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LIETUVIU ARMIJA VILNIUJE
w

i

Patvirtinta Taikos
"utartis su Rusija
Lie nvai Pripažinta Nepri
klausomybe
Lietuva Gaus Atlyginimą; Bus
Sugrąžintos Nuosavybes
Lietuvos Respublikos Rubežiai

BOLŠEVIKAI BRIAUJASI
ANT, LENKIJOS.

VOKIETI/A NUSILEIDO
TALKININKAMS.

_ ft

Paėmė keletą miestelių
daugiau.
Londonas, liepos 15. — Su
lig oficijalio J)olševikų prane
šimo iš liepos 13 d., bolševikų
armijos varosi pirmyn, užimdamos vis naujas lenkų pozici
jas.

Sutiko pristatyti reikiamą,
kiekybę anglių.

(

"Linkon Kovelio mes perejome upę Goryn,-už 20 mylių
pietvakaruose nuo Sarny, ir
tenai i&vystėme savo veikimą.
Žiaurus mūšiai seka su perga
le mūsų pusėje.
, " Linkon Lydos mes ųžėmėm
geležinkelio stotį Prudy, pas
kui Poločany irN Ušatovka.
4

' A n t Baronovičių

veikiant

išmušėm priešininką iš jo po
BOLŠEVIKU ARMIJA NEINEIS LIETUVOS ŽEMĖN.
zicijų ties upe Swislotch ir užST0CKH0LMAS, liepos 14. — Lietuvos armija iš 30,- .'•meip Michanov-.chi ir JStazons (?)
000 stiprių vyru vakar ryte inėjo į Vilniaus priemiesčius
*' Visu frontu mūsų veikimas*
i»
(tad šiandie lietuviai jau turi but pačiam mieste).
duoda mums gerų pasekmių.
Lenkai evakuoja Vilnių, Lydą ir Gardiną. Paskui juos se
LENKAMS REIKALINGA
ka lietuvių armija ir užimdinėja apleistus miestus.
\
AMERIKONIŠKA PA
OELBA.
Rusijos (Rusijos sovietų valdžios) plenipotentai šiandie
po pietų su Lietuvos atstovais parašais patvirtino taikos su Taip sako pasiuntinys Gibson.
tartį. Tąja sutartimi Rusija Lietuvai pripažįsta rubežius, pra
©; ' liepos 15. —
dėjus Daugpiliu (Dvinsku), paskui šalimais Baronovičių,
Čia vieši amerikoniškas pa
Gardino ir baigus Suvalkų gubernija.
siuntinys Lenkijai Hugh GibBolševikų armija, paėmusi Minską, neineis Lietuvon*
son.
Praeitą pirmadieni lenkai pripažino Lietuvą, kaipo atski Jis tvirtina, kad ameriko
rą valstybę. Bet nepripažino jai rubežių. Nes nebuvo žinoma, niška pagelba Lenkijai pirmiaus buvo labai ( reikalinga.
kokius rubežius Lietuvai pripažįsta Rusija.
Gi šiandie ta .pagelba kelis
Būrys Amerikos Raudonojo Kryžiaus darbuotojų iš Var kartus reikalingesnė. Nes ta
savos atkeliavo Skandinavijon atostogoms. Jie pasakoja, jog šalis gali but paliesta bado.
Varšavoje Raudonojo Kryžiaus visokia medžiaga ir daik- Jis sako, jog su atsimetančia
tad*jau supakuoti ir paruošti išvežti į vakarus. Nes Varšavoje lenkų armija tūkstančiai gy
nuomoniaujama, kad sovietų armijos pasieks tą lenkų sostinę. ventcjų bėga Lenkijon, kad
nepapulti bolševikų naguosna.
Lietuvos kabineto narys Aukštuolis sako, kad kuomet len
Pasiuntinys Gibson atsilie
kai paėmė nuo bolševikų Vilnių ir atsisakė tą miestą sugrą pia į geraširdžius amerikonus
žinti Lietuvai, lietuviai visas laikas draugingai atsinešė į Len nepamiršti Lenkijos, kuriai
kiją ir nesiskaitė lenkų priešininkai.
užvislabjaus reikalingas mais
tas.
Aukštuolis yra nuomonės ir pasitiki, jog Lenkija pripa
žins Lietuvai tuos pačius rubežius, kokius pripažino Rusija.
MAŽĖJA AUKSO PRO
Padaryta taika atidaro tiesioginį kelią prekybai tarpe
Rusijos ir Vokietijos per Skandinaviją..
RUSIJA LIETUVAI DUODA ATLYGINIMO.

DUKCIJA.

•

VILLA SKELBIA SĄLYGAS
PROVIZUONALEI VAL
DŽIAI.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Konstitucijos klausimas..
Vilios manifeste sakoma:"
"Taip tad gyventojai guli
žinoti,, kad ne mano tikslas
suvilioti minias ir jie turi ži
noti, jog atskilusieji šiauriai
kovoja už laisvę, bet ne del
kokios ambicijos. Aš priėmiau
Calles pakvietimą konferuoti
su Torres, kurs reprezentavo
de la Huerta.
"1. Konstitucija iš 1857 me
tų turr but sugrąžinta, gi 1917
metų konstitucija panaikinta.
*' /'. Visems ei diliams"" gy
ventojams duoti ir užtikrinti
pilną laisvę, teises ir nepaliečiamybę ir išrinkti civilį pre
zidentą.
"3 Gvarantuoti visatiną pi
liečių balsavimą rinkimuose.
4

' 4. Pripažinti Francisco Vi
lią, kaipo šiurinės 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
tuojaus atsistatydinti iš karės
ir laivyno ministerio vietos.
Prieš Obregoną.
"7. Gen. Aivaro Obregon
ant visuomet turi pasitrauk
ti iš nacijonalės politikos ir
jokiais ryšiais jis neturi but
surištas su vyriausybe arba
armija.
"8. Pabaigoje aš, Francisco.
Villa, pareiškiu, kad jei šitie
mano reikalavimai nebus į§-_
pildyti, pašauksiu visus myli
muosius Meksikos gyventojus
kovon prieš prispaudėjus už
laisvę, del kurio* kovoju nuo
1910 metų. Armisticiją, gar
bes žodžiu užtikrinta, baigiasi
liepos 15 d. Ir su ta diena te
gu Dievas susimyli jums, jeį.
neišpildysite šito mano ulti
matumo.^
Pasirašo Francisco Villa.

Streikas Chicagoje

PERORGANIZUOJAMA
MEKSIKOS ARMIJA.

NEVAŽINĖJA GATVEKARIAI.

Tam tikslai prezidentas pas
kyrė tarybą.

-^

šįmet produkcija bus mažės
nė, kaip perniai.

LONDONAS, liepos 15. — Lietuva su Rusija parašais
Washington, liepos 15. -Tpatvirtino padarytą taikos sutartį, sulig pranešimo iš Mask Aukso produkcija visam pa
saulyj perniai pasirodė maže
vos.
Taikos sutartimi Rusija pripažino Lietuvai nepriklauso snė, kaip 1918 metais.' Iš to
aiškiai suprantama, jog šįmemybę.
tinė produkcija taippat turės
Sulig sutarties Rusijos sovietų valdžia Lietuvai išmoka but mažesnė už pernykščiu.
.3 milronus rubliu auksu.
Perniai visam pasaulyj išImtasi priemonių padėti taikos sutartyje priedą, palie produkuota ligi $350,000,000
vertės aukso.
čiantį prekybą tarp abiejų šalių.
Gi 1918 metais produkcija
Taikos sutartis, po kuriąja pasirašyta liepos 14 d.,.nusta
siekė $381,000,000, iš kurių
to rubežius tarp Lietuvos ir Rusijos.
158,285,196 priguli Suv. Vals
• Rusijos pripažinti Lietuvai rubežiai.
tijoms.
Vakaruose rubežiai prasideda upėm Gorodijanka ir Bob. Žiūrint į atliktą per praei
Iš ten eina pietiniu Gardino šonu, tarpe geležinkelio stočių tus šešis mene it iv* aukso pro
dukciją Suv. Valstijos i gali
Kuznica ir Sakale (Sokolka). Iš ten tęsiasi į pietus nuo Lydos,
ma numanyti, kdd šjmer pro
tarpe Sur^aimų ir Vileikos. Vileika pasilieka Rusijai, gi Aš dukcija turės sumažėti ligi
mena — Lietuvai. Pagaliaus rubežius pasibaigia ties Dauguva, į:>0,/00,000.
tarpe Kreslavos ir Pridrujo.
Sulig sutarties, Rusijai neleidžiama Lietuvos parubežiai* CHOLERA JAPONIJOJE.
rekrutuoties arba kitomis kokiomis priemonėmis daryti gru
Tokyo, liepos 15. — Praeitą
mojimus.
savaitę visose Japonijos daly
Rusija sugrąžina lietuviams visas personajes nuosavybes, se užregistruota 500 nauji su
kokios paimtos karės metu.
sirgimai crolera.
* •

