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Sovietų Armija 
M * įr Neri 

Lenkai Visais Keliais Bėga 
iš Vilniaus 

Bolševikai Pasiketinę Visai 
Nugalėti Lenkus 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
VILNIAUS KLAUSIME. 

Liepos 15 dieną buvo pra
nešta, kad stipri lietuvių ar
mija inėjusi į Vilniaus prie
miesčius pasitraukiant iš ten 
lenkams. 

Bet ligšiol negauta patvir
tinančių žinių, ar lietuviai in-
ėjo pačian Vilniun, 

Iš Varšavos liepos 14 d. da
tuotose depešose sakoma, jog 
lenkai gyventojai bėga iš Vil
niaus ir tą miestą ginančios 
lenkės ponios. 

Taippat sakoma, jog lietu
viai tuc^aus uiimsią Vilnių, 
kaip veik tą miestą bolševikai 

"atimsią nuo lenkų. 
Artimiausios dienos paro

dys, kaip ilgai lenkės galėjo 
ginti Vilnių. 
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiimimimimiiir 
BOLŠEVIKAI PERSIMETĖ 

PER NERĮ. 

Paėmė nuo lenkų Kamenec-
Podolska. 

SEKANTI KOVA UŽ VIL
NIŲ, 

60,000 žmonių apleido Vilnių. 

vikų armijos nepertrauk* vei
kimo prieš lenkus taip ilgai, 
kol lenkų bolševikai pakilę ne
sugriaus šiandieninės lenkų 
vyriausybės ir šitos nepamai
nys proletarijato diktatūra. 

Galimos taikos sąlygos. 

Lenkai tvirtina, jog rusu 
bolševikai gali Lenkijai pa
duoti tokias taikos sąlygas: 

1. Atsižadėti Vilniauc ir 
Kauno teritorijų ir Cholmo ir 
Sedleeo apirubių. 

GRAIKŲ ITALŲ NESUTI 
KIMAI GANA RIMTI. 

Tris valandas tęsėsi susikir
timas M. Azijoj. 

DARBUI LABJAUS PATIN
KA DEMOKRATŲ PLAT

FORMA. / 

Konstantinopolis, liepom 15. 
— Susikirtimas graikų su ita
lais pastarųjų ruože Mažojo
je Azijoje liepos 2 d. pasirodė 
labjaus rimtesnis, kaip išpra-
džių buvo manoma. 

Graikai buvo intarę italus, 
2. Nuginkluoti Lenkiją ir at- kad šitie paremia turkus na-

Londonas, liepos 16. — So
vietinės Rusijos spėkos persi
metė p?r upę Nerį Vilniaus 
gubernijoje ir išmušė lenkus 
iš Kamenee-Podolsko, pieti
niam lenkų fronto gale, sulig 
ofieijalės depešos iš Maskvos. 

Vakaruose nuo Molodečno, 
į šiurvakarus nuo Minsko, so
vietų kariuomenė pasiekė po
zicijas katras 1916 metais bu
vo palaikę vokiečiai, sakoma 
depešoje. 

Baranovičių ir Slucko apy
linkėse, pietuose nuo Minsko, 
bolševikai pasekmingai eina 
pirmyn. • ' 

Sulig pačių bolševikų, len
kai desperatiškai atsilaiko vi
sam ruožte tarpe Dubno ir u-
pės Dniestro. 

Varšava, liepos 14 (suvėlin
ta). — Lenkų oficijaliam pra
nešime sakoma, kad lenkai po 
žiaurių mūšių nuo bolševikų 
atsiėmę Dubno, Volinijoj. 

Didžiai kruvini mūšiai seka 
luikų su bolševikais šiauriuo
se ir rvtuose Vilniaus. Anot 
gautų čia žinių, daugelis gy
ventojų rma aktivę dalį apginti 
iri estų. 

Lietuviai sutiko užimti Vil
nių, jei lenkai bus išmušti iš to 
miesto. ^ 

Puolus Vilniui, bolševikams 
bus progos tiesioginiai susi
nešti su rytine Prūsija. 

Civiliai gyventojai evakuo
ja Vilnių. Tam tikslui pavar
tojami visokios rųšies veži
mai. Visi keliai, einantieji 
ant Lenkijos, pilni vinonių. 
Apskaitoma, kad ligšio! nii.--stą 
bus apleidę apie 60,000 žmo
nių. 

Vilnių ginti suorganizuota 
buiys iš tūkstančio moterų. 
Bariui vadovauja ponia (io-

mokėti Rusijai karės išlaidas; 
Lenkijos druskos kasyklos tu
ri but užimtos, kaipo gvaran-
tija atmokėti išhidas. 

3. Leisti Lenkijos gyvento
jams patiems apsispręs ii val
džios klausime savo otngrafi
niuose rubežiuose. 

4. Pagaminti Lenkijai naują 
konstituciją, sulig katros Len
kija turi turėti liaudies val
džią,* draugi ją sovietinei Rusi-
jai . 

5. Sovietinė armija viene
rius metus okupuoja dalis 
Lenkijos ir turi teisę gabenti 
savo armijas per lenkų terito
rijas. 

Lerkai, numanydami ftjfk 
galimas tokias sąlygas, šau
kiasi pagelbos ne vienų talki
ninkų, bet ir tautų sąjungos. 

NEPAVYKO LENKAMS 
11* PLEBISCITAS. 

Didžiuma išreiškė norą pasi
likti prie Vokietijos. 

-
Varšava, liepos 15. — Gy

ventojų referendumas Allens-
tein0 pravimeijoje, rytinėj Prū
sijoj, pasibaigė Vokietijos 
naudai. Gyventojų didžiuma 
nes 4o,289, išreiškė norą pasi
likti prie Vokietijos. Tik 15, 
091 balsavo už Lenkiją. 

Lenkai tomis pasekmėmis 
labai nepatenkinti. Jie kalti-

BOLŠEVIKAI NENORI TAI 
KINTIES SU LENKAIS 

BURŽUJAIS. 

ANGLIJOS DARBININKAI 
STOVI Už AIRIJA. 

Reikalauja atšaukti iš ten 
kariuomenę. 

Lenkiją norima pakeisti sovie-
\ tinę respublika. 

na vokiečius bate u klastavjne. 
e r « ( t ) , katra k.tuomof, l ; n e S | k l a u g t o v i m ? . 
rusus kariavusi bendrai su 
P'lsudskiu. Tos moierys ap
rūpintos amerikoniškomis a-
\alinėmis ir reikalingais gin
klais. 

NEPAVYKO STREIKAS 
ANT GATVEKARIŲ. 

eijonalistus, katrie užpuldinė 
ja graikų, kariuomenės spar
ną. Tad graikų vadas nusp
rendė nacijoialistus pamokin
ti ir pastūmė savo kariuome
nę italų saugojaman ruožan. 
Ttalų kariuomenės komendan
tas pasipriešino tam graikų 
žygiui. 

Kaip įvyko susikirtimas. 

Išpradžių graikų ir italų vy
resnieji susimainė karštais žo
džiais. Italai stovėjo už savo 
globojomą ruožą. Gi graikai 
buvo įsitikinę, kad jie turi tei
sių eiti, kur įems patinkama. 
Buvo manę, ka l tu teisių jie
ms yra davę talkininkai. 

Po karštų ginčų graikai su
areštavo kelis italų oficierus 
ir pradėjo maršuoti toliaus. 

Neužilgo paskelbtas italų 
kariuomenei įsakymas sulai
kyti graikui, [sakymas buvo 
išpildytas. Prasidėjo susirėmi
mas, kurs tęsėsi pre tris va
landas. 

Abejose pusėse kelios de
šimtys kareivių sužeista. Yra 
ir užmuštų. 

Progresyvsenė už republibonų 
platformą. 

flIltUnillllllllllHflllIlIlIlflIlIlifflIlIStlIHIl 

NETURI SOVIETU VAL
DŽIOS ATSAKYMO. 

— i - -

MIRIOP PASMERKTAS 
TURKŲ VEZIRAS. 

_ 
Konstontinopolis, liepos 17. 

— Turkų nacijonalistų augš-
čiausias teismas Anoroj pas
merkė miriop didįjį vezirą 
Damed Ferid pašą ir kitus 
turkus taikos komisijonierins. 

Washington, liepos 16. — 
Amerikos Darbo Federacija 
buvo paskyrusi komitetą iš
duoti savo nuosprendį apie 
demokratų ir republikonų pla
tformų palankumą darbui, bū
tent, katros partijos platfor
ma yra daugiaus žmoniškesnė 
darbininkų reikalų žvilgsniu. 

Tasai komitetas, kurio pir
mininku yra Samuel Gompers, 
paskelbė savo nuomonę. Atra
do, kad demokratų platformo
je daugiau atkreipiama do-
mos į darbininkų labą, dau
giau rūpinasi darbininkų ge
rove. 
"Komitetas raporto tarp kit

ko pareiškia: 
"Amerikos Darbas nėra 

partizantinis jokiai politikinei 
partijai. Darbas yra partizan
tinis teisybės ir laisvės prin
cipams. Darbas nekontroliuo
ja darbininkų piliečių ir jiems 
nediktuoja, kokiai partijai jie 
turi prigulėti ir už ką turi 
balsuoti. Darbininkams pilie
čiams duodama laisvė patiems 
pasirinkti tinkamus kandida
tus,, katrie yra palankus, dar
bui, ir už tuos balsuoti." j Taip sako. Anglija. Rusijos 

sovietams. 
ARMIJOS LAKŪNAI LEI
DOSI ILGON KELIONtN. 

Talkininkai Negavo 
Atsakymo iš Maskvos 

Nežinia Kas Bus Padaryta 
Lenkijos Klausime 

Iš New Yorko skrinda 
Alaskon. 

Londonas, liepos 15. — Čia-
"Trades Unijos" (Amatų li
nija) kongrese paduoda Ang
lijos anglekasių federacijos re
zoliucija, kuriąja pareikalauta 
vyriausybės atšaukti iš Airijos 
kariuomenę ir įsteigti Airijai 
atskirą parlamentą. Kongre
sas rezoliuciją priėmė ir parė
mė anglekasių reikalavimą. 

Tas reiškia, kad Anglijai 
grūmoja naujas krizis. Šiuo 
kartu gali pakilti darbininkai 

Paryžius, liepos 16. (Rašo 
ang. laikr. korespondentas).— 
Bolševikai kibirkštiniu teleg
rafu paskelbė ilgoką depešą, 
kurioje sakoma, jog jie pada
rys taiką tik su lenkų prole-
tarijatu, su katruo rusų pro
letariatas turi artimų ryšių, 
bet nekuomet su lenkų "bal
tąja" reakcijonine žemvaldžių 
valdžia, įsigalėjusia Varšavo-
je. 

Bolševikai atsilygina Angli
jai del jos neprielankaus atsi 
nešimo į Litvinovą pareikšda
ma jog jie netiki Anglijos no
toms, po kuriomis pasirašo 
lordas Curzon, Anglijos užru-
bežinių reikalų ministeris. 

Kitos žinios patvirtina teo
rija jog sovietinės Rusijos 
valdžia pasiketinusi padaryti 
armisticiją tik su lenkais bol
ševikais. prieš vyriausybę. Tai didelės 

vertės Airijai moralė parama. Tas reikštų, kad rusų bolše-

Šiandie, liepos 16, gatveka-
riai išnaujo važinėja kuone 
normaliai visam mieste. Nedi
džiam būriui streikuojančių 
darbininkų gatvekarių kom
panijos stotyse, iš katrų pris
tatoma gatvekariams elektros 
spėkos, nepavyko patraukti 
streikan 12 tūkstančių gatve
karių konduktorių ir motor-
manų. Šitie nepasiduoda. 

Streikininkai vakar, netikė
tai anksti ryte sustreikavę, 
visam miestui, taigi ir šim
tams tūkstančių darbininkų, 
padarė didelius nuostolius. 

Nes kuone per dieną mies
te važinėjimas gatvekariais 
buvo suparaližuotas. Ir tik 
pavakarėj daugiau, gatveka
rių pasirodė gatvėse. Šiandie 
gatvekariai ineina normalėn 
vagon. 

Del to streiko įvyko mieste 
daug nelaimių. Daug automo
bilių susidaužė. Viena mergi
na žuvo. Daug žmonių sužeis
ta. 

Gatvekarių kompanijos sto
tyse darbininkai kovoja del 
unijos ir del didesnio užmo
kesčio. 

DEPORTUOJAMAS BOLI
VIJOS PREZIDENTAS. 

-

New York,' liepos 17. — Ke
liolika armijos lakūnų ir me
chanikų keturiais lėktuvais 
pasileido apie 9,000 mylių il-
gon kelionėn — iš čia į mies
tą Nome, Alaskoj. 

Spa, Belgija, liepos 16. — 
Anglijos ministeris pirminin
kas Lloyd George vakar va
kare paklaustas, ar talkinin
kai gavo iš Maskvos atsakymą 
reikale armisticijos bolševiku 
su lenkais. 

Jis atsakė nieko apie tai 
nežinąs, nes neturįs jokių ži-

Vakar čia buvo kalbama, kad 
talkininkai ne tik buvę gavę 
atsakymą, bet dar bolševikai 
sutikę daryti armisticiją, su 
lenkais. 

Pasirodė, tos kalbos netei
singos. 
llllllllllllllilIlHllllllUIIIIIIIUlilIlIUIIIIKII 

TAIKA SU LENKAIS ARBA 
MES KARIAUSIME. 

Londonas, liepos 16.— Už
vakar parlamente vyriausybės 
atstovas Bonar Law paskaitė 
notą, kokią Rusijos sovietų 
valdžiai pasiuntė talkininkų 
vardu Anglijos vyriausybė 
reikale armisticijos su lenkais. 

BERGER IR VĖL NOMI 
NUOTAS KANDIDATU. 

Washington, liepos 17. — 
Čia gauta žinių, kad naujoji 
Bolivijos respublikos valdžia 
deportuoja nuverstą preziden
tą Guerra su keliais jo minis-
teriais. 

Milwaukee, Wis., liepos 17. 
— Penktajam Wisconsino di-
strikte socijalistai trečiu kar
tu nominavo socijalistą Ber-
gerį kandidatu į kongreso at
stovus. 

