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METAI-VOL. V. No. 158 

Demokratų Partija 
Prielanki Darbui 

• 

Išreiškia Sąjausmą Naujoms 
Valstybėms 

Skelbia Spaudos ir Žodžio Laisvę 

PERDAUG PINIGŲ IŠLEI 

' 
DŽIAMA NIEKAMS. 

Vienai tabokai sutvartojama 
daugiau 2 milijonų dol. 

PARTIJOS PLATFORMA 
GANA PLATOKA. 

Paliečiami visi gyvieji reikalai 

San Francisco. Cal., liepos 
3. — Paskelbta demokratų 
partijos konvencijoje platfor
ma labai plati. Konvencijos 
priimta be jokiu pataisymu 
ir priedu. 

Vmvo norima platformon pa
dėti kai-kokius pataisymus, 
kai kad svaigalu prohibicijos 
klausimą, priverstiną taikos 
metu karinį lavinimą ir kitus. 
Bet delegatai visus pasiųly-
mus atmetė. 

Demokratą platforma daug 
gyvesnė ir skaidresnė už.re-
publikonų partijos ptafformą. 
Demokratų partijoje, kai}) 
sprendžiama iš jos -platformos, 
pasirodo daugiau demokratin-
gumo. (Ji republikonų partijo
je daugiau aristokratingumo. 

"Demokratų partija labjaus 
skaitosi su organizuotu darbu. 
Republikonai jei jau darbinin
ko atvirai ųeignoruoja, tai jau 
ir su juo kuone visai nesis
kaito. 

Tautų sąjunga. 

Demokratų partija stipriai 
stovi už tautų sąjungą. Parti
ja yra nuomonės, kad ta są
junga yra būtinas daiktas pa
saulyje palaikyti taiką ir su
siaurinti viešpatijų ginklavi
mąsi. 

Bet demokratai podraug pa
reiškia, kad ta tautų sąjungą, 
prie kurios turi prigulėti ir 
Suv. Valstijos, jokiuo būdu 
nepaliestų pastarųjų, neprik
lausomybės, ir kad, abelnai i-
mant, butų pilnai apdrausta 
Amerikos nepaliečiamybė. 

Platformoje pažymiami fa
ktai apie pavykusį karės ve
dimą, ką yra kuogeriausiai 
atlikusi demokratinė adminis
tracija. Išreiškiamas dėkingu
mas kareiviams ir jurininkams 

priešindamiesi demokratų ad
ministracijos sveikai minčiai. 

Demokratų partija pasižada 
persekioti ir patraukti tieson 
visus didžpelnius,katrie išnau
doja gyventojus, keldami aug-
štas kainas už reikalingus pra 
gyvenimui daiktus. 

Nors karės metu federalis 
geležinkelių valdymas šaliai 
brangiai atsiejo, l)ct demokra
tu administracija sugabiai ge
ležinkelius pritaikė prie karės 
padėties. Išlaidą buvo todėl, 
nes geležinkeliai, paimti nuo 
kompanijų, atrasti betvarkėje 
ir nepritaikinti prie karės pa
dėties reikalavimu. 

žemdirbystė, darbas. 

Demokratą partija-daug do-
mos atkreipia į žemdirbystės 
vystymosi šalyje ir į organi
zuotą darbą. 

Žemdirbystės klausime de-
mokratai padarė didelius žing
snius įkurdami farmeriam* 
paskolos bankas ir federales 
įstaigas, iš katrų žemdirbiams 
taimeriams teikiama visokių 

reikalingų nurodymų. 
Demokratų partija remiasi 

farmerių padėtimi ir palengvi
na jiems visuose atsitikimuo
se. 

Demokratai darbininkus ger-
bia ir į jinis visuomet prie
lankiai atsineša. Nes darbinin
kai nėra kokie tai paprasti', 
padarai, bet-tokie pat žmonės, 
kaip ir visi kiti. 

Darbininkai yra svarbiau
sias šalies buities faktorius 
ir todėl jiems turi but leisti
na pilnai organizuoties ir ko
voti už būvio pagerinimą,, bi 
tik ta kova butų legalė, ne
pakenkianti'gyviems viešpati
joms reikalams. 

Demokratų partija priešina-
X priverstinai arbitracijai, 
ypač privatinėse industrijose. 
Nes toji metodą gražiai skam
ba teorijoje, bet praktikoje ne
gali turėti ir neturi jokių gerų 
pasekmių. 

Washingtonf liepos 3. — 
Teisybės departamente yra 
skyrius, vadinamas moterų 
darbuotės divizija. Šita divi
zija surišta su vedama kam 
panįja prieš pabrangimą pra
gyvenimo. 

Divizijos Vedėja Miss 
Strauss paskelbė, jog šalies 
gyventojai perdaug pinigų iš
leidžia visokiems niekams, ty. 
pertekliaus daiktams, .be ku
rių butų galima apsieiti. Ji
nai sakojog, imant abelnai,tie 
pertekliaus daiktai kiekvienai 
šeimynai išeina 17 savaitėje, 
arba $348 per metus. 

Sulig |Miss Strauss aps
kaitymo, S. Valstijų gyvento
jai pertekliaus daiktams per 
'metus suvartoja $8,710,000,-
000. • ; 

Iš tos sumos tik vienai vi
sokios rųšies tabokai išleidžia
ma $2,110,000,000 per metus. 

Toliaus kiti milijardai do 
bertų išleidžiama nereikalin
giems automobiliams, saldu
mynams, kramtymo gumoms, 
minkštiems gėralams, visokios 
rųšies kvėpylams, brangiems 
kailiniams ir kaurams, kve
piantiems muilams, muzika
liam* instrumentams ir kt. 
daiktams, be kurių galima ap
sieiti, J 

ITALIJA PAGEIDAUJA DI 
DĖSNIO ATLYGINIMO. 

•VOKIEČIAI VOG? AUKSI 
NIUS DANTIS. 

Coblenz, liepos 5. — Vietos 
augštumose atkasami žuvus:ų 
kareivių lavonai. Šeši atkasė
jai vokiečiai suareštuoti. J ie 
kaltinami už vogimą auksinių 
numirėlių dantų. 

ir visiems prisidėjusiems prie | Organizuotas darnas turi 
teisę pakelti streikus, jei tie 
streikai negali but kenksmingi 

laimėjimo karės. 

Pragyvenimo brangenybė. 

Platformoje pareiškiama, 
kad demokratų administracija 
pasižymėjusi su ekonomija, 
nežiūrint reikalingų šaliai iš
laidų, surištų su kare. 

Už pragyvenimo pabrangi
mą demokratų partija didžiu
mą kaltės suverčia ant ilgai 
nepadaromos taikos su Vokie
tija, del neratifikavimo taikos 
sutarties. Už tokią nepapras 
tą padėtį kaltinami republiko-
nai, kurių atstovai senate tru
kdė ratifikavimą sutarties, 

Brusselis, liepos 5. — Belgų 
parlamentas*89 balsais prieš 
74 atmetė sumanvma mote-
rims duoti lygias teises su vy
rais politikoje. 

Tas skaldo talkininkų vienybę 
i 

Brusselis^ liepos 5. — Itali
ja trukdo čia talkininkams 
konferencija su savb naujuo
ju reikalavimu. 

Talkininkai mėgina galuti
nai nutarti, kaip didelės su
mos atlyginimo pareikalauti 
nuo Vokietijos. Bet Italija 
skaldo talkininkams vienybe 
ir iš to tik gali pasidžiaugti 
Vokietija. • 

Senai Italija buvo sutikusi 
gauti tik 7 dalį iš visos sumos 
atlyginimo. 55 dalys turėjo te
kti Prancūzijai, 25 dalys An
glijai, gi likusios kitos dalys 
turėjo but padalintos kitoms 
mažesnėms viešpatijoms* 

Reiškia, riav., iš 100 markių 
Prancūzijai j turėjo tekti 55 
markės, Anglijai 25 markės, 
Italijai 7 mark., gi likusios 13 
turk. turėjo but padalintos 
tarpe Belgijos, Serbijos ir kitų 
mažųjų tautų. 

Bet Italiją apsižiūrėjo, jog 
jai labai mažai tenka, tuo la
bjaus, kad ji negauna jokio 
atlyginimo nuo buvusios Aus
trijos-Vengrijos imperijos. 

Mėgina sumažinti reikala
vimą. 

Italija šiandie reikalauja 20 
dalių. Anglija su Prancūzija 
mėgina derėties. Pirmiau Ita
lijai pasiųlė 10, gi' paskui 12 
dalių. Bet Italija nesutinka. 

Ir nežinia kaip pasibaigs tie 
nelemti ginčai. Tie ginčai su
stiprins Vokietiją. Nes bus ai 

NORĖTA NUŽUDYTI KO 
RĖJOS PRINCAS. 

Bet laiku susektas suokalbis. 

Manila, liepos 1 (suvėlinta). 
— Korėjos princas apsivedė 
su viena japonų princese. Pa
skelbta amnestija tūkstan
čiams koreonų poli tikimų pra
sižengėlių. 

Vestuvių dienoje, kaip tik 
neįvyko baisi tragedija. Poli
cija' laiku susekė suokalbį, 
kurio tikslas buvo nužudyti 
jaunuolius ir generalį Korėjos 
gubernatorių Saito. 

Be koreonų suokalbiu įsi 
• v •*• • o • V ii 

Gal Bus Pataisyta 
- Sutartis 

VISI PRIPAŽĮSTA PADĄ 
RYTAS KLAIDAS SUTAR 

TYJE. 

Už pataisymą stovi Italija ir 
Anglija. 

Londonas, liepos 3 . 4 — Pla-
' čiai kalbama, jog Versailleso 
taikos ustartis bus radikaliai 
peržiūrėta ir pataisyta. Ma
tyt, tam taikslui pirmieji žin-

maišę ir japonų. Suimta daug gsniai bus padaryta konferen 
suokalbininkų, pas kuriuos at
rasta bombų. 

HARDING PRADEDA KAM 
PANIJĄ. \ 

Washington, liepos 4. — Se
natorius Harding, republ ikonų 
partijos kandidatas į 'šalies 
prezidentus, vakar apleido 
YVashingtoną. 

Iškeliavo jis į Marion, Ohio. 
Iš ten jis pradės rinkimine 
kampaniją. 

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

Vargas su vokiečiais 
• 

Talkininkų komisijai- katra 
. veikia Vokietijoje tos šalies 
išginklavimo reikalais, atran
da daugelį užslėptų vokiečių 
ginklų ir amunicijos. 

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

Nes vokiečiai moka slėpti 
šku, kad talkininkuose nėra | visokius ginklus, katrie jiems 

* i * • i • * * reikiamos vienybės. 
Spėjama, kad busimoje Spa 

konferencijoje talkininkų su 
vokiečiais talkininkai parei
kalaus apie 100 milijardų mar
kių auksu atlyginimo. 

ateityje bus gal ir labai rei
kalingi. 

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

i 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE ?YRNES 

visuomenei. 
Darbininkai turi gauti to

kius už darbą atlyginimus, ko
kie atatiktų tinkamajam pra
gyvenimui. 

