai 
draudė naikinti žydus. Žydai 
neturėjo jiegų išnaikinti krik
ščionis. Bet apmaudą tebebu
vo. Vietomis pasitaikydavo, 
kad krikščionių tautos nebe-
tverdamos apmaudą, nelaužy-
damos įstato draudžiančio nai
kinti žydus, išvarydavo juos iš 
savo žemės. Tuomet popežtai 
pavelijo ištremtiems iš Ispani
jos žydams apsigyventi Ryn*. 
Lenkija taip-gi priėmė jų dau
gybę. Tie žydų priglaudėjai, 
parodė žmoniškumo, bet ne 
pagarbos, nei ypatingos mei
lės. Meilės neturėjo nei žydai. 

Jų širdis kentėjo, o jų pro 
tai rengė kaskart tobulesne sa
vo organizaciją. Visa Europa 
šalę savo vietinių kalbų turė
jo lotynų kalbfį. Žydai turėjo 
sunkią ir painią ebrejų kalba, 
kurios retas tenorėjo mokintis, 
dar retesnis piamokdavo Ta 
ypatingoji kalba palengvino 
žydams sudaryti krikščionių 
nežinomą nesus?.Kvną organi
zaciją. 

butų ir Lietuvai naudingą dar
bą padariusi ir pati butų dau
giau turėjusi naudos. 

• 

Tyčia peržiūrėjome "Preky
bos "straipsnius, klausdami,k«s 
nebūtų galėję tilpti "Darbi
ninke,'' ir radome, kad viskas 
galėjo tilpti. Bendrovė savn 
"Prekybą" siuntinėja šėri-
ninkams, bet galėtų išsiunti
nėti ir tuos "Darbininko" 
numarius, kuriuose talpina sa
vo pranešimus. Gal "Preky
boje" Bendrovės pagarsini
mai atseina pigiau negu "Dar
bininke," bet užtat "Darbi
ninke" jie yra naudinges
ni. 

Pripažįstame "Prekybai" 
visas gerai redaguojamo laik
raštuko ypatybes, bet naudos 
iš jos matome tik tiek, kad 
parodo, jog "Darbininkas" 
nėra Bendrovės organas. Kas 
žin ar tam tikslui verta yra 
išmesti pora. šimtų dolierių ir 
sugaišinti dar laiko bereda
guojant? 

šias pasaulio finansuose vie 
tas. 

Sutariant žydams piniguo
čiams su žydais laikraštinin
kais Benjaminas Disraeli ta
po Anglijos parlamento nariu 
ir ministrų pirmininku. Jgiję 
politiškos galybės žydai palai
kė ir žydus finansistus ir lai
kraštininkus ir visus kitus. Tu
rėdamas savo rankose visą 
Anglijos galybę B. Disraeli, 
jau tapęs Lordu Beaconfield'u 
nulėmė viso pasaulio likimą 
viešpatijų kongrese Berlyne 
1878 metais. Po to kongreso 
Europoje ir Amerikoje gyve
nimas ėjo taip, kad žydų pi' 
niguočiai ir spauda keleriopai 
daugiau įsigalėjo. Per pini
gus ir laikraščius ž^dai nu
lėmė nevieną stambų pasau
lio politikos nuotikį. 

(•Daugiau Bus.) 

tis, kokiu būdu tiek daug pa 
metusių tikėjimą pakliuvo Sei
man. Taip pasidarė arba per 
jų apgavystę, arba per kata
likų nesusipratimą, arba per 
abu sykiu. Kitaip to išaiškinti 
negalima. 

Kiek prityrimas rodo, tai 
*' pirmeiviams'' visokios pa
kraipos veidmainingumas ir 
apgavystės politikoje, tai 
kasdieninė duona. Jie nežiūri 

duoti bedievių puvėsių vietoje 
sveiko krikščioniško mokslo ir 
doros civilizacijos? Žinoma, 
kad ne. Ir kalti Lietuvos ka
talikai piliečiai, kurie del ko
kių tuščių išrokavimų, ar sa
vo kokio atkaklumo, už-tokius 
balsavo. 

Teisingai elgėsi kunigai, ra
gindami balsuoti už kr. dem. 
atstovus, kurie yra tos nuomo-

i nės, kad Bažnveia turi turėti 
!? ^ . 3 i e , a t S 1 ^ y r ? . t 0 ! i ™°lliuosybę tvarkytis ir (valdytis 

pagal savo įstatus. liaudės^ies liaudis tikinti^ jie 
ne; liaudis myli savo tėrynę 
tikra nuoširdžia meile, o jie 
tiekjdek jų interesams gelbėti, 
kiek jiems tėvynė gali duoti 
gerbūvio. Gal but jie nevisi 
grynai toki, bet nedaug kito
kių. Praeitis apie juos liudija 

Ar netikintis, apostatą, gali 

Kiek valdžia varžė "pirmei
vius" sunku spręsti nema
čius. Bet, gali buti, kad juos 
turėjo šiek tiek varžyti, nes 
jie "gvolttf" butų išsirinkę sa
ve į Seimą, jie butų verste pri
vertę žmones save rinkti. Tai 

pilnai į teisingai atstovauti!" t a k t i k a - Girdi> "J*0 8 va l" 
tikinčią liaudį? Ar gali apru- i ( l ž ia v a r ž ė " ' v i e n o k i r " v a r ž ° -

ŠVEICARIJOS SUTARTIS 
SU ŠV. TĖVU. 

Šveicarijos valdžia sutarė 
su popežium. kad Šv. Tėvo at
stovas gyventų Berne, Šveica
rijos sostinėje. Kitados pope-
žiai turėdavo savo atsto^ 
Šveicarijoje mieste Luzeme, 
bet 1579 m. užėjus protestan
tams atstovas tapo išvaryta;. 
Ilgainiu popežiai vėl buvo su
sigeri nę snit3vt*4canj», bet IS74 
m. Berno Didžioji Taryba Ka
talikų Bažnyčios nuosavybę 
pripažino atskalūnams "sen-
katalikiams" panašiems j A-
merikos nezaliežninkus. Nuo 
to laiko nebuvo popežiaus at
stovo Berne iki 1915 m. Ka
rės pradžioje Šv. Tėvo įgalio
tinis apsigyveno Berne, bet 
t0 įgaliotinio uždavinvs bu
vo palaikyti santikius su Vo
kietija ir Austrija, kuriedvi 
negalėjo turėt? savo atstovų 
Ryme, Italijai kariaujant su 
jiedviem. Dabar popežiaus 
nuncijus liks Berne, bet ne 
svetimiems reikalams, o san-
tikiams tarp Šveicarijos ir po
pežiaus palaikyti. Šitos neka
talikiškos šalys turi savo pa
siuntinių pas popežių: Angli
ja. Olandija. Prūsija, Serbija. 
Finlandija, Latvija ir Ukrai
na. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

pinti teisingai jos dvasios rei
kalus? Abejotina 

Prie liaudies dvasios reika
lų priguli tikyba ir bažnyčia. 
Netikintieji iš tos jos dvasios 
ypatybės tyčiojasi. Jie vadina 
užtai liaudį kvaila, apgauta 
Jie, nors neaiškiai, nors slė
pdamiesi, bet visgi pasirodė 
norį liaudį nuo tų "prietarų 
(suprask jos tikėjimo) pa-

liuosuoti." Kaip tat gali rink
ti savo atstovais tokius žmo
nes? 