Seniau Berger du kartu bu
vo išrinktas. Bet nepriimtas 
kongreso sąstatan. 

TURKAI PAIMA BOLŠEVI 
KŲ TITULUS. 

Sakoma, jie nesibiją talki
ninkų. 

Konstantinopolis, liepos 16. 
— Čia gauta iš Anatolijos tur
kų nacijonalistų laikraščių. 
Pranešama, jog Angoros tur
kų nacijonalistų valdžioje M\\H-
tapha Kernai paša padaro 
daug visokių atmainų. 

štai kadi r jo Valdžioj kabi
neto nariai vietoje įniuistcrių 
pavadinti komisarais Tin bū
du, turbūt, norima labjaus 
prisigerinti bolševikams 

Pulk. .fojet bey, senosios 
turkų valdžios karės mimsre-
ris, paskirtas turkų nacijona
listų armijos štabo viršininku. 

Turkai pilni pasitikėjimo. 

Bekir Sami bey, užrubežinių 

reikalų ministeris Angoros 
valdžioje, kalbėdamas skait
lingam nacijonalistų susirin
kime pareiškė, jog talkininkų 
paduota turkams taikos su
tartis jokiuo budū nepriimti
na. 

Jis sakė, kad talkininkai ne
gali pavergti turkų. Prancū
zija del politikinių priežasčių 
negali prieš turkus pastatyti 
skaitlingesnės kariuomenės. 

Italija atsisako su turkais 
kariauti del ekonominių prie
žasčių. 

Anglija neturi tinkamos ka
riuomenės. 
v Pagaliaus pačios Graikijos 
sriprūmas rpribuotas. 

Notoje' Angį i jos vyri ausybė 
pareiškė, kad bolševikai pra
dėjo prekybos reikale tarybas 
su Anglįja ir pasižadėjo to-
lesniai paliauti kariavę su sa
vo priešininkais. Tos tarybos 
laikinai pertrauktos ir jos ir 
vėl bus atnaujintos, kuomet 
bolševikų atstovai sugryž Lon
donan. 

vams: sovietų Rusijos, Lenki
jos, Lietuvos, Latvijos ir Suo
mijos. Tikslas padaryti galu
tiną taiką Rusijos su'kaimy
nais. 

Be paminėtų čia naujų val
stybių atstovų konferencijai 
butų pageidaujami ir rytinės 
Galicijos atstovai. Tegu ir jie 
išreikštų savo pažiūras ir no
rus. ' 

"Konferencijos reikale An
glija nepaduos jokių suvaržy
mų atstovams, kokius Rusija 
paskirtų," pasakytą notoje. 
"Nes tie atstovai, kaip jie bus 
ilgai Anglijoje, neturės reika
lo maišyties Britanijos imperi
jos politikon arba į vidujinius 
reikalus, arba vesti kokią pro
pagandą." 

Armisticiją su Wrangelin. 

Anglija notoje pasiųlo sovie
tų valdžiai padaryti armisti
ciją ir su rusų generolu ^"ran
teliu. 

Armisticijos sąlygosna turi 
but, kad gen. AVrangel su savo 
armija tuojaus atsimeta Kri-
man ir armisticijos laikotar
piu jo armija turi pasilikti 
neutralėj juostoj. 

Gen. Wrangel bus pakvies
tas Londonan pasitarti apie 
jo kariuomenės likimą ir apie 
likimą visų pabėgėlių, esančių 
jo globoje. Bet jis neturi in-
eiti nariu "konferencijon. 

s-

. i 

Ragina daryti armisticiją. 

Sovietų valdžia atkartoti-
nai pareiškė savo norus pada
ryti taiką su kaFmininėmis 
valstybėmis," sakoma notoje. 
"Anglijos vyriausybė nema-
žiaus turi noro atgaivinti tai
ką visoje Europoje. Ir todėl 
tame reikale paduoda tokias 
savo pažiūras ir pasiųlymu.s: 

"Kad kuoveikiaus butų pa
daryta armisticiją Lenkijos 
su sovietine Rusija ir kova bu
tų suspenduota. Sulig tos ar
misticijos sąlygų lenkų armi 
ja privalo pasitraukti linijon, 
kokia perui ai buvo nustaty
ta lenkams taikos kpnferenci-
jos, ir kur lenkams buvo lei
sta įsteigti savo administraci-
jinį valdymą." 

Konferencija Londone. 

Toliaus Anglijos vyriausy
bė sovietų valdžiai ir lenkams 
pasiųlo kuoveikiaus turėti 
konferenciją. Ta konferencija 

Lenkai šaukiasi pagelbos. 

"Angilijos yvriausybė," sa
koma notoje, "bus didžiai dė
kinga gauti kuoveikiaus atsa
kymą į tą notą. Nes lenkų vy-

1 riausybė kreipiasi į talkinin
kus prašydama įsimaišymo. 
Kadangi laikas yra didžiai 
svarbus ir padėtis gali taip 
išsivystyti, kad paskui nebutįį 
taip lengva prieiti prie tai
kos." 

Notos pabaigoje sakoma, 
kad jei sovietų Rusija nesutik
tų su tuo pasiųlymu ir lenkus 
pultų pačioj Lenkijoj, tuomet 
talkininkai butų priversti gin
ti Lenkiją. Tam tikslui turėtų 
but pavartojamos visos, talki
ninkams prieinamos priemo-

Iš Paryžiaus čia pa "keliavo 
didysis vc/Jtas Ferid. AiŠkuJturi įvykti talkininkų taikos 
ministerių kabinete tur** įvyk
ti atmainoj si l ig Anglijos ve
damos politikos. 

konferencijos vardu. 
Konferencija turėtų įvykti 

Londone, dalyvaujant atsto-

nes. 
Ir dar kartą ant galo parei

škiama, jog lenkai turi noro 
s u Rusija padaryti armistici
ją ir taikinties. 

PINIGU KURSAS, 
Svetimą viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 15 d. buvo tokia sulig Meiv 
chants Loan & Truat GD. : 
Anglijos sterlingų svarai $3.90 
Lietuvos 100 auksinų i 2.60 
Vokietijos 100 markių 2 60 
Lenkijos 100 markių 
Prancūzijos ui 1 dolierį 11 £r. 85 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 59 
Italijos ui 1 doL. 16 1. 80 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedeldieniu*. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR l i S I E N Y J E : 

Metams $8.00 
Pusei Metu 4.00 

8UV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metu S.00 

Prenumerata mokasl likalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar eiprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

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

Tel. McKinley 6114 

Vilnius. 
Nuo Trijų Karalių dienos 

1919 metų iki 14 liepos 1920 
m. perėjo pusantrų metų ir 
vieba savaitė. Per ta. lai^ą 
Lietuvos sostinė išbuvo sve
timų valdžioje. Dabar vėl su 
grįžo Uetuv.ams. Siatydarni 
tiesę, augščiau už saVo norus 
už tą, sostinės grįžimą mums 
turime pasakyti ačiui bolševi
kams. 

Kdias įienas pagrečiam 
lenkų leidžiamos į pasaulį te 
lėgramos vis sakė, kad bolše
vikai rrtinasi prie Vilniaus 
Tai buvo netiesa. Ne bolševi 
kai tik lietuviai artinosi prie 
savo sostinės. Bet lenkai no
rėjo, kad pasaulis per vieną 
imtų lietuvius ir bolševikus. 
Lenkai abejiems buvo padarę 

= 

mutinės vietos Steigiamajame 
Seime. Tai-gi krikščionių-de
mokratų uždavinys yra smar
kiai pasidarbuoti atgautose 
vietose, kad nelietuviški ir n<* 
krikščioniški gaivalai nesuar
dytų sunkiais darbais ir dide
liais vargais atgautą tėvynės 
pilnybę. 

Lenkai oepiipa žįsta tų ribų, 
kurias suaarė Lietuvos ir 
Bolševikų sutartis. Ne lenkų 
darbas kalbėli apie mųs ribas 
rytuose. Bet negalime nežia-
rėti lenkų ten, kur mųs riba su-
seis su Lenb'ia. Tai bus nu-* 
Baranovičių, pro Sokolka. iki 
Augustavo, SuvauVų ir Gel
dapės. Nuo Geldapės į vak&-
rus mųs įiba turėtų būti ben
dra su vokieėkis. 

Užėmusi V;ii.]ų Lietuvos ar
mija jau uiiina ir kitas vieta.* 
iki ribai su; ar lai su Rusiia. 
Bet pietuose i< nkai dar neiš
sikraustė iš mūsų žemių. Mųs 
kareiviai negali pamylėti kai
mynus *' švininiu medučiu,'' 
kaip pataria vi%i as mųs korės 
poudentas, nes lenkai yra tal
kininkų globoje. Mes negalime 
užkabinti talkininkų. Tai-gi 

ŠVENTOJI ŽEME. 
(Tąsa.) 

i 

Krikščionių Neramybė. 

Pasijutę, kad jiems nevieta 
Palestinoje, arba kad nors 
ketinama juos iš ten išgrūsti, 
krikščionys ir muzulmonai gi
nasi išvien. Muzulmonams ru
pi tos vietos, jrariose jų pro
tėviai gyveno per vienuolika 
ar dvyliką Šimtų metų. Krikš
čionims dar rupi ir kiti daly
kai. 

Krikščionys žiuri ir abejo
ja, ar žydų patrijotai sijonis-
tai mokės būti užtektinai be 
šališki sergėdami šventas 
krikščionims vietas. Visa tat, 
kas primena Kristų krikščio
nims yra brangu: Jo gimimo 
vieta Betlejuje, Jo gyvenimas 
Nazarete, Jo mirtis ant Kal
varijos kalno. Žydai Kristaus 
dievybės nepripažįsta. Jo gar
binimą jie vadina stabmeldy-
be. Žydų šventosios knygos 
liepia stabmeldiją naikinti la
bai smarkiomis mirties baus-

sijonistai nežada Vesti griež
tos krikšeienims priešingos 
politikos. 

P. Sarrluel'io pasikalbėjimas 
su kardinolu Gasparri, šv. 
Tėvo sekretorium, buvo ne
paprastai ilgas. Galima spėti, 
kad Svertosios Ž«aės valdy
mas tenai fapo aptartas nuo
dugniai. Matyt prieita prie 
geros su tarties, kad Einsie-
delu'o koiigirsas tapo atšauk 
tas. 

, . . — — 

mėmis. Galima tikėtis, kad 
pietuose turėsime sunkenybės mirties bausmės už Kristaus 

garbinimą žydai neįves Jo tė
vynėje, bet yra priežasčių pn-

įr \argo. 
Protingos tarybos galėtų 

sumažinti tą vargp. turėtume s^ijoti, *ad žydai-sijonistai 
būti sušnekami lenkams, k a i p n e t u r ė s t i e k a u ^ t o .fžinėc 

bolševikai buvo sušnekami l a i s v ė s Pagerbimo, kiek jo 
mums. Bet reikia padarai r e i k i a> k a d netrukdžiu« krik^ t a i ž y d f l i J į e a ^ . 
kad ir lenkai butų sušnekami, čionims meldžionių kelionės į 
Kol jie žinos, kad Lietuva Šventąsias Vietas ir te u esan-
gali leisti bolševikus per &•» W m o k s l ° b e i « » # • » 
Lieuvą pulti ant lenkų,„ tol įstaigas. 
jie pagerbs teisingus mu rei
kalavimus. 

Tik mes neturime norėti už
imti lenkiškai kalbanti.Į že
mių. Gana baladonės turėsime 
su lenkais gyvenančiais Vil
niuje, Kaune ir dvaruose. 
Visai neprotinga daugirtis jų 

skriauecy, abejų nekentė *4įĮtefcillilJ pakraščiuose. Godu-
\W$ pražudo ne vien a^ie.'iJs, 
bet ir tautas. 

-»-•*>» 
norėjo pasaulio neapykantą 
sukelti prieš abejus. 

Bolševikai gudriai vedė po
litikų. Jų apsėjime su lietu
viais tas aiškiai pasirodė .Jie 
turėjo jiegos užimti lietuvių 
žemes, bet to nedarė. Jiems 
rūpėjo gauti Lietuvos širdis, 
dėlto jie nešoko užimti mųs 
žemes. Ta politika yra sta
čiai priešinga lenkų politikai. 
Netolyma ateitis parodys, kad 
tai yra gudri politika. 

Kartais bolševikai pasirodo 
gudresni už talkininkus, Lietu
vos pietuose, nustatant ribas 
tarp Vokietijos ir Lietuvos tal
kininkai buvo šykštus mums, 
nes nepriskyrė prie Klaipėdos 
apskričio nei Gumbinės, nei 
Stalupėnų, nei Kagainės, nei 
Tilžės. Patį Klaipėdos apskri
tį laiko atskyrę nuo Lietuvos, 
tarsi, pavydėdami jo jai. Bol
ševikai nepavydėjo Lietuviams 
Gardino, Lydos Ašmenos ir 
gana stambių plotų Į rytus 
nuo Vilniaus. Prie to bolševi
kai dar prideda tris milijonus 
rublių aukso, kurio taip labai 
reikia Lietuvoje. 

Drauge su Vilnium grįžta 
mums žymus lietuviškai kal
bantieji plotai: Ukmergės, E-
žerėnų, Švenčionių, Vilniaus ir 
Trakų apskričiai. Jie rinks 
savo atstovus į Steigiamąjį 
Seimą. Tuose apskričiuose 
rinkimų pasekmės bus, maž
daug, tokios kaip buvo 14 ir 
15 balandžio. 