Meksikos Vargai

Huerta tuojaus turi duoti at
sakymą.
Spa, liepos 16. — Čia visai
netikėtai atkeliavo buv-is Len
Spa, Belgija, liepos 16. —
San Antonio, Tex., liepos 14.
Kijos ministenu pirmininkas
Po ilgų apsvarstymų ir derėPaderewski. Jis pirmiausia — Čia gauta kopijų žinomo
jimosi vokiečiai atstovai tal
konferavo su Anglijos minis- meksikonų plėšikų vado Vi
kininkų konferencijoje pagateriu pirmininku Lloyd Geo lios manifesto. Tas manifes
liaus sutiko Prancūzijai ir
rge, paskui su Prancūzijos mi- tas — tai Vilios reikalavimai
Belgijai kas< mėnuo pristatv- nisteriu pirmininku Mflleran- ir grūmojimai provizijonalei
Meksikos valdžiai. Tai savos
Jį P° 2 nfli*mu tonų anglių. du.
T
* » * * * • priverčiami. Nes
Paderewski išreiškė norą, rūšies! ultimatumas provizijotalkininkai buvo padavę grie
kad Lenkija taikintusi su Ru naliam prezidentui de la Hužtą reikalavimą. Pasakė jie
ertai, kurs yra nusprendęs pa
sija.
/
vokiečiams, jei jie nesutiks su
tvarkyti Vilią.
Čia
talkininkai
gavo
sovie
tuo reikalavimu, talkininkai
Vilios manifestas — indo
tų
valdžios
atsakymą
į
pasiųužims anglekasyklas Ruhr ap
mus dokumentas. Bet, Vilios
lymą
padaryti
armisticiją
su
skrity.].
reikalavimai labjaus indomesLenkija.
Tad vokiečiams nieko kita
ni.
nebeliko, karp tik priimti tai, ITALAI UŽPUOLA SLA
Jis reikalauja, kad Meksi
ką jiems diktuoja pargalėtoV I U S TRIESTE.
koje prezidentu butų renka
t Apiplėštos ir sudegintos
mas civilis žmogus, kad 1917
metais pravesta Meksikai nau
Talkininkų pažadėjimai.
krautuvės.
ja konstitucija butų panai
Talkininkai iš savo pusės
Trieste, Italija, liepos 15.— kinta ir sugrąžinta konstituci
Vokietijai davė irgi pažadeAną-dieną čia įvyko milžiniš ja iš 1857 metų.
i*
•
Toliaus reikalauja prašalin
kos prieš slavius demonstra
jimų.
Jei vokiečiai pilnai pildys cijos. Slaviams (jugoslaviams) ti iš užimamos vietos dabar
taikos sutarties sąlygas, tal prigulinčios krautuvės ir vieš tinį karės ministerį gen. Cakininkai pažadėjo neokupuoti bučiai apiplėšti ir sudeginti. nes.
nustolių
padaryta
jokių Vokietijos teritorijų, ne- Daug
Eina ir prieš Obregoną.
nuosavybėse.
Daug
žmonių
su
simaišyti į civilį ir ekonomini
Be kUko jis dar reikalauja,
»
vokiečių gyvenimą Ruhr aps žeista.
kad iš dalies politikos ant vi
krityje, neuftmdinėti dides DUONĄ PARDAVINĖS UN suomet prasišalintų gen. 6b.
niųjų Vokretrį** miestų, pa
regon, dešinėji revoliucijos ir
CIJOMIS.
remti vokiečius maistu ir ki
dabartinės valdžios ranka.
tokiomis priemonėmis ir pa
Pittsburgh, Pa., liepos 15.—
Pagaliaus reikalauja, kad
galiaus Rhine provincijoje o- Tarpe duonos gaminimo kom Chihuahua valstiją valdyti
kupacijai nevartoti juodų Ap- panijų ir krautuvninkų įvyko butų pavesta išimtinai jam,
rikos kareivių.
sutartis duoną pardavinėti un yillai.
» '
Jei kartais vokiečiai butų cijomis, ty. už duoną imti pa
Į tuos visus reikalavimus
nesutikę su reikalavimais, tuo žymėtą kainą ne pagal kepa jis būtinai nori gauti atsaky
met Vokietijai butų buvę blo liukų, bet pagal uncijų.
mą liepos 15 d. Nes jei ne
gai. Nes ateinantf sekmadie
Ant kepaliukų bus pažymė gausiąs atsakymo,
tuojaus
nį talkininkų armijos butų pa tas skaitlius uncijų. Nutarta pradėsiąs veikimą prieš provisileidusios Vokietijon. Tam nuo suvartotojų imti po tris zijonalę valdžią. Ir veiksiąs,
tikslui jau buvo sudaryti pie ketvirtadalis cento už unciją jei nfebus išpildyti jo reikala
nai.
vimai.
\
Manifesto kopijos gauta iš
Vilios stovyklos, Meksikoje.
m
By G E N E BYRNES
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SOVIETU VALDŽIA AT
SAKĖ TALKININKAMS.

No. 167

Šiandie, liepos 15, anksti
ryte staiga sustojo važinėje
visi lig vieno gatvekariai
Sustreikavo įvairios gatvekarių 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
darbiinkų, kaip paprastai, iš
ėjo iš namų darban ir nerado
gatvekarių. Sakoma, streikuo
ja apie 3,000 darbininkų. Bet
tie 3 tūkstančiai paliečia šim
tus tūkstančių žmonių. Pada
roma milijonai dolierių nuos
NEKUOMET TAIP N E R A .
v
Vienas mandruolis sutinka pažįstamą, kurio kiSeniuose tolių.
Streikas nepaliečia viršuti
pilna pinigų ir kuris norėtų tuos pinigus praleisti "gerie
nių geležinkelių.
siems laikams". Mandruolis sako:
— Man labai, labai nesmagus daiktas susieiti su tams Lietuvos Misijos Antrašas:
ta. Ir turiu vilties, kad šitas susiėjimas bus paskutinis.
257 West 71 str., NeW York,
«,
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Washington, liepos 15. —
Čia gauta žinių, jog provizf*
jonalis Meksikos prezidentas
de la Huerta paskyrė laiybą.
įeitai tarybai bus pavesta per
organizuoti Meksikos armiją
sulig Chile respublikos siste
mos.
Meksikos sostinėje užgintos
žinios, kad buk gen. Pablo
Gonzales įveltas naujan revoliucijinin • veikiman šiaurinėj
Meksikoj.
Gonzales visas laikas ramiai
gyvena savo namuose mieste
Monterey, Nuevo Leon.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ve*tė mainant nemažiau $25,000 Uepos 14 d. buvo tokia sulig Merchanis Loan & Trust Co.: Anglijos sterlingų svarui
$3.9$'
Lietuvos 100 auksinų
2.61
Vokietijos 100 markių
2.61
Lenkijos 100 markių
.75
Prancūzijos už 1 doiierj 12 fr. 00
Šveicarijos už 1 dolitrį 9 Ir. 55
Italijos už 1 dol.
16 1. 90
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U n i V1V KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"
Eina kasdieną išskyros nedėldienius.
PRENUMERATOS KAINA:
GHICAGOJ I R UŽSIENYJE:
Metams
f800
Pusei Metu ...._..
4.00
8UV. VAIiST.
Metams
$6.00
Pusei Metų
3.00
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
ne nuo Naujų Mėty. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Money Order" arba Įdedant pinigus į
registruotą laišką.

k a r i n ė m s rezervomis, tai suttku suprasti. J e i jie la> punkte
ima taip kaijv jis skfuubar, tai
jie nori, kad'lenkai atmestų jų
s^'ygasį nes negalimas daigtas, kad lenkų kareiviai tar
nautų bolševikams. Joi bolše
vikai t o nori, tai jie. rnaty£,
rengia karę prieš ką Tiors di
desnį už lenkus*. Tą pamatę tai
kininkai šito punkto turės nu
sigąsti.
£oš1as kaip ir ketvirtas pun
ktas yra bolševizmo platini
mas, daugiau nieko.

" D r a u g a s " Publishing Co.
1800 W. 46th St. Chicago, 111.
Tai-gi šeši paduotieji taikos
Tel. McKinley 6114
punktai yra dvejopi. I r y s pir
mu tinai yra geri i r priimtini.
Trys paskutiniai yra niekam
not'kc. Tokiu būdu yra neva
nasinJyta sutartis, bet j i pauaryta taip, kad negalėtų įvykti.
Gal da visi tie šeši punktai
yra tuščias pramanymas.

Popežius ir Italija.
Bolševikyi Sąlygos

ŠVENTOJI ŽEME.
•

(Tąsa.)
Si jonizmas.

Tada žydų tautoje atsirado
krypsnys sudaryti savą žydų
tautos viešpatiją. Tas kryps
nys ne naujas. Nuo senų seno
vės maldingi žydai keliauda
vo į Jeruzolimą i r tenai pas
Saliamono bažnyčios sienų li
kučius vergdami
melsdavo,
kad Dievas dovanotų; iaraelitų
nuodėmes^ kad sutelktų išsklaidintus Jokūbo
vaikus,
kad atstatytų tautos šventeny
bę ir Dovydo karališkąjį sos
tą. Net i r svetimiems, kad ir
žydų, priešams, graudu buvo
žiūrėti i r klausyti to nuošir
daus, jausmingo giliai tikin
čių ir smarkiai Tėvynę my
linčių žydų verksmo.
Verkė dažniausiai prastieji
nedaug mokslo ėjusieji žyde
liai. I š žydų inteligentų atsi
rado, žmonių, kurie mintijo:
" K a m čia verkti? Geriau reik
padaryti, kad turėtume savo
neprigulmingą
viešpatiją. yy
Bet Palestiną valdė Turkija.
Žydai neturėjo tiek kariuome
nės, kad ją įveiktų. Kaikuriems turtingiems ir apšvies
tiems žydams
rodėsi, kad
vieta nesvarbu. Tegu tik žy
dai turės savo žemės. Milijo
nierius baronas Hirscu buvo
benuperkąs Argentinoje di
dėsnį plotą žemės negu visa
Palestina. J i s išderėjo, kad
tų plotų gyventojai žydai su
darytų nepriklausomą viešpa
tiją. Bet žydai nėjo į barono
Hirsch'o pirktąsias žemes.
Jiems rūpėjo jų tėvų žeme,
šventasis Sijon'o kalnas, kur
Salemonas buvo bažnyčią pa
statęs. Jie buvo išsiilgę Heb
r o n e lankų, kur Jokūbas buvo
avis ganęs. Jie troško gyven
ti .ant Jordono krantų, nes
Sandoros Skrynę per jį ne
šant vanduo buvo sustojęs
kaip siena. Visiems rodėsi,
buk žydams rupi tiktai pini
gai, o čia pasirodė, kad žy
dams rūpėjo jų tautos praei
tis, jų šventoji garbingoji že
mė.
'

Penktadienis, liepos
2=se

Italijos

valdžia

ę0

•r
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=

Lietuvoi Steigiamojo Seimo Darbai.

nešti.