Jei išrinko, tai tik apgauti. 
Faktai liudija, kad apgavys 
čių buvo. Nekuriose vietose ap 
gautieji reikalavo net antrų 
rinkimų, bet jau buvo pervėlu. 

Pakliuvo "'pirmeiviškųjų'"'" 
perdaug į Seimą dėlei nekuriu 
katalikų nesusipratimo. Neku
riu dvasią perėmė perdidelis 
godumas. Patikėjo socijalistu 
pažadams, kad jie visus tuo-
jaus aprūpins turtais, leng
vai gaunamais, ir balsavo už 
juos. 

Daug valstiečių, neva kovo
dami prieš bolševikus, .kad 
jiems žemės nuosavybė nebū
tų atimta balsavo už valstie
čius ir padarė klaidą, parėmė 
prieškrikščioniškus gaivalus. 

Sulyginamai su rinkėjais ir 
jų pažiūromis, tai "pirmeiviš
kųjų" perdaug Seiman pakliu 
vo. Bet jie tuo nesitenkina. 
Jiems permaža. Jie nežiūri to, 
kad nuo liaudies atskilę savo 
dvasia, savo nuomonėmis, kad 
pilni rusiškumo. Ir ką jie žiū
rės to, kuomet daugeliui jų 
netiek Lietuva ir jos visi gy
ventojai rupi, kiek jie patys ir 
jų svajonių įvykinimas. 

Kaltina jie už savo nepasi
sekimą kunigus. Kam tie* juos 

mi" jie pataikė ardyti kr.-
demok. susirinkimus, naikinti 
ir darkyti jų surašus, nudras
kyti, arba apgaulingai sumai-
njii jų apgarsinimus ir t. t 
Kas-gi butų buvę, jei jie ne
būtų buvę "varžomi." 

"Pirmeiviškųjų" nahališku-
mas ir jų pretensijos stebėti
ni. Jie vienodi ir draugijose 
ir viešpatijose. Visi akli, nie
kam neverti, tik jie vieni vis
ką geriausia galį sutvarkyti ir 
nuveikti. 

Katalikams reikėtų į tas jų 
vpatybes atsižiūrėti. 

V. K. 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOl/IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j P^ople T e s i s * 

1616 W. 47 Str. ' Tel. Bool. 160 
Valandos: 1 iki 3 po piety. 
6 Iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res . 2 t l 4 W. 4Srd Street. 
N u o ryto iki piet 
TeL McKinley 363 
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Teteftaas Boutarard M M 

DR. C. MSP8T1S 
DENTISTAS 

S3S1 S. Htfsted Str. 
CMcage, BL 

VALANDOS: %—12 A U. 
1—5; 7—8 P . M. 

S-

*> N , Dro**r 764* 

Dr. C. Z. Vėzdu 
UERtig Mamutas 

Valandos: suo » ryto iki t vak. 
Seredoaiis nuo t l yg 9 vakare 

ASBLAKD Ajrssrm 
4711 so. 

• m 4 * - * M Gatve* 

KATALIKYSTĖ ČEKUOSE. 

Čecho-Sk)vakijos sostinėje 
Pragoję nesenai buvo šv. My
kolo kongregacijos suvažiavi
mas. ] jį pribuvo Pragos ar
kivyskupas Kordae, Šv. Tėvo 
pasiuntinys Msgr. Micara, še
ši tos viešpatijos vyskupai ir 
tūkstančiai žmonių. 

DR. S . NUKELK 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS IR CHLRCRGA8 
OTimm tr Omafem vtatot 
as&t 80 . H a t t e d 8 6 c 

Ant Viršaus Untrersal State 
Valandos nuo 16 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 Iki 9 

Nedėliomia nuo 10 iki 2, 
M ' 

ATTOBHEY AT LAW 
USJItJVM ADVOKATAS 

« 4 * 8. TfOOD STRKR 

HeKialejr 43M 

1 

— * 

Dr. L E MAKARAS 
Gydytojai tr 

6* MMajaa **% 
*«t Ir M w na> 

CMcagoJ: 4816 So. W o o i Mr. 
»fc « •**««• vaaak* m M l k l 7rW 

' - - - • i • i • . , • — 

DR. S. BIEŽIS: 
LIETI VIS GYDYTOJAS m 

CHIRURGAS 
2201 W«r* 22nd Strw«t 

Tel. Oanal 6 2 2 : 
Ros. S t i 4 W. 12nd Strcot 

McKinley 4?SS 

į Paklydėlio Kelias j 
Keturiuose aktuose scenos » 

veikalėlis. 
Parašė 

Vystanti šakelė 
Kaina 15c. 

Veikalėlis n^perdidolK 
lengvas sulošti, gražaus ir, 
rimto turinio. 

Norėdami 
suokite: 

Rcsid. 1139 bKkpeadence BITO, 
Telefonas Van Barcn 9*4 

DR. A. A, R0TH, 
Rasas erdytojat Ir 

i 

"DRAUGAS' PUBL 
į 1800 W. 46th Str. 
• Chicago. m. j 

gauti Adre- j 
I 
I 
i 
» 

Speerjatetae 
V a t t a tt r le« okrot^fta Vgą 

Ofisas: SS54 So. Halsted St , 
Telefoną* Droter MS> 

VA1AKT)A8: 10—11 ryta 1 S p o 
p<etq 7—* rak. VodeUoima l o — u c 

CO 
PASFORT^' BLAHKA8 

rTIiDOHK 

DYKAL 

t ; 
• S 

BaJUc CooanMattoa Barcaa, teo. 
SS So. Dearnora St. ****>$&, 

Rooat N « 

I 

% 
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MŪSŲ DARBUOTE. 
Kew Yorko apielinkių Fede

racijos Tarybos narių ir 
darbuotojų aštunta 

konferencija/ 

] darbuotojų konferencijci, 
laikytį <?. g. Drabišių huto 
222 South 9th str., Brooklyn. 
JT. Y., "birželio 28 d.. I m., 
atsilankė: !St. Daunoras, J.Ba
nys, J. Žerulis, kun. N. Pet
kus, T. šeimis? J. Tumaso-
ii i s. Ant. Drabišius, Pov. 
Molis, kun. J. Petraitis, L. Ši
mutis, J ui. Krasnys, P. Ky 
rius, P. Spranaitis, J . Matu
laitis, M. Milukas ir Jonas 
Karosas. 

Konferencijos svečiu buvo 
gerb. kun. prof. J, Meškaus-i 
kas, *ik ką atvykęs iš Lietuvos 

lietuvių katalikų visuomenės 
reikalus. 

