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Bolševikai Pasiketinę Visai 
Nugalėti Lenkus

uiminutitiuiiniiiuiiiiiumiiiiiiiiiiiiim
VILNIAUS KLAUSIME.

SEKANTI KOVA UŽ VIL
NIŲ.

*

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

Galimos taikos sąlygos.

Lenkai tvirtina, jog rusų 
Imlševikai gali Išakijai pa
duoti tokias taikos sąlygas:

1. • Atsižadėti Vilniun * 
Kauno teritorijų »r Ci.olmo 
beUlųęu apimčių.

2. Nuginkluoti Lenkiją ir at
mokėti Rusijai karės išlaidas; 
Lenkijos druskos kasyklos tu
ri bu! užimtos, kaipo garan
tija atmokėti išlaidas.

3. Leisti Lenkijos gyvento
jams patiems apsispręsti val
džios klausime savo etnografi
niuose rubežiuose.

4. Pagaminti Lenkijai naują 
konstituciją, sulig katros Len
kija turi turėti liaudies vėl-

ir 
ir

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

Bet ligšiol negauta patvir 
tiuančių žinių, ar lietuviai in 
ėjo pačian Vilniun.

Iš Varšavos liepos 14 d. da 
tuotose depešose sakoma, ;og 
lenkai gyventojai bėga iš Vii 1 
niaus ir tą miestą ginančios 

(lenkės ponios. -
Taippat sakoma, jog lietu 

viai tuoęaus užimsiu Vilnių, 
kaip veik tą miestą bolševikai 
atimsią nuo lenkų.

Artimiausios dienos paro 
dyB, kaip ilgai lenkės galėjo 
ginti Vilnių.
miiiiiiiiiiimiiiiiimiimimifiimiimiiin 
BOLŠEVIKAI PERSIMETĖ i 

PER NERĮ.

60,000 žmonių apleido Vilnių.

Paėmė nuo lenką Kamenec 
Podolską.

Londonas, liepos 16. — So
vietinės Kurijos spėkos ]KT6I- 
metė per upę Nerį Vilniaus 
gubernijoje ir išmušė lenkus 
iš K amenec-Podolsko, pieti
niam lenkų fronto gale, sulig 
oficijtdės depešos iš Maskvos.

Vakaruose nuo Molodečno, 
į ftiurvakarus nuo Minsko, so- 
vietų^kariuomenė pasiekė po
zicijas. katras 1916 metais bu
vo palaikę vokiečiai, sakomu 
dr pešoje.

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

Sulig pačių bolševikų, len
kai desperatiškai atsilaiko vi
sam ruožte tarpi* Dubuo ir u- 
pės Dniestro.

Varšava. liepos 14 (suvėlin- džią, draugiją sovietinei Husi
tą). — Lenkų oTirijnliam pra
nešime sakoma, kad lenkai po 
žiaurių mūšių nuo bolš<*vikų 
atsiėmę Dubuo, Volinijnj.

'Didžiai kruvini nhišiai seka 
b akų su bolševikais šiauriuo
se »r rytuose Vilniaus. Anot 
liautų čia žinių, dnugelis gy
ventojų inm aktivę dalį apginti 
n iestą.

Lietuviai sutiko užimti Vil
nių, jei lenkai bus išmušti iš to 
mieato.
-—Puolus Vilniui, bolševikams 
bus progos tiesioginiai susi
nešti su rytine Prūnija.

Civiliai gyventojai evakuo
ja 'Vilnių. Tam tikslui pavar
tojami visokios rųšies veži
mai. Visi kelini, ei liautieji 
nnt LenkijoB, pilni žmonių. 
Apskaitoma, kad ligšiol mi -t tU| 
bus apleidę apie 60,000 žmo
nių.

Vilnių ginti suorganizuota 
būtys iš tūkstančio moterų. 
Buliui vndovnuja ponia (io- 
erez (T), katra kituomet prieš 
rusus kariavusi bendrai su 
P'lmidskiu. Tos tuoM-rys ap
rūpintus nmerikomškoiuM a- 
5alinėmis ir reikalingais gin
klą**.

jai.
5. Sovietinė armija viene

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

Lrrkni, numanydami npie 
galimas tokias sąlygas, šau
kiasi pagalbos ne vienų talki
ninkų, bet ir tautų sąjungos.

NEPAVYKO LENKAMS 
PLEBISCITAS.

Didžiuma išreiškė norą pasi
likti prie Vokietijos.

Varšava, liepos 15. — Gy
ventojų referendumas Allens- 
teinu provincijoje, rytinėj Prū
sijoj, pasibaigė Vokietijos 
naudai. Gyventojų didžiuma 
nes 45,289, išreiškė norą pasi
likti prie Vokietijos. Tik 15, 
091 balsavo už Lenkiją.

Lenkai * tomis pasekmėmis 
labui nepatenkinu. Jie kalti
na vokiečius biUih. klastaviimt 
balsų klaustovime.

Sutiko pristatyti reikiamą, 
kiekybę anglių.

- -----------
Spa, Belgija, liepos 16. — 

Po ilgų'apsvarstymų ir derė- 
jimosi vokiečiai atstovai tal
kininkų taįįht'nrenrijoje paga
liau* ■"'Utika Prancūzijai ir 
Belgijai ka< mėnuo pri^tnty- 
n nė n i<>nn i’r.di't

j JĄ jMidarv priverčiami. Nes 
Inlkininkai buvo (vųlavę grie
žtą reikalavimą. Pasakė jie 
vokiečiams, j«*i jie nesutiks su 
tuo reikalavimu, talkininkai 
užims anglekasyklHs Rulir a]>- 
skritvj.

Tad vokio- iams nieko kitn 
nebeliko, tik pritinti tai. 
ką jiems ratuoja pargalėto- 
jai.

Talkininku pažadėjimai.
Talkininkjū iš savo pusės 

Vokietijai davė irgi pažadė
jimų.

Jei vokiečiai pilnai pildys 
taikos sutarties sąlygas, tal
kininkai pažadėjo neokupuoti 
jokių Vokietijos teritorijų, ne
si maišyti į civilį ir ekonominį' 
vokiečių gyvenimą Ruhr aps
krityje, nenžimdinėti dides
niųjų Vokietijos miestų, ]«i- 
remti vokiečius maistu ir ki
tokiomis priemonėmis ir pa 
galinus Rhiota provincijoje o- 
kupncijui nevartoti juodų Ap
riko* karei rių.

Jei kartais vokiečiai butų 
nesutikę su reikalavimais, tuo
met Vokietijai, butų buvę blo
gai. Nes ateinantį sekmadie
nį talkininkų armijos Imtu pa- 
sileidusios Vokietijon, l'am 
tikslui jau buvo sudaryti pie
nai.

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

ČHOLERA JAPONIJOJE.

Tokyo, liepos 15. — Praeitą 
sasaitę sinuse Japunijus duly- 
se užregistruota 500 nauji'su
sirgimai crolera.

T —

BOLŠEVIKAI NENORI TAI- 
KINTIES SU LENKAIS

BURŽUJAIS.

Lenkiją norima pakeisti sovie
tine respublika.

ORAS.
LIEPOS 16. 1920.

Chteagb ir prtetalesr’iai. — Gra
fas oras iiandie ir, turbut, rytoj; 
mnža atnisiua tsmocrntnmir

Vakar nutfNriauaia te m | w r» t u m 
buvo 79 L žcmiaanui — 63 1.

Saulė teka 528; Mdžiari H 23.
Mėnuliu lridžiari 8 45 šiandie 

raka re*.

Paryžius, liepos 16. (Rašo 
ang. inikr. korespondentas).— 
Bolševikai kibirkštiniu teleg
rafu paskelbė ilgokų depešą, 
kurioje sakoma, jog jie juuln- 
rys taiką iįk su lenkų prole- 
turijatu, su katruo rusų pro- 
letarijatas turi artimų ryšių, 
bet nckuomet su lenkų “bal
tąja" reakcijomne žemvaldžių 
valdžia, įsigalėjusia Variavo-' 
>•

Bolševikai atsilygini Angli
jai dėl jos neprieini i kaus aUi 
nešimo j lJtvinovą pareikšda- 
mi, jog jip netiki Anglijos no 
toms, po kuriomis pasirašo 

(lunkui Caram. Anglijos užru- 
liežiiiių reikalų įniiiintcri*.

Kitos žinios patvirtina teo
riją, jog sovietinės Kūnijos 
vnldžia pasiketinusi padaryti 
nrmisticiją tik su lenkai.; bol
ševikais.

Tas reikštų, kad rusų bolšc-

Tam tikslai prezidentas pas 
kyrė tarybą.

Washington. liepos 15. — 
Čia gauta žinių, jog praviri 
jonulis Meksikos prezidentas 
do in Hnerta paskyrė knybn. 
b'.tai tarybai bus įvesta per- 
organizuoti

Chile
Inos.

Meksikos 
žinios, kml
Gonzales įveltas naujau revo- 
liucijinin veik i man šiaurinėj 
Meksikoj.

Gonzales visas laikas ramini 
gyvena savo namuose mieste 
Montcrey, Nuevo lx*on.

Meksikos armiją 
rncpnbHkn*

sostinėje užgintos 
buk gen. I’ablo

ITALAI UŽPUOLA SLA- 
VIUS TRIESTE.

Apiplėštos ir sudegintos 
krautuvės.

_________  «

Trieste, Italija, liepos 15.— 
Aną dieną šia įvyko milžiniš
kos prieš slavins demonstra
cijos, Šlavimus (ąugofdavi&ms) 
prigulinčios krautuvės ir vieš- 
burini apiplėšti ir sudeginti. 
Daug nustolių padaryta 
nuosavybėse. Daug žmonių su
žeista.

DUONĄ PARDAVINĖS UN 
CIJOMIS.
------------ '

Pittsburgh, Pa., liepos 15.— 
Tarpe duonos gaminimo kom
paniją ir krautuvninkų įvyko 
sutartis duoną pardavinėti un
cijomis, ty. už duoną imti pr- 
žymėtą kainą ne pagal kepa
liukų, bet pagal uncijų.

Ant kepaliukų bus pažymė
tas skaitlius uncijų. Nutarta 
nuo suvartotųjų imti ;»o tris 
ketvirtadalis cento nž unciją

NEPAVYKO STREIKAS 
ANT GATVEKARIŲ.
ftinndie, liepos 16, gatveka- 

riai išnnujo važinėja kuone 
normaliai visam mieste. Nedi
džiam būriai ' streikuojančių 
darbininkų gatvekarių kom
panijos atotyae, iš katrų pris
tatoma gatvekariams elektros 
spėkos, nepavyko patraukti 
streikai) 12 tūkstančių gntve- 
karių konduktorių ir inofor- 
limitų. Aitie nepasiduoda.