Bet Ašmenos, Lydos, Gar
dino ir Naugarduko apskri-
čiuose žmonės yra smarkiai 
sugudėję. Sunku įspėti kokius 

DAR APIE PALESTINĄ. 
i • — 

Visi žino, kad karei pasibai
gus talkininkų politikos augs-
čiausieji vadai padarė taikos 
sutartį, ant kurios turėjo pa
sirašyti Vokietijos atstovai. 
Kita tokia sutartis tapo pa
tiekta Turkijai. Ir jos atsto
vai taip-gi turėjo pasirašyti. 
Šitoje talkininkų pagamintoje 
taikos sutartije su Tufkija y-
ra parašyta, kad Palestinoje 
susidaro nauja Sijono valsti 
ja, o kol ji įvyks valdžią ant 
Palestinos turės Anglija. Si 
jono viešpatija reiškia žydų 
viešpatiją. Mes jau rašėme mi 
nedarni kliūtis trukdančias tą 
sumanymą įvykinti. 

t 
Tas kliūtis mato ir Sijonis-

_ _ 
— m 

apart to, jis rūpinosi tauti
niais ir kultūriniais visuome
nės reikalais; jis platino laik
raščius, palaikė parapijos kny
gynėlį, įsteigė ir Vedė Varto
tom Draugiją; prigulėjo prie 
kitų lietuvių draugijų: "ŠV, 
Kazimiero," "Blaivybės," 
"Artojo," "Vilijos." "Žemai
čių dvasiškijos susišelpimo," 
"Lietuvių banko...''Karo metu 
daug nukentėjo nuo vokiečių, 
gindams savo parapijonų rei
kalus; pasilikęs klebonu kas
dien siųsdavo daugiaus iš 
klebonijos neg iš parapijos su
rinktąjį maistą belaisviams 
rusams ir, prancūzams ir ka
liniams čia laikomiems; beveįk j (Pabaiga ant 3 pusL) 

pats vienas maitino 8—10 pa
vargėlių ir 2—3 kūdikius naš
laičius kunigo Marcinkenri-
čiaus nameliuose, tik sausio 
m. 1919 m. perkėlė juos prio-
glaudon Labdarių Draugijos, 
kurią pats įsteigė. ' 

Jis draug su kitais inteli
gentais įsteigė "Saulės" drau 
gijos skyrių ir 4 kl. progimna
ziją. Dalyvavo Lietuvių Seime 
Vilniuje 1917, kur paskelbtas 
Lietuvos savistovybės apsis
prendimas. Prigulėjo prie 
Jurbarko miesto valdybos, 
prie maitinimo komisijos, ku
ri rūpinosi neturtėliams pri
statyti pigios duonos. Bažny-

Kodel Jie Nepatvar* 
ke Lenky. 

Sovietinės Rusijos armijų 
spaudžiami lenkai ėmė šauk
ti es talkininkų pagelbos. An
glijos vyriausybė talkininkų 
vardu pasiuntė Maskvon notą. 
Anglija pasiųlė sovietų val
džiai tuojaus padaryti paliau
bas (armisticiją) su lenkais. 
Pasakė bolševikams* kad jie 
paliauti] atakuoti lenkus, kuo
met tie atsimes į tikros Lenki
jos rubežius. Nes kitaip tal
kininkai bus priversti pakilti 
a p g i n t i l e n k u s . -

Tos notos turinį Anglijos 
parlamente aną dieną paskai
tė vyriausybės atstovas. Iš 
notos paaiški vienas svarbus 
daiktas. 

Taikos konferencija Versai-
lese, atgaivindama lenkams įų 
valstybę, leido jiems laikinai 
tvarkyties tik tikrosios Lenki
jos rubežiuose. Leido jiems 
ten organizuoti valdžią ir jo
ki uo būdu ne plėsti rubežių. 
Nes nebuvo žinoma; kas turės 
įvykti su Rusija ir su Pabal
ti jos valstybėmis. 

Bet atgaivelioti lenkai kaip 
pasipūtė, tad su jais niekam 
nebuvo galima ir susikalbėti. 
Pasinaudoję suirutėmis Busi-

To krikščioniškos sąžinės 
pagerbimo visai negalima ti
kėtis skaitant sijonistų ir net 
nesijonistų žydų išsitarimus 
apie krikščionis ir jų garbina
muosius dalykus. Tai-gi "Bene
diktas XV buvo labiu susirū
pinęs Palestinos ateitim ir 
tuomi, kas pasidažys krikščio
nių bažnyčioms bj i mokyk
loms, kuomet Palestiną užims 
vieni žydai. Tą nusiminimą 
popežius išreiškė 10 d. kovo, 
1919 m. Tą patį prisibijojimą 
atkartojo dienraštis Osserva-
tore Romano 16 birželio, 1920 
m. % 

Susirūpino taip-gi ir kiti 
pasaulio katalikai. Jie j*u bu
vo berengia . Šv. Žemės kon
gresą Šveicarijos mieste Em 
sicdelu. Tečiaus kongresas ne- j ^ Į j ^ j f c . "fc jfrLįtt 
yvyks. Nors atšaukimo prie 

savo su
sirinkimą Londone pradžioje 
liepos mėnesio ir kalbėjo apie 
kliūtis. Visos kliūtys kyla iš to, 
kad Palestinoj nuo 12 Šimtų me 
tų gyvena Arabų tauta. J i 
beveik visa yra Islamo arba 
Mahometo tikėjimo, bet dalis 
yra ir krikščionių. Arabai 
taip-gi padarė savo suvažia
vimą Jeruzolimoje ir užpro
testavo prieš sumanymą ati
duoti jų tėvynę žydams, sa
kydami, kad žydai Palestinoje 
gyveno seniau ir trumpiau ne
gu arabai. Arabų dalis gyve
nanti Palestinoje vadinasi 
Beduinais. 

Krikščionių Palestinoje yra 
dvejopų: vieni yra arabai, ar
ba beduinai priima Krikštą, 
kiti yra įvairių tautų žmonės 
apsigyvenusieji šventoje Že 
mėje. Tie labiau pasitiki ara
bais negu zy»iais. Tiems krik
ščionims yra luangios Kris 

žastis nežinoma, bet galima 
spėti, kad Šventasis Tėvas pa
tarė kongresą atidėti. 

Anglai visų savo valdininkų 
v i r š i n i n k u P a l e s t i n o j e p a s k y r ? 
Sir Herbert SamuePį. Ji» yra 
žyda« ir da-gi sijonistas. Dau
gelis prisibijojo, kad jis griež
tai ves sijonistų politiką Pa
lestinoje, ir kad yra tikro pa 
vojaus krikščionių garbina
moms vietoms. Pradžioje lie
pos mėnesio p. Samuel buvo 
ilyme ir tapo priimtas priva
tinėje audijencijoje pas Šv. 
Tėvą. Popežius ir Palestinos 
valdytojo pasikalbėjimas buvo 
paprasto ilgumo. Bet pats at
silankymas žymaus sijonisto 
pas popežių jau parodo, kad 

tos, kurias jie turi įgiję ir pa
žymėję bažnyči* mis. 

Ž y d a i — s i j o n i s t a i a i š k i a i i r 
iškilmingai pažadėjo tų šven
tų vietų nejudinti; apeigų lai
svę jose netrukdinti. Bet kri
kščionys nevisai nurimo, nes 
jie žino, kad po muzulmonais 
laisvę turėjo, o ar ją turės po 
žydais, tai ateitis parodys. 

(Pabaiga bus). 

KUN. PR. STAKAUSKAS. 

(14-1-1884—10-III-1919.) 
Kun. Pr.' Stakauskas visą 

laiką kunigavo prie Jurbarko 
bažnyčios: S metus kamendo-
riu ir 4 klebonu. Jis visas bu
vo atsidavęs bažnyčios darbui; 

n u »n i U I I I I 

. kad jon turi but įjungtos vi
sos kitos už lenkus mažesnės 
tautos. 

Ir kuomet lenkai šiauriuo
se ir rytuose išdarinėjo bai-

joje jie ėmės grobti sveti- j sius prajovus, talkininkams 
mas teritorijas. Jie užėmė nei į galvą neatėjo ąudrausti 
Vilnių ir didelius plotus Lie- lenkus. Buvo laužomi taikos 
t u vos. konferencijos nutarimai. Ir 

Pasipylė prieš lenkus nusis- į tuo klausimu neatsiliepė nei 
kundimų. Bet talkininkai nie- Paryžius, nei Londonas, nei 

atstovus jie išrinks. Galima ko iš to nedarė. Nes tuometi- Washingtonas. 
net tikėtis, kad bolševikai te
nai laimės rinkimuose. Vil
niaus ir Gardino miestų rin
kimus laimės žydai. Jie yra 
stiprus ir Švenčionyse. Po tų 
rinkimų krikščionys-demokra-
tai labai gali netekti savo pir 

i \ 

nis lenkų ministeris pirminin
kas Paderewski gulė ir kėlės 
Paryžiuje. Jis tenai pietauda
vo su augščiausiais talkinin
kų diplomatais. Jis mokėjo 
tuos žmones intikinti, kad Len 
kija turi but didelė ir stipri, 

Kadir tai pačiai Lietuvai 
lenkai darė baisią skriaudą. 
Bet lenkų patvarkyti nebuvo 
kam. Nes lenkų didikai vi
sur turėjo intaką. 

Gi kuomet šiandie tie pa
tys lenkai pasiekė liepto galą, 

jau atvirai pasakoma, kas tai
kos konferencijos bnv0 nutar
ta ir kas nebuvo pildoma. 

Aną dieną tas pats Paderew-
ski buvo nuvykęs į miestą 
Spa. Tenai ir vėl su talkinin
kų diplomatais pietavęs ir 
konferavęs. Jig sutikęs, kad 
Lenkija taikintusi su Busija. 

Tik nežinia ar sutiks Bu
sija. Nes lenkai perdaug įžei
dė rusus visais laikais girda
mies užkariausią Ęusiją. 

Nelaimių lenkams nebūtų 
buvę, jei butų buvę pildomi 
taikos konferencijom nutari
mai. Nes tuomet lenkai nebū
tų nusižengę kaiiriiningoms. 
tautoms. 

TRUZYNA 
IŠPARDAVIMAS! 

nios Dienos 
liko mūsų didelio išpardavimo. Mes duosi-
me jums proga ateitį ir pamatyti mūsų di
delius bargenus. 

• 

Mūsų stockas šio sezono drabužių yra 

didelis ir mes prašome kiekvieno iš mūsų 

kostumierių 

KURIE 2INO 

Iimok Gan Amatą. Už* 
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėja. Ki
rpėjui visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes Išmokiname 
{ keletą, savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

Vietos atdaros. Specijalla 
Kriftudyetės Skyrius, mokslas už
ganėdina, visus. 

MASTER SCBOOL 
190 N. State 6tr. 

Rampas Loke str. ant 4tu lubų. 

nantles. 

. — * . 
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DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas k Chirurgas 
Ofisas 4P30 W. 13 8 t 

Bes. 1119 W. 49 Arenu 
Telefonas Cicero t f i i 

Ofiso Cicero 49 

a= 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Kedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2914 W. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 

I Street, " 
iet. j 

" I 
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Telefonas Boulcrard 9199 

DR, C. KASPUTIS 

autuve 
kad aplankytų ja laike šio išpardavimo. 

Krautuve atdara per išpardavimą Paned. 
į 

Utar. Ser. Ketverge ir Pėtnyčioj. 
9 išryto iki 6 vakare. 

Mes turime Lietuvius Pardavėjus. 

CTRUZYNAC 
%LW D E P T . S T O R E %LW 

3221-23 So. Morgan Street 

DENTISTAS 
SSSl 8. Halsted Str. 

Cfaieago, m . 
VALANDOS: »—12 A-

1—6; 7—8 P. M. 

r 
i 

i ^ mm • » » * m m » • « « n l 

Tai. DroTer 7MS 

• w. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: tuo • ryto iki 9 rak. 
Seredomis nuo 4 l y s 9 vakare 

4111 SO. ASHLAND AVEHTJB 
arti 47-toe Gatvės 

zae 1 
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Kiekvienas namas turintis 
Elektros šviesa turi ture* 
ti Elektrfkinj Prosą. 

Eiektros Prosai 
Ant Mažų Mokesčių 

Gali nusipirkti Elektros protą, ant mažų ifimokesCių jei, 
gu osl kostumieris Coimnonwealth Kdtooo Kompanijos. 
8u pagelba Elektros Proso prosavojimas yra lengvas ir 
darbas' atliekamas daug gražiau. 

Taupyk Laiką, Jiegą k Drabužius j 
Nusipirk Elektros prosą šiandien ant lengvų mokesčių 
dabar gaunamas. Dužiausias pasirinkimas visoj Chieagoj. 
Visi išdirbiniai dabar gaunami, šionais rašte Elektros 
prosą kuris galimas vartoti visiems dalykams. 

*-lCOMMONWEALTtt EOT80N «-f 
E.LECTRIC SHOPD 

FEDKH VL4AI Kupoiia, DYKAI su Kiekvieną Pirkimų 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R OHIRUKGA* 
Ofisas <r G/vonimo vtsta 
9159 So. HaUfted Str. 

Ant Viršaus Universal State 
Valandos nuo 10 iki 12 ryta: nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomts nųo 10 Iki S. 

= 
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| TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

• — - - Į • • ! • • • • . . • » M 

' 

«•. 
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Kainos kurios pri tinka kiek via 
nam kišenini. Gvarantuolama kad 
eutaupinsirae Jums lO f̂r 41d 60% 
ant kiekvieno pirkinio; oekurU 
dalykai mažiau negu wholesal« 
kainos. 

Vyru if Jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti s iutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitttng 
ir kitokio atyliaua $32.50 tkl $60 
Pamatykite mušu specifale eile 
siutu ir overkotu po $15, 1T.50. 
$20, $22.50, $26. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $66. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir augš&au. 
Melinos puavilnes kelines $6.50 iki 
$17.50. Speeijaiis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo į 
Europa 

Atdara kiekviena diena iki 0 
vai. vakare Subatomis 10 vaL Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

V 

. «* 

Dr. a VAITUSH, 0. D. 
U E T I T T S AKI V SPECIALISTAS 

P&l«n*vin« visų akių 
tempimą k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo galroą svaigu
lio, aptemln:o ner-
voturaa, skaudančios 

ir uteidecvslos karščio akių kreivos akys, 
katerakto. nemlegis; netikras akis indedam, 
l>aroma smafniaas lektra P*rsdant i .^a-
iiausiaa klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Serse-
kite save regėjimo ir valkus einančius įSo-
kykloa. Vaiaodos: nuo 12 iki I vakaro, što-
deitomie nuo 10 Iki l vai. po pietų. 