Šiai konferencijai pirminin
ku išrinktas L. Šimutis, raš
tininku J. Karosas, Sudaryta 
konferencijai dienotvarkė ap
leista; pakviesta gerb. kun. 
prof. Meškauskas padaryti 
pranešimus apie Lietuvos po
litikos dabartinį stovį ir Lie
tuvos .katalik11 visuomenes 
darbuotę. 

LIETUVOS STEIGIAMASIS 
SEIMAS. 

Gerb. kun. prof. Meškaus
kas pirmiausia papasakojo 
konferencijai apie Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą, kuriuo la
bai indomavo darbuotojai, o 
kadangi sveeias yra gerai ap
sipažinęs su'Lietuvos valsty
bės kariamuoju darbu, tai 
darbuotojams teko prOgos iš
girsti daug naujų ir labai žin
geidžių dalykų iš Lietuvos po
litinio gyvenimo. Platesnes 
Lietuvos politinio gyvenimo 
opžvalgns iš žinių ir medžia
gos suteiktų gerb. svečioj kon
ferencijos darbuotojai patieks 
Am» rikos lietuvių visuome
nei tam tikrais straipsniais 
s tu lo j e ; čia g įduodamos tik 
trnir.pos ištrauko?. 

Lietuvių gyvenime svarbią 
rolę lošia partijos. Lietuvos 
piliečiai pasidalino j katali
kų (krikš.-deru.), soeijalistų 
(soc.-dera. ir soc-liaud.) ir tau
tininkų (pažanga ir santara) 
partijas. Kairysis sparnas 
(socijalistai) buvo priešingi 
ir Lietuvos Steigiamajam Sei
mui. Soeijaiistai stengėsi su
daryti Lietuvos liaudyje ir 
kareivjjoje "neprielankią sei
mui opiniją ir tuo tikslu varė 
agitacijas, kurioms pasekmin-
giau vystytis padėjo lenkai, 
kurie gerai buvo informuoja
mi apk Lietuvos vidujinį gy 
Yenima Kaitivių ir t?arbii;in 
kų maištai, kilę Lietuvoje bu
vo aiškus lenkų ir soeijalistų 
darbuotės padaras. 

Nors keliami maištai turėjo 
ekonomine išvaizdą, bet suki
lėlių reikalavimai, kad seimas 
nebūtų šaukiamas, rodė, jog 
sukilėliu užpakalyje stovėjo 
žmonėm dirbanti politiniais 
išrokavimais. Sukilę Lietuvos 
kareiviai reikalavo, kad rin
kimuos į seimą kareiviams 
butų duotas balsas. Tas vėliau 
buvo padaryta ir Lietuvos ka
riuomenė rinkimuose į seimą 
turėjo lygias su kitai> pilie
čiais teises. 

Kas pagreitino seimą'. 
Seimo šaukimo vilkima? 

Lietuvos priešai bandė suar
dyti Lietuvos valstybinį gyve
nime. Lietuvos krikščiony? 
demokratai matydami, kad tik 
Lietuvos Steigiamasis Seimas 
tegalės įvykinti Lietuvoje 
tvarką ir, sustiprinti jos pi
liečiu siekimą prie nepriklau
somybės, dėjo visas pastangas, 
kad seimas butų šaukiama? 
kuogreičiausia. Krikščionių 
demokratų nusistatymas seimo 
reikalu pagreitino šeinio šau
kimą. 

Rengimasis prie Seimo. 

Prie Lietuvos Steigiamojo 
Seimo rengėsi visos Lietuvos 
partijos. iį Pažanga" ir "Sa
n t a r a " didelės agitacijos jos 

i nevarė ir nemokėjo jos vary
ti. Inteligentai susipietę į tas 
partijas labai toli stovėjo nuo 
Lietuvos žmonių reikalų, todei 
nėra ko nė stebėtis, kad "pa
žangiečių" ir "santariečių" 
atstovai j seimą nepakliuvo. 

Eengianties į Lietuvos Stei
giamąjį Seimą, tikintieji sto
jo į darbą. Katalikų Veikimo 
Centras, į kurį ineina Lietu
vos katalikų centralinių orga
nizacijų atstovai ir Lietuvos 
Krikščionių Demokratų par
tijos centras prirengė literatū
ros. "Ateitininkai", "pavasa-
rinininkai," darbo federaci
ja, katalikių moterų sąjunga ir 
kitų organizacijų darbuotojai 
pasklydo po visą Lietuvą su 
literatūra ir agitavo gyvu žo
džiu. Jiems pasisekė Lietuvo* 
žmones išjudinti prie dalyvavi 

nio rinkimuose į seimą. So
cialistinės partijos turėjo 
daugiau lėšų agitacijai. Jų li
teratūra buvo pigesnė, kalbė
tojų jiems irgi netruko, bet 
rinkimų daviniai parodė, kad 
Lietuvos piliečių didžiuma ei
na išvien su katalikais. 

Rinkimų laiku Lietuvos 
žmonėms teko išgirsti tiek 
daug ir taip viena kitai prie
šingų nuomonių, kad sunku 
žmonėms buvo susigraibyti. 
Pasitaikydavo dažnai, kad 
ant tos pačios rinkos ir tuo 
pačiu laiku kalbėdavo penki 
kalbėtojai, skirtingų partijų 
darbuotojai. Nekuomet Lietu
voje nebuvo tiek svarstymų 
ir abejonių, kaip rinkimų lai
ke. 

DETROIT, MICH. 

bu-

Socijalistų suktybės. 
Suktybių buvo daug. Kai

rieji (soeijalistai), kurių daug 
buvo valdininkų vietose, kri
kščionių demokratų partijos 
i \«uir> i<t t«t^ u y w o m ? i t r ! « u u \ n w i " 

vo žmonėms ir kitokiais bu
dais kenkė. Kaikurios soeija
listų suktybės pataisyta, ki
los pasiliko. 

Seimo atidarymas. 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 

pirmąją dieną apvaikščiota 
labai iškilmingai. Lietuvos 
bažnyčiose buvo laikomos pa
maldos. Į pamaldas Kauno 
katedroje susirinko k-"kšeio-
nių demokratų partijos atsto
vai, svetimų valstybių atsto
vybių nariai ir vienas soeija
listų atstovas. Kareivių paro
dos, iliuminacijos buvo tikru 
seimo atidarymo iškilmių pa
puošalu. 

Seimas rimtas. 
Seimo pirmos dienos buvo 

labai rimtos. Krikščionims de
mokratams pasisekė nors ir 
sn dideliu vargu susitarti su 
sočia! -liaudininkais seimo pre-

Rupesniu ir lėšomis vietinio 
klebono, kun. J . Jonaičio, kurs 
pasaulinio karo metu su A-
merikos kariuomene buvo 
Prancūzijoj, Šv. Petro L. R. 
K. parapijos choras liepos 5 
d. buvo įrengęs išvažiavimą 
Šy. Juozapo darže. 