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

Ne» kuom* per dieną uiiete 
važinėjimas gat vakarinis 

buvo suparaližuotns. Ir tik 
pavakarėj daugiau gatveka- 
rių pasirodė gatvėse. Šiandie 
gatvekariai ineinn normalėn 
vngon.

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

Gntvekarių kompanijos sto
tyse darhininkai kovoja dėl 
unijos ir dol didesnio užmo
kesčio.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

STUVTp, Wtto 
. A LAR^e

BAN* ROLL 
. ANO tNSlSTS

ON SrtNOtN^ IT

»

IM VERY. VERV 
SORttY -fo HAVE 
ME.T YOv> I KOP“ 

t T. NEVER OCCURS
AGAIN

NEKUOMET TAIP NĖRA. *
-*»*«»*«»«»

pilna pinigu Ir kuris norėtų tuos pinigus praleisti “gerie
siem* laikams”. Mandtvoli* sako:

— Man laimi, laba; nesmagus daiktas susieiti su tams- 
ta. Ir turiu viltie*, kad šitas susiėjimas bus paskutini*.•

Talkininkai Negavo 
Atsakymo iš Maskvos

Nežinia Kas Bus Padaryta 
Lenkijos Klausime

4

NETURI SOVIETŲ VAL 
DŽIOS ATSAKYMO.

Spa, Belgija. lie) mis 16. 
Anglijos ministeris pirminin
kas Lloyd George vakar va
kare paklaustu, ar talkinin
kai gavo iš Maskvos atsakymą 
reikale armisticijos liolševikii 
su lenkais.

Jis atsakė nieko apie tai 
nežinąs, nes neturįs jokių ži
nių.
Vakar čia buvo knltmma, kad 

talkininkai no tik buvę'gavę 
atsakymą, bet dar bolševikai 
sutikę daryli armistic’ją au 
lenkais.

Pasirodė. tos kalbos netei
singos.
aiuiiiiiiiiiiuiiiiuiuiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

TAIKA SU LENKAIS ARBA 
MES KARIAUSIME.

I

Taip sako. Anglija. Rusijos 
sovietams.

Londonas, liepos 16.— Už
vakar parlamente \*yriausybės 
atstovas Bonar lmw pnskaitė 
notą, kokių Rusijos sovietų 
valdžiai pasiuntė talkininkų 
vardu Anglijos vyria usyln* 
reikale armisticijit su lenkais.

Notoje Anglijos vyriausylW* 
jinroiškė, knd Imlševikai pra
dėjo prekybos reikale tarybas 
su Angliju ir pasižadėjo to- 
lesnini paliauti kariavę su sa
vo priešininkais. Tos taryim- 
laikinai ;»ertrauktos ir jos iy 
vėl bus atnnujintoš, kuomet 
liolševikų atstovai sugryž Lm- 
donnn.

Ragina daryti armisticiją.

“Sovietų valdžia nlkarluli- 
nni j>areiškė savo norus pada
ryti taiką su kuimininčniis 
vnlstyliėnuH,” sakoma notoje. 
“Anglijos vyriausybė nema
žinus turi noro atgaivinti tai
ką visoje Euiujiojc. Ir ludi-i 
tiiine reikale |>ndundn tokius 
savo pažiūras ir pasiųlynitii':

“Knd kuoveikiaus butų pa
daryta armisticija lx*nkijos 
su sovietine Rusija ir kova bu
tų sus|M»nduotą. Sulig to*: ar- 
misticijos sąlygų lenkų ajnii 
ju privulo pusitmukti iinijon, 
kokia pernini buvo nustaty
ta lenkams taikos konferenci
jos, ir kur lenkams buvo lei
sta įsteigti ravo administraci- 
jrnį valdymą. ”

Konferencija Londone.

Tolinus Anglijos vyriausy
bė sovietų valdžiai ir lenkams 
pasiuto kuoveikiaus turėti 
konferenciją. Tn Konleroacija 
turi įvykti talkininkų 
konferencijos vardu.

Konferencija turi-tų 
Londone, dalyvaujant

taikos

j vykt i 
atato-

I vn,ns: sovietu Rusijos. L«‘nki- 
ju.-. Lietuvos, lmlvijub ir Suo
mijos. Tikslas padaryti galu
tiną taiką Rusijos su kaimy
nais.

Be paminėtų čia naujų vai
si viii ų atstovų konferencijai 
butų pagenda ujami ir rytinės 
Galicijos atstovai. Tegu ir jie 
išreikštų savo jmžiuras ir no
rus.

“Konferencijos reikale An
glija nepaduos jokių suvaržy
mų atstovams, kokius Rusija 
pu -kirtų.” pasakyta notoje. 
“Nes tie atstovai, kaip jie buk 
ilgai Anglijoje, neturės reika
lo maišyties Britanijos imperi
jos pnlitikon arba į vidujiniu* 
reikalus* arba vesti kokią pro
pagandą.”

f
Armisticija su Wrangeliu.

Anglija notoje jiasiųlo sovie
tų valdžiai (uidarvti nnnisti- 
ciją ir su rusų generolu 5Vran- 
geliu.- . ___ u

Annisiicijos sąlygosna turi 
hut. kad gen. \Vrange! su savo 
armija tuojau* atsimeta Kri
tiniu ir armisticijos 
piu jo armija turi 
ncutrnlėj juostoj.

Gen. W rungei bus
tas Ix>n<loiian pasitarti 
jo kariuomenės likimą ir apie 
likimą visų pals-gėfių, esančių 
jo glolmje. Bet jis neturi in- 
eiti nariu konfereneijon.

* . Lenkai šaukiasi pagelbos.

“Angilijos yvriausybė,” sa
koma notoje, “Ims didžiai dė
kinga gauti kuoveikiaus atsa
kymą į tą notą. Nes lenkų vy- 
riausyliė kreipiasi j talkinin
kus prašydama įsimaišymo. 
Kadangi laikau yra didžiai 
svarbus ir judėti* gali taip 
iL-ivystyti, kad paaku: nebūtį 
taip lengva prieiti prie tai
kos.”

Notos pabaigoje sakoma, 
kad jei sovietų Rusija nesutik
tų su tuo jMisiųlyniu ir lenkus 
pultų purioj Lrlikljuj, iuuiilci 
talkininkai butų priversti gin
ti Ix*nkiją. Tam tikslui turėtų 
būt pa vartojamos visus talki- 
ninkiinis prieinamos priemo
nės.

Ir dnr kartą ant galo jmrei- 
škiamn. jog lenkai turi noro 
>u Rusija padalyti annistici- 
ją ir taikinties.

laikotar- 
pari likti

juikvies- 
apie

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie
jam 15 d buvo tokia nuliu M«-r- 
ė binte Loan & Trasi Co.:

Anglijos sterlingų avarai
JfiA ntilaitut

Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 100 markių
Pranrutijim už 1 dolierį 
ŠveicarijiM už 1 dolierj
Italijos už 1 dol.

11

$3.90 
*.» IKI
2.60 

.65
fr. 8$

5 fr. 59
16 L 80
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Bolševikp Sąlygos 
Lenkams.

Rusijai 
išdirbi-

Iš Berlyno parėjo toli
2 patvirtinta žinia, buk bolševi- 
; kai pastate lenkams šešias s/į- 

lygns:
1. Lenkija atsisnko visokio 

noro valdyti Vilnių. Minsku,
* Gardinu, Cliolmų ir Polesį.

2. Išakija atiduoda bolše
vikams paskirtų dalį karės

• reikmenų ir jialeidžin namo 
kariuomenę, pasilaikydama jin 
ginklu tik milicijų.

Z 3. Lenkija duodft 
atlyginimo pramonės 
niais ir druska.

4. Prieš metams suklinkant 
Lenkijoje turi būti visų žmo- 
nių balsav’imas (refvrendum) 
nr jie nenori, kad ir tankijoje 
butų sovietų sistema.

5. Rusija per penkerius me
tus naudosis karinėmis Len
kijos rezervomis.

6. Lenkijos migliu i- drus
kos kasyklos turi būti jm» so
vietų valdžia, kad atlyginimų 
išmokėjimas butų ncalM*joti- 
nns.

Pirmutinė tų Šešių sųlygų 
yra aiškiai teisinga. Lenkams 
senai reikėjo nelysti j sveti
mas žemes. Vilnius yra liidu- 
viškas. Cholinas priklauso u- 
kraiuiuii#. Minskas ir Polesis 
bultgudžiams. Tiktai bolševi
kai nesako, kad jie patys ne* 
pnsisavjs tų ir jiems nepri
klausančių vietų.

Negalima peikti nei antro 
punkto. Lenkų kariuomenė 
bnvo jų inilitarizmo parama. 
Jei m* ta lenkų kariuomene.

• •

tai Europos rytai senai butų
nurihH*, nei lietuviams nebu-
tų buvę tiek daug vargo dėl
Vilniaus. Tai gi lenkų kariuo
menės palviiliiuas mimo yra
gera sulygo.

Kad jvcikę lenkus iaiišcvi-
kni reikalauja atlyginimų, tai
nestebėtina* diiigtas. Jie pro-
tingni daro tų atlyginimų no
rėdami ne pinigai#, tik maši
nomis. Iienkų pinigai yra Im*
vertės. Tik stvta'tina, kodėl
bolševikai geidžin druskos.
Jug jie turi užtektinai didelių
swo to# rųšies kasyklų.

Užtat ketvirtasis punktą#
reikalaujantis, kad lenkai per-
balsuotų, ar jie nenori sovie-
tų valdžios
pa itačiusieji

Įianrio, knd jj
talševikni yrn

nu»te ]mnodę savo pažiūras į-
bnikti kitiems. K t^kių zrao*

’’ nių negali lauki i laisvės.
• f • •\ įsai neeupraiitamns yra

jienkias punktas, kad Kuriju
naudotųsi karinėmis budrų iv 

B^zervomis. Tno vardu vaJman
knoūviai savo keletu mc-.ų nli- 
tsriavurieji kariuomenėje ir 
paleisti namo. Kimi b.»lši*vi- 
luuo* reikia naudo.it lenkųlenkų

karinėmis rozervomis tai suli
kti suprasti. Jei jie lų punktų 
ima taip kaip jis rkoniba, tai 
jie nori, kad lenkai atmestų jų 
M'ygas, nes negalimas daig- 
tns, kad lenkų kareivini tnr- 
nautų bn|š<Ą’ikams. Jei bolše
vikai to nori, tai jie. matyt, 
rengia karę prieš kų nors di
desnį už lenkus. Tų pamatę tai 
kininkai šito punkto turės nu- 
sigųsti.

Stštasjcaip ir ketvirtas pun
ktus yra bolševizmo jilatmi- 
mas, daugiau nieko.

Tai-gi šeši paduotieji taikos 
punktai yrn dvejopi, Trys pir- 
mut.nai yra gori ir priimtini. 
Tiy’s paskutiniai yra niekam 
m*t‘kę. Tokiu budu yni neva 
pasiūlyta sutartis, tat ji pa
minki tnip, kad negalėtų į- 
■vykti.