1558 W. 47th St. ir Ashland Av. 
VMefonas Dr©vor »fta, 

ws.s. 
VAKSMmGSSTAMPS 

18SUED BY THE 
UNITED STATES 
COVERKMENT %m 
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Šeštadienis, liepos 17 1920 

Lietuvos Steigiamojo Seimo Darbai. 
* 

' Gegnž. 17 d. 
Posėdžio dienotvarkė: 1. 

Prezidiumo rinkimu t$sa; 2. 
St. Seimo statuto projekto 
svarstymas; 3. Laikinosios 
konstitucijos projekto svars
tymas. 

Posėdžio pradžioje soe.-de-
mokratai pakelia ginčus, rei
kalaudami, kad pirmojo eilėje 
butų pastatytas amnestijos 
klausimas (tai yra paliuosa-
vimas įvairios rųšies nusi
kaltėlių iš kalėjimų. Socijal-de 
moki*, tai labai rūpėjo, nes 
daug jų draugučių už sukel
tus armijoje maištus, už šni
pinėjimus ir sentikius su rū

mas nesvarsto statuto ir lai
kinosios konstitucijos projek
tų, bet tenka dvi komisiji tuos 
dalykus galutinai suredaguoti. 

Skaitomi pasveikinimai Sei
mui nuo jvairių žymių asme
nų, įstaigų ir apygardų. 

Eina amnestijos klausimas. 
Požėla (buVes' Kapsuko komi
saras) siūlo paliuosuoti visus 
(be išimties) iš kalėjimo. 15 
jo kalbos aišku, kad jis nori, 
kad butų paliuosuoti ir tie, 
kurie griovė Lietuvos Valsty
bės pamatus. 

Kyla balsai, protestuojanti 
prieš tokį Požėlos reikalavi
mą. Prasideda ginčai. J ie 

i tuo jaus užbaigiami. Renkama 
sais bolševikais kalėjime tu- k o m i s i j a iMlrhii amnestijos 
pėjo. V. K.). 

Jų pasiūlymas atmoktas. 
Eina rinkimai prezidiumo. Iš
rinkti : pirmuoju vicepirmi
ninku d-ras Staugaitis (s. 1. d.) 
antruoju — kun. J . Staugaitis 
(kr. d.), antruoju sekretorium 
P . Radžiavičius (kr. d.) ir su 
patariamais balsais sekreto
riai — Girtautas (s. d.), Frid-
manas (žydas). 

Seimo prezidiumui susitvaT*-
kir.s, M. Krupavičius kr. d. 
vardu siūlo pertraukti posė
dį, kad į tą laiką, frakcijos ga
lėtų susitarti kaslink sekan
čių dienotvarkės punktų ir 
kad sutariamai Seime jie bu
tų priimti. 

Čia soc. dem. šoka ginčytis 
ir Venclauskis (s. d.) stebisi, 
kad kr. demokr. parupo am
nestijos klausimas, kurį iš kar
to atmetė. 

Krupavičius (kr. d.) trum
pai ir rimtai atsako, kad 
Venclauskis kaipo advokato.-; 
turėtų žinoti, jog negalima 

projektp. 
M. Krupavičius (kr. dem.) 

praneša nusiskundime Raudo
nės valstiečių, kuriuos vietos 
komendantas kar. Stencelis su 
kareiviais ir milicijonieriais 
skaudžiai plakė už tai, kad 
jie atsimieravo sau žem,c, ku
rių 35 m. atgal dvaras jiems 
buvo pagrobęs. 

Visų sutariamai priimama 
pasiūlymas išrinkti komisija tą 
ištirti ir kitus panašius atsi
tikimus. Komisiją išrenka. Po
sėdis baigiasi 9 vai. vakare. 

Trečiasis posėdis geg. 18 d. 
6 v. po pietų. 

Seimas mato reikalą suda
ryti apie 13 komisijų išdirbti 
įvairiems projektams. Po 
trumpo svarstymo sutinkama 
išrinkti komisiją, kuri išdirbtų 
projektą, kiek ir kokių komi
sijų reikės. Komisija išrinkta. 

Skaitomas Statuto projek
tas. Priimamas su mažomis 
pataisomis. 

Ketvirtasis posėdis geg. 
leisti įstatymų, kolei įstatymų J 20 d. 
leidėjai nėra susitvarkę, o soc. Paduodamas ir palaikomas 
dem.* nori leisti ĮsfatS-mą*"^-
da, kada Seimas net ^sayo 
prezidiumo neturi išsirinkęs. 

Kr. dem. pasiūlymas pri
imtas. Eina pertrauka iki 7 
vai. vakare. 

7 vai. vakare prasideda po
sėdis. Sulyg kr. dem. pasiūly
mo ir s. liaud. pritarimo Sei-

pasiulymas sustabdyti aikvo-
jimą judomo ir nejudomo dva
rų fcurto. Dvarininkai, mat, 
skubiai likviduoja neva savo 
turtus. Tas klausimas įtrauk
tas dienotvarkėm 

Skaitomi sveikinimai nuo 
draugijų ir laikraščių iš Ame
rikos, Prūsų Lietuvos, * nuo 

studentų draugijų iš Šveicari
jos ir Berlyno ir kitų. 

Skelbiami projektai atsaky-
mii į sveikinimus, įvairių val
stiją ir žymių asmenų prisiųs
tus. 

Svarstomas amnestijos pro
jektas. 

Soc. demok. reikalauja, kad 
visokios rųšies nusikaltėliai 
butų paliuosuoti. 

Soc. liaudininkai balsuoja 
už tai, kad paliuosuoti, bet ne 
visus, būtent išskirti kaltina
mus 108 paragr. baudž. įst. 
kodekso. 

Matulaitis (kr. dem.). kal
ba, kad jokiu būdu negalima 
pritaikinti amnestijos visiems 
nusikaltėliams, ypač kurie su 
ginklu rankoje kėsinosi prieš 
Lietuvos nepriklausomybę. Be 
to priduria, kad iš Lietuvos 
kariuomenės butų kogrečiau-
sia prašalinti žalingi svetimi 
gaivalai. Pataria ištirti, kas? 
per žmones, kuriuos nori pa
leisti. Toliau eina ginčai. 

Po ginčių pertrauka iki 7 
vai. vakare. 

Vakarinis posėdis. 
Pranešama, kad amnestijos 

projekto komisija da neužbai
gė savo darbo. Svarstomi kiti 
dienos klausimai. 

Pakalka (soc dem.) ineša 
skubų dalyką, kad St. Seimas 
užprotestuotų prieš baudimą 
mirtimi sukilimo vas^ 22 d. 
kaltininko. Kyla smarkus ir 
aštrus ginčai. 

Draugelis (kr. dem.) paro-
»do, kad siūlomas protestas y-
ra soc. demok. išsišokimas, nes 
kolei Seimas neišleido naujų 
įstatymų, laikinoji valdžia lai
kosi senųjų. 

Grinius (s. liaud.) pataria 
pasiųsti prašymą Valstybės 
Prez., kad sustabdytų mirties 
bausmės išpildymą. 

Plečkaitis (s. dem.) šaukia, 
kad nereikią žiūrėti vnei pre-

bS 
D R A U G A S S 

Pakalbėjus keliems Seimo 
nariems, projektas perduoda; 
mas komisijai. 

-•. KUN. PR. STAKAUSKAS. 
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GRAMAFONAI 
Geriausių išdirbysčių gvarantuoti ant 10 metų, 

parsiduoda už numažintą kainą, prie kožno gramafo-
no pridedame 5 rekordus dykai. 

Grafonola C. kaip ant 
paveikslo su gerais du-
beltavais springsais, mo
toru; išduoda skambu ir 
gražų balsą. Kaina $50. 
00. Labai paranki j Lie
tuvą parsivežti. 

i 

KAINA 
$50 . OO 

Kitų modeliai gramafonų kaina nuo $15.00 iki $400. 
Kitur už prisiuntimą neruokuojame. 

Krautuvė atdara Nedėliomis visą dieną. 
Nauji gražiausi lietuviški rekordai. 

E4535 Jaunavedžio Passiskundimas ir Tarditoja, Dialogas. 
E4536 Pavasario Dainos ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmas. 
E4537 Piemenėlis ir Pavasaryje, P. Petrauskas. 
E4237 Jonas Smikis ir Maušo Kelionė, Dialogas. 
E4475 Girtuoklis, Mėtavonė ir Pasakos Stebuklai. . 
E4272 Spragilų Daina ir Strazdelis. Petrauskas. 
E4474 Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo. Petrauskas. 
E4416 Mylimoji Polka ir Vestuvių Valcas. 
E4363 Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė Leidžias. 
E3417 Padespanas ir Mazurka. 
E2356 Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykei Nemunėlis Teka. 
E2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birute 
E2358 Darbininkų Marseletė ir Sukeikime Kovą. 
E3191 Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo. 
E4181 Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas. 

Kataliogą pasiunčiame kožnam flykai. , 
Didžiausia Krautuvė Gramafonų, Knygų, Auksinių daiktų 

JUOZAPAS F. BUDRIK, 

3 3 4 3 So. Halsfed St., Chicagojll . 

i u zidento, nei stfluįSų įstatymų, 
reikia, kad Seimo pirmininkas 
sustabdytų mirties bausmę. 

Grinius pakartoja — prašy
ti prezidento. Soc. dem. nusi
leidžia. 

Ministerių pirmininkas atsa
kydamas j soc. dem. užsipuo
limus ant Laikinosios valdžios, 
parodo, kad ji turi vaduotis 
pirmiausiais įstatymais, ne
sant kitų. 

Venclauskis (soc. ' dem.) 
šaukia triukšmingai, kad Sei
mas tuojaus pamokytų valdžių. 

Grinius sako, kad reikia lai
kytis įstatymų. 

Kairys (soc. dem.) protes
tuoja prieš Grinių ir reika
lauja, kad visi baudžiamieji 
įstatymai butų prašalinti. 

Kaupas (kr. dem.) ineša, 
kad mažiau butų keliamų vi
sokių skubių reikalų (juos la
bai mėgsta daryti soc. dem., 
kad sutrukdžius Seimo dar
bus). 

Galutinai visi sutaria to nu
sikaltusio kareivio Kuznecovo 
dalyką tų patį vakarą ' svars
tyti ir. nuspręsti. 

Galiau skaitomas žemės re
formos projektas ir nurodoma 
imtis griežtų priemonių stab
dyti miškų naikinimai ir že
mės spekuliaciją.. 

(Pabaiga nuo 2 pusi.) 
čios folvarke savo lėšomis 
pastatė didelį klojimą ir tvar
tus, pataisė kitus triobėsius. 
Žodžiu sakant, darbavosi kiek 
tik galėjo visuomenės doros, 
šviesos ir gerovės pakeKmui: 
toje srityje nebuvo nei vieno 
darbo, kuriame jis nebūtų va
dovavęs, arba kuriame nebūtų 
dalyvavęs, nebuvo tokio žmo
gaus, kuriam butų atsisakęs 
patarnauti kuo galima. 

Visados vienodai ramus bu
vo ir kantrus, mažai kalbąs, 
bet giliai jaučiąs, juokauti ne-
mokėdams, bet rimtai mąsty-
dams, be paliaubos kad ir su
vargęs ar sirginėtam s veikė. 

Dvyliką ir pusę metų pasi
darbavęs Jurbarko parapijos 
naudai, ant .galo savo testa
mentu iš viso savo turto už
rašė: 15% Jurbarko bažny
čiai, 75% Labdarių Draugijai 
ir tiktai 10% savo ligotai se
seriai Julijonai. 

Šiltine susirgęs, turėdamas 
silpną širdį, nu jautę savo mir
tį, rūpinosi galutinai sutyai-
kyti ir užbaigti savo reikalus, 
per kelius sykius stiprinosi 
šv. Sakramentu, be baimės 
ruošės tolimon kelionėn; savo 
kūną įsakė palaidoti papras
čiausiu būdu ant kapinių tako 
prie vartų, kapą liepė užly
ginti ir uždraudė by kokį pat 
minklą statytij parašė savo 
parapijonims sekantį atsisvei
kinimą, kurį liepė pagarsinti 
jam mirus: 

"Mano mieli Parapijonys! 
Ačiu įums visiems, kurie 

padėjote man darbuoties žmo
nių j doros ir gerovės pakėli
mui, kurie pareiškėt man savo 
užuojautą, kurie klausėt ir 
pi Įdėt Dievo . žodžius mano 
skelbiamus. Laikykitės ' jųjų 
visuomet! Visų, kuriems kaip 
nors nusidėjau, širdingai at
siprašau. f y 

SIŲSKITE PINIGUS | LIETU-
VA PER KAUNO BANKĄ. 
Mes turime padare sutarti su 

Lietuvos Prekybos ir Pramones 
Bankų Piningų siuntimo reikale. 

Mes siunčiame pinigus Mar
kiems tiesiog i n Lietuvos Preky
bas ir Pramones Bankon, Kaunas. 

Viršminėtas Bankas Išsiuntinėja 
adresantams į nurodytas Paštas 
greitai ir užtikrintai — pinigais. 

Mes Pampiname Pasportus, Pa
tarnaujame atsiteisime su Taksais. 
Parduodame Laivakortes ant visų 
linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos Pa
darome tam tikrus Affidavitus del 
išvažiavimo Pasportu per Ameri
kos atstovą važioujantems iš Lie
tuvos į Amerika. 

Darome visus legališkus Doku
mentus, Į Lietuva ir Amerikoj su 
užtikrinimo Amerikos ir Lietuvos 
valdžios teisėmis. 

Ir visais kitais reikalais kreip
kitės pas lietuviams gerai pažįsta
mus. 

ZOLP & BARČUS, 
4547 S. Hennitage Avė. 

Chicago, ULTel. Yards 145 

LIETUVOS VYČIŲ 
Paskolos ir Taupymo Bendrovė 
Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie 
mušu Bendrovės kur galėsite gauti 10% už taupinamus. pinin
gus. 

Pabaigoje šio meto mūsų Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai atsibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 PI. ir Auburn Ave. 

Jurgis Žakas, Pirm. Antanas Overlingas, Rast. 
901 W. 33rd St. 3201 Auburn Ave. 

\ V. W. Rutkauskas, Adv. 
812 W. 33rd St. 