Naujos viešpatijos. 

Demokratai stovi už moterų 
lygias teises su vyrais politi
koje, rūpinasi ligūstų karei
vių veteranų likimu, Meksikos 
reikalais. , 

Demokratų partija išreiškia 
savo aktivę simpatiją visoms 
išnaujo atgimusioms po karės dėjo nominacijos. 

viešpatijoms, katros turi įstei
gusios savo valdžias ir šalių 
valdymus paremia demokra
tizmo principais. 

Airijai išreiškia gilią užuo
jautą del jos troškimą įgyti 
savy valdą (?). Nes Suv. Val
stijos kariavo daugiausia visų 
tautų apsisprendimo princi
pais. 

Išreiškiama simpatija ir 
Armėnijai ir pažadama pagel-
ba. 

Philipinų saloms pažadama 
nepriklausomybė. 

Kitoms Suv. Valstijų pose
sijoms žadama įvairios re
formos. 

Demokratų partija stovi už 
spaudos, žodžio ir susirinkimų 
laisvę, jei tas tik nedaroma 
su tikslu kesinties prieš teiso-
tą šalies vyriausybę. 

Pabaigoje .demokratų parti
ja pasmerkia republikonų par
tiją, kurioje paaiškėjo papir
kimų konvencijos metu. 

Demokratų partija deda vi
są savo viltį žmonių pasitikė
jime. 

Po skaitymo ir priėmimo 
platformos, konvencijos prasi-
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cijoje mieste Spa. Nes sutar
tyje yra daug kas taisytino. ' 
• Anglija iš savo pusės jau 

yra paskelbusi palinkimą 
taikos sutartis bus radikaliai 
jaus " tampresne" . <}[ Italija 
ilgas laikas atvirai skelbia, 
kad būtinai reikalinga "su-, 
minkštinti" sutartį. Nes, sako, 
šiandie ta sutartis Vokietijai 
tiesiog neprieinama ir todėl 
neišpil dytina. 

Buvusieji Amerikos taiko? 
komisijonieriai, pulk. Houseir 
Henry White, taipgi tarptau
tiniai juristai, taippat tvirti
na, jog taikos sutartyje ne vis
kas yra gera, kai-kurie termi
nai reikalingi pataisymo. 

Net patys prancūzai užsi
miršę kritikuoja kai-fcuriuo#"f,

1 
sutarties posmus. Tą jie daro 
pakeltoje politikinėje kovoje 
prieš buvusį ministerį pirmi-

pažintas išeiti į jūres karido-
rius (žemės ruožas) Pavisliu 
į Danzigą. Tas karidorius at
skiria nuo Vokietijos rytinę 
Prūsiją. Rytinė Prūsija taip 
atvienėta negali but pakenčia
ma. Vokiečiai su laiku gali 
pakilti karėn prieš lenkus ir 
panaikinti tą karidorių. 

Tokių netinkamumų yra ir 
su Saar kloniu, del kurio gali 
pakilti daug visokių nesma
gumų. J I 

Be kitko, taikos sutartis 
perdaug maišosi į vidujinius 
Vokietijos reikalus, atsavina 
ją nuo nepriklausomybės, kas 
yra neteisinga prieš tarptaur 
tinius įstatymus. 

Talkininkai, pav., neturėjo 
teisės uždrausti Habsburgams 
aeba Hohenzollernams valdo-' 
vauti, jei jų to valdovavimo 
pageidauja patys žmonės. Taip 
pat talkininkai neturi teisės 
uždrausti Austrijai susijung
ti su Vokietija, jei to pagei
dauja afnįejų šalių gyventojai. 

Isginklavimas Vokietijos. 
Po atlyginimo pirmąją vie

tą užima išginklavimo Vokie
tijos klausimas. Kaip atlygi
nimu, taip išginklavimu dau
giausia interesuojasi Prancū
zija. Italijai ir Japonijai tas 
nerupi. Anglijai tas pat. Pa
staroji patenkinta pragaišini-ninką Clemeneeau. 

Tik vienas prezidentas Wil-1 m u vokiečių laivyno ir šuva 
šonas stovi už neatmainymą : įžymu orinių spėkų. PagaliauM 
sutarties. 8ako, sutartis yra į Suv. Valstijos visai nesiinte-
gera, pilnai verta atlikto dar- \ resuoja, kiek Vokietija gali 
bo. I r todėl tas dokumentas; turėti arba neturėti kariuome-

NEKU0MET TAIP NERA. 
Teatro valdytojas su ginklais priverčia nusipenėjusį akto

rių pasirąžyti po 48 savaičių kontraktu su 500 dolierių sa
vaitinės, užmokės ties. 

Aktorius sako: Kągi beveiksi, sutinku. Bet atsimink, kad 
tamstai prisieis mokėti už tą purvina darbą. 

nereikalingas pataisymo. 

Pramatytos klaidos. 
Taikos konferencijos metu 

Amerikos taikos komisijonie
riai buvo priešingi sumany 
mui, kad palikti tolesniai nus
tatyti pinigų sumą, tokią Vo
kietija turi atlyginti talkinin
kams. 

Komisijonieriai pažymėjo, 
jog peraugštos sumos negali
ma užkrauti ant Vokietijos. 
Nes kas iš to išeitų, jei rašte 
stovėtų augšta suma, kad tuo 
tarpu Vokietija neįstengtų to 
visa išmokėti. 

Tečiaus prancūzai delegatai 
stovėjo už palikimą toliaus to 
klausimo. Nes jiems norėjosi 
ant Vokietijos užkrauti to*kią 
sumą, katra vokiečius visai 
suiuužgintų. 

Taip tas klausimas ir pa
liktas sulig prancūzų noro. 
Šiandie tad nežinoma net kas 
pradėti tuo klausimu. Nes ne
turima tikrų žinių, kiek daug 
Vokietija įstengtų išmokėti 
talkininkams. 

Jei be pasitarimo su vokie
čiais butų nustatyta augšta 
suma, tuomet Vokietijos in 
clustrija nukentėtų ir pasek
mėje talkininkai gal nieko ne
pelnytų. Podraug butų blogai 
visai Europai, jei vokiečių in
dustrija suirtų ir neatsakytų 
savo uždaviniams. 

Teritorijų klausimai. 
Negeri sutartyje daiktai ir 

teritorijų klausimais. , 
Kaip žinoma, lenkams pri-

nės^ 
Žinovai tvirtina, kad pati" 

viena Prancūzija neišginkluos 
Vokietijos. Ja i reikalinga tal
kininkų pagelba. Bet tuomet 
ir patys talkininkai pirmiau
sia nuo savęs turi pradėti is-
ginklavinią ir tik paskui to 
pat pareikalauti ir Vokietijos 
tą padaryti. 

KRASSIN IŠKELIAUJA 
RUSIJON. 

Londonas, liepos 3. — Ru
sijos bolševikų valdžios atsto
vas Krassin iškeliauja Rusi
jon. Sakoma, jis Maskvoje 
svarbiais klausimais pasitar
siąs su savo valdžia ir, spėja
ma, atgal sugryšiąs Londo
nan. 

Kai-kurie JaikrašČiai pareiš
kia, kad Krassinui tarybom 
nepavykusios. Kiti tvirtina 
priešingai. Šitie sako, kad An
glija jam pastačiusi tokių są
lygų, su kuriomis jis pats vie
nas, be pasitarimo su centrą-
liu sovietu, negali priimti. 

PINIGO KURSAS, " 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 2 d. buvo tokia sulig Mer-
chante Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.96 
Lietuvos 100 auksinų 2.72 
Vokietijos 100 markių 2 
Lenkijos 100 markių .80 
Prancūzijos už 1 dolierį 11 fr. 90 
Šveicarijos už 1 tflolierį 5 f r. 4-7 
Italijos už 1 dol. 16 1. 48 
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PRENUMERATOS KAINA: 
OHICAGOJ IR UŽSIIINYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų . . ^ . . . . . . . . . . . 4.00 

8TJV. VALST. 
Metams .- $6.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiradymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, IU. 
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Lietuva ir Soviet 
Rusija. 

D R A U G A S 
• — 

ken . , , Su jo redakci ja buvo 
su ta r t a patalpint i šmeižtą t a 
pačia diena, kada Kaune su
keltas maištas, nogint nuverst i 
žmonių išrinktą valdžia, o pa
s ta tyt i socijalistiškai bolševi-

fkišką. 

* Soviet Russia ' t a šmeiž
tą, t r i s mėnesius laikė savo 
ižde. Kuomet Lietuvių tarybos 
su bolševikais Maskvoje iširo, 
tuomet Amerikos bolševikų 
organas apvožė pamazgų ku
bilą lietuviams an t galvų. 
Bolševikai y r a labai įgudę 
vartot i šitokias priemones ap-
sėjime su žmonėmis. Tečiaus 
vis y r a lietuvių, kurie jų klau
so i r j iems a rba jų ar tymiems 
atiduoda savo balsus. 

Visi žino, kad iš New Yorko 
išeina savaitinis laikraštis 

Soviet Russia, oficijali3 
bolševikų valdžios organas. J o 
N. 26, išėjęs subatoje 26 bir
želio tarp kitko digtoką gniūž
ta purvų drėbė i Lietuvos 
Respubliką, patalpindamas 
straipsnį '4 The Demokratic 
Republic Lithuania. ' Tame 
straipsnije plačiai rašoma, kad 
Lietuva besigindama nuo sve
timų šnipų savųjų neturėjo 
ir dėlto samdė svetimus, ne
mokančius nei žodžio lietuviš
kai, jų viršuje statydama lie-1 
tuvį eks-studentą Liptyns. 

Ant ra pusė straipsnio pa-1 
vesta kažkokiam Fritz Fuser 
von Mueller. Soviet Russia sa
ko buk jis buvęs lietuvis. To
liau rašoma buk jis Panevė-
žije sudaręs žydų skerdynes, 
buk sušaudęs kelis žmones oe 
teismo, nes pats buvo gir tas , 
buk žydus privertęs atkasti 
plikomis rankomis kelis kapus 
i r išnešti kitur lavonus, buk 
ministrus išvijęs iš Panevėžio 
i r buk dėlto negavęs nei bau
smės nei papeikimo iš val
džiose Mums išrodo, kad visi 
tie pasakymai y t a ,tiek pat 
tikėtini, kaip ir pasakymas, 
kad Fr i tz Puser von Mueller 
yra lietuvis. 

Oficijalis Sovietų organas, 
berašydamas netiesą, pats su
klumpa, paaiškindamas, kad 
Mueller " w a s novv living on 
his o\vn estate outside the 
Lithuanian boundry wher t he 
could not be reached" t. y. 
Mueller "gyvena savo dvare 
anapus Lietuvos ribų, kur ne
galima buvo jo pas iekt i . " Ko-
ks-gi tas lietuvis, kurio dva
ra i ne Lietuvoje ir kuris va
dinasi Fri tz Puser von Mue
ller? 