K a džemės

gautų

«*H

$*»

Pinnak iškilmingas Steigia mišinys." Rinkimai į Seimą
maisto. Žydų batalijone kilo mojo Seimo posėdis įvyko ge liudija ką kitą. Rinkimuose
maištas. Įtekmingi Sijoiiatai gužės 15 d. 6 v. 15 m. Miesto dalyvauja no saujalė, bet mi
išgelbėjo maištininkus ig*' karo Teatro salėje, puikiai išpuo nios. /Seimo atstovai beveik
teismo i r ėmė rupiatia* kaip štoj žaliumynų vainikais, vy visi lietuviai, išskyrus^ kelis
čia sudarius patogesaį pla tims, Lietuvos miestų herbais, svetimtaučius. Tai rodo, kad
ną, kad Sijonistų tikslai išsi dalyvaujant daugybei publi- Lietuvos tauta ne mišinys.
pildytų,
į
kos, svetimųjų valstybių kabi Lietuvos žymus plotai da yra
netui, garbės svečiams ir t t . priešų užimti i r pati L i e t u v a
Žydų Skaičius Auga
Palestinoje.
Pirmąjį St. Seimo posėdį a sostinė Vilnius j ų rankose,
tidarė Valstybės prezidentas. I *** y r a vilties, kad greitai jie
Palestinoje yra 515,006 raubus sveikinami liuosi ir jų at
Sav
kalboje
jis
pažymėjo,
0
zulmonų arba*Islamo tikėjimo
stovai sėdės Seime.
kad
lietuvių
tauta
daugelio
žmonių, 65,000 žydį i r 63,000
Tą pat mintį išreiškė i r kas
krikščionių. Kitaip sakant, ne- buvo skaitoma mirusia ir net
link Mažosios arba Prūsų Lie
žydų yra 513,000 daugiau ne jau palaidota. Tai buvo klai
tuvos.
gu žydų, arba vienas žydas da. Su j a tik priešai geidė
Seimo darbo plotai. Išdir
prie septynių nežydų. Jeigu taip padarytį. Gi pati tauta,
tat Palestinoje viešpatauti] o ypač jos milžiniška dvasia bti Lietuvos Valstybėj kon
žydai, t a i aštuntoji gyvento gyveno, laukdama progos pa stituciją, kuri turės būti demokratinga, šeimyninkaus pa
jų dalis viešpatautų ant kitų kilti, sparnus ištiesti ir lėkti.
ti tauta — visa — per savo
septynių dalių. Tat yra prie J i užsilaikė " v a r g o pelėse'*
atetovua.
šinga aiškiausioms demokrati — mūsų sodiečiuose, kurie iš
Lietuva turės būti demokra
davė dvasios įraliunus i r pri
jos i r teisybės taisyklėms
tinė respublika.
To nepakenčia musulmonai. kėlė tautą. J i šiandie gyva,
Sutvarkyti ukį, kad atneštų
Jie dar p r i d e d a : ' " Žydai bu tvirta, nepriklausoma; ji turi
vo užkariavę šita^ ženje Joz- š t a i s a v o S t . S e i m ą , r i n k i m u o  tiek naudos, kiek j i s gali

uės,
Gedeono,' Dovydo
lai se, į k u r į t a i p s k a i t l i n g a i v i s i
1915 m. prieš įstosiant į ka
kais. Mes ją užkariavome vė- dalyvavo. Čia Valst. preziden
rę prieš vokiečius išreikalavo
liau. Tai mųs teisės tokios jau tas pranešė, kad jis ir visa
kaip žydų. Kardu įgijome tą laikinoji valdžia, skaito save
Iš Berlyno parėjo toli ne pažadą, kad popežius netaps
žemę, kardu ją i r palaikysi atlikusiais savo darbą ifr to
patvirtinta žinia, buk bolševi įleistas į taikos konferenciją.
dėl atiduoda visas sayo tei
kai pastatę lenkams šešias są Karališkoji Anglijos i r Ciesome.
,
riškoji Rusijos valdžia bei
lygas :
Žydai neketinu kardu ka ses ir galę St. Seimui ir linki
1. Lenkija atsisako visokio Prancūzijos respublika tą pa
riauti prieš muzulmonus, net jam kogeriausios kloties. J i s
noro valdyti Vilnių, Minską, žadą davė.
išrado kitokių budiį, kas žiu pakviečia vyriausią (amžių)
St, Seimo narį užimti vietą ir
Karei pasibaigus, ypač po
Gardiną, Cholmą ir Polesį.
ay nepasekmingesnių.
2. Lenkija atiduoda bolše rinkimų į Italijos parlamen
Pirmiausiai žydai išpirko užbaigia kalbą šauksmu: " V a 
vikams paskirtą dalį karės tą, i r pačiam karaliui pasida
Jeiuzolimoje tiek namų, kiek lio, laisva Lietuvos valstybė!
Vietą užima Gabrielė P e t
reikmenų ir paleidžia namo rė angšta Italijoje. Daug angštik buvo parduodamų. Tokių
kariuomenę, pasilaikydama po čiau negu popežiui. Ministrų
I uvo gana daug, nes karė bu kevičiutė (s. 1. d.) ir paprašo
kabinetai tankiai mainėsi Ita
ginklu tik miliciją.
vo suvarginusi savininkus y- jauniausiąjį St. Seimo narį
3. Lenkija duoda
Kusijai lijoje, įvairus buvo tų minis
pae nežydus. Pirkdami tuos sekretorium. Tą vietą užima
,
atlyginimo pramonės išdirbi trų pirmininkai.
namus žydai neklausė vertas O. Muraškaitė. (kr. d.).
Gab. Petkevičiūtė sveikina
niais ir druska.
Baronas Sonnino, pats yra
ar nevertas: mokėjo, kiek sa
4. Prieš metams sukankant doras žmogus i r norėjo sude
vininkas prašė. Dabar susida Seimą kaipo moteris, kaipo
Lenkijoje turi būti visų žmo rinti krikščioniškojo pasaulio
rė tokia padėtis, kadUeruzo- "kovotoja prieš keno nebūtų
nių balsavimas (referendum) reikalus su Italų tautos nau
limoje žydams namų pasisam pavergimą — tautų, luomų,
ar jie nenori, kad ir Lenkijoje da, bet jis prigulėjo prie par
dyti lengva i r pigu, kitiems kapitalo. Džiaugiasi sulaukusi
tijose kurios discĄplina jam
butų sovietų sistema.
nėra kur dingti. Tokiu Imdu tos laimingos dienos, primena
5. Rusija per penkerius me nedavė išpildyt ką reikėjo.
•>ydų gyventojų skaičius mies- lietuvius okupuotose žemėse,
lietuvius amerikiečius i r esan
tus naudosis karinėmis Len Orlando privatinėse kalb« -s«
te didėja.
visur rodėsi nuoširdžia' norvs
kijos rezervomis.
Antra priemonė suteikti žy čius fronte lietuvius kareivius,
6. Lenkijos anglie i~ drus padaryti, kad i r popežir.us
dams galybes Palestinoje yra kurie negali dabar sykiu čia
kos kasyklos turi būti po so gyvenimas Ryme butų paken
labsi sumaninga. Palestina y- džiaugtis.
vietų valdžia, kacl atlyginimų čiamas, bet privatinėmis kal
Po jos prakalbos skaitomi
ra dabar Anglijos valdžioje.
išmokėjimas butų neabejoti bomis viskas i r baigėsi. l*o jo
Vyriausybė paskyrė neapsako- sveikinimai nuo anglų misijos,
nas.
mai mažas algas valdininkams latvių pasiuntinystės, nuo Vil
buvo Nitti.' Tas svajojo, kad
Pirmutinė tų šešių sąlygų į Italijos istoriją įrašys nau
?en:iems> ir augštesniems. Si niaus miesto, ir apskričio, nuo
yra aiškiai teisinga. Lenkams ją gražų lapą — susilaikyme
jonistų Komitetas, pripažin baltgudžių, nuo vyskupo Ka
senai reikėjo nelysti į sveti Italijos karaliaus su popežium.
Jaunesni už Hirsch'a, Her- damas, kad tos algos p e r v a  revičiaus, nuo šaulių ir profe
mas žemes. Vilnius vra lietu- Bet kol Nitti turėjo valcižios, sl'į i r kitus žydų pątrijotai i r žos, prideda žydams kitą tiok sinių sąjungų i r šiaip savyvalasmenų
viskas, Cholinas priklauso u- tol nuolatai kilo begalės viso sakė, kad neprigulinybė jiems prie algų gaunamų iš vyriau dybių i r atskirų
krainams. Minskas ir Polesis kių neatidedamų klausimų. Be nėra taip brangi kaip, jų tė sybės. Tokiu būdu žydai gali (sveikinimai sutinkami delnų
baltgudžiams. Tiktai bolševi sirūpindamas jais Nitt'i i» livų žemė, kurios tauta labai bud. Varyte krikščionių ir mu plojmu).
kai nesako, kad jie patys ne- ko neapdirbęs pačio Lvar- išsiilgo per 18 šimtų metų be sulmonų nieks nevaro iš val
Rinkimas Seimo /pirmininko.
pasisavįs tų ir jiems nepri biausio dalyko, nesutvarkęs būdama išsiblaškius. Kadangi dininkų vietų, tiktai moka alItalijos santikių. su popežium. toje žemėje pati brangiausia fcas neištenkančias gyvenimui.
Du kandidatu: A. Stulgiusklausančių vietų.
Dabar ministrų pirmininku žydams vieta buvo t a dalis
Negalima peikti nei antro
Trečia priemonė pabauginti kas i r Z. Starkus.
punkto. Lenkų
kariuomenė tapo Giolitti. Daugelis Italijo, Jeruzolimos miesto, k u r sto žydų skaitlių įtekme Palesti
Stulginskas išrinktas 62 bal
buvo jų militarizmo parama. kr.tr Jikų kas žin kodėl Vcai vėjo Saliamono bažnyčia, ka noje yra bankai. Prieš karą sais i r užėmė pirminiiūio vie
buvo skyrius tą.
Jei ne ta lenkų kariuomenė, į s i t i k i juomi, nors j o oauti- dangi tai buvo kalnas Sijon, jeiuzolimoje
tai Europos rytai senaį butų kiai su Banca Romaną, nors todėl i r žydų patrijotų kryps prancūzų banko Credit, LyonJo kalbos turinys: Dėkoja
jo
griežtas
protestas
prieš
nys vedantis tautos pastangas na-s. Po karei taa bankas at už išrinkimą. Nurodo plotus,
nurimę, nei lietuviams nebū
tų buvę tiek daug vargo del katę su vokiečiais buvo šuke į Palestiną, į Jeruzolimą. į Si sidaryti negalėjo, bet jo vieto kokius reikės nudirbti, pažymi
Vilniaus. Tai-gi lenkų kariuo le daug pasipiktinimo. Du ka jono kalną ir vadinasi-Si joniz- je atsidarė English-Egiptiar. Lietuvos išsiliuosavimo bėgį i r
Sank'o skyrius, The Natioua! jos organizavimas! kaipo ne
menės paleidimas namo y r a talikų organizacijos vadinamos mu.
Liaudies Partija (Parlia Poir keletas žydiškų bankų. Tuo priklausomos, būtent; 1917 m.
gera sąlyga.
Sijonistų
pastangos.
se bankuose žydai pramonin- lietuvių visuomenės veikėjai,
Kad įveikę lenkus bolševi pulare) inėjo į ministeriją, ku
Žydai yra pirkliai, ne karei Kfu ir pirklio i gauna paskolų susirinkę Vilniuje, pavedė pa
kai reikalauja atlyginimų, tai ries pirminiiiku y r a Giolitti.
nestebėtinas daigtas. Jie pro »Šexi tos par i jos žmonės pri- viai. Bet užsidegus didžiajam trimis nuošimčiais, visi kiti rinktiems vyrams Valstybės
tingai daro tų atlyginimų no r-aiė s'ubsekretcrių viettto. Bot karui jie iš viso pasaulio ėme ti-rt- mokėti dešimtį arba dvy kūrimo darbą. Tam darbui pri
kviesti
laisvanorius į žydų liką nuošimčių. *Kadangi pigi tarė visa šalis, liuosai siųsdarėdami ne pinigais, tik maši nežinia a r jie neapsiriks.
Giolitti visada' mokėjo kryp batalijoną. Ka& pate neįfcira- pa&kola daug reiškia pramo įira jaunime,' ginti tėvynės i r
nomis. Lenkų pinigai yra be
vertės. Tik stebėtina, kodėl ti iš vienos pusės į kitą, o šė į tą batalijoną, tas jam au aijoje i r pirklyboje, tai aišku dėdama aukas jos reikalams.
bolševikai geidžia
druskos. prielankumu katalikystei ne kavo pinigų ginklams i r reik jog Palestinoje gali kilti tik Ačiū tam yra narsi ir aprūpin
J u g jie turi užtektinai didelių pasižymėjo niekada. I r \ nau menims. Žydų batalijoj įaš iš tai žydų pramonija i r pirkly- ta armija, kuri jau daug gra
jąją savo ministeriją jis į- tvermingai i r sumaningai ka ba, o ne kitokia. TJie bankai žaus darbo atliko. Parinktieji
sa/vo tos rųšies kasyklų.
katalikystės riavo su turkais. Batalijouas įaipgi palengvina žydams su vyrai, dėdami akmenį ant ak
Užtat ketvirtasis
punktas trauko Žiaurių
reikalaujantis, kad lenkai per- priešų: Fera, Aleesio, Bonomi buvo generolo Allenby vai pirkti karės, nuvargintų uki menio Valstybės rūmui (kaidiloje ir padėjo jam užimti ninku žemes.
balsuotų, a r jie nenori sovie ir Labrida.
kurie dėjo, teisingiau sakant,
Tiesa, Giolitti šiandien yra Palestiną.
tų valdžios, parodo, kad jį
*ydų batalijono vadas pul- bombas. V. K.), davąrė iki to,
pa stačiusieji bolševikai y r a vienatinis žmogus galintis Ita Kaip tik įvyko talkininkų irin inkas-leitenantas P a « e rson kad šiandien jau turime Sei
nuste panudę savo pažiūras į- lijoje sudaryti stiprią ir pas paliaubos su Turkija, tuojausj mintiją, ka< * šydams apėmus mą,
i
brukti kitiems. I š t?kių žmo tove ministeriją, bet sunku ti daugybė žydų ėmė keliauti > visas vietas Palestinoje visus
Priešai skelbė, kad " lietu
kėtis,
kad
jis
sutvarkytų
vi
nių negali laukti laisvės.
Palestiną. Apie 12 ar 15 tūks arabus ir syrus, t. y. rauziil- viuose nėra jokios politinės
Visai nesuprantamas y r a sam katalikų pasauliui rūpin tančių žydų atvykusių į Pales monų ir krikščionių tįkėjimo sąmonės, kad ten dirbama tik
' penktas punktas, kad Rusija čius Italijos santikius su po tiną neturėjo nei uždarbio nei rautas, reikės perkelti kitur saujalės užsispyrėlių, kad lie
. »f.'.'
naudotųsi karinėmis lenkų ie- pežium. Iš pusės Šventojo Tė
Ar ti« norės persikelti, tai kj- tuvių tautos nėra, o tik tautų
vo
kliūčių
nebus,
bet
ložų
po
feervorais. Tuo vardu vadinasi
ministrų, bet iš Italų tautos. tv.s dalykas. Abejotina, alra'viviai savo keletą metų ati litika nenori, kad užgytų pen Kada nqrs j i privers savo k-*i> nors drįs daryti jiems tą simtmetįje. Nežinia nei kur
tarnavusioji kariuomenėje ir kiasdešimties metų žaizda.
valdytojus elgtis teisingai su skriaudą dvidešimtame amil ivjii dabartinius nežydas Papaleisti namo. Kam bolševiSv, -Tėvas tų santikių sut- popežium ir naudingai Italų j;». kurią imperatorius Adrija- Irstiuos gyventojus.
karnb reikia naudo eis lenkų varkymo nesitiki iš karalių a r ' t a u t a i
uas padarė žydams antrame
(Daugiau bus).
Karališkoji