Dabar Lietuvos Valdžia-
Nori kad visi Lietuviai ir Lietuvaitės manantieje grįžt j j tėvyne 
taupytų piningus ir pasinaudotu jiem patiems prigulinčia proga. 
Ar taupinate pinigus tam tikslui? Jeigu ne tai pradėkite tuojaus su 

Metropolitan State Bank 
_ Ji yra po Valstijos Valdžios priežura 

Kapitalas ir perviršius $245,000.00 
Turtas $1,300,000.00 

Direktoriui ir šėrininku turtas daugiau kaip dešimts milijonu, 
nuošimtis priskaitomas kas mėnesi už padėtus pinigus taupinimu iki 
20-tos dienos liepos nuošimtis bus priskaitomas už visa mėnesi. 

Pinigus galite atsiimti kada tik nori. Chicagos miesto ir Cook 
Pavieto Valdžia laiko pinigus šiame Banke t 

BANKOS VALANDOS: Kas diena nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 
vakare, Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vakare. 

METROPOLITAN STATE BANK 
2201 W. 22nd St, kamp. Leavitt -

ADVOKATAS • 
OflflM Didmiesty): 

29 South La Salle Street | 
Kambarli SS4 

TeL Central 68M : • 
Į Vakarais, 812 W. 83 8t. ! 

T o l V * M t a AMMi TeL Yarda 4*81 • 
ii 

P . P . Z A L L Y S 
Lietuvis Dentistas 

9 10801 So. Mlcblgaii, Avenue 

! ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • y 

" Dr. L E. MAKARAS 
LletuTto Gydytojo* Ir Chirurgą* 
RoMlaadci IMU B*. Mlffhl—• Af« 

f i l i T i M i rullaaaii Uš Ir * • ! ! • • • Sltv 
GbleagoJ: 4616 SO. W o o 4 St t . 

Tik K«tv«rs« n k a l M no* 5:30 Iki I t M 
T t t t t i t i i l a i iU TS3I, 

' M H • • » o i » 0 ' O Q » < i o » » i*' • B m m m m * į | 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22ud Street 

Tel. Canal 6222 
K o . 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

DIDELIS IŠPARDAVIMAS! 
Elgen Laikrodėli)? Gold filled paauksintu 
gvarantuoti ant 20 metų 12toarba loto 
"size". 

7 Jewel Elgin $18.75 
15 Jewd Elgin $22.50 
17 Jewel Elgin $25.00 
14 K. grino aukso Elgin 
Laikrodėliai 17 Jewel nuo 

$35.00 iki $85.00 
Taipgi didelią pasiskyrimas deimantinių, aukso ir paauksuotų len

ciūgėlių, Lavolerų, laketų, guzikų, špilkų, šliubinių žiedų 
Kaina pigesnė kaip kitur. 

P. K. BRUCHAS 
3 3 2 1 So. Halsted St. -" Chicago, 111. 

1 

STPAKMT 
• IO 
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MELBA 
JTte Ciga.7- Suprerrze 

ST&AIGHT 

12 
DTHEIT 
SlZES 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvninko—Bet jeigu 
kraųtnvninkas neturi—rašyk mums. 

I .LEWISCICARMFG.CO.NEWUKMJ. 
Largest Independent Cjgar Facfory inthe Morid 

\ 

Dykai - 20 Dienu Nuošimtis! 
J e i g u D e p o z i t u o s i s a v o p i n i 
gus šioje stiprioje konservativej VALSTYBINĖJ 
BANKOJ prieš Liepos 20tąf mes mokėsime 
tau nuošimtį nuo Liepos 1. VEIK ŠIANDIE! 

t 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir 
visas dalis pasaulio. Sif-

kartes parduodame 
ant visų linijų. 

Central Manufacturing District Bank 
1112 West 35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 
/ Atdara: Paned., Seredos ir Subatos vak. 

A STATE BANK 



DMfit* fceštedienis, liepos 1? 1926 

Nedėlioję, Liepos-July 18 d., 1926 
Gardner's Parke, 124 St. ir Michigan Ave. 

. 

. 

ROSELAND, ILLINOIS. 

I i 

• » • • • • • • • » ! L » * • « . ! 

Pradžia 1 vai po piet. 

Dalyvaus tūkstančiai svieto. Puiki muzika. Ši 
Skanus gėrimai. Užkandžiai. Žaislai. 

- -

— - . - — . • » • • • » » » • 

Įžanga 35c Ypatai. 
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LIETUVOS LAISV. PASK, CHICAGOS IR APIELIN-
KĖS APSKRIČIO STOČIŲ DOMEI. 

Kadangi Lietuvos Misija 
birželio 22 d. paskelbė L. L. 
P . Chieagos apskričio pasi
darbavimą, už kiek katra ko
lonija yra išpirkus Lietuvos 
Laisvės bonų (apielinkių ir 
visų vakarų pažymėjo atski
ra i ) . Sulig paskelbimo, Chi-
cagos aštuonių kolonijų, tr i-
likos Paskolos stočių pažymėta 
vienoj vietoj, jog bonų par
duota už $338,854,49, o lieka 
išparduoti da už $661,145.51. 

Po paskelbimo Apskričio 
vaffiyba susižinojo su L. M. 
raštine ir gavo atskirą sura
šą su įgaliojimu skelbti ap?,-
M e į o kvotą. 

Sulig apskričio paskelbimo, 
gegužės 10 d., š. m., dabar 
kvotos yra pataisytos: vie
noms kolonijoms padidintos, 
kitoms pamažintos. Tą atlie
kame prisilaikydami Apskri
čio nutarimo. 

Kolonijų surašė pirmoje ko-
lumnoje yra pažymėta kvota; 
antroje — už kiek jau išpar
duota, o trečioje — už kiek 
dar reikia parduoti , kad savo 
kvotą išpildyti. 

Kolonijos malonėkite reng
ti prakalbas, varyt i kuodi-
džiausią agitaciją, kad kuo-
greičiausia užbaigti savo kvo
tas. 

Nors buvo skelbta, kad Pa
skolos rinkimas baigsis su 

1 Aurora, 111 

2 Beloit,..Wis 
Chicago, 111. 

3 Bridgeport, (3 stotis) 155,000 
4 Tovn of Lake (3 stotis) . . 160,000 
5 18tos ir Union Ave. (2 stotis) 90,000 
6 Wcst Side 80,000 
7 North Side ... 35,000 
8 Brightou Park 60,000 
9 Koseland 40,000 

10 Wcst Pullman 10,000 
11 Cicero, 111 50,000 
Vi Chicago Heights, 111 10,000 
13 East St. Louis, 111 8,000 
14 Grand Rapids, Mich 20,000 
15 Gary, Ind 10,000 
16 Ind. Harbor, Ind 20,000 
17 Kenosha, Wis. w." .-.30,000 
18 Melrose Park, III 15,000 
19 Mihvaukee, Wis 10,000 
20 Rockford, Iii 29,000 
21 Rockdale, 111 8,000 
22 Rhinelonder, Wis ..2,000 
23 Racine, Wis 20,000 
24 So. Chicago, 111 20,000 

. v25. Sheboygan, VVis. ir apiel. 10,000 
i S V Charles, 111 8,000 

27 Spring Wailey, IU. ir apiel 10,000 

pirma d. liepos, bet nesibaigs 
tol,kol nebus išparduota pas
kirtos kvotos. Katros koloni
jos neturi kalbėtojų, gali krei-
pties į Apskričio valdybą, ku
ri pasistengs surasti , t iktai 
kviezdąmos kalbėtojus turės 
apmokėti visas lėšas, nes Ap
skritis neturi jokių paja
mų IT todėl išlaidų negali pa
kelti. 

Reikalaudami L. L. bonų 
galite kreipties į įgaliotinį 
p. P. Baltutį, 901 W. 33rd St. 
(krautuvėje) . Tel. Yards 4669. 
Kitais visais reikalais pr ie 
apskričio raštininko. 

V. M. Stulpinas, pirm. 
J . A. Mickeliunas, rast. 

Pastaba. Prašydami apskr. 
valdybos parūpint i kalbėtojų 
L. L. »P. reikalais, , prašome 
pranešt i : kelių kalbėtojų rei
kalaujama, kada, kur, katrą 
valandą prasidės ir kiek bonų 
tikimasi parduoti . Sulig reika
lavimų, kalbėtojai atsivež L. 
L. bonų ir kiekvienas norint is 
galės nusipirkti . 

Parduot i bonai kredituos ta 
koloniją, kurioj bus prakal
bos. 

J . A. Mickeliunas, 
L. L. C h. i r apiel. rast. 

4410 So. Richmond Str . 
Tel.: McKinley 1833 (gyveni
mo vieta) McKinley 2797 
(krau tuvė) . 

. . . .10,000 
..5,000 
.30,000 

28 Springfield, 111. 
29 Forks, Wis . . . . . . . 

30 Waukegan, 111 
31 Westville, 111. 12,000 
32 Kaušas City, Kan. 
33 Los Angeles, Cal. 
34 Seattle, Wash. ., 
35 S. Omaha, Nebr. 
36 Sioux City, Iowa. 

2,256.00 7,744.00 

• • • • • 

• • * • • • 

850.00 4,150.00 
5,630.00 24,370.00 
1,320.00 10,680.00 
1,000.00 7,000.oo 
1,000.00 7,000.00 

600.00 4,400.00 
300.00 4,700.00 

5,650.00 4,350.00 
1 — « « , » 

1,000,008 371,294.49 628,705.51 

• 

i . . • 

LTIS 

* 

S. L F ABI AN * 

TRUMPAS DARBĮJ APRAŠYMAS DRAMATIŠKOS 
DAILĖS DRAUGUOS ''AIDAS." 

• 

3,000 

3,000 

585.00 
2,350.00 

61,260.00 
82,550.38 
36,532.00 
14,150.50 
19,960.00 
23,557.57 
17,473.50 

2,650.00 
13,470.00 
4,300.00 
3,150.00 
3,615.00 
5,402.00 

11,326.50 
15,910.50 
8,670.54 

800.00 
425.00 

OOV 

9,510.00 
11,020.00 

2,415.00 

650.00 

1,875.00 
1,835.00 

93,740.00 
77,449.62 
53,468.00 
65,849.50, 
15,040.00 
36,442.43 
22,-526.50 

7,350.00 
36,530.00 

5,700.00 
4,850.00 

16,385.00 
4,598.00 
8,673.50 

14,089.50 
6,329.46 

10,000.00 
19,200.00 
7,575.00 
1,640.00 

10,490.00 
8,980.00 

10,000.00 
6,125.00 
8,165.00 

(Paba iga ) . , ,„ 

Veikimas: vasario 23 d. vaidino "Palociils ežero dugne," 'Auk
so dievaičiai" vietinei labdarybės dr-jos našlaičių naudai rugsėjo 27 d. 

Ansonia, Conų. įv , Kazimcro dr-jai vaidino "Aukso dievaičiai" 
spalio 26 d. ir "Daktaras iš prievartos" Pilnųjų Blaivininkų vietinei 
draugijai lapkričio 9 d. 

"Aido" dr-ja įsikūrė tais laikais, kuomet jos priešai socijalistai ir 
kiti atsimetėliai jau buvo įsivyravę lietuvių tarpe, o visuomenė nei ne 
svajojo apie dailę, nepripratus vaidinimuose lankytis, vien tik smuklė-

• 

sese ir kitose nešvariose vietose praleisdavo savo laiką. 
Dar tuomet nei jokio pasilinksminimo nebuvo rengiama be svaiga

lų, o "Aido" dr-ja nuo pat gyvavimo pradžios kovojo prieš girtuokly
stę, rengdama blaivius vakarus ir taip-gi stojo priešai žeminimą kata

likiškos idėjos ir tikybos. Tuomet tai "Aidas" dr-jos gyvavimas bu
vo sunkus ir pavojuje. 

Vienok jos nariai ožsibriežė sau kelią konstitucijos formoje, drąsiai 
žengė Liet. meilės obalsiu nepataikaudami žmonių blogiems norams. 

"Aidas" rengdavo daugiausiai tokius veikalus, kurie traumavo 
žmones nuo blogų įpročių ir rodydavo kelią prie apšvietos ir žmoniš
kumo. Ypatingai vaidindavo voikalus iš lietuvių gyvenimo bei isto
rijos, parodančius liaudžiai veikimus mūsų bočių, kaip jie brangino 
liuosybę ir kaip drąsiai guldė galvas gelbėdami jos eiolybę ir savisto
vumą, ir kaip jie mokėjo vienybėje kovoti ir gyventi nežiūrint savų 
skirtumų. 

Tokiu būdu "aidiečiai" įkvėpė daugeliui tėvynainių tuos pačius 
jausmus-idealus, ui kuriuos musij protėviai-milžinai su noru aukojo 
savo gyvastį. 

Tokiais veikimais "Aidas" dr-ja nevieną paragino gerbti, mylėti 
ir stoti į kovą už šiandieninę mūsų tėvynės liuosybę. 

Žengiant tokiais keliais "Aidas" rado rėmėjų ir įgavo užuojautą 
liaudies tarpe. Galop net ir socijalistai ir kiti jos priešai pripažino 
"Aidą" kaipo žvaigždę tarpe katalikiško jaunimo, ir paliovė tyčioties 
iš jos. Mat prieš vėją nepapusi. 

Ištikrųjų "Aidas" yra tikra "žvaigždė" dailės srityje, netik tarpe 
katalikų, bet ir tarp visų. 

"VVaterburiečiai privalo būti dėkingi "Aidui ." Jei čionaitiniai lie
tuviai taip augštai pakilo tautiškume, ir katalikiškos draugijos paliovė 
rengti giltus pasilinksminimus, jies "aidiočiai" buvo visame pir
mutiniai. 

tai: 

BUREAU 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai 

3249 South Halsted Street Chicago, Illinois 

Yra plačiai lietuviams žinoma įstaiga savo saiiniškumu, mpestingumu ir 'mo
kėjimu atlikti savo prideristės. 

Parduoda draf tus (chekius) ir siunčia pinigus į Lietuva ir visas kitas svieto da
lis po dienos kursus ir gvarantuoja pristatima. Pinigus pristato Lietuvoje greitai ir 
išmoka grinais pinigais. 