Soviet Russia šmeižtų strai
psnį pradeda šituo tvirtinimu, 
kurio neteisingumą pats or
ganas gera t žino. J i s rašo: 
" A t the head of the demoera-
tic republic of Lithuania a 
govemnient exists which has 
established itself without any 
eleetions." (Viršuje "demo
kratiškos Lietuvos respubli
k o s " y ra valdžia, kuri pat i 
eave pastatė be jokių rinki
mų . " 

Žinia, kad Lietuvos l iaudis 
trijuose rinkimuose 1917, 1918 
ir 1920 m. išrinko ne socija-
listus. Todėl neturėdami pa
ramos žmonėse, negaudami 
valdžios'jų balsais, socijaUstai 
n o r i 34 Įgauti šmeižtais. J i e 
šmeižė Lietuvos valdžią kovo 
mėnesije skandinavų laikraš-
tije "Fo lkes Dagblad Politi-

Škotijos Lietuviai. 
Pirmiausiai reikia dirbtL 

Bet darbas geriaus sekasi, 
kada žinai ką kiti p i rmiaus y-
ra padarę . Todėl darbą pada
rius naudinga y r a jį aprašyt i , 
kad kitiems vėlesniems i r 
lengviau ir naudingiau eitų 
darbas. Lietuviai Škotijoje 
dirbo. J ų darbus aprašė vie
noje mažoje knygelėje kun. J . 
Norbutas. Pi lnas tos knygutės 
vardas y ra šitokis: " Garbin
gajai Lietuvos Dvasiškijai ir 
Visuomenei kun. J . Norbuto 
Memorandum apie Škotijos 
Lietuvius 1920 m. Mossend, 
Lanarkshire . ' Knygutės for
matas y r a gana didelis; joje 
puslapių lotyniškai žymėtų y-
ra 38. Kaina nepaduota. 

Pirmutiniai 17 puslapių 
sunkiai skaitosi delto,kad spau 
stuvė puslapius klaidingai su« 
dėjo į spielčius. Puslapį pabai
gus reikia ieškoti kur y r a ki
tas artymiausiasis . Nuo 18 
puslapio jau viskas eina tvar
koje. 

Pa t s Škotijos Lietuvių gy
venimo aprašymas yra labai 
tvarkingas, gražus, aiškus ir 
lengvai skaitomas. Su pora va
landų lengvai gali perskaity
ti visą Memorandumą, o per
skaitęs turi galvoje Škotijos 
lietuvių padėtį lyg pa ts būtum 
su jais gyvenęs keletą metų. 

Aprašymo dvasia y ra dar
bininkų meilė. Autorius, ma
tyt, su darbininkais nuolat 
gyvena ir dalinasi j ų ' v a r g a i s 
bei džiaugsmais. J i s džiaugia
si ir didžiuojasi jų dorybė
mis ; j is neslepia nei jų ydų. 
Ypač jam skaudu, kad lietu
viai įpratę meluoti reikale ir 
bereikalo. Tas paprotys juoba 
purvinai išrodo ant viešpa
taujančio Škotijoje tenykščių 
gyventojų įpročio nemeluoti 
nekuomet. 

Memorandume yra septy
niolika skyrių. Negali pasaky
ti, kurie akyviausi, nes visi 
lygiai pilni gyvų žinių. Ten 
aprašyt i ir lietuvių uždarbiai, 
ir jų organizacijos i r jų dva
sinis gyvenimas ir skurdas pa
sidaręs del nelemtos Kerens
kio su Anglija sutart ies. 

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

M M M M M 
Antradienis, liepos 6 1920 

DEMOKRATŲ PARTIJA. 
- • t 

(Pabaigą). 
Programa*.' 

Per .šimtą, dvidešimt suvir-
šum metų begyvuojant De* 
mokratų par t i jos p rogramas 
turėjo mainytis, ĮkaAjuB vie
nus tikslus, reikėjo jų vieto
je imti rūpint is kitais. Ka r 
tais pasitaikindavo-, kad par
tijos mintis persimainydavo 
prieš įvykįsiant. Ta ip buvo 
pinigų klausime. 

Demokratų part i jos progra
mas paliečia i r tikėjimo klau
simus. Jef ferson 'as labai smar 
kiai skelbė pasaulinės valdžios 
atidalinimą nuo Bažnyčios.Bet 
j i s ' lygiai smarkiai priešinosi 
visiems tikėjimo teisių siauri-
nimams ir tapęs prezidentu 
skelbė: " E q u a l and exact jus-
tice to all men, of whatevcr 
statė of personasion, religious 
or pol i t ica l ." (Lygi i r pilna 
teisybė visiems žmonėms, ne
žiūrint koki jų įsitikinimai ti
kėjimo ar politikos I klausi
muose). Nors Jeffersono lai
kais dar nebuvo nei anarchis
tų nei bolševikų ir nebuvo tiek 
daug pavojingų skirtumų nuo
monėse kaip dabar, bet Demo
kratų par t i ja iki šiai dienai 
išlaikė tuos pačius įsitikini- , , . , 7 ° 

1 kandidatai skyrium imami. 
Bet esant keturiems kandida-

Toliau, Demokratų par t i ja f a m s i r n e i ^ m u i i negavus 
visuomet būdavo priešinga ta- p i l u o a d a u g u r a o s r į n k i n i a f p e -

Prezidentai. 

P i rmut inius du Suvienytų 
Valstijų prezktentu negalkna 
priskai tyt i pr ie kugrios norg 
dabar esančios part i jos, bet 
trečiasis T. Jefferson'ag buvo 
be abejonės demokratas. J i s 
valdė Ameriką nuo 1801 Ski 
1809 m. J i s daug pas i tarnavo 
sayo tėjiynei prieš tapsiaut 
prezidentu, būdamas juomį i r 
a ts i t raukęs nuo valdžios. 

J ames Madison buvr> užru-
bežiiuų dalykų sekretorium 
prie Jef ferson 'o ir po jo tapo 
prezidentu. Madison 'as išbuvo 
aštuoneri lis metus ir a ts i t rau
kė 1817. Po jo tapo išr inktas 
taip-gi demokratas J ames 
Monroe. J i s visam pasauliui 
yra žinomas, kaipo Monroe 
pažiūros skelbėjas. Tečiaua 
ta pažiūra jau buvo aiškiai iš
dėta Jeffersono laiškuose. 
Ka ip Madi^onas buvo užrube 
žinių dalykų sekretorium pr ie 
Jef t 'erson'o, ta ip Monroe buvo 
užrubežinių dalykų sekreto
rium* pr ie Madisono. J i e visi 
buvo demokratai . 

Demokratas Jackson buvo 
savo part i jos pas ta ty tas kan
didatu 1824 m. ir gavo dau 
giau balsų negu kitų part i jų 

TRUMPOS BAŽNYTINĖS 
ŽINIOS. c. 

Vyskupijoje Soisson, Pran
cūzijoje, tapo paskir tas naujas 
vyskupas, kunigas Binet. Di
džiosios karės metu jis tarna
vo kariuomenėje kaipo pap
rastas kareivis. J a m buvo pa
skirta priedermė nešioti kęs-
čiais sužeistuosius kareivius. 
Tarnaudamos pirmose eilėse 
kun. Binet buvo ta ip drąsus, 
kad keletą kartų pelnė pažy
mėjimus. 

rifams pabranginant iems dar
bininkų gyvenimą, kuomet ki
tos part i jos norėdavo st iprinti 
Amerikos praraoniją tam tik-Į 
romis apgynimo tarifomis. 

Demokratai bijodavosi, kad 
Amerika neimtų laikyti dide
lės ir brangios kariuomenės, 

j kad neimtų vesti užgrobimą 
politiką. Ta par t i ja nesiprie
šindavo Suvienytų Valstijų 
ploto padauginimui. Apie Ku
bos prijungimą Jef ferson 'as 
1823 metais spalio /mėnesije 
r a šė : "Nuoširdžia i prisipažįs
tu, kad visuomet žiūrėdavau į 
Kubą, kaipo į patogiausią dai-
gtą, kurį galima butų pridė
ti prie mųs valstijų siste
mos. ' Breckinridge tą į traukė 
j Demokratų part i jos platfor
mą 1860 m. Tą Demokratų 
troškimą įkūnijo liepubl ikonų 
par t i ja 1898 m. Iš to ir iš kele
to kitų panašių atsitikimų ga
lima matyti , kad abidvi didžio
sios part i jos Amerikoje stam
biuosius užrubežinės politikos 
dalykus vykina išvien. Supran
tama tat, kad demokratas Wil-
sonas suorganizavo milžinišką 
Suvienytų Valstijų kariuome
nę 1917 ir 1918 m., a ts i t rauk 
damas nuo savo part i jos paž-
valgų, išpildydama* Eepubli-
konų part i jos programą. De
mokratas Tyler pri jungė p n e 
S. V. atsiskyrusią nuo Meksi
kos Texas 'o valstiją. 

Demokratų.- par t i ja visuo
met priešindavosi sumanymui 
sudanyti vieną didelį Suvieny
tų Valstijų banką. Kongre
sas dukar t buvo sutaręs tą 
banką įkurti, bet demokratas 
prezidentas Tyler dukar t t*/ 
sumanymą atmetė. Demokratai 
bijojo, kad per banke Suvie
nytos Valstijos nepatektų po 
piniguočių valdžia. Tečiaus 
demokratas McAdoo pr ie de
mokrato VVilsono ta ip pakėlė 
Suvienytų Valstijų pinigyną, 
kad nei didžiausias bankas ne
būtų galėjęs geriau padaryt i . 

Dar daug kitų dalykų buvo 
Demokratų par t i jos programe. 
Bet jų visų nėra naudos at
kartoti . Ką Demokratų par t i 

j a dabar šiais 1920 m. i r ar-
tymiausiais keturiais metais 
i ada Suvienytoms Valstijoms, 
tą pat i rs ime i i part i jos plat
formos, apskelbtos San Fran-
ciseo. 

rėjo į kongresą. Ten du Jaek 
šono priešu susitaikė i r Adams 
gavo daugiau balsų už Jack
son \ą. Iš to kilo daug part i j i -
nio piktumo. Bet Jackson 'as 
tapo išr inktas prezidentu 1828 
m. Tas žmogus buvo pragarsė
jęs pasisekimais karėje 1812 
m., bet j is pasidarė da r gar
sesnis beprezidentaudamas,nes 
kovojo prieš didžturčius už
ta rdamas mažatničius ir varg
dienius. 

Po Jacksonu prezidentu bu
vo taip-gi demokratas Van 
Burren 1837 — 1841. Po to 
buvo nebedemokratas Har r i -
son, kuris veikiai mirė palik
d a m i vietą demokratui Ty
ler 1841 — 1845. Po to dem. 
J . Polk iki 1849. 

T a r p 1840 ir 1857 preziden
tais buvo J . Taylor, M. Fill-
more ir vygas Franklin Pier-
ce. Nuo 1857 iki 1861 prezi
dentu buvo demokratas Jokū
bas Bucbanan. 