Gal da visi tie šeši punktai 
yra tuščius pramanymus.

Popežius ir Italija

DRAUGAS

ŠVENTOJI ŽEME.
■ .U. L! .............. —!

Lietuvos Steigiamojo Seimo Darbai.

Penktadienis, liepos 16 1020

mišinys.” Rinkiniai j Seimų 
liudija k* kitų. Rinkimuose 
dalyvauja no saujai ė, liet mi
nios. Seimo7 atstovai beveik 
viri lietuviai, išskyrus kelia 
svetimtaučius. Tai rodo, kad 
Lietuvos tauta ne mišinys. 
Lietuve# žymų# plotai da yra 
priešų užimti ir pati Lietuvai 
sostinė Vilnius jų rankom*, 
liet yra vilties, kad greitai įie 
bus sveikinami Ii uosi ir jų at
stovai sėdės Seime.

Tų jMit mintį išreiškė ir kas 
link Mažosios arba Prūsų Lie
tuvos.

Saimo darbo plotai. ISdir
idi Lietuvos Valstybės kon
stitucijų, kuri turėa būti de- 
mokratinga, šeimyninkaus pa
ti tauta — visa — per savo 
atstovus.

Lietuva turėt- būti demokra
tinė respublika.

Sutvarkyti ūkį, knd atneštų 
tiek naudos, kiek jis gali 
nesti. Kad žemės gautų viri 
bežemiai ir mažažemiai, o y- 
pač kariškiai.

Plėtoti pramonę ir sykiu 
rūpintis, kad kylanti pramonė 
nevergtų ir neskriaustų darbi
ninkų. Aprūpinti darbininkų 
reikalus.

Rūpintis apšvieta, kad ji 
butų visiems lengvai prieina
ma.

Prižiūrėti, kad risi valdinin
kai teisingai elgtųsi, prisilai
kydami visame įstatymų.

Baigdamas kalbi) paduoda 
Lietuvos Nepriklausomybės re
zoliucijų. Visi neskiriant nei 
vieno atstovo jų priima. Ir 
lenkai balsavo už tų rezoliuci
jų. Atstovai ir publika atsis
toję dainuoju Lietuvos gimnę.

Padainavus gininų, pirmi
ninkas, St Seimo vardu, pra
šo Valstybės prezidentų, Mt- 
liisterių kabinetų ir t. t. eiti 
tolinu savo pareigas, kolei St. 
Seimas neišneš tuo reikalu 
tam tikri) nutarimų. ( • 

Išrenkamas Seimo sekreto- 
rius VI. Natkevičius.

Pirmas posėdis Imigiasi 9 
v. 15 m.

(Bus dauginą). 
A V.

Pirmas iškilminga* Steigia* 
’ mojo Seimo posėdis įvyko ge- 

gužėji 15 d. 6 v. 15 m. Miesto 
Teatro salėje, puikiai išpuo
štoj žalinmynų vainikai#, vy
tims, Lietuvos miestų herbais, 
dalyvaujant daugybei publi
kos, svetimųjų valstybių kabi- 
net ui, garbės svečiams ir tt.

Pirmąjį St Seimo ]msė*dį a- 
t i darė Vaistytu*# prezidentas. 
Savo kalboje jis pažymėjo, 
knd lietuvių tauta daugelio 
buvo skili tomu įnirusia ir net 
jau palaidota. Tai buvo klai
da, Su ja tik priešai geidė 
taip padarytu Gi |mti tauta, 
o y}Mė jos milžiniška dvasia 
gyveno, laukdama progos pa
kilti, sparnus ištiesti ir lėkti. 
Ji užsilaikė "vargo pelėse’» 
— nnisų sodiečiuose, kario iš- 
i|u\<* uvubius ganuiiub ir pri
kėlė tautų. Ji šiandie gyva, 
tvirta, nepriklausoma; ji turi 
štai savo St. Seimų, rinkimuo
se, į kurj taip skaitlingai risi 
dalyvavo, čia Vairi, preziden
tas pranešė, knd jis ir Vita 
laikinoji raidžiu, skaito save 
atlikusiais savo darbų ir to
dėl atiduoda visas savo tei
ses ir galę St. Seimui ir linki 
jam kogeriausios kloties. Jis 
pakviečia vyriausių (iinižiu) 
St. Seimo narį užimti vietų ir 
užbaigiu kalbų šauksmu: "V*k 

Jio, laisva Lietuvos valstybė!
Vietų užima Gabrielė Pct 

kevičiutė (#. I. d.) ir paprašo 
.imiTiinusiųjj St. Seimo narį 
sekretorium. Tų vietų užima 

,O. Muraškaitė. (kr. d.).
Gab. Petkevičiūtė sveiki mi 

Seimų kaipo moteris, kaipo 
"kovotoja prieš keno nebūtų 
pavergimų — tautų, luomų, 
kapitalu. Džiaugia^ sulaukusi 
tos iainiingus dienos, primena 
lietuviu# okupuotose žemėse, 
lietuvius amerikiečiu* ir esan
čiu# fronte lietuvius kareivius, 
kurie negali dabar sykiu čia 
džiaugtis.

I*o jo# prakallx># skaitomi 
sveikinimai nuo anglų misijos, 
latvių pasiuntinystės, nuo Vil
niaus miesto ir apskričio, nuo 
bfiJtgndžių, nuo vyskujio Ka
revičiaus, nuo šaulių ir profe
sinių sujungi) ir šiaip savvvnl- 
įlybių ir atskirų asmenų 
(sveikinimai sutinkami delnų 
plojau).

Rinkimas Seimo pirmininko.

Du kfuidirintu: A Stulgins
kiu* ir Z. Starkus.

Stulginskas išrinkta* 62 bal
sais ir užėmė pirmininko vie
tų.

(Tųsa.) 

Sijcntamas.

Tada žydų tautoje atz 
krypsny# sudaryti savų žydų 
tautos viešpatijų. Tas kryps
ny# ne naujas. Nuo senų seno
vės maldingi žydai keliauda
vo j Jeruzolimų ir tenai pas 
Saliamono bažnyčios sienų li
kučius vergdami melsdavo, 
knd Dievas dovanotų izraelitų 
nuodėmes, knd sutelktų iš- 
sklfiidintu# Jokūbo vaikus, 
kad atstatytų tautos šventeny- 
l>V ir Dovydo karniiškųjį sos
tų. Net ir svetimiems, kad ir 
žydų, priešams, graudu buvo 
žiūrėti ir klausyti to nuošir
daus, jausmingo gilini tikin
čių ir ^markini Tėvynę my
linėm ’vdn verksmo.

Verkė dažninusiai prastieji 
nedaug mokslo ėjusioji žyde
liai. Iš žydų inteligentų atsi
rado žmonių, kurie mintijo: 
"Kam čia verkti! Geriau reik 
padalyti, kad turėtume savo 
neprigulmingų 
Bet Palestinų valdė Turkija. 
Žydai neturėjo tiek kariuome
nės, kad jų įveiktų. Kaiku- 
riems turtingiems ir apšvies
tiems žydams rodėsi, knd 

(vieta nesvarbu. Tegu tik žy* 
^dai* turės savo žemės. .'d i lijo- 
'nierius baronas Hirsch buvo 
benuperkųs Argentinoje di 
dėsnį plotų žemės negu visa 
Palestina. Jis -išderėjo, kad 
tų plotų gyventojai žydai su
darytų nepriklausomų viešpa
tijų. Bet žygiai nėjo į barono 
llirsch’o pirktąsias žemes.

Jiems ropė jo. jų tėvų žemė, 
šventasis Sijon'o kalnas, kur 
Salemonas buvo bažnyčių pa
statęs. Jie buvo išsiilgę Heb- 
ron’o lankų, kur Jokūbas buvo 
avis ganęs. Jie troško gyven
ti ant Jordono krantų, nes 
Sandoros .Skrynę per jį ne
šant vanduo buvo sustojęs 
kaip siena. Visiems rodėsi, 
buk žydams rupi tiktai pini

•

Karališkoji Italijos valdžia 
1915 m. prieš įstosiant į ka
rę prieš vokiečius išreikalavo 
jtažadų, knd popežius netaps 
įleistas į taikos konferencijų. 
Karališkoji Anglijos ir Cieso- 
riškoji Rusijos valdžia bei 
Prancūzijos respublika tų pa
žadų davė.

Karei pasibaigus, ypač po< 
rinkimų į Italijos parlamen
tų, ir pačiam karaliui pasida- 
rė aitgšta Italijoje. Daug angš- 
čiau negu popežim. Ministrų 
kabinetai tankiai mainėsi Ita
lijoje. įvairų# bnvo iiį minis
trų pirmininkai.

Baronus Sonnino, puls yra 
doras žmogų# ir norėjo sude
rinti krikščioniškojo pasaulio 
reikalus su Italų tautos nnu- 
da, lwt jis primlėji* prie par
tijos, kurios disciplina jam 
nedavė išpildyt kų reikėjo. 
Orlando privatinėse loji* s# 
visur rodėsi nuoširdžia* nurys 
padaryti, kad ir popešir.u# 
gyvenimas Ryme butų jmken- 
čiamas, bet privatinėmis kal
bomis viskas ir baigėsi. Po jo gai, o čia pasirodė, kad žy- 
buvp Nitti. Tas svajojo, ka<l dama rūpėjo jų tautos prael- 
į Italijos istorijų įrašys nau
jų gražų japų — sus.'uikjmų 
Italijos karaliaus su popežiuin. 
Bet kol Nitti turėjo valdžios, 
tol nnolatai kilo liegalė# viso 
kn; neatidedamų klausimų. Be
sirūpindamas jais Nitti ii li
ko neapdirbęs pačio t>ur- 
biausio dalyko, nesulvnikęs 
Indijos sau tikiu su ]>op.?žjuin.

iHbar ministrų pirmininku 
lapo Giulitti. Daugeli# Italijon 
kf.tr !ikų ka# žiu kodėl labai 
pritiki juoini, nors jo oanti-

viešpatijų.”

kiui su Bnnc:i Rumunu,

lis, jų šventoji garbingoji že
mė.

Jaunesni už Hirach’ų, ller- 
sl’į ir kitus žydų patrijotai ir 
sakė, kad neprigulmybė jiems 
nėra taip brangi kaip jų tė
vų žemė, kurios tauta luliai 
išsiilgo jM-r 18 šimtų metų be
būdama išsiblaškius. Kadangi 
toje žemėje puti brungiansia 
žydams vieta buvo in ibdi.i 
Jeruzidimos miesto, kur sto
vėjo Saliamono bažnyčia, ka
dangi tai buvo kalnas Sijon,

noro
J<»

I
griežtas protestas prieš

kuię su vokiečiais buvo «*dte>
b* daug jiasipiktinimo. Du ka
talikų organizacijos vadinamos
Liaudies Partija (Parliu Po-
puiure; i nėjo į inuiirivt i jų, ku-
; .v# pirminiiiku yrn Giolittn
N<*/i tos pnr ijos žmonės pri-
«mė subsckrcU rių vieta.*..
nežinia ar jie neapsirik#.