Pampina reikalingas popieras ir PASPORTUS ir boa az savo patarnavimą 
$5.00. Per šita ofisą yra šimtai žmonių išvaziavia. 

Parduoda laiyokortes į Lietuva ir visas kitas svieto dalis ant geriausiu laivų 
kompanijų per LIEPOJ1U, Danziga, Franci ja ir visus kitus portus. 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU yra pilnai atsakominga {staiga ir atlieka 
viską gerai ir greitai ( 

Biuras a t d a r a s : nuo 9 ryto iki 6 vai vakare. U taminka i s , Ke tverga i s i r 15ubato-
mis iki 9 vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 r y t o iki 3 po pietų. 

Telephone: Tardą 6492 

AKUšERKA 
A.SHUSH0 

Turiu patyrimą 
moterių Ilgose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę Ir kudi-

j g kį laike ligoa 
S25& So. Halsted St., Chicago, 111. 

J.P.WAITCrffiS 
ATTORNEY A T L A W 

LIKTU VIS ADVOKATAS 
454t S. WOOD STRJEKT 

126 W. lftth ST&KBT 
CHICAGO. 

MoKiniry 43M 

<< 

Lietuvos Misijos Adresas: 
257 West 71 str., New York, 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIIS 

Patarnauju. laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užgonėtllnti 
2314 W. 23 PI. Chicago, UL 

TeL OanaJ Šias 
= 

ATONIC 
•i.?:Vi.;ii.s«iTCET«ng § •» • 

Po valgiui neužmiršk, kad geriaa-
vaistae ta.ro skiiYiul yra EATO-

N1C. Prašalina visus nesmagumas 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti Tiesa. Parduodama 
pat. visus aptlekonoa * 
- " " " • •'• i •' i Į i * 

PASPORTV «CTiaia«:ta 
PILDOME 

Bftltic ConsnHatkm Barsto, Inc. 
SS So. Dearborn 8tL Chicaao. 

Aidas" draugija rėmė ir remia prakilnius užmanymus, kaip 
Mokslo draugijos namus Vilniuje, "Saulės" namus Kaune, išleidime 
Vinco Kudirkos raštų ir daug kitokių dalykų. 

Karės metu prisidėjo prie kiekvieno veikimo, kuris tik buvo ren
giamas miiitarizmui pergalėti ir pasauliui paliuosavimo nuo despotiško 
jungo, o ypatingai del mūsų tėvynės, del kurios aidiečiai yra pasi
rengę pašvęsi i paskutines savo jiegas ir energija, kad tik sulaukus 
laisvos Lietuvos. 

Labai daug yra aidiečiai prasidarbavę pardavinėjime "Laisvės 
Paskolos." 

Daugumas aidiečių yra pasirengę grįžti Liotuvon ir skleisti tas pa
čias idėjas, del kurių daug t.riųso ir laiko pašventė čionai. Tik laukia 

jne, kuomet užtekės liuosybės saulutė mūsų brangioje tėvynėje! 
1920 Metai. 

Valdyboje yra pirm.-^-J. Barkauskas, viec-pirm.-—A. Knsaitis, ižd. 
—J. Jenušaitis. 

Vėl vaidinta didelis veikalas *' Žmogžudžiai'' vasario 15 d. Dabar 
lošė "Aptiekorius" ir "Nastutė." ' Valdyba. "Nastutė." 

1 t " 

Biznieriai gar&inkites "Drauge." 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE C4tlCA60JE 

NLMOKlSl PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena ii didžiausių Cbicagoje 
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramaf onus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiui b 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. KazlawsJa 
«632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL . 

Telefonas: DBOVER 7809 

V 
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DIDELIS LIEPOS PIKNIKAS 
, Sumaningai Rengia 

DRAUGU A LIETUVOS ŪKININKAS 
Nedelioj, Liepos-July 18, 1920 

Riverside, Illinois NATIONAL GROVE 
Pradžia 9-tą vai. iš ryto. 

I • .i 

įžanga 35c. Ypatai. 

• I = = = = = 

Svarbi naujiena tik niekam nepasakyk! 
Išmankštinti raumenus, nuraminti nervus, atgaivinti energijos, įgyti sau 

smagių ambicijų ir kitokių naudingų stimuliacijų galima įgyti rupesniu 
Dr-jos LIETUVOS ŪKININKO iškilmingame P I K N I K E . Apart įvairių 
pramogų ir pramogėlių galima bus iki sočiai pasišokti įvairių vardų šo
kių. Šokti bus labai lengva, nes griež didelė orchestra—muzikantai specia-
listai. 

Komitetai deda didžiausias pastangas, kad užganėdinti iš visų atžvilgių 
visus atsilankiusius į rojaus darželį. Bukite atsargus, kad nepraleisti šia 
brangia progą. Visi yra kviečiami ko skaitlingi r.:1. L S rtsilankyti Piknikan. 

Kviečia KOMITETAS. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
L. VYČIŲ SEIMAS. 

Prielankus moksleivijai. 

Šiais metais tikimės turėti 
L. Vyčių Seimų, kuris • bus 
rugp. 23, 24 ir 25 d. Lavvren-
ce, Mass., nepaprastai skait
lingų delegatais. Tikimasi, jog 
nei viena L. Vyčių organiza
cijos kuopa nepasiliks i ̂ pa
siuntusi savo atstovo j Seimą. 
Jei kuopos iždas trukdys, nu 
riai sumes po centa-kitą, pri
sidės pats delegatas iv lekiu 
būdu kliūtys liks prašalintos. 
Svarbu, kad ir moksleiviai ge
riau pažintų priauga ne i-jo 
jaunimo dvasių ir jo reikalu?. 
Progų yra daug; bet viena is 
svarbiausių* — imti dalyvum^ 
Seime. Kad palengvinus mok
sleivijai, geros valios lietuviai 
Lawrenciečiai pasižadėjo pri
imti moksleivius nakvynėn pas 
save uždyljį. Tokiu būdu mok
sleiviams nereikės samdyties (atsakinėjo kun. Meškauskas ir 
kambarių viešbučiuose. Mok
sleiviai, naudokimės proga! 
Stengkimės dalyvauti L. Vy
čių Seime ir susipažinti su 
apielinkių kolonijų jaunimo 
dvasia. 

P. Bridiškis. 

CICERO. ILL. 

Liepos 13 dienų baisus griau
stinio trenksmaiir lietus kaip 
iš kubilo pasipylė utarninko 
vakare apie 7 valandų. Tečiaus 
eieieriečiai tekini, kartais dvie-
sia glausdamiesi po vienu liet
sargiu bėgo į Šv. Antano pa
rapijos svetainę. « 

Jau buvo po aštuonių, kad 
lietus šiek tiek apsistojo. Iš 
gatvės per duris į svetainę į-
ėjo kun. Juozapas Meškaus
kas vietinio klebono lydimas 
ir pora kitų svečių. Parapi
jos muzikantai grojo linksma 
maršų. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Jie delnų plojimu 
sveikino svečių iš Lietuvos. 
Jam užėmus vietų pirmoje 
kėdžių salėje pakilo uždanga
las ir gražus giesmininkių bei 
giesmininkų choras, muzikai 
pritariant, pagiedojo Lietuvos 
himnų. Po to choras p. Lau
raičio vedamas pagiedojo dar 
keletu gražių dainelių. 

Uždangalui užsileidus vieti
nė muzikos bendrija gražiai 
grojo. Uždangalui pakilus ant 
pakapos pasirodė kun. Kola-
sinskas iš Kast St. Louis, kun. 
Juozapas Meškauskas Žemai
čių Seminarijos profesorius, 
kun. P. Bučys ir kun. J . Vai
čiūnas, vietinis klebonas. 

Klebonas pirmutinis pasakė 
pasveikinimo prakalbų ir žodį 
pavedė gerbiamam svečiui iš 
Lietuvos. 
kaip Lietuva rengėsi prie 
Steigiamojo Seimo, kaip par
tijos kovojo piies rinkimus ir 
kaip prasidėjo Seimo darbą.-. 
Žmonės atydžiai klau*»ė kal
bėtojo. Jo gražiai ir ru|>estirr-
gai apdirbta kalba tęsėsi 45 
mm. 

Paskui klebonas pasakė, 

kaip naudinga yra Amerikos 
lietuvių katalikų darbininkų 
parama Lietuvos katalikams 
darbininkams. Keli vaikinai 
ir merginos su popera su pai
šeliais perėjo per susirinku
sius. 

Tada vakaro vedėjas davė 
balsų kun. Bučiui. " D r a u g o ' ' 
Redaktorius išreiškė visų 
džiaugsmų, kad Lietuvos ka
riuomenė atsiima tas vietas, 
kurias buvo užgriebę lenkai. 
Šitam kalbėtojui paliovus kle
bonas pagarsino, kad aukų ta
po surinkta $167.21. Visi nuo
širdžiai džiaugdamiesi plojo 
rankomis, kad Cicero lietu
viai, kaip paprastai, pasirodo 
pirmutiniai visokiam tėvynės 
darbe. 

Paskui iš susirinkusių kilo 
klausimų apie Lietuvos padėtį. 
Vieni klausimai buvo žodžiu, 
kiti raštu. Tiems klausimams 

Birželio 27 d. Westvillės 
t au t in inka i -neza ležninka i p a r 
s ikvietė su p r a k a l b o m i s p . K. 
Norkų. Kadangi plakatuose bu 
vo pažymėta, kad bus kalbėto

jas , nesenai sugrįžęs iš Lietu
vos, todėl parupo ir man nu
eiti. Bet kaip nustebau, kada 
nuėjęs svetainėn pamačiau ži
nomų liberalų, buvusį nezalež-
ninkų organo redaktorių, ku
ris 1914 metais ardė Visatinę 
Seimu Xew Yorke. 

kun. Bučys. Klausimai užsi
baigė 11:30. 

Kun. Meškauskas padėkojo 
Ciceriečiams už aukas už gra
žų priėmimų. Visi sustojo ir 

WESTVILLE, ILL. pardavinėtojus bei pirkėjus *r 
pasišventusius tėvynės reika-N 

lams žmones. I r dar kalba a 
pie vieiiyl)^... 

Dobilas. 
-- — — . 

< KEWAHEE, ILL. 
• , 

Liepos jį d. L. Vyčių i60 kp. 
buvo įrengus vakarų. Vaidino 
dviejų veiksmų vaizdelį. " I r 
aš nepaisau". Gurklio rolėje 
buvo p. P. Zttįus, Gurklienės 
— O. Galeckiutė, Onos — E. 
Denportukė, Adelės — M. Le 

Visoje savo prakalboje libe- kančiuke, Juozo A. Jučis, 
ralas į padanges kėlė sanda-
riečių udarbus'' ir plūdo bol
ševikus. Neaplenkė ne katali
kų. Net susiriezdamas šmeižė j vaidintojai savo roles gerai 
kunigus, turbūt, už tai, kad tie i atliko. Po vaidinimo "Girelė 
kunigai tūkstančiais aukojo žalioji" padainavo mažos 
Lietuvos neprigulmybės rci- mergaitės. Trys mažos mergai 

Kazio — J. Bubinas, Sabie-
nės - ^ 0 . Jafckauskutė, Agur-
kienės — C. Maršalkutė. Visi 

kalams. 
Plūdo vyskupų Karevičių, 

kad buk jis įsakęs kunigams 
neduoti tiems žmonėms išriši
mo, kurie reikalauja bent skly
po dvarų žemės. 

Pertraukoje p ri rašinėjo 
žmones prie "Lietuvos pilie
čių", t. y. prie liberalų San
daros. Kurie nes i r^ė , tuos 
koliojo nešvariais žodžiais. Du 
kataliku, kurie pasakė Norkui, 

k i • > 

kad ir be jo Sandaras yra 
pagiedojo Lietuvos himną. Po r : . ... x. .. 

°¥
 d . . . . . . Lietuvos piliečiais, pavadino 

to žmones eme skirstvhs na- m . , , • • , , . , . . 
, ., . .„ ; / mesiu ir visa gerkle saukei 

mo, bet kaikune likosi svetai
nėje norėdami per svečių ir 
per Ūkininkų Bankų pasiųsti 
pinigų į Lietuvą giminėms. 

Bilekas. 
H0MESTEAD, PA. 

s. 

Važiuoja Lietuvon, 

Sekmadienyj, liepos 11 d., 
m., Šv. Kazimiero Kareivių 

draugija turėjo pusmetinį su
sirinkimų, kuriame minėtos 
draugijos pirmininkas, Anta
nas Tumasonis, atsisakė nuo 
pirmininkystės, nes išvažiuo
ja Lietuvon. 

Tumasonis, vienas iš susi
pratusių lietuvių Homesteade, 
prisidėdavo prie kiekvienos 
katalikiškos draugijos kaip 
prie pašelpimų, taip prie įdė
jimų. Vienose pirmininkavo, 
kitose raštininkavo ir savo pa
reigas visuomet atliko. Vie
nu žodžiu, Momesteadiečiai 
neteks sumaningo ir nenuils
tančio darbuotojo. 

Atsisakęs nuo pirmininkys
tės, atsiprašė visų narių už 
gal kada prasitartų kų nege
ra. 

Tik įtekote išpudis susidarė, 
kad nariai minėtos draugijos 
neišreiškė nei mažiausio žode
lio padėkos buvusiam pirmi
ninkui. Tur but pamiršo. Jug, 
rodos, minėta draugija turi 
gana sugebančių narių visa-
kame, kurie net drįsta sakyti: 

Tas nupasakojo, "Nereik mums Vyčių; Vyčiai 
neišgelbės draugijos nuo ba«»-
kruto." 

Kaip ten nebūtų, laimingos 
kelionės p. Antanui Tumaso-
niui, o parvykus tėvynėn pa
sidžiaugti tais darbais, prie 
kuritį čionai būdamas daug pri 

jus esate paliokai. 
Girdamas nezaležninkus Ii 

beralas sakė, kad lieluviai 
panaikins Rymo Katalikų 
Bažnyčių, o paliks tik ne/.alež-
ninkai. Nezaležninkams, žino
ma, tas ypatingai labai, pa
tiko. J ie dabar skaito dienas 
ir laukia, kada išsipildys Nor
kaus pasakymas. Neišmanė 

tės padeklemavo eiles. Pas
kui L. Vyčių choras padaina 
vo tris dainas ir programų 
užbaigė Lietuvos himnu. 