18£0 metais tapo* išrinktas 
Amerikos didžiavyris repubJi-
konas Abraham Lincoln. P o Jo 
tik 1884 m. demokratų par t i 
jos žmogus Grover ClevelaHd 
tapo išrinktas prezidentu. J i s 
tapo ant rukar t išrinktas 1892 
m. 
[ Nuo 180ff iki 1912 m. šalį 
valdė republikonai. 1912 m. 
rudenije t^po išrinktas demo
kra tas AToodrow Wilson, ku
ris šįmet baigia savo antrąją 
tarnybą. Nežinia kas bus pre
zidentu kitifmet. 

Peržiurėjus prezidentus ma
tyt, kad demokratai labiausiai 
tada tapdavo prezidentais, 
kada jų par t i j a buRw> jauna, 
t. y. 1801 ir 1824- metų. Pas 
kui ją nuo prezidentavimo 
nustūmė kita j a u n a par t i ja 
būtent republikonai. Šiemeti
niai rinkimai parodys, ar de
mokratų par t i ja tik laikinai 

{žybtelėjo Wilsonu, a r gal j i 
susilaukė antros jaunystės lai
kų, i * • 

Kur prezidentai mažai tur i 
valdžios, tenai part i jos mažai 
teko vo j a prezidento rausimuo
se. Suv. Vai. prezidentas turi 
daugiau valdžios neguEuropos 
karaliai . Tai suprantama, kad 
čia laimėjimas prezidento rin
kimuose reiškia kuone daugiau 
negu Senato ir atstovų buto 
rinkimuose. Dėlto pre i idento 

• LIETUVA. IŠ LIETUVOS. 
Lietuvos vard** skamfca jau 

plačiai. J į mi»i jos tito-i, j ą 
mylinti vaikai, jį mini* ją nė 
apkenčiant priešai , jį mini 
i r pelną grobėjai, nes niato 
Lietuvoje didžius tur tus . "L ie 
tuva, L i e t u v a ! " šaukia jos 
vaikai iš tolimos- Amerikos, 
" m e s tave mylim t ikrai nuo
širdžiai . ' ' J ų šauksmas ne tuš
čias. J i e šelpia Lietuvą auko
mis i r paskolomis, jie, gavę 
progą, skubiai keliauja tėvy
nėm J ų širdys jau Lietuvoje, 
jų akys ton pusėn nukreiptos. 
Nevienas iš tolimos Amerikos 
jau pasiekė Lietuvą, nevienas 
siekia, nevienas rengiasi pas
kui anuos. 

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

Lietuva jau kitokia kaip 
buvo setiiau — ji jaunutė r e s ^ 
publika. J a u j i kalba savo var
du, ne kiti už ją. J i pat i rūpi
nasi savo reikalais ne kiti 
sprendžia apie ją. I r kiek ma
n o m a , ir mąstoma jos geriau
sių vaikų, ją išpuošti, jįšaugš-
tinti , kad ji net nustelbtų ki
tas šalis. 

Štai krikščionys-demokratai, 
tie t ikri , |>ilni meilės tėvynės, 
vaikai kokias sau užduotis 
pas i s ta tė : **Mes reikalausime 
seime, kad Lietuva, butų ne
priklausoma, demokratinė re
spublika, kad dvarų žemės 
butų išdalintos 4>ežemiams ir 
mažažemiams į nuosavybę, kad 
Bažnyčia galėtų laisvai tvar
kytis stHyg savo įstatymų, 
kad darbininkai butų apsau
goti nuo kapitalistų, darbda
vių išnaudojimo, kad butų 
jiems suteiktas t inkamas pra
gyvenimas ir kad butų jų se
natvė pr ideramai ap rūp in t a , 
kad pavargėliams Imtų patiek
ta reikalinga pr iež iūra , kad 
padegėliai gautų progos atsi
statydinti savo suardytus u-
kius, kad butų sudarytos pa
togios sąlygos Lietuvos ūkiui 
kilti, kad mokslas butų vi
siems sluogsniams lengvai 
pr ieinamas, žodžių, mes . krik
ščionys demokratai reikalau 
sim tokios tvarkos, kur tei
singumas viešpatautų, kur 
žnionių pilietinės teisės butų 
gerbiamos, kur lygybė nebūtų 
įžeidžiama, kur jokia diktatū
ra vietos neturėtų, i r visiems 
butų gera ir jauku gyventi. 
(Kauno " L a i s v ė . " ) 

A r ne puiki, skaisti ir malo
ni išrėdytų Lietuva, jei į-
vyktų viršminėti kr. dem. pie
nai? Ka ip gera butų kiekvie 
nara ten gyventi. 

Bet a r bus ta ip? Tiems pie
nams įvykti kliudė i r kliudo 
tie, kuriems nerupi Lietuva, 
bet savi reikalai, asmeniniai 
da lyka i Bet krik.-demokratai 
dėlto nenusiminė ir nennsi 
mins. J e i j iems nepadės soci-
jalistai ir kiti tą gerovę Lie
tuvai teikti, j ie pasirįže vieni 
tai daryt i . J ų atstovai iš Sei
mo eis į žmones. Pa rodys jie
ms ką daro i r ką nori pada
ryti ir praneš, kas tą darbą 
trukdo. 

Lietuva, turi atsistoti šviesi, 
liuosa, ritnta ir tvarkinga tarp 
visų pasaulio šalių. V. K. 

' ' D raugo ' ' korespondencija. 

Subačius. Šis miestelis yra 
papras tas . 1885 m. išmūrijus 
gražią muro bažnyčią ir kle
boniją įgavo • gražią išvaizdą. 
Kiekvienas j>amatę> Subačių 
gražiuodavoš bažnyč. i r jdebo-
nija, net vokiečiai a tėjūnai , 
pasiekę Subačių, klausdavo, 
kas čia, iš kur tokia graži baž
nyč ia i r klebonija, kas jas iš
mūrijo, gal koks tur t ingas po
nas. Man paaiškinus, jog vie
tiniai parapi jonys savo darbš
tumu ir lėšomis, nusistebėda-
vo. 

Šiandieną ta bažnyčia vokie
čių sušaudyta : stogas g rana tų 
skeveldromis, kaip rėtis, su-
kiurintas , bokštai, skliautai, 
sienoB išdalies a p a r d y t o s ; lan
gai išdaužyti. Klebonija ir ki
ti budinkai bolševikais sude
ginti, stūkso tiktai kaminai ir 
aprūkusios nuo klebonijas sie
nos, darydamos liūdną įspūdį. 
P r i e šių dienų brangybių pa
rapi jai , vokiečiais i r bolševi
kais nuplėštai, labai sunku 
atbadavoti . Perskai tęs " Lais
vėje " vieno Amerikos lietu
vio atsiliepimą " d a u g i a u atsi-
šaukim lietuvių reikalais j A-
merikos l ietuvius ' , kurie dabar 
tur gerus uždarbius i r gerus 
norus savo tėvynei padėti , 
kreipiuos ir aš savo ir parapi
jos vardu į Subatėnus lietu
vius, Amerikoje, p r a š y d a m a s : 
malonėkite savo dolieriais pr i 
sidėti prie atbūdavo j imo baž
nyčios ir klebonijos,j-riųsdami 
per Prekybos i r P ramonės 
Banko skyrių Panevėžyje ant 
mano vardo. 

Subačiaus klebonas 
Kun. Pr . Kazlauskis. 

Kitų katalikiški! laikraščių 
m e l s i u šį mano atsiliepimą 
atspauzdinti . 

Išmok Gtrą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Btik kfirpėju. Ki-
rpfcj&t visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
i keletą. savai
čių, prityrimas 

^ ^ _ duodamas moki-
nanties. Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOIi I 
190 N. State Str. 

! Kampas Lake str. ant 4tu lubų. j 
v mm a 1 

i ~m<*m m m ̂ w>» 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydvtojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 8t. 

Camp. 49 Oourt 
Bes. 1229 W. 49 Avezme 

Telefonas Cicero SC6t 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LTETTVlftKAJ 

* • 

i » m m m m 

i S. D. LACHAWICZ 
IjIlBTIJVYS GRABORirS 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia 
RelKlo meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu husite užgonėdintl. 
2314 W. 23 PI. Chicago, IU. 

TeL OSSMU 11 M. 
" r1 • r ' , " , ' • , i 

• s 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Cblrargas 
KoselMkde: 1S0OS 8*. MlchlfM Ars. 

TtlsfMMM PuJlnmo U B Ir PsUaUMi IIM 
Chicago]: 4515 6o. W o o i Str. 

Tik Ketvcrr* Takake ouo 5:50 Iki 7:*u 
T « U ( « M I Yarts in. 

J.J » • ! • • • • • ! • • • • • • • » » • ! • ! ! • • ! » » • 

i 

ATONIC 
GH£SKJ5E2I&£*>^ 

Po vaisiui neužmirSk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visos nesmagumus 
•uvirSkinlmo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
t>s» visus apUesono* 

>» 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 tu St., 

( 47 ir W o o d ga t . ) 

t 
I 
I v^i — — i u. • o * n . i i **x o i . , 

(47 ir VVood e&t.) 
| Valandos: l t ryto iki 2 po pietų, 
. 6 : 3 0 iki 8:30 vakare Nedėliomis 
» 9 iki 12 r;, utis. 

Tol. Bonlcvard 150 
-. 2014 W. 43rd Street. 
TeL McKinley 265 

• • m * • • » ! • 

8-
J Telefonas Boulcvard 9190 

DR. G. KASPUTIS 
* D B N T I S T A S 

3331 S. Halsted Str. 
Chicago, III. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—6; 7—8 P. M*. J 

— S 
Tel. Drover 7545 

t LIETUVIS DENTI8TAS 
(Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.* 

Soredomis nuo 4 ly^ 9 vakare 
SO. ASHLAND AVKNUK j 4111 

art i 47-tos Gatvės 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklu. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raides liejasi i kru 
«-<«., kuomet skaitai ar siuvi ar la 
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą ua prieinama kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A v. Chicago 
Egzaminas sutelkiamas dykai, 

įtampas 18-tos gatves. 
3-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaits 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: jąuo 7 vai. išryto ik! » 
vai. vakare. Fanedėllals, Seredo-. 
mis ir PetnyČiorrfis. 

'•» • m »«-<a 

^. P. WAITCHES 
ATTORNEY A T L A W 

LIETU VIS ADVOKATAS 
4MS 8. VPOOD 8TRRKT 

7M W. ISth STltBBT 
CHICAGO. 

MfeKldler *3M | I « » » » » » I 
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Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistaj 

10801 So. Michigan, Avenue 
wtmm0į UL 

vAJLANDOet » UM W Tskara. . 

rinkimų laimėjimas reiškia par 
tijos galybe. 