Lenkams.

'

—**+m

visi

Išmok Gerą Amatą. Ui;
dirbk $36 iki $75 Savaitėj
Buk k i r p t u . Kl
ibėjai riaur rei
kalaujami. Ge
riausia* amatas,
mes išmokiname
J keletą,
savai
čių,
prityrimas
duodamas mokinasties. Vietos atdaros. Specljalis
Kriaučystes Skyrius, mokslas už
ganėdina visus.
MASTER SCHOOL
100 N. State Str.
Kampas Lake str. ant 4tu lubų.
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KATALIKYSTĖ ANGLIJOJ E.

•

'

' DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgu
Ofisas 4830 W. 13 St,
•>a*p. 49 <<mrt
Bes. 13»a W. 49 ATeaoe
Telefonas Cicero s 6 61
Ofiso Cicero 49
KALBAME L1ETCVIAILA1

S. D. LACHAWICZ
UETUVYS
GRABORIUS
Patarnauju,
laidotuvėse ko įHgtauaia.
Baikale meldžiu aisiiauktl, o mano
darbu busite u^Bonėdinti.
2314 W. 23 F1.
CUicagO, 111.
1199.

bežemiai i r mažažemiai, o >pač kariškiai.
Plėtoti pramonę i r sykiu
rūpintis, kad kylanti pramonė
nevergtų i r neskriaustų darbi
ninku. Aprūpinti darbininkų
reikalus.
Rūpintis apšvieta, kad j i
butų visiems lengvai prieina
ma.
•
Prižiūrėti, kad visi valdinin
kai teisingai elgtųsi, prisilai
kydami visame įstatymų.
Baigdamas kalbą paduoda
Lietuvos Nepriklausomybės re
zoliuciją. Visi neskiriant nei
vieno atstovo ją priima, I r
lenkai balsavo už tą rezoliuci
ją. Atstovai ir publika atsis
toję dainuoja Lietuvos gimną.
Padainavus gimną, pirmi
ninkas, St. Seimo vardu, pra6o Valstybės prezidentą, Ministerių kabinetą i r t. t. eiti
toliau savo pareigas, kolei St.
Seimas neišneš tuo reikalu
tam tikrų nutarimų.
Išrenkamas Seimo sekuetorius VI. Natkevičius.
Pirmas posėdis baigiasi 9
v. 15 m.
(Bui daugiau).
V. K.

• •

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W . 4 7 Str.

Tel. BouI. 160

Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Res. 2914 W. 4Srd Street.
Nuo ryto iki piet.
TeL McKinley 263

1

Telefoną* Uoulevard

.-.

»1»«

DR, C. KASPUTIS
DENTISTAS
r

3331 S. Halsted Str.
Chicago. m .
VALANDOS: 2—12 A M.
1 5; 7—3 P. M.

•f

i » «• mm m • • ; •

Tai. DroTsr 7642
Lt

Dr. C. Z. Vezelis
LIKT U VIK DElfTlST AS
Valandos; ano 9 ryto iki 2 vale
Seredomis nuo 4 l y s 9 vakarą
47 M 6 O. ASHLAND A VENŲ E
arti 43-to* Gatvė*
» -

•m^mmmm • • * < • •

••.•••-••į

DR. S. NAIKUS
LIKT U VIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
Ofima ir O/vaolmo wiMM
3252 So. Halsted Str.
Ant Viršaus l'niversal Stale
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki I vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 2.
Tetefana* Varia 3444

S

Sena i r garbinga Anglijos
dalis yra Valija arba Wales.
J.P.WAITCHES
Vyriausias Angįijos karaliaus
ATTORNEY AT LAW
sunūs visuomet vadinasi Prin
LIETUVIS
4MJ S. WOOD STBKBT
ce of Wales. Toje salije mies
te Cardiff yra katalikų arki
HafTInltą- 43*0
vyskupija. Joje yra 113 baž
—K
nyčių i r koplyčių. J a s aptar
nauja 75 pasauliniai kunigai
ir 116 kunigų-vienuolių. Arki
vyskupijos katedra 1 y r a 6v.
Dovydo bažnyčia. Toje kated
roje 1 liepos tapo įsteigta
arkivyskupijos kapitula.. Aš
Kainos kurios pritinka kiekvie
nam
kisenlui. Gvarantuojame kad
tuoni pasauliniai kunigai ta
sutaupinsime Jums 10% iki 50%
po pakelti kanauninkais. Pats ant
kiekvieno
pirkinio; nekuria
arkivyskupas Billsborow sakė dalykai mažiau n e s u wholesale
pamokslų ir savo dvasiškijai kainos.
pastatė tikslų grųžinti Valijos
Vyru ir jaunu valkynu gatavi
drabužiai padirbti a n t uiaakymo
žemę prie katalikų tikėjimo, bet neateiiaukti siutai i r overkotal su dirželiais ir be, for fittin*
kurį j i kitados pripažino.
ir kitokio styliaua $22.50 ik! $60
LiverpooPije Anglijoje 20 Pamatykite mušu specijale eile
siutu ir overkotu
$15,
17.B0.
liepos prasidės katalikų kon $20, 122.60, $23. PO $30.
Juodi
ir
gresas. Pamaldos bus vieli Siutai po $45 iki $65. Melin
noe siutai po $33 lkl $60.
nėje prokatedroje. Pirminin siutai ir overkotai $«.«0 ir aukš
Vyru kelines $4. Ir augsčiau.
kaus kardinolas Bourne West- čiau.
Melmos pusvilnes kelines $5.50 iki
rairualero (Londono) arkivys $17 60. SpecUalis nuoSimtis $% ant
itiekviena pirkinis siunčiamo
f
k u p a i Liverpool'io miesto ma Europa.
joras priims delegatus miesto
Atdara kiekviena diena ik} 9
svetainėje.
•ai. vakare Bubėtomis lf- vai. Ne

i

TEISINGOS DRABUŽIU i *
- KAINOS.

dėliomis iki $ vai.

-Įfrirr

1.00*004
1415 So. HaUted Samt

9.

33ESB

^WAE SAVINOS 5TAMPS
IMU*D*VTHE

tncrro STKTES
OOVERMMEKT
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Penktadienis, liepos 1$ 1920
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GERA PROGA AMERIKIEČIAMS PASIDARBUOTI.