\0 vaL ryto visi choristai ir 
choristės susirinko p. Roko 
svetainėn ir iš ten di ' t l iu 
" t roku" patraukė išvažiavi
mo vieton. Privažiavus prie 
šv. Juozapo daržo visiems į 
akis metėsi daržo platforma, 
padabinta Amerikos ir Lietu
vos vėliavonus, aplink kurią 
buvo daugybė įvairių gėlių. 
Ten nusiimta paveikslas. 

Prieš pietus atgiedota Ame
rikos ir Lietuvos himnai; su
sėdus už talo pirmiausia kle
bonas atkalbėjo maldą ir pra
sidėjo užkandžiavimas. Per 
užkandžius buvo programa, 
kurią vedė p. Šlapelis. 

Visųpirma kalbėjo klebonas, 
kun. J . Jonaitis apie tai, kaip 
Suvienytos Amerikos Valsti
jos pasiliuosavo ir po Anglijos 
spaudimo. Paskui kalbėjo a-
pie karės baisenybės, kurias 
jis pats savomis akimis matė 
būdamas Prancūzijoj. Galiau 
ragino jaunimą būti dorais, 
mylėti Dievą ir Tėvynę. 

Po jo kalbėjo moksleivis J. 
K. Medinis apie katalikišką 
spaudą. Ragino jaunimą skai
tyti geras knygas ir dorus 
katalikiškus laikraščius, c ša 
linties nuo bedieviški}. V,si 
pasižadėjo platinti ir remti 
katalikišką spaudą ir sulaukus 
vėsesnio oro surengti spaudos 
platinimo savaitę. 

P-as S. Atkočiūnas išreiškė 
visiems širdingą padėką. Per 
pietus mandagiai patarnavo 
p-nia M, Guravičiehė ir plės 
A. Rokiutė su Z. Katraus-
kiute. 

Po pietų žaista lietuviški 
žaidimai. Visi svetimtaučiai 
labai grožėjosi lietuiiškais 
žaidimais, ypatingai negalėjo 
atsigerėti svetimtautis kun. F 
Da>va iš Texas valstijos. 

8 vai. vakare ai giedojus A 
merikos ir Lietuvos himnus, 
padainavus daugiau lietuviškų 
dainų,visi patraukė namų link. 

Dideliai esame dėkingi kle
bonui kun. Jonaičiui už prie 
lankoma jaunimui ir už tai, 
kad sykiu darbuojas Bažny
čiai ir Tėvynei-Lietuvai. 

Lietuvos Sunūs. 

BOCKFOBD. ILL. 

vo dideliu Lietuvai pavoju. 
Lenkai. Lietuvos kraštutinis 
elerirenias ir kiti mu>u tėvv-izidiumo klausime 
nv< priešai, pasinaudodami pa - d; i i šventu bereikalingo t riukš-
toRiu momentu, demoralizavo j mo. Socialistų demokratų per-
Lietnvos /,mom-s, Bolšcvistin'"' iknlbčti socialistai liaudininkai 
literatūra dideliais pundais'pirmąsias sutartis sulaužė. l*ot 
buvo skleidžiama Lietuvos ka-iiš to nekilo jokio nesusiprati-

Atvažiavus į Koekfordą ti
krai galima gerėties netik 
miesto gražumu, bet lietuvių 
katalikų darbštumu ir jų dr-
gijų, organizacijų veikimu. 

Neilgai teko man Rockfor-
de būti, bet daug ką pastebė
jau gražaus ir naudingo. 

Nedėlioję, liepos 4, nuėjau 
Lietuvių katalikų Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčion. Nedidelė, 
bet graži. Joje tiek buvo pri
sirinkę žmonių, kad nei sėdy
nių visiems nebeišteko. 

Pirmiausia išėjo vietinis 
klebonas, kun, V. Slavynas, ir 
užsakė visą eilę dr-jų susirin
kimų iš ko galima bnvo spręs
ti, jog Rockfordo lietuvių ka
talikų dr-jos bei organizacijų 
kuopos gerai gyvuoja. 

Tuojau po to bažnytinis 
ir tokiu bu-i choras (turbūt Vyčių) užgie

dojo "Pulkim ant kelių". 
Nors choras mažas, bet, matyt. 
gerai išlavintas, nes ir per mi
šią^ laksi gražiai giedojo. 
Chorą v d a vargonininku... p. 

Po pietų, apie 3 valandą, 
nuėjau svetainėn pasiklausyti 
gerb. kun. Pr. Bučio prakal
bų. Čia radau nedidelį būrelį 
žmonių, apie 30. Vėliau, pra
kalbai prasidėjus, daugiau 
prisirinko. Minėtas kalbėto
jas aiškino lahdarybę ir po 
prakalbos tapo sutverta ir čia 
nauja Labd .Sąj. 21 kp., prie 
kurios prisirašė nemažai na
rių. Pirmiausia savo vardą 
padėjo, rodos, ponai Domeikai 
ir, turbūt, liko garbės nariai, 
paaukodami $100.00. 

Vakare, apu> 6:30 nuėjau į 
L. Vyčių 83. kp. susirinkimą. 
Čia radau susirinkusį gražų 
jaunimo, tautos žiedų, būrelį. 
Susirinkimą atidarė malda 
pirm. p-lė O. Krušaitė. J i yra 
jauna, bet begalo, matyt, dar
bšti mergaitė. Iš perskaityto 
praeito susirinkimo protokolo 
galima buvo pastebėti, jog 
vyčių kuopa daug veikia Baž
nyčios ir tautos labui. 

Pabaigus svarstyti bėgan
čius ir užsilikusius kuopos 
reikalus, prasidėjo nauji su 
manymai. Svarbiausia buvo 
apgailestavimas pirmininkės, 
kuri pasisakė turinti apleisti 
šitą miestą ir jai mylimus 
draugus vyčius bei drauges 
vytes, nes iškeliaujanti į kitą 
miestą. Nors labai gaila, bet 
likimo, sakė, priversta atsis
kirti. Po trumpos jos prakal-
bėlės, gerb. vargonininkas R. 
N. Barsis paprašė visų atsis
toti ir išreikšti jai pagarbą 
už uolų darbavimąsi Rockfordo 
jaunimo tarpe. Girdėjau, kad 
p-lė O. Kruša'?ė priklausė ir 
prie choro, taip-gi ir jos se
sytė Pranciška. Rockforde 
jos buvo žymios Bažnyčios 
ir tautos darbininkės. 

Užbaigus tą O. Krušaitė 
apleido svetainę. Vyčiai su
tarė jai ir seseriai Pranciškai 
nupirkti dovanėles ir įrengti 
^įdviejų pagerbimui vakarėlį. 

T. F. Biciušas. 
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PIKNIKAS 
| Parengtas 

i Lietuvių Ūkininkų Draugijos 
f NEDRIOJ LIEPOS (JULY 1& D., 1920 M. 
i Ežero Kranto Parke (Round Lake) 
| SCOTVILLE, MICH. 