Bet tos didžiosios i r t ank ios ]* 
imtynės t a rp politiškų part i 
jų* kenkia tautos sveikatai. Už
ta ta i naudingiau y r a tautai 
sumažinti prezidento valdžią, 
o parti jų kovą palikti t iktai 
rinkimuose į teisdavybės įs
taigas. * 

DR, S. MIKELIS 
LIETUVIS 

j GYJDVTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas Ir G/venimo vi©t» 
8252 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus Univemal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte:, nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak.|] 

Nedėliomis nuo 10 Iki Z. 
ZsMs 

Itesid. 1139 Independence Blvd. 
Telefonas Van Buren 294 

DR.A.A.R0TH, 
Husas gydytojas ir ctoirmrgas 
Specialistas Moterišku. VyrisiBU 
Valkų ir visą; chroulsku ilgu 

: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—1 po 
pietai '—S vak. Nedėliomis 1 0 — i i d. 

ti 

Dr.M.Suipnicki 
3107 So. Morgaii o t reet 

» «• • * • m m. . J»J 

L 

3107 So. Morgva otreet 
CHICAGO, ILtiDIOIS 

Tctetona* Vardą AMT 
Valandos: - 8 Ikf 11 11 ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vaL vakarą. 

ii iuiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. VVood St*. 
l i e s duodame dvigubas stesspaa 

Ketvergei* ir Sukatomis. 
Dideliame pasirmkitne gaunami. 

Visokie materljolai, vaikams drano-
žlat glebes ir JsdMtea 

Phiksnos 
79c 

Pluksnos 
79c 

s 

t 
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Antradienis, liepos o 1&2& DRAUGAS i 
DUOKITE m\\į -- T e -

SINGU ŽINIŲ. 
Ką tik sutinki, su kuo su-

eini, pirmais žodžiais užkal
bina: i%\ą žinai*naųjo iš Stei
giamojo Seimo?' Nugi nieko 
nežinau, būni žmogus privers
tas atsakyti. 

Nežinia kodėl mūsų darbuo
tojai Lietuvoje taip tylus. Juk 
Lietuvos labui čia žinios vra 

I V 

reikalingos. Rodos tyčia yra 
pasiusti Amerikos lietuvių at
stovai Lietuvon, bet niekas 
jokių svarbesnių žinių apie 
Seimą neprisiunčia. Vieną, ki
tą kartą *kas nors prisivmčia 
jam patinkančias žinutes, tai 
ir viskas. 

Žinome gerai, kad kabeliais; 
daug ką prisiųsti iš Lietuvos 
negalima, brangiai atsieina. 
Bet juk laiškai iš Lietuvos į 
dvidešimts dienų ateina, tad 
kodel-gi nesiunčiate žinučių, 
per paštą f Neprašome sieksni
nių straipsnių iš naujausia nu
kaltų žodžių ir savotiško pro
tavimo. Duokite mums nuogu> 
faktus iš atliktų Steigiamojo 
Seimo darbų. Išvadas mes pa

ltys padarysime, 
Griebi žmogus tik ką atėju-

- sį iš Lietuvos-laikraštį tikė-
damasis jame ką nors apie 
Seimą atrasti, bet ir čia nieko, 
tikrai pasakius, nerandi... Lie
tuvos darbuotojai, duokite 
mums žinių! Mums neapsako
mai indoinu, kokius nutarimus 
jus ten darote Lietuvos atei
čiai. Mes norime pasidžiaiu-
gti, darbu prisidėt ir ameri-
kiečiams pasigirti del jnsų 
nuveiktų darbų. 

Nesistematiškų pranešimu 
>.^negana. Iš iki šiol prisiusiu, 

ir mūsų laikraščiuose tirpusių 
žinių susidarė mišinys. Juk 
skaitant pranešimą, kad: 

44 Seimu i atsidarius, pre
zidentas ir visa valdžia at
sistatydino. Seimo preziden
tas įgaliavo ir toliaus seną
ją valdžia veikti. Preziden
tui numirus, pareigas eis 
Seimo prezidentas. Preziden 
tą rinks Seimas. Iki prezi
dentą išrinks, pareigas pil
dys seimo prezidentas. Pre-
zidento pafreigos ir t. t., ir t. 
t.? ' 
Nežinant aplinkybių, sun

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

Paprastai, Steigiamasis 
Seimas susirenka, periima val
stybės vairą nuo laikinosios 
valdžios, sudaro įvairias ko-

^ misijai atatinkamų ministeri-
rijų vietas apimti. Steigiama
sis Seimas nėra amžinu kūnu. 
Nusprendęs apie valdžios for
mą, priėmęs valstybės kons
tituciją, paveda šalies gyven
tojams išsirinkti sau valsty
bės prezidentą ir parlamento 
narius. Išsirinkus žmonėms 
pastovią valdžią, Steigiamsis 
Seimas, atidavęs Valstybės rei 
kalus gyventojų išrinktai val
džiai,, p&citraukia ten iš kui 
atėjo. 

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

Taigi, duokite mums žinių 
— tikrų žinių iš Steigiamojo 
Seimo darbuotės. 

Brydvaišis. 

ARISTOKRATO LIETUVIO 
JAUSMAI. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE., 
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Amerikos Raudonasis Kry
žius aprūpino 175 rusiška* 
mergaites čeverykais, panie
komis ir rūbais, kifcmet jos 
keliavo iš Novorossyjsk j Ser
biją, knf joms pas ta t t s . mo
kyklas. 

Grafas Prozor'as, lietuvis, 
vienas garsių Europoje rašy
tojus, Ibseno vertėjas, buvęs at
stovas frietų Amerikos žymes 
niose Respublikose, ant
rosios Konferencijos Ha j 

goję vyriausysis sekretorius, 
nesenai kreipėsi į poną Oska
rą Lubie-Milosą, Lietuvos dip
lomatinį atstovų. Prancūzijoj, 
su žemiau sekančiu laišku, ku
ris, be abejonės, giliai pagaus 
už širdies ne vienam Lietuvos 
senovės aristokratui. 

Grafas Prozor'as rašo: 
Gerbiamasis Tamsta, 

Su nepaprastu džiaugsmu 
nesenai sužinojau išTlaikraš 
eiu, kad Prancūzija jjripažino 
de fakto mūsų Tėvynes, bran
giosios Lietuvos, nepriklauso
mybe. Aš jaučiuos laimingas 
galėdamas išreikšti mano ša
lies gerbiamajam atstovui, 
kaip džiaugiasi \mano širdis, 
kurioj ligi šiol tebežydi Lietu
vos dvasia, matydama savo 
tautos laimėjimą. Aš norėčiau 
Tamstai kuogeriąusia nupieš
ti savo neišdildomos meilės 
jausmus, ryšančius mane su 
"mano jaunystės gražiąja ša
limi", ir išreikšti savo gilią 
padėką žmogui, padėjusiam 
visas savo pastangas, kad ją 
atgaivinti akyse tų, su kuriais 
mus ryša mūsų dailiosios pra
eities tradicijos. 

Aš suprantu, kiek nenugali
mo patvarumo Tamstai prisi
ėjo* pa-dėti mūsų Tėvynei tar-
naavjatit, kuriai kenkia tamsu
mas vienų ir intrigos kitų. Juk 
tasai patvarumas, kurį kartais 
klaidingai vadinama atkaklu 
mu, yra mūsų tautos ypatybė 
ir vienas geriausių patvirtini
mų to gajumo, kurį mūsų se
noji tauta taip garbiai visam 
pasauliui prirodė. I r tai yra 
nepaprastos laimės atsitiki
mas, kad mūsų Tėvynė, savo 
istorijos svarbiausiam mo
mente, yra atstovaujama-
Prancūzijoj vieno savo sūnų, 
kuris turi jos tautos tikriaa 
suj atvaizdą. Aš pastebėjau to* 
atstovavimo gabumus, steng
damasis giliau ir plačiau susi
pažinti su Tamstos tvariniais, 
kad galėjus tinkamai apie 
juos sprąsti. 

Aš turėjau progos, vieuau 
mėnuo atgal, paskaityti ketius 
lapelius mano nedidelio straip
snio vienam įtekmingam ben
dradarbiui "Anuties Francai-
ses", kuris buvo Nicvje. J i s 
labai susidomėjo tuo dafykuv ir 
prašė, kad aš jam duočiau sâ -
vo straipsnį į jo " R e v u e " Aš 
jam prižadėjau, žinodamas ko
kios svarbios reikšmės turi 
laikraštis "Anutiės Francai-
ses' minėto asmens remia
mas, ir taip-gi atsižvelgdamas 
į paties laikraščio dvasią, ku
ri pilnai atatinka jo užvardin-
mui. Bet, neatidedamųjų rei
kalų, bupau privetstas per
traukta savo darbą ir tik da
bar galiu laisvai jį užbaigti. 
Dar šiomis dienomis aš gavau 
laišką, kuriam man primena
ma mano prižadėjimas, kurį 
aš stengiuos kaip tik išpildyti: 

Dabar Tamstai, bei abejonės, 
yra aišku, ka3 «tš mečiau savo 
projektą kreiptis į laikraštį 
" O E U V R E " , kuris truputį 
"šlubuoja," jis vargu but gale 
jcs tinkamai komentuoti Tam
stos " D . Miguel" (p. Milašo 
veikalas). Aš norėčiau visgi 
dar giliau patirinėti padėji
mą, pirm negtt pradėti *sas?jj 
darbą. Ant galo reikia pripa
žinti, kad aš negalėjau pasiten
kinti tuo vienu veikalu. Tams 
tos Poemos buvo lietuviui per
daug įdomu siužetu. AŠ suma-

WAUKEGA», ILL. 
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Nedėlioję, birželio 20 d. Lie
tuvių svetainėje įvyfco prakal
bos, kurias įrengė liberalų 
Sandaros 35 kuopa. Plakatuo
se nebuvo pasakyta kaip, iš 
kur toji kuopa atsirado ir kur 
ji gyvuoja. Rrakalbą sake bu
vęs nezaliežninkų organo re
daktorius K. Norkus. Kad ge
riau patraukti į laisvamanių 
prakalbas, plakatuose buvo pa
rašyta, kur minėtas redakto
rius ėjo mokslą ir kad gau
nąs iš Lietuvos daug žinių* 
Norintiems žinių iš Lietuvos, 
patarčiau skaityti "Draugą" , 
"Darbininką" ir "Garsą" . 

P-as Norkus kalbą pradėjo 
apie šių dienų Lietuvos padėtį. 
Bet tai buvo tik įžanga. Tuo
jau pradėjo girti savo orga
nizaciją ir tverti kuopą. Čia 
paduodu ištraukas iš jo kal
bos. Išvadas lai daro patys 
skaitytojai. 

J is sakė, kad pasaulinė ka
rė kilo tyčia. Rusijos ir 
Vokietijos W v o sutartis lietri-
vius sunaikinti, nes jie neri
mavo. Toliau sakė, kad tik 
sandariečiai paliuosavo Mažą
ją Lietuvą. Jie prašė ir siun
tė visokius protestus, kad pa-
liuosuotų tą ksaštą. 

Po to išgyrė Dr. J . Šliupą* 
kad jis daug darbo del Lietu
vos atliko. Išpasakojo visus 
lietuvių darbus ir sakė, kad 
tai visą atliko Sandara. Sakė, 
kad sandariečiai diktavo Lie
tuvos Misijai, ką ji turi#*lary-
ti ir kad tik per saitdarįečrų 
prašymus ir protestus lietu
viai tapo paliuosuoti nuo vi
sokių mokesčių. Paskui sakė 
stokim į Sandaros organizaci
ją, tai tuojau lenkus iš Lietu
vos išvysim. Tokias nesąmo
nes tik paikai gali pasakoti: 
sutverk laisvamanių kuopą ir 
bus išvyti lenkai iš Lietuvo*. 