B'l

Giolitti visada mokėjo krop
ti iš vienos pusės į kitų, o
prielankumu katalikystei ne
pusižyitM'jo niekada. I/* 1 nau
jųjų savo ministeriją J”5 1
trauk.* žiaurių kata1 i kyšt ii#
priešų: Pora, Alessio, Bonomi
ir Labrida.

Tiesa, Giolitti jinndien yra 
vienatinis žmogus gailutis Ita
lijoje sudomi stiprių ir pas
iuvę ministerijų, bet sunku li-
keti#, kad jis sutvarkjtų vi
i-am katalikų pasauliui rupiu*
čius liuli jo* stUilikiu* oaa j***

|M*ž.ium. Iš pasės šventojo Tė
vo kliūčių nebus. !>et ložų po-
Klika nenori, kad užgytų pen-
kiasdešimtio# metų žaizda.

šv. Tėvas tų santikių sut
varkymo nesitiki iš karalių ar

t

todėl ir žydų pat rijais kiyps-

maistą Žydų batahjone kilu 
maistas. įtekmingi Sijoiistai 
išgelbėjo maištininku# iš 

irado' >’«*no ir ėinė Tupintis* 
čia sudarius p it ogesnį 
nų, kad Sijonistų tikslai 
pildytų.

žydų Skaičius Auga 
Palestinoje.

Palestinoje yru 55(1,000 
zulmonų arlm Irimui* tikėjimo 
žmonių, 65,000 Žydų ir 63,000 
krikščionių. Kitaip sakant, ne
žydų yra 513,000 dnugiau ne
gu žydų, arba vienas žydas 
prie septynių nežydų. Jeigu 
tat Palestinoje viešpatautų 
yvdui, tai aštuntoji gyvento 
jų dalis viešpatautų ant kitų 
septynių dalių. Tat yra prie
šinai aiškinusioms deinokrnli- 
»n* ir tnisyH*,’mr

To nepakenčiu muzUlmonai. 
Jie dar prideda: “Žydai bu
vo iižknriavę šitų žemę Joz- 
uės, Gedeono, Dovydo lai
kais. Mes jų užkariavome vė
liau. Tai mų# teisės tokios jau 
kaip žydų. Kardu įgijome tų 
žemę, kardu jų ir palaikysi- 

• • me.
Žydai neketinu kardu 

riauti prieš muxulnionus, 
išrado kitokių būdų, kas 
ar nepasekiningesnių.

Pirmiausiai , žydai išpirko 
Jei uzolimoje tiek nHinų, kiek 
tik buvo parduodamų. Tokių 
Imvo ,;ana daug, nes karė ba- 
* o suvarginusi savininkus y- 
oač nežydus. Pirkdami tuos 
namu# žydai neklausė vetas 
ar nevertas: mokėjo, kiek’sa
vininkas prašė. Dalmr šnekia* 
r<< tokia padėti#, kad Jeruzo- 
limoje žydams munų jiasibam- 
dyti lengva ir pigu, kitiems 
nėra kur dingti, 'lokiu budu 
žydų gyventojų skaičius mies
te didėja.

Anlra prienibnė suteikti Žy* 
dama galybės Palestinoje yra 
tatai sumaninga. Palestina y- 
ra dabar Anglijos valdžioje. 
VyiiausvlM* puskyrė neapsako
mai maža# algas valdininkams 
feuJems ir augtiesniems. Si- 
joėiftų Komitetas, pripaidi- 
dainas, kad tos algos iM‘iuia- 
£<•», prideda žydam# kitų tiri: 
prie algų gaunamų iš vyriaa- 

i sytas. Tokiu budu žydai*gal: 
■ būti valdininkais, ne žydai ne- 
i gali būti. Varyte krik#, ir mu- 

zubiionų nieks nevaro iš vai* 
i Jiionkų vietų, tiktai moka al- 
i gan iieištenkmičias gyvenimui, 
i T rečin priemonė padauginti 

žydų skaitlių įtekmę Palesfi* 
noje yra bankai. Prieš kuru 

, Jcruzolimoje

knro 
kaip 

]>la 
išsi*

I

nvs vedantis tautus pnstnngns
į Palestinų. į Jenmolim^ j Si
jono kulnų ir vadimi*! Sijoniz-
11HL A

Sijonistų pastangos.

Žydui yra pirkliai, ih- karei
viai. Bet užsidegiir didžiųjam
karui jie iš' viso pasauliu ėmė
kviesti liūs vanoti lis j žydų
Itatalijonų. Kas pats neįeina-
šė į tų Imtalijonų, tas jam au
kavo pinigų ginklams ir reik-
iiMHiinui. Žydų battdijduea iš
t vėrini ngai ir sumaningai ka
riavo su turkais. Batalijom!*
buvo generolo Allenliy vil-

’džiojo ir padėjo jam užimti 
Palestinų. t

Kaip tik įvyko talkininkų
paliaubos .<fl Turkija, luojaus
daugybe žydų ėmė keliauti į
Palestinų. Apie 12 nr 16 tūks
tančių žydų atvykusių t Palės-
tiiių neturėjo ari uždarbi

t 
ministrų, bet iš Italų tautos. 
Kada nors ji privers savo 
valdytoju# elgtis teisingai įsu 
popežium ir uaudimmi Italų 
tautai.

1

ministrų, bet iš Italų tautos.
Kada nors ji privers savo
valdytojus elgtis teisingai nm
popežiuin ir uaudimuu Italų
tautai.

I'

ka- 
net 
žia

buvo skyrius
prancūzų banku Credit Lvoir-
nn's. Po kaeri (bs bankas al
si Ėryti negfdėju, tat jo vieto
jo utsidarė Ei^Hsh-JSgiptian
Bauk’o skyrius, The National
ir keletas žydiškų bankų. Tuo-

! - -*— *- - ytournun'

Km ir pirkliui gauna paskolų
lr:*ins nuošimčiais, visi kiti
L«ri mokėti <l<*šbntį arba dvy-
l*kų nuotiiuūų. Kadangi pigi
pH#k<*la daug raiškia ptaroo
uijoje ir pirijyboje, tai aišku
jog Palestinoje gali kilti tik
tai žydų prai onija ir piridy-
ba, o ne kitokia. Tie bankai
:aij»gi palengvina ŽĮ’dam# su
pirkti k4rė# nuvargintų ūki
ninku Žemo#.

„ydų hatalijono vados pul-
Icininkas leit* .antas Patteraon

II mintija, kad žydams apkaus
visi* vieta# l akstumję ri<ms 
nruhus ir syius, t. y, nrazul-
tnonų ir krikščionių tikėjimo
*««« „e *

Ar tie norės išraikeiti, tai k»
les dalyku#. Abejam, a;
k *# nop? drp daryki jiem# tų
«ki audų dvidešiiM’MHJ aiuži-
jr kurių iinpt rotorius Adrija-
oat padarė -.yd^m* #|Mrauie 

ii. •3a

K.

KATALIKYSTE ANGLIJO- 
JE.

J t) Laibos iariitįfs: Dėkoja
už išrinkimų. Nurodo plotus,
kokius reikės*nudirbti, jmžyiui
Uetuvus išsiliuobuvimo bėgį ir
jos organizaviiuųsi kausi ne-
prikiausoinott, outent: 1917 m.
••K-'

« Mbį
* * •***- f*f

susi rinkę* Vilniuje, pavedė jia-
riliktiems vyrams Valstybės
kūrimo darlių. Tam darbui pri
tarė visa šalis, liuesai siųsda
ma jaunimų ginti tėvynės ir
dėdama aukas jos reikalams. 
Ačiū tam yra narai ir aprūpin
ta armija, kuri jau daug gra
žaus darbo atliko, i'ari liktieji
vyrai, dėdami akmenį unt ak
menio Valstybės rumui (kni-
kurie dėjo, tririiigtau sakau''■f

bombas. V. K.), davarė iki to,
kad šiandien jau turime Sei
mų.

Pncšai skelbė, kad *‘listu-

Sena ir garbinga Anglijos 
dali# yra Vulija arlm Wules. 
Vyriausias Anglijos karaliaus 
bulius visuomet vadinasi Prin
co of Toje Milijč mies
te Cardiff yra katalikų arki
vyskupija. Joje yra 113 baž
nyčių ir koplyčių. Jas aptar
nauja 75 pasauktum kUmgai
ir 116 kunigų-vienuolių. Artu
vyskupijos lurted i a yra Bv.
Dovydo bažnyčia. Toje kated
roje 1 liepos tap.i įstrigta
arkivyskupijos kapitula. Aš-
tuom imsauliniai kunigai ta
po pakelti kanauninkais. Pats
arkivyskupas Billsborovr sakė
pamokslų ir savo dvasiškijai
pastatė tikslų grųžinū Valijos
žemę prie katalikų tikėjimo,
kurį ji kitados pripatino.

Livcrpool’ijc Anglijoje 20
liepos prasidės katalikų kini-
gresas. Pamaldos bus vieli-
nėje firokatedroje. Pimūnin-
kaus kardinolas Bournc W<>st.
tnimat’To (Lomlono) nrkivys
knpm Lrverpnorin mioMo ma
jorus priims delegatu* miesto
sv etninėje.

viaose nėra jokios politinė#
nųtooriės, kad ten di ritama tik

._**••«* AlSt 8
**33—j ..............

tuvių tautos nėra, o tik tautų

r

S. D. LACHAWiCZ
1JETVVYS GRABOR1V8 

l’alarsaujs. laidota**** k« pietavau. 
RMkai* isBiatia at*4aakit, • mase 
.lamu »-uMt« ulruoMlnlL
3314 W. D H. Chlcsco. IIL 
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PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS

MrtuvH <;,OyloU* ir Chlror*** 
••erkei!* ofU* J Pnoplc Teatre 
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Iki s vok. NcdėL 10 iki 13 ryte. 
IU». M14 w. 43rd StrrK.

Nuo ryto iki plut 
TtsL McKinlt? 2«S

A
T

X
Telefoną- Bonlrvnrd HM

■X

4

!

OR. S. NIKELIS
I.IETCVH 

GYDYTOJAS IK CIURCKGAS 
oriaoa Ir Oz»«nlm»

A292 So. Malkini tMr.
Ant Virinu Inlrrrul Statė liauk 
Valandoa nuo 10 Iki 13 ryto: nuo 
3 Iki 4 po ploty: nuo 7 Iki 0 rak. 