= Piknikas bus su programų kuriame dalyvaus, garsausi S 
s Chicagos dainininkai, dainininkės ir kalbėtojai. Apart § 
| dar bus ir žaislų. Taigi nei vienas nepraleiskite šios pro- S 
5 gos. Galėsite pasigerėti lietuvių gyrę — šioj kolonijoj ir S 
į gamtos gražumų. • = 
5 Kviečiame Chicagiečius ir kitų miestų gyventojus at- a 
5 silankyti ant šio pikninko. 15 Chicagos galima važiuoti 5 
= laivų. Laivas išeina subatos vakare 7 vai. vakare į Lu- S 
5 dington, Mieli., mes nedėlios ryte su automobiliais lauk- | 
i sime Jūsų. Svečiams įžanga Dykai į daržą. 1 
S Kviečia Lietuvių Ūkininkų Draugijos KOMITETAS. 5 
3 S 
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AKUŠERIU 
A. S1USH0 

Turiu patyrimą, 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu-
r:u ligone Ir kūdi
kį laike ligos. 

3 3255 So. Halsted SC, Chicago, m . 

DU. G. M. GLASER 
Praktikuoja 38 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro St , Chicago, m, 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1» ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomi8 nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 6S7 

— a 

mis, kad visi matytų. Bet kad 
prisirašius prie jaunimo drau
gijėlių bei bažnytinio choro, 
tai nėra. Tokie tėvai augina 
savo dukreles, kaip usnės, be 
naudos tautai ir Bažnyčiai. 

Yra taip-gi nemaža ir eia 
augusių vaikinų, bet lietuvių 
tarpe jie visai nesimaišo. Ko 
dos, tik vienas iš jų priklau 
so prie L. Vyčių. Kiti nepri
klauso nei prie jokių lietuviš
ki] draugijų. Ar-gi nebūtų ge
ra, kad tėvai savo sūnelius pa
ragintų priklausyti prie lie-

REIKALAUJA. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
del fabriko darbo. Pastovus 
darbas. 

LINK BELT CO. 
39th ir Stewart Ave. 

REIKALINGOS 
merginos del lengvaus fabriko dar
bo. Gera mokestis ir geros darbo 
sąlygos. Atsišaukite: 

ADAMS & AVKSTI.AKE 
324 W. Ohio Str. 

T W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty]: 

29 South La Salle Street 
Kambarį* 324 

M . Central MM 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
TeL Vanta 4*81 

REAL ESTATE SAI.KSM.1X 
Pilna arba pusę laiko. Mums reikia 

vyrų, gerų darbininkų ir gerų agi
tatorių mūsų kampanijoj, kuri prasi
dėjo. Mes jums padėsime ir pakelsi
me iki $10,000 algos } metus. 

JA V ARAS and JOHXSOX 
8-Ji fioor— 11S X. La SaUeStr. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

,rjįkiv tarp*. Visomis galernl? ;n*\ (Daugiau h m ) I R X. Barsi-. 

Birželio 27 d. vietos vyčiai 
buvo įrengę šaltos košės pra
mogėlę. Kadangi oras pasitai
kė gražus, tai ir pramoga pa
vyko. Pelno liko apie $60. 

Birželio 5 d. He patys vy
čiai troku važiavo j L. Vy
čių Chicagos apskričio metinį 
išvažiavimų. Gerai pasivažinė
ta, pažaista, bei gardžiai už
kandę visi linksmus sugrpio 
namo. 

Moterių ir mergimj klubas, 
kuris jau du raetai kaip t&r 
pe savęs kivirčijasi, taip vadi
namos "bažnytinės" laimėjo 
teismą. Teisėjas liepė, kad iš
rinktai valdybai senoji valdy
ba į 20 dienų pervestų visus 
khubo turtus. Nežinia, ar su
tiks tų padaryti. Gal vėl tųsy-
sis po teismus. 

Netrūksta čia ir papiktin-
tojų. Jau nekalbantį apie išdy
kėlius, kurio papratę visokius 
"špitoklius" krėsti, yra ir ne
va katalikų, kurie nepažįsta 
nedėldienio, nes tą dieną, už
uot eiti į bažnyčic, maliavoja 
savo namą. Tokie katalikai y-
ra žemintojais, o ne augštinto-
jais tikėjimo. Kaip girdėjau, 
•tai tas žmogelis priklauso dar 
ir prie katalikiškų draugijų. 

Reikia papeikti kai-kurias 
čionaitines motinėles už nėra-
ginimą snvo dukrelių prisi
dėti prie visuomeniškų naudin^ 
gų darbų. Yra čia mergaičių, 
kurioms niekas daugiaus ne
rupi, kaip tik' pasirėdyti, kaip 
povas, milteliais išbaltinti savo 
veidelius 

REIKALINGI 

Vvrai ir Vaikai dirbti Pack-

1743 Larrabee Str. 

tuviškų draugijų, nes kitaip 
jie bus dingę lietuvių tautai. 

Musų soeijalistams nesiseka. 
Iki šiol jie stengdavosi užim
ti valdybas "tautiškose" drau 
gijose. Jau jeigu ne pirminin
ko vietą, tai nors kokio mar
šalkos padėjėjo. Bile "cinas". 

Bet pastaruoju laiku jau ir 
ten jiems vietos nėra. Mat, 
pradedama susiprasti, kad tie,' SlnS House 
taip vadinami "darbininkų ŪŽ- HETZKL ffi CO 
tarėjai", žiuri tik savo kiše
nės. Nemokėdami perskaityti 
ką patys parašo, o algos dau
giau nori negu nutarta mo
kėti. Tokius ponelius praša
linama. Taip jau atsitiko vie
noj iš čionaitinių "tautišku" 
draugijų. 

Iš musų miestelio, kol kas, 
nedaug žmonių važiuoja į Lie
tuvą. Iki šiol išvažiavo: Kaz. 
Gedutis, Petras Kumpis ir 
Antanas Pocius. 

Neužilgo žada išvažiuoti 
Jurgis Akanevičia su savo 
žmona Apolionija. Laimingos 
jiems kelionės. Yla, 

Dr. P. P. ZALLTS 
Lietuvis Dentistat 

108O1 So. Micblgan. ATeaae 
l n i M I . U . 

VALAMSO61 t Bd • rafcar*. 
ESSOttOSOOOOOOO 

NAMAI ANT PARDAVIMO 

REIKALUTGI 
Foundrės darbininkai 60c j valandą. 
Tiktai pirmos klesos vyras lai at
sišaukia. > 

m. W. KIMBALI. CO. 
2«S1 W. 29 Str. 

ANT BANDOS. 
2 sinpie kambariai ant randos su ra-
n a i i u a j o . a]f&liuOmt. 

6637 So. Francfcsco Are. 

iMiiiiiiiimuimnniMHHiiinniinniiniiii 
CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

K M tiktai iš Oimrn norite 
gauti "Drangą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kolą spau
dos darbą kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1511 S. 49 Court 

Pas jį galima gauti malda
knygių ir kitokių knygų. 

Pasinandokita. 
nNimHimilNIIIHHHHIIHflHIIIIIIIIHIIIir 

PIRKITE LIETirvOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 

PARSIDIODA , 
saliunas ir du namai turi but par-

vluUj. 
duoti triinrri, i" 
lietuviu apijv vu; 
Savininkas. 