(iirė laikraščius, išeinan
čius iš Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos, k. a. "Rytojų ," 
"Halsą," "Setyną ir "Lit-
vą". "Ryto jų" prilygino prie 
"Sandaros" . Girdi, tai sanda-
riečių dvasia. 

Pertraukoje su savo klap

čiuku rinko pavardes ir 
užrašinėjo "Sandarą." . Kuo
met- p. Norkus užrašinėjo 
"Sandarą, viešas jam paste
bėjo, kad geriaus jis tartų pa
daręs, jei vfetoj to pardavinė
jęs Lietuvos bonus. Tečiau 
mažai ką laisvamaniai tose 
prakalbose laimėjo. Paba iga 
verbavimą jis užsilipo ant pa-
laipos ir sako: "Girdėjau, kad 
Čia kas prisiminė apie bonus." 
Tada išėmė iš kišenės, pa
rodė' ir sako: "Pirki te , kas 
norite.' * 

Gal ir ištikrųjų p. Norkus 
yr*a* siunčiamas su prakalbo
mis, kad agituotų už L. L. Pa
skolą, Gal L. M. ir kelionę ap-

kmoka. Bet p. Norkuj užuot 
bonus pardavinėti, Sandaros 
kuopas tveria. Nepersenai čia 
lankėsi Dr. J . J . Bielskis ir 
gi Lietuvos reikalais. J i s at
važiavus netvėrė organizacijų 
kuopų, bet pardavinėjo bonus. 
Laisvamaniai savo partiją au-
gščiau stato už tėvynės var
gus. Kas girdėjo kalbą Dr. 
Bielskio ir K. Norkaus, tas 
pamatė kam rupi • Lietuvos, o 
kam partijos reikalai. 

Augštolėlis. 

i 
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sveiteinrmaps", nes buvo lietu
viškai parašytas ir deklamuo
tas. Šiais metais mokykloje 
buvo 101Ž vaiku. Aštuntą sky
rių baigė 35. Wa*erburietis. 

REIKALINGI LEIfcERIAI 
Gera alga ir bonus. Atsišau
kite: 

WESTERK F&LT WORKS 
4115 Ogdetf Ave\ 

22nd ir Orawford Ave. 

II 

KAPITALAS 
$2©0,(MM).0© 

i 

PERVIRŠIS 
,000.60 

WATERBURYO STREIKAS 

niau rašyti jų psichologine 
reikšmę. Laikraščio ribose aš 
busiu priverstas žymiai su
traukti savo straipsnio platu
mą, gi norėdamas, kad jo pras
mė tebeliktų visai aiški, aš ne 
taip greitai galėsiu jį paleisti 
spaudoj. Reiškiu vilties, kad 
Tamsta man dovanosite tą 
pavėlavimą. Šiam etiudui už
baigus, aš tuojau išslursiu tų 
dalį, kuri liečia D. MIGUEL, 
kad duoti ją atspauzdinti laik
raštyj " O E U V R E " ar kitame 
kokiame dailiosios literatūros 
žurnale, galinčiam užleisti bent 
2 ar 3 lapus. 

Tamstos Poemos padarė di
džiausio įspūdžio į Edouard'ą. 
Shurė ir Henry Lichtenberge-1 darė 
r'į, Goethe's vertėją ir ko
mentatorių, kurie kelias die
nas pas mus viešėjo. J ie pers
kaitė jas visas nuo pirmos lig 
pačios paskutinios, ir Lichten-
berger'iui, kuris yra labai mu
zikalus, labiausia patiko " L a 
Derniere Berceuse." J i s gėrė
jos mozikalės pusės Tamstos 
veikalo, kuriam mintis ir jau
smas tokioj puikioj sutartinė
je, ir kuris, kartais, kaip ir jos 
slaptingas. 

Prašau Tamstos ir toliau 
man rašyti ir visuomet visai 
atviiai. \ 

Tamstos atsidavęs: 
(pasirašo) M. Prozor. 

Kai-kurie laikraščiai prane
šė, buk italas Luigi Scalmana, 
lotyniflkojo skyriaus vadas 
Naujosios Anglijos Darbinin
kų Sąjungos paskelbęs vedu
sioms darbininkams leidimą 
grįžti darban. Pasirodė, jog 
tas laikraščių paskalas buvo 
tyčia paleistas, Kad suklaidi
nus darbininkus i; suardžius 
jų sutartį. Minėtasis .skyrius 
laikė surinkimą 21 birželio ir 
užgynė paleiatasias paskalas. 

Ta pačia diena Waterbu-
ry'o streikininkai laikė savo 
vi satiną surinkimą ir vėl at
kartojo sutarimą streikuoti 
iki laimint. 

Po surinkimui didelė darbi
ninku dalis nuėjo pas dirbtu
vę Sovil l , kurioje buVo siek
ti 'k streiklaužiu. Pusiau dvy
liktos prieš piet atvyko ser
vantas Albert VVilton su bu
riu i>olicijantij. Streikininkai 
persiskyrė. Vieni ėjo E. Alain 
str., kiti Hamilton str. 

Ant Bridge str. darbininkai 
susidūrė su polieijantais. Čia 
įvyko peštynės iš policijos pu-
Hės tajjo sužeisti leitenantas 
Le Roy ir vyresnysis polici-
jantas J . J . Bergin. Juodu ta
po nugabenti į St. Mary ligo
ninę. Iš darbininkų pusės su
žeista* Alberto Tisso. J i s li
goninėje mirė. Sako esą kele
tas sužeistų darbininkų. 

Seredoje 23 birželio buvo 
palaidojimas nabašninko Tis
so. Nesuskaitoma daugybė 
žmonių nulydėjo jį į Šv. Juo
zapo kapines. Buvo daugybė 
įvairių vainikų. Buvo taipogi 
vainikas ir nuo lietuvių. Mies
tas neleido muzikai groti lai
dotuvėse, bet jos dėlto pasi-

nemažiau iškilmingos. 

REIKALINGOS 
Moteris — nuo — 18 iki 45 me

ni jimžiaus. Mokintis sinti ranka 
gera mokestis, jeigu esi gali su a-
data. į 

Atsišaukite tuojaus, 
Alfred Decker and Cohn 

Employment Departament 
S. W. Cor. Van Buren & 

Franklin Str. 

emykite Lietuviai! 

REIKALAUJAME. , 
bučierlo, kuria galėtų butl manage-
rium—ganpadoriiun. Liet. Kooperat-
viškoj Krautuvėj . Turi gerai nusima
nyti apie bučernės ir grosernės biat-
nj. Atsišaukite laišku, reikia kaucija 
uždėti. 

JONAS KA>< IKR*rS . , 
44S North St. Mlnerbville. Pa . 

Visiems žinoma, kad UNIVERSAL STATE BANKĄ yra tikrai 
Lietuviška, ValstyBlhė Banką, kuri visada remia Tantos ir Vals
tybės felkalus Ir kaipo tokia Liet-vhj įstaiga širdingai kviečia 
visus Lietuvius—Amerikiečius u ^ . c į ^ u ,»• palaikyti ryšius su 
šiuomi Banku, nes Bankas randasi parankiausioj vietoj yra atda
ras vakarais du syk savaitėje žmonių sudėti pinigai yra kuopil-
niausiai apsaugoti didžiu kapitalu ir sumaniu vedimu bankinių 
reikalų patyrusių valdininkų ir direktorių. 

Jeigu mes neremsime savo Tautos ir viens kitą,, tai svetimi tik
tai naudosis iš mūsų ir vilios mus pas save visokiais daug pri
žadančiais apgarsinimaisv kurie mūsų vardo kaipo Lietuvių Vardų 
nepakels. Todėl visi Lietuviai remkite savo teisingas įstaigas ir 
Vaisiais patys, o ne svetimi naudokitės. 

DABAR YRA LAIKAS 
Tftm 1 Liepos nesugadinus nuošimčio PERKEl / t f l SAVO 

PINIGUS I saugų ir stiprų Banką. 
Pridiiokito sav Bankinę knygute kurios CMcMgos arba kito 

miesto hankos. Kur t Jus neužganėdinto- a rba nėra juras paranki 
— mes sukolektuo&im ir perk«isini visus pinigus su nuošimčiais 
I šia 

: 

I I • M ^ M ^ t . — . • II šlk •in m 

PAIEŠKOJIMAI. 
PaleSkau bučeriaus mokančio lietu

viškai ir lenkiškai. Atsišaukite: 
« A . S. 
12300 8. Eraerald Avr. 

/ West Puihnan, Ui. 
Telefonas Pul lman 3900. 

• * • i . , i . 

NETIKĖTA PROGA. 
. . Dėlei ūmaus išvažiavimo 
Lietuvon parsiduoda vieninte
lėj puikiai įrengta lietuviška 
spaustuvė Ciceroj. Parsiduoda 
pigiai. 

CICERO PRINT SHOP 
4932 W. 14th St., Cicero. UI. 

ANT PARDAVIMO 
2 augiči* mūrinis namas 4 flatų su 
dviem krautuvėm, su kambariais už
pakalyj moderniškas. Parsiduods už 
labai prieinama kaina. 

1737-30 W. 51 Str. 
Savininkas. 

1733 W . 51 Str. 
• • • = r " -• — 

• , GERA PROGA. 
Parsiduoda: pekarnė, bučeroė, gro-
sernė ir gyvenimui namas tirštai ap -
gyventoj vietoj lietuvių ir lenkų. 

Priežastis pardavimo savininkas 
važiuoja Lietuvon. Del platesnių ži
nių malonėkite kreiptis šiuo adresu: 

V. J . LATVEWAS. 
411 Ijiicoln Ave. Rockford, m . 

ANT PARDAVIMO." 
1 akra.s žemės Ir 5 kambarių namas, 
maudyklės, gasas ir kiti moderniš
ki įtaisymai, gq.radžius ir mažas so
das. Arti Sv. Kazimiero Kapinių. 
I 'arsiduos an t išmokėjimo. 

J . S. HOVLAtfD, 
i 1 l th * M t. Greemvood. 

PRAWEiIM.1fR 
I^anešu giminėms, ap ie -Pe t rę Mulzą. 
J is mirė gegužt's 10, 1916. Jo pinigų 
yra likę malonėkite atsišaukti, nes 
aA busiu privestas tuos pinigus per
duoti valstijos globėjams, 

. los p s M U I 
507 MalioninįT B«nk B4dg. 

YoungstoWn. Olilo. 

VASARNAMIAI 
RAUDOS. 

(Under Sta te Government Supervision) 
DFDZIAI'SIA I H STIPftfAtlCTA LIBTUVnj FTBrAWSIlf« IlfS-

TAIOA VISOJE AMERIKOJE 
Po valdžios uftžiura 

Banko Turtas Virš $ 2 , 4 9 0 , 0 0 0 . 0 0 
1517, Kovo 3 (Dienoje Atidarymo).. $16,754.95 
1919, Sausio 1 941,689.40 
1920, Sawwr 1 1,625,997.43 
1920 Birželio 30 2,121,595.33 

šiame Banke padėtus pinigus galima atsiimti an t kiekvieno 
pareikalavimo su 3-člu nuošimčių. 