Nodėilotnli nuo 10 iki 3.
- ....... ■ — ■

«■
J. P. WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
IJKTCVM ADVOKATAS 

4M1 s. WOOD KTiuarr

gui
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ūmunetije. Nežinia nei
lėti dabartinius nežyda*
tįsimos gyventojus.

(D augia □ boa).
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PIRKITE LIETUVOS VAI* 

STYBtS BONŲ.
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naudo.it


Penktadienis, Jlrpoc 1C 1920 DRAUGAS

GERA PROGA AMERIKIEČIAMS PASIDARBUOTI.
Jei kas paklaustų Ameri- *0 mainymosi, galima už apie 

kos lietuvių, kų gera jie yra tuKsiantį. dolior.ų gerokų ūkį, 
Lietuvai padarę, vargini begu 
butų garima kukj aura alliklų- 
jį darbą parodyti. O gerai ži
nome, knd amerikiečiai srnnr- 
kiai dirbo ir labai daug yra 
Lietuvos labui padarę- Dirbo 
ir dirba politikoje, dirbo ir 
dirba šelpimo reikaluose. St-j 
vėrėsi už to darbo, kurs pa- j 
ritaikė arčiausia. Darbo buvo 
daug ir įvairaus, ir amerikie
čiai beveik prie visokio šiek 
liek yra rankas pridėję. Dar
bas išbarstytas ir todėl vai 
giai begu butų galimu apčiuo
piamai atliktą darbų parody
ti.

Susitvėrus Lietuvos valsty
bei, susidarė kitokios aplin- 
l-vhė« Ainndion^ h įnori kiečio i 
kiek pusnim buvę luuj .garnių 
savo dnrbo vaisius matyti ir 
už kartų didelę naudą Lietu
vai padaryti.

Nuvažiavęs šiandienų Kau
nan, labai žmogus nuliųstų 
matydamas tiek daug vurgšą 
gatvėse. Juk Laisvės Alėja 
net sunku pereili, vargšai ir 
liguisti pastoja kelią ir 
puola praeiviui po kojų 
maldos prašydami. Mažų 
kūčių būreliai, nudriskę, nu
šiurę, išbadėję, kitas šlubuo
ja, dar kitas be rankos a rlm 
Ik* pirštų, apsiašaroję prašo Į 
pasigailėjimo — prašo duonu
tės.... Mat valgyti reikia bent 
kartų į dieną, taigi kasdien 
juos sutinki gatvėse.

Kaip tas viskas baisiai at
rodo, tarsi,’ Lietuva vien u- 
hngų šalimi hutų. Lietuviui 
žinant visas aplinkybes, dar 
kaip ten nebūtų, bet kokį ne
malonų įspūdį į nnujai atvy-' 
kusį svetimtautį padaro! Kas 
dien daug vertimtmičių Lie
tuvon nl vari u o ja. Kur jie at
važiuoja! Į Pilviškius, Nemu
naičius ar j Kražius! Ne, jie 
visi atvažiuoja Kaunan. Tan
kiausia vien tik Kaune pabu
vę išvažiuoja ir iš čia įgautų 
įspūdžių sprendžia apie visą 
Lietuvą.

Taigi, amerikiečiai, visi au
kotojai ir aukų rinkėjai, su- 
bruskite prie darbo. Jsteigkitc 
Kaune priegluudą, kad surink
ti nuo Kaimu gatvių 1m*iiI tuos 
nuskurusius vaikučius. Apva
lykite Lietuvos laikinosios so
stinės gatves nuo ulmgų. Pa- 
gelbėkite seneliams nors pas
kutines dienas ramybėje už
baigti. Pag’elbėkito vargšų 
vaikučiams tinkamai gyvenimų 
pradėti ir išaugti į naudingus 
piliečius!

Vienas darbuotojų yra pasa
kęs: “Kų čia padaryai, juk u- 
bagai tai yrn vienas iš Lietu
vos papročių...” Salin su to 
kiais papročiais! Tas “papro
tys” galėjo gyvuoti rusams 
Lietuvoje viešpataujant, juk 
dabar Lietuva yrn jaičių lie
tuvių valdoma. Tad, jnirody- 
kimo pasauliui, kad liet u vinį 
moka tvarkytis anvn šalyje. 
Hugrtni savo beturčius tinka- 
iriai ajirupiiiti.

Amerikėčini, čia jus greitai 
ir gerai galite Lietuvai pagel
bėti. Kaune • rpndasi įvairių 
namų, taip kad išprądžių ne
reiktų naujų statyti. Su ke
liais tūkstančiais dblierių gi
rų prieglaudų butų galima j- 
steigti. Jei dniuriaus pinigų 
;e-idėjn=. !*>'»»«•’ hntu saliiun 
prie prieglaudos ir mokyklą į- 
steMrti. Dar daugiau* dolie
rių pridėjus butų gabma nu-1 
pirkti ūkis, įsteigti amatų 
mokyklą, daug kų butų gali
ma padaryti ftiuo tarpu žeme 
Lietuvoje pigi, ypač parinau 
dojaut dabartini.-* pinign kur-

su namais, apie koki penkias- 
, dešimti dešimtinių nupirkti.

•Nepraleiskite šios taip gc- 
Iro* progos, pagolbėkitc įrištu- 
i vai susitvarkyti ir užrekorduo 
kito amerikėčių lietuvių jiasi- 
darbavimų pastatydami tvirtą 
(nuiiinklų prieglaudos formoje. 
Prieglauda galėtų- Imt: pava
dinta r 44 Amerikos Lietinvių 
Dovana Lietuvos Našlai
čiams.0

Prieglaudos knygyne galė
tų rastis knyga užvurianti sa
vyje vardus ir pavardes au 
kavusit^ ir šiaip paridarbavu 
eių.

Ištieskite savo duosnią ran
ką Lietuvos našlaičiams ir be
turčiams šiandienų!

Brydvaiši*.

LIETUVOS KOOPERA
TYVAI.

net
iš- 

vai-

Balandžio 17 dieną Mari- 
jnrniiolėje įsikūrė kooperatyvų 
pagrindais bendrovė “Linas“. 
Jos tikslu yra ruošti Marijam
polėje ir kitose prieinamose 
vietose dirbtuvės Žaliai krašto 
medžiagai apdirbti. Pirmiau
siai Marijampolėje kuriama 
manufaktūros dirbtuvė, 
t ras lie ūdras uždavinys 

I kainai parduoti į užsienį nl • 
I liekamą krašto žalią medžiagų 
arba keisti jų į užsienio pre
kes. Tuo tikslu bendrovė ren
giasi apie rudenį tartis r u už
sienio firmomis.

Gižų bažnytkaimy įsikūręs 
kooperatyvas odų išdirbiniai 
ir jnu haigia ruošti odą dirb 
tuvę. Apie birželio vidurį 
dirbtuvėje jau žadama pra. 
dėti darbus. Sis odų išdirbiniu 
kooperatyvas pataria turin
tiems 
duoti 
tuvei 
duoti 
kraštą nuo išvežimo odų į už
sienį.

“Eltos” .pranešima, tapo 
jišruošti ir įregistruoti Lietu
vos Kooperacijos Darbininkų 
Profesinės Sąjungos įstatai. 
Sujungus veikimo plotas—visa 
Lietuva. Sąjungos nariais gn
li būti visų rųšių kooperaty. 
'•ų tarnautojai be lyties, tau
tybės ir tikybos skirtumo ir 
samdyti ir rinkti, jei pastarie
ji gyvena iš gaunamos kuopė- 
rr.tvvuosc algos. Sąjungos sky
rius kuria bent o žmonės, tu
rintieji teisę būti sųjangos 
nariais. Gegužės 30 dienų 
Kaune buvęs šios Sąjungos

An- 
-tin-

odų neparduoti jos, liet 
apdirbti kuriamai dirb- 
arba jos dirbtuvei par- 
ir tuo budu apsaugoti

k tiriamasis imsi rinkimai*.
Liet. Atstovybė Amerikoje.

WORCESTER, MASS.

stiiin turtine pranešti visiems 
nariams ir narėms. jog liepos 
18 <L, t. y. nedelioj Spaudog 
Draugija rengia gegužinę šalo 
miesto ūkės. Vieta Juliai pa
togi-

Taigi viai narini, kurie li
kote išrinkti tame piknike dirb 
♦i draugijos naudai, prašomi 
ausi rinkti ankščiau ir užimti 
savo vietas. Pasidarbuokime, 
kad tas piknikas pavyktų ir 
atneštų pageidaujamų vaisių. 
Juo daugiau turėsuuu imagų, 
tuo daugiau praplatinsimu ka
talikiškų spaudų.

Podraug kriočmuū piknikai, 
nuvažiuoti ir visi Wuiūfe*t*-rio 
lietuviai, pakvėpuoti lauko o- 
•s ir linksniai prsieisH l*ikų

Kvmčia Rengėjai.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

T

CLEVELAND, OHIO. griūti, tai politika bus sku- 
boinn paremti balnyčių ir ne 

Clevelando Katalikiškųjų Į bus gero nei bažnyčiai, nei 
valstibei.”

Vietos Katalikų Draugysčių 
Centro Sąryšis Įiiikydunui* 

1 birželio 30 d., 1920 m., |>ap 
rastą savo susirinkimą ir IM- 

į rinktąjai komisijai paaiškinus 
npie savo užduoties jmstnngų 
atlikimų, bet iš “Dirvos” 26 
numerio persknityto straipsuid 
aiškiai matosi, knd D-ras Ae- 
moliunns neištesėjo «luoto sa
vu žodžio ir dur, kaipo L. L 
P. Stoties pirmininkas, vie
šai užgauliojo ir įžeidžia ka
talikų viešuomenę ir išniekina 
tikėjimų, dėlto tai vietos Ka
talikiškųjų Draugysčių Ccn- 
f »•<> <?.*fyvrto t
viešų protestų prieš D-rų Se- 
moliunų ir “Dirvos” redak
ciją, pareikšilniiri, kad:

1) D-ras Aemoliunas, neatsi
žvelgiant j jo pažiūras, l»e 
knijio į L. L P. stoties pirmi- 
įlinką, turf-tu ,i s vienyti vietos 
lietuvius ir skatinti prie L. L. 
P. bonų pirkimo, u neskaidyti 
jų vienybės;

2) D-ras Aemoliunas, kaipo 
L. U P. stoties pirmininkus, 
turėtų žinoti, kad rieto* lie
tuviai katalikai daugiausia 
remia L. 1*. Pnskvlų ir dau- 
iriaUKia yra išjiirkę I*. L. Pas
kolos !»onų;

3) D-ras š*moliunns t tire tų 
žinoti, kad vietos lietuviai di
džiuma yTa katalikai ir ją ti
kėjimas ir dvasiški ja vra jų 
brangus dalykas, o ne “Be- 
moksliškas fanatizmas”;

4) D-ras s luliunas turėtų 
žinoti, kad vietos lietuviai ka
talikai gerai supranta ir žino, 
kad Lietuvos kunigija dau
giausia yra prisidėjus prie Lie 
tuvyrtra užlaikymo, ajišvietos 
skleidimo l>ei platininio ir Lie
tuvos Laisvės l»ei Ncpriklau- 
‘ioniy'bės išlaiiuėjimo;

5) D-rus fcvmoliunas turėtų 
žinoti, kad fanatiškai* savo 
straipsniais laimi įžeidė Kata
likų visuomenę, o “Dirvos” 
redakcija užsitarnauja viešo 
papeikimo už talpinimų jrnna- 
šių juodašimtiškų šmeižtą.