Oras buvo ii* šiltas, t ode) ir 
publikos prisirinko pilna Šv. 
Antano bažnytinė svetainė. 
Kewanee's lietuviai katalikai 
visados paremia vyčius, kurie 
rengdami vakarus visados pu
sę pelno paski ' ia parapijos 
naudai. 

Šitas vakaras įvyko pasi
darbavus pirm. 'p-lei M. Ivvi-
tinskaitei, 0 . Galeckutei ir C. 
Maršalkutė i. Šitos mergaitės 
yra čia gimusios ir augusios, 
vienok daugiausia darbuojasi 
Bažnyčios, tautos ir podraug 
Vyčių organizacijos naudai, 
(iražu butų, kaol ir kitos Ke-
wanes merginos, ir daugjau 
vyrų, rašytusi L. Vyčių orga-
nizaeijon, nes juo didesnė bus 
kuopa, tuo daugiau galima bus 

Seirijokae. 

liai! Neidami Rymo Katalikų »*•«*! v a k a n » - P a f i n k s n ' i n i -
bažnyčion jie nežino, kad Kri- ""* ir • padaryti ^audos . 

Ex Kareivis 
stus yra pasakęs: " I r praga
ro vartai Jos nepergalės." 

Nemažiau į Norkaus kalbų į 
tikėjo ir jų, nezaležninkų, vys
kupas. Pasilipęs ant palii >oa 
gyrė ir garbino liberalų. 

Gyrėsi, kad jis yra siųstas 
Lietuvos Misijos ir rodė L. L. 
P. boną. Bet parodęs Ir vėl į-
kišo maišan, \* kurio buvo iš
traukęs. Nesuprantama, ko
kiems galams Lietuvos Misi
ja siuntinėja tokius kalbėto
jus, kurie, užuot bonus parda
vinėti, tveria Sandaros kp. 
ir šmeižia bei plusta katalikus. 
I r dar norima, kad paskola 
sėkmingai eitų. Tie liberalų 
agentai giria tinginius i r 'n ie 
ko tėvynei neduodančius, o 
šmeižia ir aukotojus ir bonų 

TIKRA* BAEGANAS 

5918 Kolmar A ve. 

6 kambarių bungalow furnaec 
šilima ir elektra y2 akro žemes, 
savininkas parduos pigiau už cash 
nes išvažiuoja, iŠ miesto. Savinin
kas randasi ten pat subatoj ir ne
delioj per visa diena. Imkite 63 
eios ir Aiiatin Ave. karą iki Kol
mar Ave ir paeikite 4 blokus į 
šiaurius iki 59-tai gatvėj. 

<J. G.) 
52r— = f e !lf» fH 

PIGIAI I R GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokius manius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mu. 

At3iSaukite pas: 
A. GRIGAS St OO. 

3114 S. Halfatcd st., Chicago. 111. 

i 
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f PRANEŠIMAS. 
Hiuorni pranešu visiems savo gerbiumems viengenčiams, kad 

us pardaviau savo vaistine kuria laikiau per daugel metu Chi-
eagoje po 

3601 South Halsted Street 
ir buvau, pasirengus keliauti į Lietuva, bet del tūlų priežas
čių negalėjau išvažiuoti iš šios šalies todel-gi dabar nupirkau 
nauja vaistine priemiestiję Ohicągot tai yra Cicero, 111. Ku
rie turėjote ar turite reikalus pas mane meldžiu kreiptis ypa-
tiškai arba per laiškus aut sekančio antrašo: 

F. A. Jozapaitis R. Ph. 
^ Prescription Drug Store 

4847 W. 14 St. - Tel. Cicero 39 Cicero, I1J. 
^iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiiiiii 
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PIKNIKAS 
Parengtas 

LIETUVIU DAILĖS RATELIO 
Nedėlioję, Liepos-July 18, 1920 

Brlghton Parko Parap. Darže 
Pradžia 4 vai. po pietų. 

•- w -c 

• 
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Visi kas tik gyvas esate kviečami atsilankyti į šj pikniką galėsite šokti kiek tik 
norėsite nes muzyka bus viena is puikiausių., 

Kviečia visus Dailės Ratelis. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii iiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii 
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REIKAUUJA. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
del fabriko darbo. Pastovus 
darbas. 

LINK BELT CO. 
39th ir Stewart Ave. 

— — , , i 

REAL EOTATE 8ALB8MABT 
Pilna arba pusę laiko. Mums reikia 

vyrų. serų darbininkų ir grerų agi
tatorių mūsų kampanijoj , kuri prasi
dėjo. Mes j u m s padėsime ir pakelsi
me iki pO.frOO algos 1 metus. 

JAV ARAS and JOHlfSON 
•Ui floor— 118 H. La SaUeStr. 

i • DIDELIS METINIS 

į PIKNIKAS 
• 
• 
2 

• 
REIKALINGI 

• 

Vyrai ir Vaikai dirbti Pack-
ging House 

HETZBL & 0 0 . 
1743 Larrabee Str. 

— 

REIKALINGI 
Foundrės darbininkai 60c į valanda. 
Tiktai pirmos klesos vyras lai a t 
sišaukia. 

W. W. KIMBALL CO. 
3M1 W. 2« Str. 

REIKAUNGAS VARGONI 
NINKAS. 

kuris galėtų užimti ir vaikų 
mokytojaus vieta. Išlygos ge
ros. 

Kreiptis šiuo adresu: 
Kun. J. Šimkus, 

720 rue Parthenais, 
Montreal, Canada 

REIKALINGOS t 
Merginos ir Moterys 

Dėti vilkelius ant asmple casen. 
Prityrę ir ncpntyrę. Darbas atlie
kamas ant klijuojamos mašinos, 
taip kaip poperinių dėžių. Leng
va^ svaras ir galima daugiau, už
dirbti kaip prie beneh darbo. Ge
ros algos ir-geros darbo aąlygos. 

Atsišaukite Šiuo adresų: 
Knickerrocer Oase Co. 

226 N. Clinton Str. . 

Rengia 

: 

WĮ0 

Švento Juozapo Draugija 
Ned. Liepos 18 d. 1920 m. 1 

Geo. M. Černaucko Darže No. 1 į 
* 

I Pradžia 9 vai ryte 
Lyons, 111. 

Jžanga 50c. Ypatai 

Šiuomi užkviečiame visus Chicagos Lietuvius ir Lie
tuvaites, kuoskaitlingiausiai atsilankyti, o užtikriname 
visiems, jog pilnai busite užganėdinti. Muzika bus pir
mos klesos, kuri griež puikiausius šokius. 

Ši6 piknikas bus vienas iš puikiausiu ir linksmiausių 
piknikų, kuriame turėsite progą smagiai laiką praleisti, 
smagiai pasilinksminti. Šokiai dykai. 

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS. 
•

• • ^ B ^P*^ * w v ^ ™ ^ »*^» v^SH *^^ ™«*n »«w^ • • fQ <m^p "••r»^ ™'™^ """~t """ *^ —•̂ » - — ^ ' ^ " ^« • 

• 
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Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PECTUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VALIAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-Š3 W. Chicago, Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščm. 

Telefonas Monroc 2500 
Krautuve a tdara Seredomia tr 

Petnyčlomia iki 6 vai. vakare. Kitais 
SIMPLK UHIVERSAt w vakarais iki 10 vakare. 

į/f m • » » » » • » » • » » 
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PAIEŠKOJIMAI 
• t ii ' i i i l . . i 

Puiežktiu Juozapo Norvaieo, paai-
'nančk) Kauno Rėd., Tuursgėe Ąpskr., 
iNetuaklfių parapijos, gyveno Chica-
t?oje, dabar nežinau kur. 

Jis pats a rba kas apie j ; žinotų, 
praneškite, nes turiu svarbu rei
kalu: 

p&rua W!NOCIUS, 
»05 U. 4 Street 

W. Frankfor t . III. 

i P. CON.RAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. lalBted St., CUm«o, IU. 
Kurie šaunate pftveikslus ii Lietuvos 

neatideliodaml pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimafrte senus padarome 
didelius. Sudedam qfll vieno iŠ kelių skir
tingų. 

Traukiams^ paveikslus namuoss. prie 
Bažnyčios, įueigose, veeelijose, grupes, 
pavienius Ir it t Darba at l iekame kuoge-
riausia. ^ I 'bone Drover f M t 
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6 D R A U G A S 
Šeštadienis, ' l iepos 17 1920 

uJ— • • 
~ t •• » • 
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f M iIMį S K A s PIKNIKAS 
RENG IAMAS 

Chieagos Labdarybės Sąjungos 
• • • ' • • • ^ • • • • • • • • ' 

Nedėlioja Liepos-July 18 d. 1920 

...IilllllllIIIIIIHHN>l|linlll2 

Bergmane Darže [Grove] s 
Riverside, Illinois S 

ĮŽANGA NEBRANGI • 
' Jūsų ats i lankymas ant sio p ikn iko atneš dvigubą n a u d a ; vieną,kad ^ 

jus gražiai i r dorai laiką praleisite, o ant ra , kad tuo paeiu ka r tu parem- m 

site našlaičius, kurie jūsų paramos laukia. Apar t pikniko bus zymųs kai- į* 
M o j a s , kuris jums labai plačiai, paa i šk ins apie organizacijų, g 

Nuoširdžiai kviečia visus Našlaičiai. m 

Kurio yra paėmę pardavinėt i ser i jas , meldžiami yra j a s grąžinti ne • 
vėliau kaip" 16 Liepos t. y. pėtnycloje • Komitetas. 
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CHICAGOJE. 
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KATAUKIŠKOS ŠVENTĖS. 

šeštadienis, liepos 17 d., 
Šv. Aleksijus. 

Sekmadienis, liepos 18 d., 
šv . Kamilas, LeĮĮietis. 

Pirmadienis, liepos 19 d., 
Šv. Vincentas Paulietis. 

TREČIOJI POLITIKINĖ 
PARTIJA. 

Nominuotas kandidatas į pre 
zidentus. 

VARGAS SU-ANGLIMIS. 

Nežinia kas dėsis ateinančią 
žiemą. 

t ikras vargas Su angį imi J 
Dliieagai. Kaip viešos jstaigos, 
ta ip privatiniai namai negali 

gauti anglių, katrie reikalingi 
ateinančiai žiemai. J vairios 
dirbtuvės ir įstaigos apturi 

Chieagoje turėjo suvažiavi
mą visi tie politikiniai vadai, 
katrie nepatenkinti dabart inė
mis gyvuojančiomis politiki-
nėmis partijomis, ypaė repub-
1 ikonų ir demokratų. Tie žmo
nės laikosi nuomonės, kad de
mokratų ir republikonų parti
jos perdaug atsilikusios nuo 
pažangi uojanėios visuome
nės. Tad, esą, didis reikalas 
įkurti pažangią partiją. 

I r tie žmonės įkūrė tokią 
partiją, pavadindami ją ūki
ninkų—darbininkų partija ar-

-ncl ordy MBueip IB ; >JĮĮ fiųinie b a trečiąja partija, 
srgaminimą ištekliaus negali 
nia nei galvoti. 

Aną dieną patir ta, kad Chi
eagoje ant geležinkelių yra ke
li šimtai vagonų su anglimis. 
Anglių pirkliai buvo norėję 
anglis pasiųsti Į kitus miestus, 
kur brangiau mokama 

Bet keliolika geležinkelių 
kompanijų patyrė tą speku
liantų sumanymą ir uždraudė 
iš Chieagos išvežti anglis. 

(Jai tas kiek-nors pagelbės, 
kuomet anglys bus prisiųstos 
l vietinius sandelius. 

Vietos anglių pirkliai dar 
kreipėsi i tarptautinę komisi
ja ateiti pagelbon Chieagai 
anglių klausime. Pareikalauta 
visokioms prekėms paskelbti 

Nominuotas kandidatas. 
Šiton part i jos , kiek žinoma, 

susispietė visokios rųšies žmo
nių. Jon ineia pradėjus deši
niuoju darbininku ir baigus 
kairiausiuoju radikalu. 

Kadidatu į prezidentus no
minavo Christenseną iš Utab 
valstijos. Į kandidatus buvo 
kalbinamas Wi«consino valsti
jos federalis senatorius La Fo-
llette. Bet šis nesutiko. Naujos 
partijos platforma jam pasiro
dė ^perdaug radikalė. I r jis 
pranešė, kad jei platformoje 
butų padarytos jo rekomen
duojamos atmainos, tuoine; 
gal j is ir sutiktų but kandi
datu. Tuo tarpu nominuota** 
Christensen' pasižadėjo atsisa-

IŠ CMCAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ, 

SVARBU BRIGHTON P,AR 
KIEčIAMS. 

Nedėlioję, 18 d. liepos, Baž. 
svet. tuoj po pamaldų ous la
bai svarbus susirinkimas vi
sų šios parapijos krikščionių 
demokratų veikėjų, kurie lig 
šiol darbavos Tautos Fondo ir 
Liet. Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų draugijos skyriuose. Tu
rime labai svarbių pranešimų, 
liečiančių šios kolonijos veiKi-
mą. 

Taipgi bus dalinami gražus 
amžinų ir garbės narių ženk
leliai i r diplomai visiems 
tiems, kurie praeitais metais 
aukojo gausias aukas L. R. 
Kryzuu. 

Visus kviečia 
L R. K. R. Draugijos sky-

rio valdyba: * 
Ber. Nenartonis, Pirm. 

J. K. Encheris, Rast . 
4403 So. Mozart St. 

ir su visa širdimi gins Lietu
vos leisvę. . ' Rengėc'ai. 

PAVYKO. 

Prae i t am ketverge, liepos 
15 d. p . •). J . El ias svetainėje 
buvo įrengtos prakalbos, ku
riose kalbėjo kuft. J . Meškaus- — 
kas, Žemaičių Dvasinės Semi- | 
narijos profesorius ir kun, D. 
Mikšys t ik ką sugrįžęs iš Lie
tuvos. Žmonių buvo pilna sa
lė. Dviem atvejais sur inkta 
aukų 300 dol. 

Garbė townof lai kiečiam* 

§ Tiktai Trys Dienos 

. 
: , ' V -

Y. 