Siuskite pinigus ir važiuokite j Lietuvą per šią Didžiausią A-
merikoje Lietuvių Agentūrą. 

Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai. 
Banko .skyriai: Taupinlmo. Komercijos, Paskolos, Apdraudos 

nuo ugfttes. Pinigu ir šipkaroių siuntimo. 

IŠMAINOME kitu šalki pinigus pagal dienos kursą. 
BANKO VALDYBA: 

Josepli J . Eltes, President 
Wm. M. Antonisen, Vlce-Pres. 

and Cashler 
Jos. J . Krasowski, Vice-Pres.. 
Stasys V. Valanchauskas, Ass't. 

Caahier 
1 

BANKINĖS VALANDOS: 
Panedėliais, Seredomls, Ketver-
gaiš ir PėtnyČiomls nuo 9 vaf. 
išryto iki 5 vai. po pietų. , 
V AMARAIS: Utaminkais Ir Su-
batomis nuo 9 vai. išryto iki 
8:30 vai. vakare. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED STREET CH1CAG0,111. 

• Kampas 3&čw>s gatvės. 

Telephone: Tards 6492 

AKUŠERKA 
Ai SHIISHO 

Turiu pagyrimą 
moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laiką Ilgos. 

S2&6 So. Halsted St., Chlcago 

H = 
m. 

H 
t 

Nepasitikėdama žmonėmis mie 
sto valdyba pasiuntė daug ka
reivi ii. Tokiu būdu ir kariuo
menė palydėjo žuvusį darbi
ninką į kapus. 

Nedėlioję 20 birželio pas 
mus buvo" lietuviškos rmokyk-
los metę užbaigimas. J i yra 
didžiausia lietuviška mokykla 
Amerikoje. Gal ir Lietuvoje 
nėra tokios didelės. Mokinto-
jauja čionai seserys, prancū
zės, bet ją t a r p e ' yra- vįehtį 
lietuvaitė. Didėji svetainė 
prie Green str. buvo pilna 
žmonių. Jiems patiko vaikelių 
žaismai, bet labiausiai patiko 
Konstancijos Katiliūtės "Atsi-

Kurie rengėtės ant irgeenio 
laiko praleisti pasilsio (vakar
ei jų) dienas, o labjausią šei
mynos, tai galite gauti pui
kių vasarnamių (Cottages) 
arba pavienių kambarių ant 
jau senai Lietuviams žinomos 
(Lemont's Besort Farmos, Bo
dus, Mich.) 

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

Norite platesnių žinių, mel
džiu rašyti pas 

A. J. LEMONT, 
LemonVs Eesort Farm, 

Sodos, Michlgan. 

DR. G. M. GLASER 
Pr&ktUraoja 98 metai 

Ofisas 314* 80. Morgan St. 
Ker tė 32-ro St., Chicagx>, I1L 

SPECIJAT.TSTA8 
Moterlffkv, \srW**r t^iĮtįgtf ebfo' 

nlškų ligų. 
OFISO VALAKUOS: Ntie l t rft6 
iki S po pietų, nuo • iki 8 valau-
da vakare. , 

Nedėllomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefoną* Tardą 687 

' DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo' ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir* vy
rų ligų-

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki', 5 po pietų; nuo 7 iki 8:S# 

'vakare . Nedėliomis 10 iki 1.' 
Telefonas Drezel 2880 

JI 

V. W. RUTKAUSKAS • 
ADVOKATAS • 
Ofisas Didmiesty!: 

29 gotrtb tjc SlT!c Sfe^et 

. — * » • » » -rf~*i m 

Vakarais, 812 W. 33 S t 
TeL Yarda 4*61 

" • • - • & 

ANT PARDAVIMO. 
pirmos klesos moderniška skrybėlių 
krautuvė. Geroj Lietuvių ir 1/enkų 
apgyventoj vietoj, Del nekuriu prie
žasčių turi bHflT*parduota. 

3256 S o . ^ o r y a n SC 

REIKALINGA IAETCVAITfc. 
Atsišaukite: pardavėja. Gera alga 

H. STRUZYNA, 
322 K28 S. Morgan St*. 

• • i imli 

a m — •>». 

• 
renumeruok : » 
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PASPORTV BLANKAS 
PILDOME 

Baltic OonsuJtatlon Bureau, I n e 
85 Se. Deasfx>ra 8L Ohice«o. 

Room 806 

i 

Dr. J . J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 
virš 300 įdomiausių Lietnvos iliustracija. Su " V y č i o " 
9-ju No. išleistu už gegužės 15/d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skįltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime Iriekvieria < 4Vyties" numerį. 

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

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaisdaoj* t u t i n a s ^ Lietuvos 
gamtą. 

Mėgi Lietuvą, nori pAsigro*ėtį jąja- — ušsitsilftrl* 
"Vyt į . " Prenumeratos kainai: Uitame $2,50. 

"VYČIO" Adniiutrecįj* 
3261 S. Halsted St. Chicago, III. 

P 

•» • ^ * . • » . 
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Antradienis, liepos 6 11)20 
- . ~ « • 

f&*"»" - ' • » 

CHICAGOJE. 
į J • • > • • • - • - - • ! • • • ! • • • • 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

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

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

IŠ BANKOS PAVOGTA 
$50000 BONDSŲ. 

Nesurandama jokie pėdsakiai. 

Iš Fort Dearborn National 
hankos pirm poros mėnesių 
pavogta įvairių bondsų ver
tės $50,000. Ir tik dabar pas
kelbtas tas bankai nuostolis. 
Nes buvo mėginama patylomis 
susekti vagilius. Per du mėne
siu nepavyko tas atlikti. Tad 
ir iškelta vagystė viešumon. 

Visas laikas banką dėjo jai 
prieinamas pastangas. Nusam
dė geriausius detektivus Vis 
vien nesurasta pėdsakių. Visi 
bankos darbininkai buvo iš i 
kamantinėti. Bet nesusekta, 
kad nors vienas iš jų butu bu
vęs surištas si^ tąja vagyste. 

Pranešta, kad banką neturė
sianti nuostolių. Nes apdraus
ta naujais bondsais. Tie turės 
nuostolius, katrie iš nežino
jimo isigys pavogtus bondsus. 

SMARKUOLĖ TARNAITĖ. 

Nubausta ir prašalinta iš mie 
stelio. 

Tarnaitei Ida Berquist, sve-
rianėiai 2H0 svarų, l)uvo atsa
kytas darbas .1. S. Adams na
muose, Oak Parke. Bet tar
naitė atsisakė apleisti namus. 

Buvo pakviestas poliemo-
nas, sveriantis vos 1 ."•."> svarus. 
Tasai tarnaitę a t rad 0 kamba
ryj 

Polirmonas pranešė, kad jis 
ją areštuojąs. 

"Mane areštuoji?!' atsilie
pė Ida ir ,pašokusi pasitiesė 
noliemona. 

V i . 

Namuose pakilo trukšmas. 
Pašaukta dar keli poliemonai 
ir paga liaus ji suareštuota. 

Teisėjas ją nubaudė $50 pa
bauda už poliemono įžeidimą 
'ir liepė kuoveikiaus apleisti 
miestelį. Sakė, esanti negeis
tina, nes daug nesmagumo da
ranti poli ė i jos departamentui. 

MAŽĖJA PIKTADARYBĖS. 

TĖVAS IR SUNŪS. 

Ana diena .John SehliHi, 
parvažiavęs namo savo mote-
rei pranešė, jog jis \Vaukega-
rio teisme nubaustas už per 
greitą važiavimą automobiliu. 

"Tai niekniekis", atsakė 
jam jo motelis. "Bet štai tavo 
sunūs Irving uždarytas polici

jos, nuovadon. J i s . uždegęs 
priemoninę ugnį (l'i 
reeracker) įmetė vienon krau
tuvėm Tž tai ir suareštuotas.' 

Chieagoje prasidėjo didelės 
Rlku organizacijos suvažiavi
mas. Tuo tikslu ėia sukeliavo 
tūkstančiai sveriu. 

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

Vis tai esą policijos pasidar
bavime nuopelnai. 

PAVOGTA 49 MAIŠELIAI 
CUKRAUS 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 
PROTOKOLAS.. 

ŠV. KAZIMIERO AKADE 
MIJOS RĖMĖJŲ DRAUGI 

JOS PIRMO SEIMO. 

Buvusio Chicago, 111. Birže
lio 13. 1920. 

DAUG BEVIELIŲ TELEG 
RAFŲ OPERATORIŲ. 

Bevielių telegrafų inspekto
rius Ohicagos apskrity j pra
nešė Washingtonan, jog šian
die Chieagoje yra '2&2 bevie
lio telegrafo privatiniu sto-
čių. Tas stotis operuoja jų sa
vininkai amatoriai. 

IŠ krautuvės, 111G So. llals 
ted gat., aną naktį pavogta 
49 maišeliai cukrau< vertės 

Šiandie daugiausia vagia
ma cukrus ir svaigalai. Nes 
via brangus. Ir nelengva gau
ti. 

AIRIAI NEPATENKINTI. 

IŠĖJO IR NESUGRYŽO. 

Henry Rayaerts pirm poro> 
savaičių su kokiuo tai kitu 
vyru išėjo iš namų ieškoti 
darbo ir daugiau nesugryžo. 
Su savimi jis turėjo $200. d o 
moteris spėja, kad ar tik ne
bus jos vyras apiplėštas ir ka-
me-nors nužudytas. 

PABĖGO 9 KALINIAI. 

Iš valstijos kalėjimo farmos, 
arti Lockport, pabėgo D kali
niai, katrie ten dirbo laisvai 
davę garbės žodį nepi;asiša-
linti. 

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

('bieagos airiai didžiai ne
patenkinti, kad demokratų 
partija viešai neišsireiškė už 
Airijos nepriklausomybę. Vie
toje to, demokratų partija sa
vo platformoje išreiškė Airi
jai tik sąjausmą ir palinkėjo 
airiams įgyti savy valdą. 

Žinoma, geriau, kaip nieko. 
Nes republikonų partija plat
formoje visai nutylėjo Airijos 
klausime. 

Bet nuo demokratų tikėta
si ko daugiau. Demokratai tu
ri žinoti, jog Airijos gyven
tojai jau apsisprendę: die'nori 
ne kokios savvvaldos, bet ne-
prigulniybės# 

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

. 

BRENTANO VYRIAUSIAS 
TEISĖJAS. 

PRAŠO LEIDIMO NĖŠIO 
TIES REVOLVERĮ.^ 

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

•-• T R A T I 6 S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E I N S ' J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pmigus Parduoda Laivohort»s 

N O I A R I J L Š A S 

3?t9 So Halsted Slreet. Chicago IHinoia 
T C L I P H O N E BOULEVARD 611 

Miestelį Zion City, netolios 
Weukcgano, valdo viena gud
ri fanatikų sekta. Tenai tad 

! žmonėms uždrausta net rūky
ti gatvėse. 