MM

ir

dirba

politikoje,

dirbo

ir

dirba šelpimo reikaluose. St
vėrėsi už to darbo, kurs pa
sitaikė arčiausia. Darbo buvo
daug ir įvairaus, ir amerikie
čiai beveik prie visokio šiek
tiek yra rankas pridėję. Dar
bas išbarstytas ir todėl var
giai begu butų galima apčiuo
piamai atliktą darbą parody
ti.
Susitvėrus Lietuvos valsty
bei, susidarė kitokios aplin
kybės. Šiandiena amerikiečiai
kiek pasidarbavę tuoj galėtų
savo darbo vaisius matyti ir
už kartą didelę naudą Lietu
vai padaryti.
« Nuvažiavęs, šiandieną Kau
nan, labai žmogus nuliųstų
matydamas tiek daug vargšų
gatvėse. J u k Laisvės Alėja
net sunku pereiti, vargšai ir
liguisti 'pastoja kelią ir net
puola praeiviui po kojų iš
maldos prašydami. Mažų vai
kučių būreliai, nudriskę, nu
šiurę, išbadėję, Jkitas šlubuo
ja, d a r kitas be rankos arba
be pirštų, apsiašaroję prašo
pasigailėjimo — prašo duonu
tės.... Mat valgyti reikia bent
kartą į dieną, taigi kasdien
juos sutinki gatvėse.
Kaip tas viskas baisiai at
rodo, tarsi, Lietuva vien ubagų šalimi butų. Lietuviui
• žinant visas aplinkybes, dar
kaip ten nebūtų, bet kokį ne
malonų įspūdį į naujai atvy
kusį svetimtautį padaro! Kas
dien daug svetimtaučių Lie
tuvon atvažiuoja. Kur jie at
važiuoja? Į Pilviškių^, Nemu
naičius ar į Kražius! Ne, jie
visi atvažiuoja Kaunan. Tan
kiausia vien tik Kaune pabu
vę išvažiuoja ir iš čia įgautų
įspūdžių sprendžia apie visą
Lietuvą.
Taigi, amerikiečiai, visi au
kotojai ir aukų rinkėjai, subruskite prie darbo. Įsteigkite
Kaune prieglaudą, kad surink
ti nuo Kauno gatvių bent tuos
nuskurusius vaikučius. Apva
lykite Lietuvos laikinosios so
stinės gatves nuo ubagų. Pagelbėkite seneliams nors pas
kutines dienas ramybėje už
baigti.
Pagelbėkite
vargšų
vaikučiams tinkamai gyvenimą
pradėti ir išaugti į naudingus
piliečius!
Vienas darbuotojų yra pasa
kęs: " K ą čia padarysi, juk ubagai tai yra vienas iš Lietu
vos papročių... ,, Šalin su to
kiais papročiais! Tas " p a p r o 
t y s ' ' galėjo gyvuoti rusams
Lietuvoje viešpataujant, juk
dabar Lietuva yra pačių lie
tuvių valdoma. Tad, parody
kime pasauliui, kad lietuviai
moka tvarkytis savo šalyje.
Sugeba savo beturčius tinka
mai aprūpinti.
Amerikėčiai, čia jus greitai
ir gerai galite Lietuvai pagel
bėti. Kaune randasi įvairių
narnų,, taip kad išp radžiu ne
reiktų naujų statyth Su ke
liais tūkstančiais dolierių ge
rą prieglaudą butų galima įsteigti. Jei daugiaus pinigų
pridėjus, tuomet butų galima
prie prieglaudos ir mokyklą įsteigti. Dar daugiaus dolie
rių pridėjus butų galima nu*
pirkti ūkis, įsteigti amatų
mokyklą, daug ką butų gali
ma padaryti. Šiuo tarpu žeme
Lietuvoje pigi, ypač pasinau
dojant dabartini o pinigų kur

so mainymosi, galima už apie
tuksiantį dolier ų geroką uki,
su namais, apie kokį penkias
dešimts dešimtinių nupirkti.
Nepraleiskite šios taip ge
ros progos, pagelbėkite Lietuvai susitvarkyti ir užrekorduokite amerikėčių lietuvių pasi
darbavimą pastatydami tvirtą
paminklą prieglaudos formoje.
Prieglauda galėtų Imt: užvadinta: "Amerikos
Lietvuvių
Dovana
Lietuvos
Našlai
čiams."
Prieglaudos knygyne galė
tų rastis knyga užgerianti sa
vyje vardus ir pavardes au
kavusių ir šiaip pasidarbavu
sių.
Ištieskite savo duosnią ran
ką Lietuvos našlaičiams ir be
turčiams šiandieną!
Brydvaišis.
LIETUVOS KOOPERA
TYVAI.
Balandžio 17 dienk Mari
jampolėje įsikūrė kooperatyvu
pagrindais bendrovė ' " L i n a s " .
Jos tikslu yra ruošti Marijam
polėje ir kitose prieinamose
vietose dirbtuvės žaliai krašto
medžiagai apdirbti. Pirmiau
siai Marijampolėje kuriama
manufaktūros dirbtuvė. An
tras bendras uždavinys-—tin
kamai parduoti į užsienį at
liekamą krašto žalią medžiagą
arba keisti ją į užsienio pre
kes. Tuo tikslu bendrovė ren
giasi apie rudenį tartis su už
sienio firmomis.
Gižų bažnytkaimy įsikūręs
kooperatyvas odų išdirbimui
ir jau baigia ruošti odų dirB
tuve. Apie birželio vidurį
dirbtuvėje jau žadama pra>
dėti darbas. Šis odų išdirbinio
kooperatyvas pataria turin
tiems odų neparduoti jas, bet
duoti apdirbti kuriamai dirb
tuvei arba jos dirbtuvei par
duoti ir tuo būdu apsaugoti
kraštą nuo išvežimo odų į už
sienį.
»
" Eltos' ; pranešimu, tapo
paruošti ir įregistruoti Lietu
vos Kooperacijos Darbininkų.
Profesinės Sąjungos
įstatai.
Sąjungos veikimo plotas—visa
Lietuva. Sąjungos nariais ga
li būti visų rųšių kooperaty
vų tarnautojai be lyties, tau
tybės ir tikybos skirtumo ir
samdyti ir rinkti, jei pastaiieji gyvena iš gaunamos koope
ratyvuose algos. Sąjungos sky
rius kuria bent 5 žmonės, tu
rintieji teisę būti
sąjungos
nariais. Gegužės 30 dieną
Kaune buvęs šios Sąjungos
kuriamasis susirinkimas.
Liet. Atstovybė Amerikoje.
VVORCESTER, MASS.
Šiuo turime pranešti visiems
nariarm* ir narėms, jog liepos
18 d., t. y. nedėlioj Spaudos
Draugija rengia gegužinę sale
miesto ūkės. Vieta labai pa
togi.
Taigi visi nariai, kurįe li
kote išrinkti tame piknike dirb
ti draugijos naudai, prašomi
susirinkti ankščiau ir užimti
savo vietas. Pasidarbuokime,
kad tas piknikas pavyktų ir
atneštų pageidaujamų vaisių.
Juo daugiau turėsime ineigų,
tuo daugiau praplatinsime ka
talikišką spaudą.
Podraug kviečiami piknikan
atvažiuoti ir visi Worcesterio
liejuviai, pakvėpuoti lauko oru ir linksmiai praleisti laiką.
-t
Kviečia Rengėjai.
PIRKITE
LIETUVOS PASKOL08
BONUS
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AMERIKOJE

—

J e i kas paklaushj Ameri
kos lietuvių, ką gera jie yra
Lietuvai padarę, vargiai begu
butų galima kokį nors atliktą
jį darbą parodyti. O gerai ži
nome, kad amerikiečiai smar
kiai dirbo ir labai daug yra
Lietuvos labui padarę. Dirbo