Dėl to tni Clevclnndo Kata
likiškąją Draugysčių Centro 
Sąryšio atstovai viešai reika
lauja, kad—

1) D-ras Semoliiinns. kaijio 
L. L. P. stoties pirmininkas, 
viešai atšauktų visus tuo? 
šmeižtus, kuriais yni įžeidęs 
lietuvių katalikų visuomenę;

2) D ras SemoliuHa.-, kaipo- 
L. L. I’. .-totios pirmininkas. 
jeigu jis yru “genfelmnnns ”, 
turi atsiprašyti vietos katali
kus, uoliiiiisius rėmėjus ir dar
buotojus L. Tx Paskolai, už 
švenciiiur-ią JU jauniuų jŽvadl- 
mą:

3) 
L.U 
turi 
ant katalikų dvasiškijos ir ti
kėjimo mesti i šalį dėl Lietu
vos labo ir gerovės, kad L. L. 
P. huną pardavimas pasekmin- 
ginu veiktų;

4) D-ra* Aemolitintis, kni|>o 
U L. P. 'toties pirmininkas, 
turi bnfi lw>Miffkas ir privalo 
gerbti kiekvieno įsitikinimus 
ir pasiryžimus Lietuvos Lais
vos rėminio darbuotei;

5) “Dirvų*” redakcija turi, 
jeigu jai rupi Liet, labas ir ge
rovė, eiti išvien mi didžiuma, 
ii augiau uruvulgsuliuja&t ka
talikų visuomenės ir dvariški-' 
jos, šmeižiančiais Don-Kišo  t o 
straipsniais, paliauti platinus

.bolševizmo dvasių, o kiek iš
galint prūidifi prie sutartino

Draugysčių Centro Sąryiio 
protestas priei D-ro žemuliu- 

no šmeižtus.

Clevelando Katalikiškųjų 
Draugysčių Centro Sąryšio su
sirinkime, laikytame gegužės 
26 d., 1920 ni., buvo perskai
tytas ir svarstytas Mraipsnis 
D-ro Jono Aemuliuno, Lietu
vos Laisvės Paskolos stoties 
pirmininko, kurs apšmeižia 
katalikų visuomenę ir užgausiu 
kiek vi r iu> kataliko darbuotojo 
jauimius. Minimas straipsnis 
buvo tilpę* “Dirvos” 21 nu
meryje iš gegužės 21 d., 1920 
m. Prie progos pateikiame to 
blruipamu didį. “Ištiktųjų, 
sunku dabar pasakyti, kas 
Lietuvų valdys: fiųonės ur ku
nigai. Daltar jau cinu Lietu
vos Steigiamasis Seimus. Lie
tuvos Seime ne tik jmrodys 
k*« tori valdyti Lietuvų, bet 
ir tuo pučiu sykiu matysis ai
škiai I etuvos žmonių susi pro 
tintas l>ei apšvieta. Jeigu į 
Seimą papultų dauguma atsto 
vų iš kimigijos šalininkų, tat 

aiškiai žinosime, kokia liga 
Lietuvos liaudis serga.” Ir po 
to atsiliepia į nesusipratusius 
“Dirvos” skaitytojus, kad at
simintų, jog “dnliar ne XVI. 
liet -XX amžius! Tad gi 
šalin su kunigais, šalin su ti
kėjimu, kurį kunigai išsvajo
jo.” O to straipsniu viršuje 
telpa apgarsinimas, kad geg. 
28 dieną kalbės gerb. kun. dek. 
VI. Mironas, gerbiamąsias 
Lietuvos vyras.

Sari rinkusieji draugysčių 
atstovai permainė, kiup K L. 
P. stoties pirmininko riraijis- 
nis yra kenksmingas, ne tik 
ką užgaunantis katalikų vi
suomenę, bet ir ardo darbų 
Lietuvos Laisvės Paskolai, dėl 
to tui išrinko komisijų iš se
kančių asmenų: kun. V. Vil- 
kutaitis, pp. M. Šimonis, V. 
Rimta, Jonuška. kurie kad 
užprotestuotų prieš I>-rą Aė- 
moliunų. reikalaujant, knd jis 
atšauktų viršui paminėtų 
šmeižtų, užgaunantį katulikų 
visuomenę.

Gegužės 28 <1. išrinktoji ko
misija susirinko “Dirvos” re
dakcijoje ir užprotestavo prieš 
D-ru Aeuioliu<ą, kurs pasiža
dėjo atšaukti luinėtą straips
nį —’ šmeižtų. Įmukta ketu
rias savaite*. Ir štai atšauki- 
mns D-ro ftemuliuno, L. L. P. 
eiuiio piniii&inku, pasirodė 
“Dinroa” 2f» numery j, iš bir
želio 25 d., 192B in. Jis sako- 
ri, kad jo išsireiškimai buvo 
“figuriški” ir sekančiai rei
škia: “Jeigu į Šeinių pateks 
kunigų pmu>, tai Lietuvos vi
suomenė dar yra po įtekme 
hemoksliško 
jirictarų, etc. Nes ir dabar iš 
Lietu ros ateinu žinios liudija, 
kaip kunigėliai ragino po pe
klos bausim* balsuoti už jų 
kandidatus. Tai yra prietarų 
}>aluikynin>-l>al?uvima.>* ne už 
kų nori, but už ką tave su vel
nių pagelba priverčia balsuo
ti. Vx tuo* prietarus nėra blo
go pati Lietuvo* liaudis, kų 
nš žemina ano rtraipaiuo ir 
pasakiau, užsimindamas, jog 
kada Lietuvos žmonės apriš- 
vies, tada tiktai kunigus ir 
jų artimuosius iš valdžios iš
stums ir pasak}**, kad kuni
gams yra Vieta rikiai prie al
toriau* bažnyčioje, o ne poli
tikoje.” Kunigai negali du 
darbu dirbti, nee 44 Dievo mal
da bus paversta politikos tiks
lams! ?), o kada bažnyčia ims

funat izmo(!), D-ras Aemuliunas, kaijnj 
P. stotie* pirmininkas, 
savo kerštą ir pagiežų

(iiiccfo, nL
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-------------— Parengtas ---------------

Lietuvių Ūkininkų Draugijos
NEDELIOJ LIEPOS (JULY 18 D., 1920 M.

Ežero Kranto Parke (Round Lake)
SCOTVILLE, M1CII.

Piknikus bus su programų kuriame dalyvaus, garsausi 
Chicagos daiuininkai,' dainininkės ir kalbėtojai. Apart 
dar Ims ir žaislų. Taigi nei vienas nepraleiskite šios pro- 

,gos. Galėsite pasigėrėti lietuvių gyrę — šioj kolonijoj ir 
gamtos gražumų.

Kviečiame Chicagiečius ir kitų miestų gyventojus at
silankyti nnt šio pikninko. Iš Chicagos galima važiuoti 
laivų, laivas išeina suimtos vakaro 7 vai. vakaro į Lu- 
dington, Mich., mes nedėlios ryte su automobiliais lauk
sime Jūsų. Svečiams įžangų Dykai j daržu.
KvieH TJeltnii ’ Ii 1 D įjoti WMTTBTAH.
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AKUŠERIU

Turtu patyrinu 
aMtarlų U*o**i ru‘ 
purtina*! prižiu
rtu iiront- lr kūdi
ki laiką liana.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 9H metai 

OflM., Iia So. Moriran SU 
KrrtZ- 33-ro Su. CUlcago, UL

SPECIJAIJSTAS 
MotarfAku. VyrUkų, taip*! ebro- 

nUky lirų.
OFISO VAULNDO8: Nuo 1« ryto 
Iki I po pietų, nuo t Ik! t valan
da vakaro.

NadAUomlB nuo » Iki S po plau 
Talcfonaa Yarda e«r

-■

veikimo, skatinant ir ragi- 
mint, ka<i vietos lietuviai kuo- 
dauginusia išpirktų Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų.

Pasitikima, kud Clevelando 
Katalikų Draugysčių Centro 
Sąryšio įgaliotinių, kurie at
stovauja Clevelando Katalikų 
visuomenę, reikalavimai tie! 
tikėji mišką įsitikinimų ir dva- 
siškijos bus pagerbti, o tuo
met sutartinos darbuotės Lie
tuvos Laisvės Paskolos rėmi
mo darbas bus ne tik pasek
mingus, bvt ir vaisingas. Tiki 
gi. pirmyn į Laisvės ir Lai
mės, Lygybė* ir Brolybės gy
venimų!

Clevelando Katalikiškųjų 
Draugysčių Centro Sąryšio 
Atstovų Valdyba:

P. Muliolis, pirm.
J. Kuras, virė-pi r nu. 
F. Baranauskas, rašt, 
Kazys Žilinskas, prot- rašt.

Redakcijos Prierašas. Aitų 
protestų talpiname dėlto, kad 
gerbiame Cleveland’o Katali
kiškųjų Draugijų Sąjungų ir 
jo Centrų, bet mums rodos, 
kad bereikalo rimtu organiza
cijų leidžiasi j ginčus su ne
rimtu funatiku. Padarė Clcve- 
atid’o liet. kat. klaidų, kml 
apjakusiai katalikų nekenčia
ntį subjektų, nemokantį kultū
riškai šnekėti ir rašyti apie jų 
įsitikinimus aprinko bonų pa
rdavinėjimo stoties pirminin
ku. Tu klaida pakenkė patie
ms elovolandiočiams ir Lietu
vos laisvės paskolai. Kitų syk 
reikia gerai apsižiūrėti kų re
nkant, o dabar reikia paken
tėti kų išrinkus, arba, išreiš
kus nepasitikėjimą, paprašyti, 
rad atsistatydintų. Tai ir vis
kas. 1

REIKALAUJA.
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V, W. titllMUiAAi
ADVOKATAS
Ofl«u Dldrnkvrrl i

South La Salia Stroet
K am! m. r U III

TcL Centrai *SVO

■
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KKAL ENTATE SAL.ESMAN•
Pilną arba pusę laiko. Mums reikta 

vyrų. *»ry darbininku Ir rarų nei
tai ori u musų kampanijoj, kuri prasi
dėjo. Mm. jums padėsimo Ir paketai- 
u>« iki S 10.000 algos j matus.