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

Fanatikai visgi tuos darbi
ninkus persekioja ir užpuldi
nėja. 

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

. Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos pirmas sei* 
mas prasidėjo su Šventomis 
Mišiomis Šv. Kazimiero Vte-
nuolyno koplyčioje, kurias at
laike gerb. kun. prof. P. J*u-
ėys, draugijos kapelionas. 

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

Nausėdienė, draugijos pirmi
ninkė, prašydama gerb. kun. 
prof. P. Bučį atkalbėti maldą. 
Po to sekė prisagstymas de
legatėms ženklelių ir pridavi-
mas mandatų. Seimo vald. iš
rinkta per aklamaciją, į kurią 
pateko sakančios: Seimo vedė
ja p. A. Nausėdienė, jos pa-
gelbininkė p-nia F. Aleksienė 
iš Detroit, Mich. I. raštininkė 
p-lė M. L. Ourinskaitė, antra 
raštininkė M. Mikšaitė. Skun
dų ir mandatų komisija: A. 
Sabonienė, A. (Jilienė ir V. 
(Jalnaitė. Peržiūrėjimo knygų 
komisija: A. Tumaitė ir p-nia 
Petrošienė. 

Valdybos Raportai. 

Pirmininkė p. A. Nausėdie
ne išdavė savo raportą žodžiu, 
paaiškindama, jog gražiai ė-
jo draugijos veikimas nuo jos 
užsidėjimo iki dabartinio lai
ko. Jos raportas delnų ploji
mu priimtas. Pirma viee-pir-
mininkė p-nia Žilvitienė nepri
buvo ir raporto neprisiuntė, 
antra vice-pirmininkė p. Sabo
nienė raportą išdavė; p-nia V. 
Bručienė, iždininkė, nepribu

vo, bet knygą, kartu su čekiu, 
prisiuntė. Iždo globėjos p-nios 
Volterlenė ir F. Šimkienė pra
nešė, kad knygos nebuvo per
žiūrėtos, bet kadangi visos 
knygos buvo vedamos vienuo
lyne, taip kad nebuvo reika
lo, nes raportas buvo išduotas 
apskričio susirinkime, kiek ka-
• oje yra pi n i gi). Gerb. Sesuo 
M ugarieta-Marija, draugijos 
rašLiniuke, išdavė pilną rapor
tą, Iš kurio paaiškėjo, kad 
draugija turi 17 skyrių, 836 
nares. Pinigų per tą laiką in-
ėjo $2,698.85. Išlakių buvo 
9:J3.įK), lieka $1,765.85. Dadė-
jus dar šią sumą, kurią pri
siuntė Mot. Są-ga ir 11 skyr. 
84.00, dabar į žde j ra 1,849.85c. 

Raportas priimtas su dide% 

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

14 skyrius iš Cambridge, 
Mass. su čekiu ant 10.00, J . 
Poškienė ir Philadelphijos, Pa. 
su čekiu ant 10.00, Pov. Kui
sis, iš Philadelphia, Pa. su če
kiu ant 10.00, U. Matuzaitc, 
iš Detroit, Mich. su čekiu ant 
1.00. 

6 skyrio narės, dėlei labai 
svarbių priežasčių, turėjo ap
leisti svetainę, o atsiprašyda
mos paliko dovanų seimui: 
B. Prancevičienė, iš Chicago, 
111: $5.00, O. Praščevičienv, iš 
Chicago, UI. 5.00, F. Šimkienė 
iš Chicago, 111. 5.00. 

$503.00; prisidėjo darnu prie 
bazaro. Narių turi 114. 

2» skyrius, Šv.,Jurigo para
pijoj. Nuo vieno vakaro liko 
$170.00; darbavosi bazare ir 
visUose surengtuose Akademi
jos Rėmėjų 'vakaruose, kurie 
tik įvyko Šv. Jurgio parap. 
Svetainėje; gavo dovanai " t e -
n t s , " už kuriuos butų reikėję 
mokėti rendą; narių turi 40. 

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

4. skyrius, Visų Šventų pa
rap. Bazarui surinko už $57. 
00 dolierius vertės daigtų ir 
ir nuo surengto vakaro liko 
$85.63. Išviso prisiųsta Cen't-
ran $136.00. Narių turi 48. 

5. skyrius, Dievo Apveizdos 
parap. Nuo šeimininio vakaro 
pelnas $50.00. fšviso prisiųstas 
$130.<X). Narių turi 35. 

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

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

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

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

10. skvrius, Aušros Vartų 
parap. Čionai nesenai atgai
vintas skyrius, bet visgi yra 
gana daug pasidarbavęs,. Pi
nigais priduota $21.00. Narių 
turi 23. 

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

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

13. skyrius, Cambridge, 
Mass. Centran prisiųsta $211. 
00 ir Amžinieji nariai p. p. 
Konst. ir Aleks. K i mantai 
$100.00. Išviso $311.00. 

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

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

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

(irand Rapids, Mich. sut
vertas skyrius, pasidarbavus 
gerb. p. A. Nausėdienei. Pi-

• 

Parvažiavus Lietuvon 
( • • • • • • • • i 

• s 
ir su biskučiu pinigų ateityj bus daug atsakan

čių progų pralobti 
Juk manai kada nors Lietuvon grįžti ar ne? 
Ar taupai pinigus del keliones? 
Jeigu ne, tai pradėk tuojau. 
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KAD IR NE VIENO ŽODŽIO NEMOKI ANGLIŠKAI 
KAIP NAMIE. ATĖJUS I 
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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? 
: 

BANKAS 
ant kampo 

47tos ir Ashland Ave. 

Skyrių Raportai. 

1. skyrius, Šv. Kryžiaus pa
rapijoj. Nuo dviejų vakarą li
ko $210.00. Išviso prisiųsta 

nigai iš tųdviejų skyrių dar 
neprisiųsti 'Centran. Gerb. Se
suo Margarieta-Marija, drau
gijos raštininkė, pranešė, kad 
iš surengtojo vakaro "Juodoji 
Suėmytė" gryno pelro liko 
$882.00. Seimo vedėja, vardu 
visos draugijos, padėkojo ger
biamoms Seserims už tokį jų 
pasidarbavimą išlavinime mer
gaičių ir prirengimą taip gra
žaus veikalo. Priimta delnų 
plojimu. • i 

Mandatų komisija pridavė 
delegačių surašą, dalyvaujan
čių seime. 

Skyrius, pirmas: M. Šedienė, 
M. Minai tė , V. Oalnaitė, M. 
Petrošienė, N. Sokaitė, M. Ba-
joriuniutė. 

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

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

Skyrius ketvirtas: P. Susnie 
nė, H. SalMmienė, P. Seiiuienė. 

Skyrius penktas: Z. Buri 
kaitė, B. Ahromaitė, V. Lu-
kosiimienė. 

Skyrius šeštas: F. Rimkienė, 
B. Prauekevičienė. 

Skyrius aštuntas: P. Armo-
nienė, K. Klimienė, M. Noru-
s i f m e . 

Skyrius devintas: O. Stat
kienė, K. Gasiunienė, K (iri-
eaitė. -

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

Skyrius dvyliktas: F. Alek
sienė. 

Išviso 37 delegatės. 

SKYRIŲ ĮNEŠIMAI. 

1-mo Skyrio. 

1. kad rėmėjos stengtųsi 
daugiau surasti mokinių aka 
deinijai, agituojant, kad tė
vai vietoje leisti mergaites j 
viešaK mokyklas, leistų jas į 
Vienuolyno Akademiją. 

2. kad fentras atsišauktų 
laiškais į draugijas, prašant 
finansinės pagelbos. 

3. rengti viešą rinkliavą 
Chicagos mieste. Šis klausi
mas jau buvo svarstomas Ap
skričio susirinkime\P-uia Nau 
sėdienė pranešė, kad ji buvo 
City Hali ir teiriavosi kas link 
gavimo leidimo, bet tikro at
sakymo dar negavo. 6įs klau
simas labai plačiai svarstytas. 
Seimas užgyrė, kad " T a g 
D a j ^ butų surengta visoj Clii-
cagoj, jei gaus leidimą. Jei 
ne, tai tik po lietuvių para];. 

(Pabaiga 'bus). 
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SVARBU ROSELANDIE 
eiAMS. 

Utarninko vakare, liepos 6 
d., š. iri., Visų &V. paraj#jos 
svetainėje, Roseland, UI., 8-tą 
valandą vakare įvyks svarbios 
prakalbos. Kalbės visiems g<*-
rai žinomas studentas Al. 
Račkus. Kalbės apie Lietuvos 
turtus, gėry bes. Įžanga visiems 
veltui. Širdingai /Visus kviečia. 

Rengėjai. 

KAIP JUSU KŪDIKIS MIEGA? 
Kiekvienas kūdikis privalo megoti g<rai, 

nes ramus tykus miegas yra ženklų sveikatos. 
Jeigu jūsų kūdikis laike nakties verkia — jei-
gu neramus ir nervuotas, tai gali būti, kad mai 
stas, kuri jis naudoja, visas tas negeroves suke
lia. Jeigu jus negalit kūdikio žindyt arba jeigu 
jūsų pienas netinka jam, vartokit 

• 

EAGLE BRAND 
(CONDENSED MILK) 

Tai yra maigias, kuris išauklėjo daugiau kūdikiu 
j tvirtus ir sveikus vyrus ir moteris, negu kiti visi 
dirbti n icj f maistai sudėjus j vieną. Užgirtas ir reko
menduojamas tuksiančių gydytojų. 

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

Augšla vertė, atsakantumas ir ekonomija EAGLE 
BRANI) pieno yra tinkamiausias pasirinkimas del 
valgių gaminimo ir ant stalo. Vartodamos šj pieną 
gaspadinės neturės bėdos su cukraus stoka, prie to 
jis daug pigesnis. Pirkit blešinę šiandien ir vartokit 
jj visokiems tikslams kur reikalinga pieno ir cukraus. 
Bandykit jį su tapioca pudingu. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

i 

fiis LabclLs ir Vardas 
yra Jums Gvarantija 
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The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

Iškirpk kuponą. Pažymėk no : 
rimą knygutę ir prisiųsk jj i 

l mums ŠIANDIEN. 

j w r s * • • • • • • • • • • • % • • • » • • ] » « • 

Street . . . . 
v>i t y • • « • * • 

j State (8 ) 
! . . . .Nurodymai apie Valgius 

. . . . Kūdikių Gerovė 

'< 

' 

• • • • • • 
* > • • • • * • 

FNSTEIGT4 *857 M. 
Kiti Borden Produktai: 

Bord&Ts Ęvaporated Milk Borden's Malted Milk 
Borden's condensed coffee Borden's Milk Chocolate 

I T / LtOUII 
EAJ^XQUICKLY 

PAPUDINE 
^ ^ ^ PAMĖGINK 

LABAI ^ iEROS DEL 
GALVOS SKAUDĖJIMO 

10c-30c 60c Buteliai ar Proškel 
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