Parsiduoda biz-
niavas namas 
puse muro puse 
medžio, geras 
del saloono, dar 
ir barai yra ja
me, labai gera 
vieta del Lietu
vio. Randos ne
ša ant mėnesio 
$52.00 Kaina" 
$6,750.00. 

Parsiduoda mūrinis namas 2 
flatas beismente 4 kambariai ae-
flatas beismente. 4 kambariai ne
toli nuo Šv. Jurgio Bažnyčios. 
Randos neša ant mėnesio $32.00. 
Kaina $2.850.00 

4S3J MarshfMd Avc. 

PARSTOCODA. 
Barzdaskutykla (Barber Shop) lie
tuvių apgyventoj kolonijoj, priežas
tis pardavimo savinlRkaa eina j ki
ta "bizni" Atsišaukite: 

J. K. LARfS. 
524 W. Baltimore St 

BaltiBDOre. Nd. 

Parsiduoda gražus mūrinis na
mas 4 flatai po 6 kambarius ga-
zas ir vanos. Randas neša ant mė
nesio $110.00. Kaina $10,250.00 
jis yra ant W. 66th St ir S. Union 
Ave. labai gražioj vietoj. 

Parsiduoda bizniavas medinis na
mas su 5 flatais, dailiai aptaisy
tas ir gražioj vietoj ant S. Side. 
Randos neša ant mėnesio $73.00. 
Kaina tiktai $5,450.00 jj galima 
išmainyti ant mažesnio namo ar
ba ant loto geroj vietoj. 

Didelio bargenas ant Bridgepor-
•*» *v»ryd~o',u -.::.._-; medinis ant 
- uibą 2 flatai po 4 kambarius ir 
2 flatai po 2 kambarius. Randos 
neša per mėnesi $45. Kaina $3,-
500.00 jis yra dabar tik iš lauko 
MnwialavAJa« A'iotoo m>»«»m <-*̂ *<-̂  

PARSIDUODA. 
Bučernė ir (iroserno arba mai
nysiu lotą. arba.automobilių. 

Atsišaukite, 
3114 S. Halsted Str. 

• I I • • 
• I I • I i 
! • 
S 
I • 

• 

Extra Proga T 

Parsiduoda "Draugo" marinis namas. Stovi gero
je vietoje ant kampo So. Wood S t ir 46th Str. arti 
lienvių šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga-
rage. kuriuose gaii tilpti 3 automobiliai. 

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

• • • I I I m 

Parsiduoda geras ant 2 lubiį 
medinis namas 2 flatai po 6 kam
barius. Vanos gazas elektra kiek
vienam kambarij. Randos neša 
$40.00 ant mėnesio, parsiduoda tik 
už $3.350.00 kas turite nors pen
kis šimtus tas jj galite pirkti, o 
likusius ant išmokesčio kaip ran-
da. 

Parsiduoda labai pigiai mūrinis 
namas ant 3 lobu laba; grroj vie
toj 3 flatai po 6 kambarius vanos 
ir gazas. Randos ant mėnesio 
$75.00. Parsiduoda tik už $7,800.-
00 nepraleiskit t«s geros progos. 
Bet kreipkitės j mano ofiRa del 
platesnių žinių. 

GEOBGE PETKUS. 
Beal Estate. Loans & 
Insurance, Foreign Exchange 

and Steamship Tickets. 
3402 S. Halsted St. Chic&go. 

Tel. Yaris 5379 

"DBAUGAS" PTJBL. CO. 

1800 W. 46th Str. 

* 
I 

Chicago. UI. • 

i 

i 
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Po valgtir! n«u»mir*lc, kad fmri».K-
•laa vatetaa uvo «kl!viul yra EATO-
KTC Pra*«)ina vlum nesmasrusau* 
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i f j PIKNIKAS 
BENO IAMAS 

i Chicagos Labdarybės Sąjungos 
į Nedelioj, Liepos-July 18 d. 1920 

Ketvirtadienis, liepos 15 1920 

lUIHIIIlUHIlIlIlUIMIHIHIIIią 

Bergman's Darže [Grove] Į 
Riverside, Illinois į 

ĮŽANGA NEBRANGI • 
Jūsų atsilankymas ant šio pikniko atneš dvigubą naudą; vieną,kad = 

jus gražiai ir dorai laiką praleisite, o antrą, kad tuo pačiu kartu parem- M 
site našlaičius, kurie jusu paramos laukia. Apart pikniko bus žynius kai- • 
bėtojas, kuris jums labai plačiai pa aiškins apie organizaciją. J 

Nuoširdžiai kviečia visus Našlaičiai.1 j | 
Kurie yra paėmę pardavinėti serijas, meldžiami yra jas grąžinti ne • 

vėliau kaip 16 Liepos t. y. pėtnyeioje Komitetas. 5 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis, liepos 15 d. 
Šv. Henrikas. 

Penktadienis liepos 16 d., 
Marija nuo kalno Karmelio. 

ŽMOGŽUDIS KALĖJIME 
TIK MELDŽIASI. 

Norima paskubinti bylą. 

LOKOMOTIVA SUDAUŽĖ 
GATVEKARJ. 

Sužeista apie 20 žmonių. 

Apie 20 žmonių, važiavusi;] 
Halsted — Mount (ireenwoo<l 
gatvekariu, sužeista, kuomet 
ties Vineennes road ir 103 gat. 
ant gatvekario užvažiavo lo-
komotiva. Vienas gatvekario 
šonas suskaldytas ir pats gat-
vekaris buv0 išmuštas iš bė
giu. Policijos anibulansai .*n-
žestuosius tuojaus pristatė i 
namus. 

(jatvekario motormanas 
Barnes lengvai pažeistas. Kon
duktorius išliko sveikas, ne? 
jis tuo metu nebuvo gatveka-
ryj. Jis buvo prabėgės gėlo 
žinkelio bėgius ir pamojo so 
ranka motormanui važiuoti. 

Konduktorius matė atslen
kantį palengva garvežį ir bu
vo manęs, kad tasai sustabdo
mas. Bet tasai nebuvo sustab
dytas ir įvyko nelaimė. 

Buvęs leitenantas C'arl Wan-
derer, kurs nužudė savo mote
li ir intariainąji plėšiką, iš 
lludson ave. kalėjimo perkel
tas apskričio kalėjiman, kur 
jis saugiai bus prižiūrimas. 

Aną dieną ji pirmu kartu 
aplankė jo namiškiai. Prista
tė jam visokių liuteronišką bi-
blijų ir patarė melstis. Nes 
žmogžųdis yra liuteronas. 

Tad jis šiandie tik meldžią
sis ir, sakoma, neužsiginąs sa
vo pikto darbo. Vienas ir ta^ 
pat jo motivas, kurs privertė 
ji prie baisios žmogžudystės 
— tai norėjimas pasiliuosuoti 
nuo moters ir sugryžti karei
viauti. Tr tik tuo ta savo dailia 
motivuoja. 