JAVAKAS and JOHNSON
SU. floor—Ilk N. Ia SaUeStr.

Vakarais, 812 W.
TcL Vardą 4M!

REIKALINGI LEIBERIAI 
dcl fabriko darbo. Pastovus 
darbas.

LINK BELT 00.
39th ir Stcvvart Avė.
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NAMAI ANT PARDAVIMO
REIKALINGI

Vyrai ir Vaikai dirbti Pack- 
ging House

HETZEL & C0.
1743 L&rr&bee Str.

PAlEšKOJUtAL

Palaikau Jouu|H> Norvaiao. paal- 
mu>Ck> Kauno HSd.. Taura*** Apakr.. 
NernakATlu jarapIJoa. meno Cbk-a- 
<o)e. dabar nellnau kur.

Jia pala arba kaa aula JJ Mautų, 
pranetkitr. nea tunu avarbų rei
kalą'

PETERI trtMMaiK,
JOG K. * Htrm

W. I runklort. III.

REIKA1ANGI
KoundrAa darbininkai 00c j valandą. 
Tiktai pirmo* kleao* vyra* 
KtaukU.

W. W. NIMBAI. L OO.
3«si w. JO str.

lai nt-

Reikalingi vyrai 
kurie mylite pasi
savinti sau ge
resnį gyvenimą 

Mums yra reikalinga kele
tą energiškų ištikimų vyrų 
dirbti su mumis keletu valan
dų kasdiena arba keletą d»r- 
nų kas savaite.

Jus galite atlikti šj darba 
labai lengvai be atsitraukimo 
nuo dabartinio Jūsų užsiėmi
mo, geras pienas. Atsišaukite 
nuo 10 ryto iki I vai.

Parsiduoda bis- 
iiiavaa namas 
j»um- muro puw 
medžio, gera* 
dri Kaltumo, dar 
ir barai yra ja
me. labai gera 
vieta dr! Lietu
vio. Rando* ne
ša ant mėuc«ip 
$92.00 Kaina 
♦6,750.00.

Parsiduoda mūrinis niurnu 2 
fintas bcuuiicntc 4 kambariai ue- 
flma* behmeoiB, 4 kambariai ne- 
toli nuo šv. Jurgio Bažnyčios. 
Bandos neša ant mėnesio $32.00. 
Kainp r2.850.00

Parsiduoda gražu* murini* n*- 
mas 4 fintai po 6 kambarius gi
žu* ir vanos. Randas neša ant mė
nesiu $110.00. Kaina $10.250.00 
jis yra ant W. 66th St ir S. Union 
Avė. labai gražioj vietoj.

Parsiduoda bizniavo* medini* na
rna* su 5 flatai*. dailini aptaisy
ta* ir gražioj virtoj ant S. Side. 
Rando* neša ant mėnesio $73.00. 
Kaina tiktai $5.450.00 jį galima 
išmainyti aut mažesnio namo ar- . 
ba ant loto geroj virtoj.

po piety bile A-a*. Kd-|g*į%
vergo vakare nuo o iki o 
kare, klauskite.

ADAM MARKŪNAS 
Sale* Manager 

847 Fir»t Natl Bk. Bldg.
68 W. Monroe Str.

• Chicago, III.

■

va-

DHelin l>i—t-:- ur.t Bridgepor-
.u p*mdu<Mla naiiuui jucdiuia ant 
2 lubų 2 fintai po 4 kambariu* ir J 
2 fialai ;k> 2 kambariu*. Rando* * 
mšn |mt mėncju *45. Kaina *3,- 
500.0U jia vra dalmr 1dc iš Lauko , 
numnlavtrtns. Viekas geram slorij.

■ I
Fantiduoda gera* ant 2 lubų 

medini* narna* 2 fialai po 6 kam
barius. VaiKM gHzas elektra kiek- 

Rnndo* ncia 
Hu.uu ant iiieucMo, paraiduod* tik ' 
už $8.350.00 kas turite noru pen-

t Extra Proga Biznieriams!
jj ---------------

Parsiduoda ‘‘Draugo” mūrinis namas. Stovi gero 
S je virtoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
j lieuvių fiv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga-

■ rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.
Norėdami gauti tnlormacijų, krmpkuės nuo adresu:

“DRAUGAS” PUBL. C0,

■ 1800 W. 46th Str. Chicago. IlL

kis ‘šimtus ta* jj galite pirkti, o 
likusiu* nnt įšmokočio kaip ran
du-

Pa nuduoda labai pigiai murini* • 
namus ant 3 lubti labai geroj vi*. ; 
toj 3 fialai po •» kambarius 'anos 
ir gazan. Kando* ant rnėnaato 
♦75.00. J'andduoda tik ui ♦7.K00.- 
00 nepndabddt tu* gerus pn>goa. | 
Bet kmįpkitėa į mano ofisą 
plutmnią žinių.

GEORGE PETKU8.
Real Estatc. Loans

dėl

t ,ą|

&J
Insurauce, Foreign Exchange I 

and Steamsiup Tiekėte.
3402 S. Halsted St. Chicago. J

Tel. Yards 5375
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Visų šventų Parapijos Milžiniškas * •
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P.OSELANDE. ILLINOIS

CHICAGOJE.
I >

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Penktadienis liepos 16 d., 
Marija nuo kalno Karmelio.

šeštadienis liepos 17 d 
SV. Aleksį jus.

PAGRABĖ ŽMOGŲ IR ATĖ 
MĖ PINIGUS.

Ką jau čia negali išgalvoti 
plėšikai.

Penki aiftomohilinini plėši
kai dienos metu gatvėje nut
vėrė žmogų, ncsanlj pinigus 
įsodino automobiliun, važiuo- 
daini atėmė nuo jo pinigus ir 
pagalinus paleido iš automo- 
hiliaus.

Tn jiiktadarių aiikn yra Jn- 
įue- Pat riek. Citizens, Trust 
A’ Snvings Imnkos pasiuntė, 
jas. Jis nešė ton hankon $6,28- 
7; sukolektuotus I’iggly- \Vi- 
ggly krautuvėse.

/ - Patrick su krapšiuku išlipo 
iš 43 gatvės gatvekario s» tik
slu fiersėsti Statė gatvės gal- 
vekarin ir privažiuoti prie l»nn 
(s>s, katra yra pu nuin. 5458 
So. Statė gat.
"Bet jum išlipus iš gatveka- 
rįo nutvėrė jj plėšikai, įsi-o- 
•lino savo automobiiin ir nu 
važiavo. Tus įvyko staigu nin- 

,‘ėnt dnugeliui žmonių.
Plėšikai atėmė juto jo p'tii- 

gns ir ties 39 gat. ir Princeton 
avė. ir jį paleido iš nutomobi- 
liaus.

Policija niekaip negali iš* 
galvoti, kaip tas galėjo įvyk
ti. Juk plėšikai galėjo nuo jo 
pinigus atimti gatvėje, ln-t m* 
p&hnti jį automohiliun. Be to. 
I^ėšikui juk negalėjo žinoti, 
kad pasiuntėjiis tuo metu va
žinėja su pinigais.

Patrink hnnknio .lirlw» pra
dėjus vos praeito birželio 21 
d. Ar kartais jadicija jo ne
paims nagnn.

I Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.£

—--------------------------------------- -------------------------

“GRAFAS” ATSIDŪRĖ 
KALĖJIMAN,

Prisipažino nusukęs bankai 
pinigu.

Axe| Ifedlierg, kurs Cliiea- 
gos kabaretuose žinomas kai
po “švedų grafas,” atsidūrė 
kalėjimam -lis prisipažino e- 
sųs vngis ir tni nepaprastas, 
nes vienai Chicagoje bankai 
nusukęs $23,000.

Tas 
dirbęs 
go u ž 
metus 
ėius.

Sakosi jis mažai bankos bu
vo apmokamas ir todėl taivę> 
priverstas vogti pinigus, kad 
turėtų “gerųjų laikų“ kabnre- 
t uosc.

imlumus žmogus yra 
Uriion lumk of Cliica- 
“tellerį.“ Ir per kelis 
nusukęs tuos tukstan-

DIDELIS ČIA DŽIAUG
SMAS.

Sako, cukraus ym užtektinai.

Didžiuliai cukraus pirkliai 
Chicagoje paskelta*. jog šian
die cukraus ėia yrn pilna. Gir
di, šeimininkės neturi reikalo 
tolrsnini rūstauti dėl cukraus 
trukumo.

Podraug pažymėjo, jog cu
krui kainu neturi būt dides
nė, kaip 28 centai svarui.

Pirkliai, turbut, nuino atlie
kų didelę malonę žmonėm - 
skelbdami tokias žinias.

Šiandie jau neatkreipia tiek 
domos j cukraus kiekybę, kiek 
j jo kainų. Kad tuo tarpu kai
na ne

Tik 
svarui 
aini iš

s;

visiems priviiuima. 
pagalvokite! Cukraus 
imnnui 28 centai. I’er- 
pavnsario svarui buvo

mokamu tik 12 centų.
Tud nėra ko džiaugties tais 

didžispclnių pranežimnia

PRASIDĖJO ARGUMENTAI 
U2 KAINĄ GAZUI.

PRAKALBOS JAUNIMUI — 
LIETUVOS VYČIAMS.

šiose dienose Chicagoje vie- 
♦* tilt V-> ntvvkęs B Lietuvos 
gerb. kuu J. Meškauskas, Kau
no Kunigų Dvasinės Seminari
jos profesorius ir Kataliku 
Centro vice pirmininkas. GerB, 
profesorius yra Lietuvos jau
nimo — Ateitininkų ir Pava
sarininkų — organizacijų na
rys ir įžymus darbuotojas.

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

Todėl šiuo L. Vyčių Chica
gos Apskričio Valdyba kvie
čia visas Chicagos ir apielin- 
kiųVyčių kuopas skaitlingai 
suvažiuoti šv. Jurgio parapi 
jos svetainėn ir paklausyti 
pranešimų, kaip gyvuoja ir 
veikia musų vienmintis jauni 
mas Lietuvoje.

Indomaujantieji minėtomis 
jaunimo organizacijomis ir jų 
darbuote kviečiami taip gi a- 
teiti paklausyti.

Apskričio Valdyba.

IŠ WEST S ĮDĖS.

Aušros Vartų Parapijos
Piknikas.

is-

Nedelioje, Liepos*July 18 d., 1920
Gardner’s Parke,, 124 St. ir Michigan Avė.

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

Pradžia 1 vai. po piet.

Sėsi įvykti. Na, ir neapvilta. 
Susirinko kone visi į dide!‘ 

tvirtą ratų. Viduryje rato su
stojo moterų ir vyrų bariai. 
Prasidėjo nepaprastos lenkty
nės, gryno lietuviško daina
vimo lenktynės. Dainavo mo
terys, dainavo vyrai. Tos dai
nos, tarsi, kokia I tegali nė jie- 

įga perkėlė mintis Tėvynėn- 
Lietuvon. Katrie geriau dai
navo negalima buvo įspėti. *) 
knd visi gerai dainavo, tai tų 
visi g»»rni žino.