i'
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CLEVELAND, OHIO

griūti, tai politika bus sku*
boma paremti bažnyčią ir ne
Tariu patyrimą
moterių
ligos*; rū
Olevelando Katalikiškųjų bus gero nei bažnyčiai, nei'
pestingai
prižiū
Draugysčių Oentra Sąryšio valstibei."
*
Pareafltas
riu ligonę ir kudlprotestas prieš D-ro fiemuliu- Vietos Katalikų Draucysčiij
£J kj laj£e ligom.
no šmeižtus.
Centro Sąryšis, laikydamas
Halsted tšL,
Chlcago, m .
NEDELIOJ
LIEPOS
(JULY
18
D.,
1929
M.
birželio
30
d.,
1920
m.,
pap^
Olevelando
Katalikiškųjų
Draugysčių Centro Sąryšio su rastą savo susirinkimą ir iš
Ežero Kranto Parke (Round Laka)
n
sirinkime, laikytame gegužės rinktajai komisijai paaiškinus
SCOTVILLE, MICH.
26 d., 1920 m., buvo perskai apie savo užduoties pastangų
Praktikuoja 98 metai
tytas iv svarstytas straipsnis atlikimą, bet iš " D i r v o s " 26
P i k n i k a s bus su p r o g r a m ų k u r i a m e d a l y v a u s , g a r s a u s i
Ofisas
3148 So. Morgan 8L
])-ro Jono Šemuliuno, Lietu numerio perskaityto straipsnio*
Chicagos dainininkai, dainininkės ir kalbėtojai. Apart
Kertė S2-ro S I ,
Chioajfo, m .
aiškiai
matosi,
kad
D-ras
Šei.
SPECIJALISTAB
vos Laisvės Paskolos stoties
dar bus ir žaislų. Taigi nei vienas nepraleiskite šios pro
MotariSkų, Vyriikų, taipgi caropirmininko, kurs apšmeižia moliunas neištesėjo duot© sa
gos. Galėsite pasigerėti lietuvių gyrę — šioj kolonijoj ir
niikų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
katalikų visuomenę ir užgauna vo žodžio ir dar, kaipo L. L.
gamtos gražumų. •
Iki t po pietų, nuo e iki S valan
Kviečiame Chicagiečius ir kitų miestų gyventojus at
kiekvieno kataliko darbuotojo P. Stoties pirmininkas, vie
da rakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 2 po piot.
silankyti anį šio pikninko. I š Chicagos galima važiuoti
jausmus. Minimas straipsnis šai užgaulioja ir įžeidžia ka
Telefoną* Tardo €87
laivų. Laivas išeina sukatos vakare 7 vai. vakare į Lubuvo tilpęs " D i r v o s " 21 nu- talikų viešuomenę ir išniekina
dington, Mich., mes nedėlios ryte su automobiliais laukmeryj, iš gegužės 21 d., 1920 tikėjimą, dėlto tai vietos Ka
j
m. Prie progos pateikiame to talikiškųjų Draugysčių Cen § siiue Jūsų. Svečiams įžanga Dykai į daržą.
straipsnio dglį: "Ištikrųjų, tro Sąryšio atstovai išneša i Kviečia Lietuvių Ūkininkų Draugijos KOMITETAS.
sunku dabar pasakyti, kas viešą protestą prieš D-riL Še- *
s
moliuną
ir
"
D
i
r
v
o
s
"
redak
Lietuvą valdys: žmonės ar ku
iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiT
ADVOKATAS
ciją,
pareikšdami,
kad:
nigai. Dabar jau eina Lietu
1) D-ras Šemoliunas, neatsi veikimo, skatinant ir ragi
vos Steigiamasis Seimas. Lie
29 Sonth La Salto Street
tuvos Seime ne tik parodys, žvelgiant į jo pažiūras, bet nant, kad vietos lietuviai kuoKambarį* ( M
kas turi valdyti Lietuvą, bet kaipo į L. L. P. stoties pirmi daugiausia išpirktų Lietuvos
TeL Central 1SM
REIKALINGI LEIBEEIAI
ninką,
turėtų
jis
vienyti
vietos
ir tuo pačiu sykiu matysis ai
del fabriko darbo. Pastovus
Laisvės Paskolos bonų.
• Vakarais. 812 W. 33 St. !
škiai Lietuvos žmonių susipra lietuvius ir skatinti prie L. L.
darbas.
TeL Vanda 4681
Pasitikima, kad Clevelando
t imas bei apšvieta. Jeigu į P. bonų, pirkimo, o neskaidyti
LINK BELT CO.
Katalikų Draugysčių Centro
Seimą papultų dauguma atsto jų vienybės;
39th ir Stewart Ave.
vų iš kunigijos šalininkų, tat
2) D-ras Šemoliunas, kaipo Sąryšio įgaliotinių, kurie at
aiškiai žinosime, kokia liga L. L. P. stoties pirmininkas, stovauja Clevelando Katalikų
IIEAL ESTATE SALESMAN
Lietuvos liaudis serga." Ir po turėtų žinoti, kad vietos lie visuomenę, reikalavimai del
Pilną arba pusę laiko. Mums reikia
daugiausia tikėjimiškų įsitikinimų ir dva- vyrų. gerų darbininkų ir gerų agi
to atsiliepia j nesusipratusius tuviai katalikai
mūsų kampanijoj, kuri prasi
" D i r v o s " skaitytojus, kad at remia L. L. Paskolą ir dau siškijos bus pagerbti, o tuo tatorių
dėjo.
Mes
jums padėsime ir pakelsi
met sutartinos darbuotės Lie
simintų, jog " d a b a r ne XVJ, giausia yra išpirkę L. L. Pas
me iki $10,000 algos j metus.
tuvos Laisvės Paskolos rėmi
vd0$$>S$'$<rt9e$i&$$d£>dG$O£0O^
JAVARAS and JOHNSON ,
bot XX amžius!
Tad gi kolos bonų;
mo dar*bas bus ne tik pasek
8th floor—118 N. La SaUeStr.
šalin, su kunigais, šalin su ti
3) D-ras Šemoliunas turėtų
mingas, bet ir vaisingas. Tad
kėjimu, kurį kunigai išsvajo žinoti, kad vietos lietuviai di
i
gi pirmyn į Laisvės ir Lai
j o . " O to straipsnio viršuje džiuma yra katalikai ir jų ti f
•
— — _
mės, Lygybės ir Brolybės gy
Parsiduoda biztelpa apgarsinimas, kad geg. kėjimas ir dvasiški ja yra jų
venimų!
REIKALINGI
niavas
našias
28 dieną kalbės gerb. kun. tiek. brangus dalykas, o ne " B e 
puse inuro puse
VI.
Mironas,
gerbiamąsias mok siiškrn- fanatizmas";
Clevelando Katalikiškųjų Vyrai ir Vaikai dirbti Pack
medžio,
gera*
del saloono, dar
Lietuvos vyras.
4) D-ras Sc;uoliunas turėtų Draugysčių Centro Sąryšio ging House
i* barai yra, ja
Susirinkusieji
draugysčių žinoti, kad vietos lietuviai ka Atstovų Vaidyba:
me, labai gera
HETZEL & CO.
talikai
gerai
supranta
ir
žino,
vieta del Lietu
atstovai permainė, kaip L. L.
P. Muliolis, pirm,
1743 Larrabee Str.
kad
Lietuvos
kunigija
dau
vio. Randos. ne
P. stoties pirmininko straips
Kuzag, vice-pirm.,
«-» s
ša
ant mėnesio
nis yra kenksmingas, ne tik giausia yra prisidėjus prie Lie
Baranauską*, rast.,
$92.00
Kaina
tuvystės
užlaikymo,
apšvietos
ką užgaunantis katalikų vi
$6,750.00.
Kasys Žilinskas, p rot. rast.
skleidimo
bei
platinimo
ir
Lie
suomenę, bet ir ardo darbą
REIKALINGI
Parsiduoda mūrinis namas 2
tuvos
Laisvės
bei
Nepriklau
Redakcijos
Prierašas,
šitų
Lietuvos Laisvės Paskolai, del
Foundrės darbininkai 60c J valandą. flatas beismente 4 kambariai nesomybės
išlaimėjimo;
protestą
talpiname
dėlto,
kad
to tai išrinko komisiją dš se
Tiktai pirmos klesos vyras lai at flatas beismente, 4 kambariai ne
toli nuo Šv. Jurgio Bažnyčios.
5) D-ras rlemoHunas turėtųl gerbiame Cleveland'o Katali- sišaukia,
kančių asmenų: kun. V. VilRandos neša ant mėnesio $32 00
w . w. KIMBALL CO.
kutaitis, pp. M. Šimonis, V. žinoti, kad, fanatiškais savo kiskųjų Draugijų Sąjungą ir
Kaina $2,850.00
26?1
W.
26
Str.
jo
Centrą,
bet
mums
rodos,
—
Runta, J. Jonuška, kurie kad straipsniais labai įžeidė Kata
Parsiduoda gražus mūrinis na
užprotestuotų prieš D-rą Se- likų visuomene, o " D i r v o s ' ' kad bereikalo rimta organiza
mas 4 flatai po 6 kambarius gamoliuną, reikalaujant, kad jis redakcija užsitarnauja viešo cija leidžiasi į ginčus su ne
zas ir vanos. Randas neša ant mė
rimtu
fanatiku.
Padarė
Cleve
nesio $110.00. Kaina $10,250.00
atšauktų
viršui
paminėtą papeikimo už talpinimų pana
land'o liet. kat. klaidą, kad
jis yra ant W. 66th St. ir S. Union
šmeižtą, užgaunantį katalikų šių juodašimtis!^ šmeižtų.
Ave. labai gražioj vietoj.
apjakusiai katalikų nekenčia
visuomenę. •
Del to tai Clevelando Kata
ntį subjektą, nemokantį kultū
Parsiduoda bizniavas medinis na
Gegužės 28 d* išrinktoji ko likiškųjų Draugysčių Centro riškai šnekėti i š r a š y t i apie jų
mas su 5 flatais, dailiai aptaisy
Sąryšio
atstovai
viešai
reika
misija susirinko " D i r v o s " re
tas ir gražioj vietoj ant S. Side,
įsitikinimus aprinko bonų pa
lauja,
kad—
Mums yra reikalinga kele Randos neša Imt mėnesio $73.00.
dakcijoje ir užprotestavo prieš
rdavinėjimo stoties pirminin
tiktai $5,450.00 jį galima
1) D-ras Šemoliunas, kaipo ku. Ta klaida pakenkė patie tą energiškų ištikimų vyrų Kaina
D-rą 6emoliu*;ą, kurs pasiža
išmainyti ant mažesnio namo ar
L.
L.
P.
stoties
pirmininkas,
dėjo atšaukti minėtą straips
ms clevelandiečiams ir Lietu dirbti su mumis keletą valan ba ant loto geroj vietoj.
nį — šmeižtą. Laukta ketu viešai atšauktų visus tuo» vos laisvės paskolai. Kitą syk dų kasdiena arba keletą die
Didelio barjtr.r.r: ant Bridgeporrias savaites. Ir štai atšauki šmeižtus, kuriais yra įžeidęs reikia gerai apsižiūrėti ką re
.o parsiduoda namaar medinis ant
nų
kas
savaite.
lietuvių
katalikų
visuomenę;
2
lubų 2 flatai po 4 kambarius ir
mas D-ro feemuliuno, L. L. P.
nkant, o dabar reikia paken
Jus galite atlikti šį darbą 2 flatai po 2 kambarius. Randos
2) D-ras Šemoliunas, kaipo tėti ką išrinkus, arba, išreiš
stoties pirmininko, pasirodė
neša per mėnesi $45. Kaina $3
" D i r v o s " 26 numeryj, iš bir L. L. P. stoties pirmininkas, kus nepasitikėjimą, paprašyti, labai lengvai be atsitraukimo 500.00 jis yra dabar tik iš brukor
želio 25 d., 1920 m. J i s sako jeigu jis yra " gedtelmanas'', kad atsistatydintų. Tai ir vis nuo dabartinio Jūsų užsiėmi numalavotas. Viskas geram stovij.
si, kad jo išsireiškimai" buvo turi atsiprašyti vietos katali kas.
mo, geras pienas. Atsišaukite Parsiduoda geras ant 2 lubų
" f i g u r i š k i " ir sekančiai rei kus, uoliausius rėmėjus ir dar
medinis namas 2 flatai po 6 kam
nuo 10 ryto iki 1 vai.
škia: " J e i g u į Seimą pateks buotojus L. L. Paskolai, už
barius. Vanos gazas elektra kiek
po
pietų
bile
diena
arba
Ketvienam kam|>ari j . Randos neša
PAIEŠKOJIMAI.
Kunigų pusė, tai Lietuvos vi švenčiausių jų jausmų įžeidi
vergo vakare nuo 6 iki 8 va $40.00 ant mėnesio, parsiduoda tik
suomenė dar yra po įtekme mą;
.
už $3,350.00 kas turite nors pen
Paieškau Juozapo Norvaišo, paaibemoksliško
fanatizmo( ?),
3) D-ras Semoliunas, kaipo nančio Kauno Rėd., Tauragės Apskr., kare, klauskite.
kis šimtus tas jį galite pirkti, o
Nemakščių
parapijos,
gyveno
Chicalikusius
ant išmokesčio kaip ran
prietarų, etc. Nes ir dabar iš L.L. P. stoties pirmininkas,
ADAM MARKŪNAS
goje, dabar nežinau kur.
dą.
Lietuvos ateiną žinios liudija, turi savo kerštą ir pagiežą
Jis pats arba kas apie jį žinotų,
Sales Manager
kaip kunigėliai ragino po pe ant katalikų dvasiškijos ir ti praneškite, nes turiu svarbų rei
Parsiduoda labai pigiai mūrinis
kalą :
847 First Natl Bk. Bldg. namas
ant 3 lubų labai geroj vie
klos bausme balsuoti už jų kėjimo mesti į šalį del Lietu
PETER WISOCKIS,
68 W. Monroe Str.
toj 3 flatai po 6 kambarius vanos
kandidatus. Tai yra prietarų vos labo ir gerovės kad L. L.
306 K. 4 Street
ir
gazas. Randos f ant mėnesio
' Chicago, UI.
W. Fnuikfort, III.
palaikymas-balsavimas ne už P. bonų pardavimas pasekmin
$75.00. Parsiduoda tik už $7,800.00 nepraleiskit tos geros progos.
ką nori, bet ūž ką tave su vel gi au veiktų;
Bet kreipkitės į mano ofisą del
nių pagelba priverčia balsuo
4) D-ras Semoliunas, kaipo
platesnių žinių.
ti. Už tuos prietarus nėra blo L. L. P. stoties pirmininkas,
GEORGE PETKUS.
ga pati Lietuvos liaudis, ką turi būti bešališkas ir privalo
Real
Estate,
Loans
&
aš žemiau ano straipsnio ir gerbti kiekvieno įsitikinimus
Insurance, Foreign Exchange
pasakiau, užsimindamas, jog ir pasiryžimus Lietuvos Lais
and Steatuahip Tickets.
kada Lietuvos žmonės apsiš- vės rėmimo darbuotei;
Parsiduoda "Draugo" mūrinis namas. Stovi gero
vies, tada tiktai kunigus įr
3403 S. Halsted * t CMngo.
5) *' * Dirvos'' redakcija turi,
ja vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti
jų artimuosius iš valdžios iš jeigu jai rupi Liet. labas ir ge
T e i Yardi $879
lieuvių iv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra gastums ir pasakys, kad kuni rovė, eiti išvien su didžiuma,
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai
g a m s yra vietą tiktai prie ai daugiau nebeųžgauįojaįt *ka|
Norėdami gauti informacijų, kreipiatės šiuo adresu:
toriaus bažnyčioje, o ne poli talikų visuomenės ir dvasiški
tikoje." Kunigai negali du jos, šmeižiančiais Don-Kišoto
««i
DBAUGAS" FlTBfc 00.
darbu dirbti, nes "Dievo mal straipsniais, paliauti platinus
Chicago UI.
1800 W. 46th Str.
da bus paversta politikos tiks bolševizmo dvasią, o kiek įs
lams (?), o kada bažnyčia ims igalint prisidėti prie sutartino j