Policija darbuojasi susekti 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

PRAKALBOS JAUNIMUI — 
LIETUVOS VYČIAMS. 

Šiose dienose Chicagoje vie
ši tik ką atvykęs iš Lietuvos 
gerb. kun J. Meškauskas, Kau
no Kunigų Dvasinės Seminari
jos profesorius ir Kataliką 
Centro vice pirmininkas. Gerb. 
profesorius yra Lietuvos jau
nimo — Ateitininku ir Pava-
sarninkų — organizacijų na
rys ir įžymus darbuotojas. 

Rytoj, liepos 16 d., 7:30 vai. 
vakare, šv. Jurgio parapijos 
svetainėje gerb. kun. Meškaus
kas Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričiui darys pranešimus 
iš minėtųjų jaunimo organiza
cijų gyvenimo ir darbuotės. 

Todėl šiuo L. Vyčių Chica-
gos Apskričio Valdyba kvie
čia visas Chicagos ir apielin 
kiu Vyčių kuopas skaitlingai 

suvažiuoti šv. Jurgio parapi 
jos svetainėn ir paklausyti 
pranešimų, kaip gyvuoja ir 

igšiol l>e pasekmių. 
Lygiai ligšiol nesužinota, 

kas per vienas yra tas žmo
gus, katra buvęs leitenantas 
nužudė. 

Teisme apginimas, matyt, 
remsis žmogžudžio proto so
ti nutįsti imi. Tai]) l>enf atrodo. 

KALINIAI NELEIDŽIAMI INesir pats žmogžudis ima lo-
DIRBTI PRIE NAUJO KA N pakvaišėlio rolę. Jis atvirai 

kitu priežasčių, katros ji turė
jo pastūmėti tan darban. Betl^ej]^ m u s „ vienmintis jauni-
| . _v. , 1 , - I ~ 

mas Lietuvoje. 
Indomari;antieji minėtomis 

jaunime organizacijomis ir jų 
darbuote kviečiami taipgi a-
teiti paklausyti. 

Apskričio Valdyba 

LĖJIMO. 
E 

Permažas skaitlius kalėjimo 
sargų. 

Valstijinio kalėjimo Jolietf 
viršininkas Murpby suspenda
vo visus kalinių darbus prie 
statymo naujo kalėjimo ir 3o() 
kalinių, kurie dirl>o prie sta
tymo, uždarė i kameras. 

Viršininkas tvirtina, kad 
jįerniažar< skaiihus kaiėjitni! 
sargų ir tie sargai labai pi
giai apmokami. Jis sako, jog 
tik 68 sargai yra prie 1,600 
kalinių. Toksai skaitlius sar
gų labai mažas ir todėl yra 
pavojaus kalinius leisti dar
ban be stiprios apsaugos. 

iįirpby tvirtina.kad jei sar
gams nebus padidinta pride-
ranti užmokestis ir nebus pa
daugintas jų skaitlius, kaliniai 
nebus išleidžiami iš kalėjimo. 
Jie visi bus laikomi kamerose 
(geležiniuose narvuose) kaipo 
kokie miškiai ir tegu valsti
jos valdžia žinosi. 

visiems pasako turįs noro kuo 
voikiaus bu t teisiamas ir nu-
galabintas. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

SU RAKANDAIS PARDA
VĖ PAČIA IR VAIKUS. 

Du pirkėjai suareštuoti. 

Svarbus pranešimas. 

Liepos 15 d., š. m., pono 
'Ii jaus svetainėje (tarp 46 ir 

V-.'ood gatvių) Įvyks svarbios 
pivkalbos. Kalbės gerb. sve
tys, tik atkeliavęs iš Lietu
vos, tai yra Kauno Kunigų 
Seminarijos profesorius kun. 
J. Meškauskas. 

Taigi gera proga išgirsti 
naujų žinių apie dabartinj 
Lietuvos stovį ir veikimą. 

Prakalbos prasidės 7:30 va
landą vakare. Įžangos nebus. 

Rengėjai. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Vakar kriminaliam teismo 
prasidėjo žmogžudžio (lene 
Geary byla. Valstijos kaltin 
tojas reikalauja miriies baus
mės. 

FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE BANK 

RE AL CSTATE - I N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
Siuno* Ptr.t[us P*rduo4i Latvokort** 

N O I A H U t Š A S 
324) So Ritttcd Street. Cfcictft Mmots 

TCLCPHONE BoULCVAUD 611 

Julius Mannvski, matvt, 
Renkas, gyvenantis po num. 
3233 \Vest 38 gat, Cicero, su
sivaldė su savo pačia ir nus
prendė parduoti naminius ra
kandus ir pagyventi sau vie-
• . • - M 

Naminius rakandus sutiko 
nupirkti Vedliam Sokul ir 
John Peruszo. Derybų metu 
pirkėjai padavė Marovskiui 
j sugestiją, ar jis kartais ne
parduotų ir savo pačios su vai
kais. 

Mannvski sutiko. Tiedu jam 
už viską užmokėjo $7">. Pasi
ėmė rakandus, pačią ir vai
kus. 
Ui keletos dienų Marovskiui 

atsipriklino gyventi vienu-vie-
nani tuščiuose kambariuose. 
j Mėgino jis prieiti prie pačios 
ir atsiprašyti. Bet toji neklau
sė. 

Marowski tad kreipėsi poli-
oijon prašydamas pagelbos. 

Aną dieną policija užklupo 
namus, kuriuose gyveno Ma-
rovvskio pati su savo naujais 
•'globėjais.*' Atrasta tikras 
bravaras ir svaigalų dirbtuvė. 

Kaip Marovvski. taip tie vi
si trys buvo pristatyti (įącfe-1 
ralio komisijonieriaus ofisan. 
Komisijonierius Marouski lai- knygutė, kurion Įrašyta $664.-
kinai paliuosav^ ir jo pačiai i 29. 

ja iš jaunimo organizacijos. 
Mat nevisi žmonės lygus: vie
ni turtingesnį kiti biednesni. 
Visi turėtų suprasti, ir teisin
gai, kad bendrame darbe tau
tos labui yra visi lygus. Bet 
mūsų mergaitės, tautos žiede
liai, turbūt, to nesupranta, kad 
del savo turtingumo ar kito 
"biednumo" meta jaunimo or
ganizaciją ir pasitraukia nuo 
bendro darbo. 

Mergaitės, taip neturėtų bū
ti. Keikia visoms susispiesT 
j krūvą ir bendrai darbuotie:, 
o tuomet tik darbas atneš gra
žių vaisių. Stengkim.',s būti 
kaip lygus su lygiais, nes tau
tiniam darbe nežiūrima ar tu 
esi turtingas ar ne, bile tik 
dirbi naudingą darbą. Gi ir 
pagarbą nuo. žmonių užsipelno 
ne turtingi, bet tie, kurie dir
ba naudingą darbą tautai ir 
žmonių ge?ovei. Taigi, kuris 
dar nepriklausot prie Vyčių ir 
jeigu norit darbuoties sykiu su 
vyčiais ant tautiškai - - katali
kiškos dirvos, ir eiti tiosiu ke
liu j švnrif ateitį, patapkit 
Vyčių kumpos nariais. Būti 
nariu prakilnios jaunimo orga 
nizacijos yra svarbu, naudinga 
ir malonu. 