Beliko gauti DYKAI NUOŠIMTI nuo 1-mos Liepos. JeigŲ padėsi 
piningus į šią seną stiprią Valstybine Banką dabar, gausi DYKAI 
NUOŠIMTI nuo 1-mos Liepos. 

Pasiskubinkite tiktai Trys Dienos 
KAD IR NE VIENO ŽODŽIO NEMOKI ANGLIŠKAI TŲ VISTIEK JAUSIESI 

KAIP NAMIE. ATĖJUS J 

! 

a 
PRANEŠIMAI. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos susirinki
mas bus nedėlioj, 18 liepos, 
1920, &v. Kazimiero Vienuo
lyne 3 vai. po pietų. 

Visi skyriai malonėkite pri
siųsti savo delegates, nes yra 
svarstymui daug svarbių da
lyką. Valdyba. 

L. L. P. CHICAGOS APS 
KRIČIO SUSIRIN

KIMAS. 

Utaminko vakare, liepos 20 
d., Šv. Ju rg io parapijos sve
tainėje, Bridgeporte, įvyks di
deliai svarbus L. L. P . Chiea
gos Apskričio susirinkimas. 
Kviečiami visų Chieagos ir a-
pielinkių stočių valdybos, iga-
lotiniai bei kiti darbuotojai . 
Pageidaujama, kad apsk. susi-
rinkiman atvvktu ir tolimes-

S. L. R. K. A. 160 kuopos pus
metinis susirinkimas jvyks liepos 
18 d. 1920, tuojaus po burnos*, 
Nekalt. Pras. P. M. parapijos sve
tainėj. Kviečiame visus narius at
silankyti, nes bus1'išduotas delega
to raportas iš Seimo. Nepamirškit 
sugrąžinti tikietus, kurie buvo pa-
ėmę pardavinėti. 

Kurie buvo paėmę aplikacijas 
ir gavo nuo daktaro paliudijimus, 
malonėkit sugrąžint i . Ate idami po-
sėdin atsiveskit i r n a u j ų narių. 

Kuopos raštininkas. 
— 

embargo ir leisti gabenti dau- j k y t i k a m l i d a t u r o > s j e i t o s p a 

giau auglių, at idaryti keliu 
anglių traukiniams. 

KŪDIKIŲ PRIĖMĖJOS TU 
RI IŠMOKTI ANGLIŠKAI. 

Miesto valdžia, sakoma, val
stijos legislaturon paduosianti 
sumanymą uždrausti prakti
kuoti kūdikių priėmėjoms 
toms, katros per du metu ne
išmoko kalbėti arba rašvti an-
gliskai. 

Nes šiandie tarpe svetimša
lių yra priėmėjų visai nesup
rantančių angliškos kalbos. 
Tokios priėmėjos tad dažniau
sia ir neužregistruoja gimusių 
kūdikių. 

Teatrališko Kliubo "Lietuva" 
draugiškas išvažiavimas bus nodė-

nių lietuvių kolonijų paskolos į H0 j e | i 8 d . i i e p o l l . visi nariai ma-
c'arbuotojai. Apskričio valdy- lonėsite pribūti į bažnytinę svet. 
ba darys svarbius pranešimus j 10 v. ryte. Iš čia važiuosime į 

1 gautus iš Lietuvos Finansinės j Beaverly Hills, 87 ir Ashland Av. 
norėtų AVisconsino senatorius. I Misijos paskolos reikalais. Po- j Visi važiuosime karais. Kas sykiu 

sėdis atsidarys 7:30 vai. va- negalės važiuoti, tai tegul ima 
k a r e j Ashland karus ligi 87, 0 tada kc-

J. Mickeliunas rast . l i u* b l o k u s p a p m a * v a k t t i m 

* 

Peoples Stock Yards State Bank 
kamp. 47 gatve ir Ashland Ave. 

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

Bankos galite gauti ant kiekvieno pareikalavimo, be jokio laukimo. 

AR GALI BŪTI GERESNE BANKĄ? 

a 

BANKAS 
ant kampo 

47tos ir Ashland Ave. 
Chicago 

UŽDAROMI TEATRĖLIAI 
NAKTIMIS. 

Policijos viršininko įsaky
mu pirmiausia patvarkyt i ka
baretai, gi dabar ir krutamų-
jų paveikslų teatrėliai. Ka ip 
tie, taip anie po 1:00 naktį 
turi but uždaryti . 

P E T R A T I S F A B I J O N A S 

Daug- rašoma. 
Iiepublikonų ir demokratų 

spauda karčiais žodžiais pa
šiepia trečiąją partijų ir tos 
partijos sesijas. Bet labai 
daug apie ją rašo. 

Tas reiškia, k a d / t o n parti-
jon ineina visgi daug intek-
mingų žmonių, katruos nega
lima ignoruoti. Nes jįe savo 
veikimu labai daug gali pa
kenkti republikonams ir de
mokratams. 

Bendras ėia ūkininkų ir dar
bininkų politikinis veikimas 
dar nebuvo girdėtas daiktas . 
I r kaip tie ta ip kiti turi daug 
spėkų politikoje. Ve kodėl a-
pie tų partijų rašoma. 

Rimtesnieji pašaliniai žmo
nės yra nuomonės, kad tre
čioji par t i ja gali susiaurinti 
senųjų parti jų intakų. Bet tam 
tikslui reikalingas toje par t i 
joje sutikimas ir bendras dar
bas. Gi. to ten gali pr i t rukt i . 
Nes kur veikia visa eilė vi
sokių gaivalų, ten nieko gera 
negalima tikėties. 

VYČIAMS ŽINOTINA. 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL E S T A T E I N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivohortas 

N O T A R I J L Š A S 
3249 So Halsted Street. Chicago. Illinois 

T t L E F H O N E B O U L E V A R D 6 1 1 

BANKINIS DETEKTIVŲ 
BŪRYS. 

Chieagoje detektivų viršini
nkas Mooney suorganizavo at
skiria detektivų būrį, kuriam 
pavesta išimtinai persekioti 
ir gaudyti bankų plėšikus. 

L. Vyėių 16 kuopa rengia 
šeimininį vakarėlį šeštadienio 
vakare, liepos 17, š. m., Šv. 
Ju rg io parapi jos svetainėje* 
Šiame vakarėlyj visi Chieagos 
ir apielinkės vyčiai ir vytės y-
ra kviečiami dalyvauti . Įžanga 
maža. Vakarėlio tikslas y r a at
sisveikinti su vienu iš mūsų 
narių p. A. Malinausku, kuris 
išvažiuoja Lietuvon kar iaut i 
prieš lenkus. 

A. Malinauskas yra L. Vy
čių organizacijos nar iu suvirs 
du metu ir per tą laiką j i s uo
liai darbavosi Vyčių organi
zacijos labui, ypatingai tuose 
veikimuose, kurie arčiausia 
stovi Lietuvos laisvės. 

Užsidegus karui p . A. Ma
linauskas pateko į Ęedės Šamo 
kariuomenę, kur tapo sužeis
tas ir per tai pirm laiko jisai 
buvo paliuosuotas iš kareivi-
jos. Karui užsibaigus įstojo į 
techniškų mokyklą, kurioje iki 
šios dienos jis tebėra studentu. 
Nors jo mokslo išlaidas val
džia apmoka, vienok pasvei
kęs, palikdamas tą proga, ir 
iškeliauja Lietuvon. TenaKjis 

'pasiduosLietuvos kariuomenėn 

Komitetas. 

VERTĖ PRITYRIMO. 
Napoleonas yra vieną kartą 

pasakęs : K a d ima septynis ka
ržygius, kad padar ius karei
v į " . 

Šie žodžiai turi daug rei
kšmės. Norint padaryt i ką at
sakančiai reikia pr i tyr imo. 
Užtatgi išdirbiniai gero vais
to ima daug laiko. Triners 
American Elhrir of Bit ter Wi-
ne kuris šiandie yra žinomas 
kaipo geriatfsJas vaistas del 
negrumuliavimo, neturėjimo 
apetito, galvos skaudėjimo ir 
kitų vidurių ligų per per pas
kutinius trisdešimts metų. J i s 
atstovėjo daug išmėginimų ir 
visuomet pasirodė geras i r y-
ra pagelbėjęs milijonui žmo
nių. Visi, kurie j i žino visi 
giria. Triners American Elix-
ir of Bit ter Wine y ra gera> 
vaistas. " M r . Tony Prsle rašo 
iš Oak Grove, La Birželio 29, 
1920. ' 

Pamėginus vieną kar tą šį 
vaistą nekuomet nevartosi ki
to. nein\k kito " b i t t e r v i n e " 
nuo aptiekoriaus, bet reika
lauk tikrojo] " T r i n e r s Ameri
can ' ' El ixir of Bit ter Wine— 
Joseph Triners Campany, 13 
33—45 So. Ashland Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Mūri n IK narnas ant Wallaee St. 

2 pagyvenimu, Storas ir 4 ruimai 
del gyvenimo, 2 flatai po 4 kam
barius ant antrų lubų, gera vieta 
del biznio, parsiduoda pigiai 
$6,200. 

Mūrinis namas ant Wallaee St. 
netoli 35 gatves, 2 pagyvenimai 
po 4 kambarius, turi būti "parduo
tas greitu laiku, parsiduoda už 
$4,500. 

Mūrinis namas ant Lowe Ave.. 
netoli 33 gatves 2 pagyvenimu, po 
6. kambarius, maudines, toilclai, 
parsiduoda už $6,500. « 

Naujas mūrinis namas, ant 
Union Ave. gražioj vietoj 3 augštu 
6 pagyvenimu, visais intaisimais, 
elektriką, maudines, toiietai, štimu 
šildomas,' savininkas mainys ant 
mažesnio namo. 

Gera farma Indianos valsti
joj, 40 akerių, 38 akeriai dir
bamos žemės, pars iduoda su 
visais budinkais už 4000 dol., 
$1,000 reikės įmokėti, l ikusius 
an t leng-vo išmokėjimo. 

A. PETRATIS & CO. 
3249 So. Halsted str. 

; Chicago, III. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewritlng, pirklybos tei
siu. Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos., geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės. dpiliarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo • ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo C 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago. 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

PARSIDUODA. 
Bučernė ir Grosernė arba mai
nysiu lotą a rba automobilių. 

Atsišaukite, 
3114 S. Halsted Str. 

EXTRA BAP.GENAS^ 
Parsiduoda, Rakandai labai pigiai, nes 
turiu greitu laiku išvažiuoti Lietu
von. Matyt galima nuo Ja 'vai. iki 
9 vai. vakarais. 

Kas norotų džianitoriauti, galėtų 
gauti gyvenimui vietą, uždyka. 

P. PETRULIS, 
1820 8. Spauhling Ave. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru 
v%, kuomet skaitai ar siuvi ar į a -
iai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 1S metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-čios labos viri Platt'o aptlekos. 

Kambaris 14, 15, 16, IT Ir U 
Tėmyklte J mano parašą. 

» Valandos: nuo 7 vai. išryto 11d • 
vai. vakare. Panedėliais, Šarado
mis ir Petnyčlomis. 

• ^ r 

DR. 6. M. GLASER 
FraktUraoja 98 motai 

Ofisas 8148 60. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki t po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomls nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards 887 

Resid. 1189 Independence Blvd. 
Telefonas Van Buren 994 

DR. A. A. BOTH, 
Rasas gydytojas ir chirurgas 

i. 

Prai 

Sako 

) 

VILNIŲ P 

Vilniaus šou 

Londonas, 
l inta) . — Iš 
Times depei 
nių paėmę 
ku pasiprieČ 
čiadienį po 

To! i aus <U 
ma, jog liet 
kariuomenės 
sos Landvarj 

^karuose nuo 
lietuviai su 
hi apie to n 
lytį jis bus 
viams. 

Jš Maskv< 
nešama, kad 
vietų armija 
tuose nuo 1 
atblokšti vis 
energingai \ 

Vakaruos* 
an t Misko-
kelio, soviet 
rosi pirmyn. 

Pietvakari 
rusalhs teko 
sodžiai. 

Mūšių me 
sko-Miusko 
sai nup lenk 
tas, kelis tu 
šovinių, 6 Jc 
vagonus, p] 
siams statyti 
šokių įranki 

Kitose fro 
armijos ta ip 
sulig oficijii 
Maskvos. 

Vaikų Ir visų ciu-oulčkų ligų 
VALAKDAS: 19—11 ryto 9—9 po 

pietų 7—8 vak. Vedėliocnki 10—18 4 
Ofisas: 8884 So. Halsted St., Cbloago 

eaa»%%^e^%e^tya>s>a^^eyeeee<ee 

» » • M>įMĮ,a • m . • • • » • • » » • » • » • į 

Dr. M. Stupnicki 
3107 80. Morgfcii otreet 

CHICAGO, ITiIJsTOBl 
. Telefonas Yards 6989 

Valandos: — 8 iki 11 Ii ryto; 
I po pietų iki t vak. Hedėllo-
mis nuo 9 11d 8 vai. 

GENERALIS ELECTRI 
CAL KONTRAKTORIUS. 

Suvedu dratus j namus ir patai
sau kas tik reikalinga prie elek
tros. 

PETER BERNOTAVIČIUS 
9181 W. 23rd PI. Chicago; UI. 
Telefonas Canal 4187 

OR. CHARLES SE6AL 
Perkėlė savo oflsa po num. 

4729 S. Anhland Avenuė 
Specialistas džiovų, moterų Ir vy
rų ligų. 

Valandos nuo 10 iki 18 išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų: nuo 7 Iki 1:10 
vakare. Nedėliomls 10 iki 1. -

Telefonas Dresel 9889 

VARŠAV 
BĖC 

Vaa-šava, I 
ta ) . — Čia a 
gi būriai pa 
šono, Minske 
toritorijų, 1 
mūšiai. Dau* 
Žvmi dalis } 

Šiandie Vi 
jų skaitl iu- I 
ncs, kai kad 
karės. 

*A 

PRANCŪZĄ 

Londonas, 
krai t i* Tiim 
prancūzų ka 
veikti Sirij 
maršuoja a i 
masko. Siri, 
<al pasiųstai 