Lietu viii Ūkininkų Bteaflgįjos

DR. 6, M. GLASER
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NAMAI ANT PARDAVIMO

Reikalingi vyrai
kurie mylite pasi
savinti sau ge
resnį gyvenimą

Extra Proga Biznieriams!

Penktadienis, liepos 16 1920
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Dalyvaus tūkstančiai svieto. Puiki muzika. Šokiai
Skanus gėrimai. Užkandžiai. Žaislai.
f
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ROSELANDE ILLINOIS

. . _S

Gardner's Parke, 124 St. ir Michigan Ave.

Įžanga 3 5 c Ypatai.

Pradžia 1 vai. po piet.

sėsi įvykti. Na, i r neapvilta. PRAKALBOS VVESTSIDĖJE
•
I
Susirinko kone visi į didelį
I
I
tvirtą ratą. Viduryje rato su
Šiandie, liepos 16 d. Aušros •
§
stojo moterų ir vyrų būriai. Vartų parapijos svetainėje į- •
I
•
I
Prasidėjo nepaprastos lenkty vyks svarbios prakalbos pre
4
I
•
• GRAFAS''" ATSIDŪRĖ
PRAKALBOS JAUNIMUI — nės, gryno lietuviško daina kybos ir pramonės reikalais. •
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.
•
KALĖJIMAN.
LIETUVOS VYČIAMS.
•
vimo lenktynės. Daiiiav 0 mo Kalbės p . Al. M. Račkus.
•
Penktadienis liepos 16 d.,
•
terys, dainavo Vyrai. Tos dai
Prakalbos prasidės 3 vai. va
Religi
įa
Prisipažino nusukęs bankai
Marija nuo kalno Kaimelio.
šiose dienose Chicagoje vie nos, tarsi, kokia begalinė jie- kare, tncj&u po pamaldų.
pinigų.
Šeštadienis, liepos 17 d.,
ši -tik ką atvykęs iš Lietuvos ga perkėlė mintis TėvynėnRengimo Kom.
Sv. Aleksijus.
gerb. kun J. Meškauskas, Kau Lifctuvon. Katrie geriau dai
Axel Hedberg, kurs Chica- no Kunigų Dvasinės Seminari navo negalima buvo įspėti. ^>
IŠ BRIDGEPORTO.
gos kabaretuose žinoma? kai jos profesorius ir Kataliku kad visi gerai dainavo, tai tą
»
PAGRABĖ ŽMOGŲ IR ATĖ
po "švedų g r a f a s / ' atsidūrė Centro vice pirmininkas. GerB. visi gerai žino.
Birželio 30 d., ši m., BeetloMĖ PINIGUS.
kalėjimam J i s prisipažino e- profesorius yra Lietuvos jau
Piknikas davė parapijai pel veno Konservatorijoj įvyko
sąs vagis ir tai nepaprašys, nimo — Ateitininkų ir Pava
muzikos studentų priėmimo
Ką jau čia negali išgalvoti
•
nes vienai Chicagoje bankai sarininkų — organizacijų na no apie septynis šimtus dolie- vakaras. »
i•
plėšikai.
rių.
Lyons, III.
nusukęs $23,000.
rys ir įžymus darbuotojas.
Atvykusi
konservatorijom
1
Pradžia 9 vai ryte
įžanga
5
0
c
Ypatai
Tas indomus žmogus yra
Valio Aušros Vartų parapi- radau nemažą būrelį susirin
•
šiandie, liepos 16d., 7:30 vai,
Penki automobiliniai plėši
•
kusio jaunimo. Susipažinus
kai dienos metu gatvėje nut dirbęs Union bank of Chica vakare, šv. Jurgio parapijos ja
pradėta
dainuoti,
pijanu J
Tėmijantis.
vėrė žmogų, nešantį pinigus, go už "tellerį.' I r per kelis svetainėje gerb. kun. Meškaus
Šiuomi užkvieciame visus Chicagos Lietuvius ir Liemetus
nusukęs
tuos
tūkstan
skambinti i r smuiką groti. I r I tuvaites, kuoskaitlingiausiai atsilankyti, o užtikriname
kas Lietuvos Vyčių Chicagos
į
jsodino automobiliun, važiuo
o
•
čius.
taip
linksmai
prabėgo
valanda,
IŠ
NORTH
SIDE.
Apskričiui
darys
pranešimus
dami atėmė nuo jo pinigus ir
S visiems, jog pilnai busite užganėdinti. Muzika bus pir
kita. Dešimtai išmušus p-nia
Sakosi jis mažai bankos bu^ iš minėtųjų jaunimo organiza
pagaliaus paleido iš automomos klesos, kuri griež puikiausius šokius.
•
•
O.
Pocienė
visus
pakvietė
prie
Liepos
4
d.
Labd.
Sąjungos
vo
apmokamas
ir
todėl
'buvęs*
cija
gyvenimo
ir
darbuotės.
biliaus.
Sis piknikas bus vienas iš puikiausių ir linksmiausių
Todėl šiuo L. Vyčių Chica 6 kp. laikė mėnesinį susirin užkandžių.
piknikų, kuriame turėsite progą smagiai laiką praleisti,
"Ta piktadarių auka yra Ja priverstas vogti pinigus, kad
kimą Šv. Mykolo Ark. parapi
Šitame vakarėlyje dalyvavo
smagiai pasilinksminti. Šokiai dykai.
mes P a t i e k , Citizens, Trust turėtų "gerųjų laikų" kabare gos Apskričio Valdyba kvie
jos
svetainėje.
Susirinkiman
svečiai: St. Petrulis, Šileika,
čia visas Chicagos ir apielin
Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.
& Savings bankos pasiautė tuose.
atsilankė
nemažai
narių,
todėl
ir kelios mergaitės iš Busli
kiųVyčių kuopas skaitlingai
jas. J i s nešė ton bankon $6,28DIDELIS ČIA DŽIAUG
suvažiuoti šv. Jurgio parapi apkalbėta daug svarbių reika konservatorijos.
7, sukolektuotus Piggly—Wilų. Nutarta kiek galima remti
SMAS.
Po užkandžių dainavo p l ė s :
:•:
jos svetainėn ir paklausyti
ggly krautuvėse.
Centro pikniką^ katras bus lie Quist (svetimtautė) J . ŠulcRe-sid. 1139 Independence B l v d f
Dr. 1. E. MAKARAS
pranešimų, kaip gyvuoja ir
Telefonas Van Buren 294
Patriek su krepšiuku išlipo
Sako, cukraus yra užtektinai. veikia mūsų vienmintis jauni pos 18 d. Bergmans. darže, kaitė, E . Jovaišaitė, Z. Mtfs- Lietu via Gydytoja* Ir Chirurgai
iš 43 gatvės gatvekario su tik
1«MI 8*. MirhlrM Ar*.
Riversidėje. Nortsaidiečiai ka tauskaitė ir kitos. Ant pijano TRoftelaode:
«
l
e
f
«
u
»
Pailman
U* Ir PmJImaa >1M
mas Lietuvoje.
slu persėsti State "gatvės gatCnicagoj:
4615
Ko.
WooJ 0tr.
talikai
supranta
savo
parei
Didžiuliai cukraus pirkliai
skambino Žukauskaitė, Kraus, Tik K«*r«rr* rakikf •«••
Rnsaa gydytoja* Ir chirurgas
0:30 Iki T.o>
Indomaujantieji
minėtomis
vekarin ir privažiuoti prie bau
Chicagoje paskelbė, jog šian jaunimo organizacijomis ir jų g a gyvai atjaučia labdary Biiedis, Vitkauskaitė ir kitos.
Specijallstas Moterišku. Vyrl£kq
mmmmm T**** ne.
kos, katra yra po ninn. 5458
bės
reikalą
ir
gausiai
ją
re
Vaiku ir T1«J ctux»nl5ku HgU
die cukraus čia yra pilna. Gir darbuote kviečiami taip gi aPaskui buvo žaidimai su do
VALANDAS:
10—11 ryto 9—8 po
So. State gat.
mia
di, šeimininkės neturi reikalo teiti paklausyti.
piety 7—8 f t t . HfsMUonla 18—19 4L
vanomis.
r
Bet jam išlipus iš gatveka tolesniai rūstauti del cukraus
1 Ofisas: SS54 So. Halsted 8t.. Chicago
Dovaną laimėjo p-lė Z. MasŠtai
i
r
šiame
susirinkime
įTelefonas Drover 9898
DR.
S.
BIEŽ1S.
į
Apskričio
Valdyba.
rio nutvėrė jį plėšikai, įsiso trukumo.
tauskaitė.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR
sirašė net keturi nauji nanai.
m
dino savo automobilin ir nu
CHIRURGAS
Z.
M.
Podraug pažymėjo, jog cu
Be
to
už
garbę
turiu
pra
2201 WMt 22nd Street
I š WEST SID*S.
važiavo. Tas įvyko staiga ma krui kaina neturi bu t dides
'
K
Tel. Canal C222
nešti
plačiajai^
visuomenei,
lant daugeliui žmonių.
Res.
3114
W.
42nd
Street
nė, kaip 28 centai svarui.
!
kad p. Kasparas Butkcvicia
Tel.
-įley 498M(
.
Aušros
Vartų
Parapijos
Plėšikai atėmė nuo jo pini
Pirkliai, turbūt, mano atlie
trečiu kartu įstojo į Lab. Sąj.
\
Piknikas.
gus ir ties 39 gat. ir Prineeton ką didelę malonę žmonėms
BRIDGEPORTO.
garbės narius ir įmokėjo tretį
3107 So. Morgsc Street
ave. ir jį paleido iš autoniobi- skelbdami tokias žinias.
CHICAGO, fLLEMOIS
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Šimtą dolierių. Daugiau tokių
Parapijos
piknikas,
t.
y.
iš
Telefonas
Y arda ftosi
Tautos Fondo 32 sk. įvyks pus
liaus.
Šiandie jau neatkreipia tiek
susipratusių
lietuviui
Valandos: — 8 lkl 11 i* ryto:
metinis susirinkimas pėtnycios?
!
Policija niekaip negali iš (lomos į cukraus kiekybę, kiek važiavimas,.turi savyje nemai