Jus, kurie pasirinkote tam
sų ir kreivą kelią ir žingsniuo
jate tuo keliu be jokio tikslo, 
sustokite, apsisvarstykite ir su 
grįžkite atgal. Prisirašykite 
prie jaunimo organizacijos ir 
eikite tuo keliu, kuriuo eidami 
nepaklysite ir pas'.eksite švie
sią ateitį. 

Vytis. 

aiškinta. Town ofliekiečiai ne 
praleitsMte progos, nes kitur 
gal to nebus. Gerb. svečias 
greitai griž Lietuvon. Apart 
svečio dar kalbės gerb. kun. 
Mikšys ką tik sugrįžęs iš Lie
tuvos, jis • papasakos mums 
sav0 įspūdžius, 
(apg.). Rengėjai 

miHiiiiiiiinimiiiiiiiiiii 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

iiimiiiiiiiiiiiimmiu 

Reikalingi vyrai 
kurie mylite pasi
savinti sau ge
resni gyvenimą 

Mums yra reikalinga kele
tą energišku ištikimų vyru 
dirbti su mumis keletą valan
dų kasdiena arba keletą die
nu kas savaite. 

Jus galite atlikti šj darbą 
labai lengvai be atsitraukimo 
nuo dabartinio Jusu užsiėmi
mo, geras pienas. Atsišaukite 
nuo 10 ryto iki 1 vai. 
po pietų bile diena arba Ket-
vergo vakare nuo 6 iki 8 va
kare, klauskite. 

ADAM MARKŪNAS 
Sales Manager 

S47 First Nat'l. Bk. Bldg. 
68 W. Monroe Str. 

Chicago, III. 

ENGIANDER.# soid 
Wrr-EDGE SPBMC .«l».r. 

rn'Icrs by fiarafure dealeis J ' vt stores -

fciGLANDER SPfiiNGBED CO. 
&nr\brk -EreoLtyn -Chio.-p 

Liet. Vyčių 1*6 kp., kiek te
ko pastebėti, uoliai darbuo
jasi ir negirdėti, kad nariu j 
tarpe butų kokių nors nesusi
pratimų. Tečiau yra kuopoje 
tokių, kurie nesilaiko vienos 
pusės ir svyruoja, it tas me
delis nuo vėjo. Tarpe tų yra 
ir kelios mergaitės, kurios, 
gal, iš puikybės nenori su vi
su jaunimu draugauti ir išsto-

PRANEŠIMAI. 
Susirinkimas visos Chicacros lie

tuvių mėsininkų (bucherių) be 
skirtumo bosų ir samdininkų bus 
West Sidėj #Meldažio svetainėj 
ketvergo vakare. 15 liepos, 8 va
landą. Nepraleiskite šio susirinki- j 
mo, nes gailesitės. Šis susirinki
mas bus nepaprastas ne tik del 
pramonininkų, ir netik del darbi
ninkų, bet ir de lv isų gerovės ir 
didesnio pelno. 

Kv><?̂ i» visns mėsininkų (hnehe-
rių) susivenijimo. 

* i 

!Dr.M.Stuprickii 
I 3107 So. Morxr&£ Street 3107 So. Morg&ii Street 

CHICAGO, ELLEMOI8 
TelefoBM Varfis SOSS 

Tatsndoa: — S 11d 11 U ryto; 
i t po pietų iki g rak. N«J<M1o-

m!i nuo S iki 8 raX. vakar*. i 

L v i u i K f n o , 

liepė gr\'žti namo. Gi tuodu 
' ' kupčiu-bravarninku'' užda
rytu kalėjiman. Paskui paliuo-
suotu po paranka. 

A. M. C. & B. U. of N. A. Lo-
eal 257 laikys savaitini susirinki
mą ketverge, liepos 15 d.. 8:00 
vai. vak., p. J. J. Ežerskio svet, 
4600 S. Paulina St. 

Visi nariai malonėsite atsilanky
ti, nes turime daug svarbių da
lykų. 

. Valdyba. 

* DU CHARLES SEGAL 
i'prfcpie atro oftsa po anm, 

4729 S. Ashland Avenue 
| Specialistas džiovą, moterų Ir vy- \ 
'ra ligų. 
Valandos nuo 10 iki 12 iSryto: nuo 
2 iki 5 po piety; nuo 7 iki 8:50 
Vaivalč. urutriiūti itš 10 iki 1 . 

Telefonas Drexcl 2880 

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

virš 300 įdomiausiu Lietuvos iliustracijtj. Su "Vyčio'' 
9-ju Xo. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 

j tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
i 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 Valdžios 
žmones, kariuomene, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
o c-

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

"VYČIO55 Administracija 
3 2 6 1 S. Halsted S t. Chicago, III. 

-s 
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TOWN OP LAKE. 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

DIDŽIAUSIA | lETUVfSKA [ j f f l j j l f f RRiCAGOJE 

SUAREŠTUOTAS BEKOJIS 
ELGETA. 

Policijos už ką tai suareš
tuotas be abiejų kojų ligi ke
lių elgeta Jobn Liston. Pas jj 
atrasta $29 dešimtukais, nike
liais ir centais. Be to bankinė 

Atsilankė gerb. svečias iš 
Lietuvos su svarbiais reikalais, 
kun. prof. J. Meškauskas, kal
bės ketvergo vakare, liepos 15, į 
1920. Elias svetainėje, 46 Wo- j 
od Str. Pradžia 7:30 vai 

įžanga veltui, i 

Gerb. kalbėto^ pasakys; 
daug indomių dalyku, apie 
seimą, ir kitų visokių svar
bių pranešimų.. 

Bus galima duoti visokių 
klausimų kiekvienam bus pa-

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausiu Cbicagoje 
Parduodame už žmia'-.^a Lr-vi. k"r k\'::r *aip nejranpi. 

Maširėliu laišbamę d?r:in~f: ir f:s.i rl.nrhr.ms r ra nanjan-
pirts rr.a.i^, l'^aib'Tn v<sok;']S la:-<"o..i/ii]<i. ?:Hns. sliubi-
?i:us ir deimanlin:us. prarpafrr.ns i-'^v.škais r^k^-i-dais ir 
koncertinių geriau-::'!. srm-n;k"ą rusišku :r i.ruhišsu išdir 
bys.-iTj. Bn:ain;bj. c ' n - : ;r <s~,:r*:\. k-k— l:!r ri-k-a. l):"-
bame vi*;.;k::.s iV::kl'.:s (iraus^'-ti'r^s. tn:< r-.r Ir.-.kr^Cžms ir 
muzika] sbjs \rs'vn:ncv.'r^ n:<akan:'iai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE, CHICAGO, ILL 

Te>fo-w: r ROVER 73C? 
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