PO piety iki 8 vak. Hodeno
Jei visi lietuviai taip at
žr
reikšmę.
Čia
patogi
proga
vakare,
lfi
d.
liepos,
7:30
vai.,
mis nuo f Iki • ral..
galvoti, kaip tas galėjo įvyk į jo kainą. Kad tuo tarpu kai
DRY OOODS
jaustų labdarybe, tai istikrųjų Šv. Jurgio par. mok. kambaryje.
lai
iau
parapijiečiams,
vie
s—
• • "81
ti. J u k plėšikai galėjo nuo jo na ne visiems prieinama.
1800
W.
47th
kamp.
Wood
Sta.
riusų
tauta
butų
laiminga.
Šitas tusirmkimas yra labai a'ar
M M duodam* dvUfubaa stampti
pinigus atimti gatvėje, bet ne Tik pagalvokite! Cukra\is niems su kitais, susipažinti
I.
Bitautas.
sekr.
bus. Y n na, kaipo pusmetinis, kita Ketverg-aii ir Subatomla.
Ummm^m*mmm'
bei
j
a
u
užmegstapažintį
stip
paimti jį automobiliun. Be to, svaini imama 28 centai PerDideliam* pasirinkime faunam!
yra dauj? svarbių dalykų apiarti. Vlaokie
riau
sutvirtinti.
^Tyrame
ore
materijolal, Talkams drabu
plėšikai juk nf/alėjo žinoti, niai iš pavasario svarui buvo
žiai.
Alebee
ir Jakutea.
PRANEŠIMAS
Todėl visi, kurie tik priklausaie
kaimynų
draugijoje
pasilinks
kad pasiuntėjas tuo metu va mokama tik 12 centų.
prie minėto T. F . skyrio, atsilan
NORTHSIDIEČIAMS.
Perkėlė saro ofisą p o num.
minimas
y
r
a
dikčiai
naudin
žinėja su pinigais.
kykite. Tame susirinkime galėsite
Tad nėra ko džiaugties tais gas ir atgaivinantis. •
'
4729 S. Ashland Avenne
Pluksnos
gauti
konstatuciją,
kurių
Centras
Patriek bankoje dirbo pra didžiapelnių pranešimais.
Šiuo pranešame gerb. norSpecialistas džiovų, moterį} ir vy
Užtai Aušros Vartų parapi
yra
prisiuntęs.
•
Valdyba.
dėjus vos praeito birželio 21
thsidiečiams ir draugijų atsto
ru ligų.
•
d. A r kartais policija jo ne PRASIDĖJO ARGUMENTAI jos klebonas išvien su komi vams, kurie nebuvote praeita
IŠ
BRIGHTON
PARKO
Valandos
nuo
10
lkl
12
išryto;
nuo
tetais ir ruošėsi iš kalno, ne
paims nagan.
UŽ KAINĄ GAZUI.
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:20
me susirinkime, kad posėdžius
sigailėdami triūso nei laiko,
vakare.
Nedėliomis 10 iki 1.
PLUNKSNOS.
Amerikos Lietuvių Rymo-Kataparapijos bazaro reikalais ko
Telefonas Drexel 2880
kad-tik"pasisektų metinė iš
likų Labdaringos Sąjungos 8-tos
IŠ CHICAGOS Į RYTUS
Gazui kaina priešinga konsti
mitetai
ir
draugijų
atstovai
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiitiiiii
kilmė.
» • • i
— M
kuopos
extra
susirinkimas
bus
PASIŲ6TA 13 SVETIM
cijai.
dabar laikys kas antrą paneJ ų triūsas nepaliko be vai dėlį. Ateinantį panedėlį, lie šiandien, tai yra pėtnyčioj, liepos
ŠALIŲ.
16 d., 7:30 vai vak. Nekal. PraState Public Utilities komi sių. Puikios dienos patogus o- pos 19 d., j a u bus susirinki sid. Panelės Šv. parapijos svetai
ras palaimino jiems. Parapi mas, kurin ^kviečiame visus
. Ateivystės
komisijonierius sija pradėjo išklausinėti mies
nėje. Visi kuopos nariai ir narės
jiečių
prispito
skaitlingas
bū
&
atsilankyti. ,
Howard Eby paskelbė, kad iš to advokatų argumentų gazo
kviečiami atsilankyti, nes turim
rys. Visi linksmai žaidė, ra
Chicagos į Ellis salą, New kainos klausime.
Taipgi prašome visų north- daug svarbių reikalų. Valdyba.
.
liavo.
Straikerio
stulpe
varpas
Kaip žinoma, t a komisija
Yorke, pasiųsta 13 svetimša
sidiečių' parapi jonų, katrie ža
kone
nuolat
skambėjo.
Mat
Liet. Am. Rūbų Išdirbinio
imti
lių, kurie bus deportuoti. Jų leido gazo kompanijai
da bazarui paaukoti kokių
\Vestsaidiečių
esama
tvirtokų
B-vės šėrininkų susirinkimas įvyk?
nuo gazo vartotojų po $1,15
tarpe yra keturi radikalai.
daigtų, atnešti klebonijom
vyrų. Jaunimas šokiuose užė
;Visi kiti-šiaipjau prasižen už tūkstantį kubinių gazo pė
Šiuosmet, kaip girdėti, visi pėtnyčioj, liepos 16, 7:30 v. v.
prie gan garsios TV>stsaidės
Liuosybės svet. 1822 Wabansia.
gusieji ir nepageidaujami ša-1 dų pradėjus birželio 16 d. Bet
draugijų atstovai i r pačios
muzikos. Kuimingas p. P . ZauAve.
Valdyba.
Hai.
gazo- kompanija iš to džiaugs
draugijos nepaprastai ruošia
levičiaus daržas tarsi mirgėte
mo nuo žmonių ėmė imti tą
si prie parapijos bazaro. Pel
mirgėjo pripildytas linksmu
ANT RANDOS.
Lincoln parko taryba atsi kainą pradėjus gegužės mėne
no manoma padaryti d u syk
čių Aušros Vartų parapijiečių.
2 single kambariai ant raados su ra
tiek negu praeitais metais. kandais, apšildomi.
sakė padidinti algas to parko siu.
, «•
Nestokafto
ir
iš
kitų
parapi
Suprantama, kompanija gal
poliemonams del pinigų tru
0637 So. Franclsco Ave.
Podraug atsikreipiame i r į
jų
svečių.
padarė klaidą. Bet tokios klai
kumo
visus šios kolonijos lietuvius
1
Apie
ketvirtą
valandą
po
PARSIDUODA
dos ne tik nepakenčiamos, bet
biznierius, prašydami ir lauk
saliunas ir du namai turi but par
pietų
sugaudė
kviečiantis
tri
ir nedovanotinos.
dami gausios paramos. Baza- duoti trumpu laiku, už pigią prekę
VAIZBOS "MADONA" ŽRNKLA8
UiregUtmoU H. V. Pat. Ofl»«.
mitas,
kas
tai
nepaprasto
ruolietuvių ' apgyvento j vietoj.
o..
Miesto
advokatas
pirmą
die
ras
šiuosmet
bus
gražiame
lai
A PETRATIS
Savininkas,
S FABIJONAS
ną argumentuodamas prieš pa
ke, kuriame visi galėsime pa
4832 Marshfield Ave.
A . P E T R A T I S & CO. branginimą gazo pareiškė, jog
* Šiandie Chicagoje pagal tei sipažinti, pasišnekėti ir dau- Į^
MORTGAGE BANK
Nekankink sergančio ^idurių užkietėjimu kūdikio su niekingais,
kaina $1.15 yra prieškonstitn- smo nuosprendžio turėjo but giau naudos parapijai padary
REALĮSTATE
IN5JRANCE
vidurius
traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAM BI NO,
PARSIDUODA.
turinčio
prijimnų
skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių
EUROPEAN AMERICAN BUREAU cijinė, nes statutai, sulig ku nugalabintas žmogžudis Hae- ti. Bazaras prasidės rugsėjo
paliuosavimui
vaisto.
Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
rių gazo kompanija suorgani nsel, kurs nužudė savo moterį. 5 d. ir trauksis per ištisa mene Bueernė ir Grosernė arba mai
Siunčia Pinigus Parduoda L a i v o k o r t * *
timo, diegliu, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.
N O I A R I J L Š A S
zuota, gazui kainą apribuo Bet gubernatorius 'atidėjo eg sį. Kitos dienos bus paskelbtos nysiu lotą arba automobilių.
Pabandyk buteli. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo ildirbejų
32*9 So Halsted Street Chicago IM«nois
60c
su persiuntimu. TSmyk fiambino !»V ant pokelio. Be jos nira tikras.
TELEPHONE
B O U L E V A R D 611
Atsišaukite,
ja ligi $1.00 už tūkstantį ku zekuciją. Ieškomi reikalingi tam tikrame paskelbime.
F. AD. RICHTER & C0., Bo«h Termnal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. T.
binių pėdų.
taktai atnaujinti bylą.
3114 S. Halsted Str.
Parapijos Komitetai.
•S

CHICAGOJE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

DIDELIS METINIS

PIKNIKAS
8

!••—^

S Švento Juozapo Draugija

: Ned. Liepos 18 d. 1920 m.
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Geo. M. Černaucko Darže No. 1
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DR. A. A. ROTH,

PRANEŠIMAI,

—

«

Dr.M.Stupnicki

•

ERNEST WEINER

h

I DR. CHARLES SEGAL i

79c

Pluksnos
79c

BAM

IBINO

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
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