Piknikas davė parapijai pel
no apie septynis šimtus dolie
rių.

Valio Aušros Vartų parapi
ja!

Tėmi jautis.

IŠ NORTH SIDE.

PRAKALBOS WESTSID*JE

Šiandie, liepos 16 d. Aušros 
Vartų parapijos svetainėj** į- 
vyks svarbios prakaltais pre
kybos ir pramonės reikalais. 
Kaltai p. Al. M. Karkus.

Prakaltais prasidės 8 v ui. va^ 
karo, (nejau po jiamaldų.

Rengimo Kom.

IS BRIDGEPORTO.

Įžanga 35c Ypatai
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'“dTdTŪT’metinTs'"’
PIKNIKAS♦

--------------Rengia J.
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IŠ CHICAGOS Į RYTUS 
PASIŲSTA 13 SVETIM

ŠALIŲ.
"■ T —

Ateivystės komisijoriirrius 
IIoward Eby paskelliė, kad iš 
Chicagos j Kilis Milų. New 
Yorke, pasiųsta 13 svetimša
lių, kurie bus deportuoti. Jų 
tarpi? yra keturi radikalai. 
ęVisi kiti šiaipjau prnsižrn- 

gbsieji ir n<*piigvi<inii.i:iini ša
liai.

Gazui kaina priešinga konsti 
ei jai.

Linco!n parko taryba atsi
sakė imklidinti algas to parko 
pulicmuiiHin* dvi pinigų tru
kumo.

A F«T«AVHI « FABI^NSt

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

M*L ĮSTATE-INS JRANCC

European AmericanB U R f A U 
Į ItMHM A,n<<u> L>,,***>l*»

MOTA KI.JlHAb
I 11*1 It NMU* ll>*d, in<M*

T<1<HIOI<I **OVLCV*At> *1 1

štate Public Utilitios komi
sija pradėjo išklausinėti mies
to advokatų argumentų guzo 
kainos klnusime.

Kaip žinoma, ta komisija 
leido guzo kompanijai .imti 
nuo guzo vartotojų jki $1.15 
už tukstuntį kubinių guzo pė
dų pradėjus birželio 16 <1. Bet 
guzo k*>m|uinija iš to'džiaugs* 
ino nuo žmonių ėmė imti tų 
kaįfių pradėjus gegužės mėne
siu.

Suprantama, kompanija gnl 
padarė klaidų. Bet tokios klai
dos ne tik nepakenčiamos, tad 
ir neduvnnotinos.

Miesto advokatas pinno die- 
ną nruumcnt įlodamas prieš pa
branginimą guzo pareiškė, jog 
kainu $1.15 yra prii*šk*ins1itn- 
cijinė, nes statutai, sulig ku 
rių grizo kompmija suorgnni 
zimta, guzui kainų Hprihuo 
ja ligi $1.00 už tūkstantį ku
binių jiėdų.

Parapijos piknikas, (. 
važiavimas, turi' savyj** 
// reikšmę. Ci
Ini inu parapijiečiams, 
iiii'in.M mi kitais, susipažinti 
ta*i jau užmegstų pažintį stip
riau sutvirtinti. Tyrame ore 
kaimynų draugijoje pasilinks
minimus yru dikčiai naudin
gas ir atgaivinantis.

Užtai Aušros Varių ]Mirupi
jos kletaiiins išvien su komi
tetais ir ruošėsi iš kalno, ne- 
signilėdami trimui nei laiko, 
kad tik pnsisektų metinė iš
kilmė.

Jų triūsas nepaliko be vai
sių. Puikios dienos patoguz o- 
his juitaimino jiems. Parapi- 

rys. Visi linksmai žaidė, ra
liavo. Strnikerio stulpe varpa* 
kone nuolat skambėjo. Mat 
\V<stsaidi**ėių ėsninn t virtukų 
vyrų. Jaunimus šokiuose tiži** 
prie gan garsios Westaaid6a 
muzikos. Huimingas p. P. Zaii- 
lovičiniis dnrža*< tarsi mirgėte 
mirgėjo pripildytas linksmu
čių Aušros Vartų parapijiečių.

Nestokavo ir iŠ kitų parap:- 
jų jrvečių.

Apie ketvirtų valandų pu 
pietų siigiiudė kviečiantis tri
mitas, kas tai nejmprasto ruo-

V 
nema

uta patogi proga 
vie-

Liepos 4 d. Lalsl. Sąjungos 
kp. laikė mėnesinį susirin

kimų šv. Mykolo Ark. parapi
jos svetainėje. Susirinkimah 
atsilankė nemažai narių, todėl 
apkalbėta daug svarbių reika
lų. Nutarta kiek galima remti 
Centro pikniką, katras bus lie
pos 18 d. Bergmane daržo, 
Riversidėje. Nortsnidieciai ka- 
talikni supranta savo parei- 
gns, gyvai ntjan’in lnMarv- 
1m*s reikalų ir,gausiai jų re
mia. \

štai ir šiame ausirinkime į- 
sirašė net keturi nauji nariai.

Be to už garbę turiu pra 
nešti placiųjai •visuomenei, 
cad p. Kasparas Butkcviėia 
trečiu kartu įstojo į Ljib. Sąj. 
garbės narius ir įmokėjo tretį 
šimtų dolierių. Daugiau tokių 
susipratusių lietuvių!

Jei visi lietuviai taip at
jaustų labdary!*, (ai ištiki ųjų 
r tusų

6

tauta butų laiminga. 
L Bitautas. sek r.

Šiandie Chi**n^oje pagal tei
smo nuosprendžio turėjo būt 
nugalabintas žmogžudis llae- 
nsel, kurs nužudė savo moterį. 
Bet gubernatorius atidėjo eg
zekucijų. Ieškomi reikalingi 
faktai atnaujinti bylų.

PRANEŠIMAS 
NORTHSIDIEČIAMS.

______  . r

šiuo p&nešanie gerb. nor- 
thsidiecinms ir draugijų atsto
vams, kurie nebuvote praeita
me «uairinkimo, kad posėdžius 
parapijos bazaro reikalais ko
mitetai ir draugijų atstovai 
dabar laikys kas antrų pane- 
dėlj. Ateinanti panedėlį, lie- 
jxm< 19 d., jau bus susirinki
mas, kuri n kviečiame visus 
atsilankyti.

Taipgi prašome visų north- 
sidiečių puriųiijonų, katrie ža
da buznrui jmaukoti kokių 
daigtų, atnešti klebonijom

Šiuosmi't, knip girdėti, visi 
draugijų atstovui ir pačios 
draugijos nepiiprantai ruošia
si prie parapijos bazaro. Pel
no mauoniM padaryti du syk 
tiek negu praeitais metais.

Podraug atsikreipiame ir į 
visus šios kolonijos lietuvius 
biznierius, pra-ydami ir lauk
dami gausios paramos. Paža
ras fiimsrnot bus gražiame lai
ke, kuriame visi galėsime-pa- 
sipažinti, pasišnekėti ir duu- 
giau nnudos parapijai padary
ti. Buza ras prasidės rugsėjo 
5 d. ir trauksis per ištisų mene 
sį. Kitos dienos Iras paskelbtos 
tam tikrame paskelbime.

Parapijos Komitetai.

Birželio 30 d., š. m., Berti o- 
veno Konservatorijoj įvyko 
muzikos studentų priėmimo 
vakaras.

Atvykusi konservai ori jon 
radau nvmyžą būrelį susirin
kusio jaunimo. Susipažinus 
pradėta dainuoti, pijanti 
skambinti ir smuiką groti. Ir 
tnip jinksmai prabėgo valanda, 
kita. Dešimtai išmušus p-i<ia 
O. Pocienė •visus pakvietė prie 
užkandžių.

Šitame vakarėlyje dalyvavo 
svečiai: St. Petrulis, Šileika, 
ir kelios mergaitės iš Bush 
konsecvatorijos.

Po užkandžių dainavo p-lės: 
Qutat (svetimtautė) J. .šulr- 
kaitė, E. J o vaisai tė, Z. Mas- 
tauskaitė ir kitos. Ant pijano 
skambino Žukauskaitė, Kraus, 
Briedis, Vitkanska»»ė ir kitos.

Paskui buvo /.aidimai su do
vanomis.

Dovanų laimėjo p-lė Z. Mas- 
itausknitė.

Z. M.

PRANEŠIMAI.
IŠ BRIDGEPORTO.

Fondo 32 xk. j v k* J»u*- 
miririnkiinns pčtnycioe

Tautan 
metinis 
vakare. 16 d. liepoa, 7:30 vnl.. 
Šv. Jurgio par. mok. kambaryje.
šitas «usi:;nkijnas yra laimi «’.ir 

boa. V i< ilk, kaipo pusmetini*, lota 
yrn <laug svarbių dalykų aptarti. 
Todėl viai, kurie tik priklauMiic 
prie minėto T. F. akyrio, aUilnn- 
kykite. Tame sunrinkinie galėsite 
gauti k«»J"»et»»rij» kurių Centru* 
yra prisiuntęs. Valdyba.

IŠ BRIGHTON PARKO

Atnrrik<*i Lirtuvlų R»»m<-Kntn- 
likų Labdaringos Sąjungos 8-<m 
kuopos citra BUBirinkitnas bu* 
šiandien, tai yra pėtnyėioj, liepos 
16 d.. 7 vai. vak. Nekal. Prr.- 
rid. Paneliu šv. parapija* avėtai- 
nėie. Viai knonm nariai ir narė* 
kviečianti atsilankyti, nes turini 
tisus svarbių rvikalų. Valdyba.

Liet. Am. Rūbų Išdirbitnu 
B-vrw šėrininkų «uw rinki man įvyki 
pėtnyfioj, liepoa 18, 7 30 ▼. v. 
Liuotų-bės eret 1822 Wahatuiin 
Avė. Valdyba.

ANT RAND08.
S *in*1e kambariai ant raailn* MU r»- 
kandaia. apllldoinl.

MII So. FrunciM-o Are.

FAHKinuODA
Mdlunaa Ir au namai turi tut par. 
duoti trumpu laiku, ui pigi* prekę 
lloturfu apayvrntoj violoj
Sa liniuką*,

MjirMinrirt Avr.

n ADomnnn a
A *a W .

Bnčernė ir Grosernū arba uuti- 
nvsiu lotų arba automobilių. 

Atsišaukite,
3114 8. Halsted Str.
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ovenio Juozapo oraugija

Ned. Liepos 18 d. 1920 m.
Geo. M. Černaucko Darže No. 1

Lyons, III.
Pradžia 9 vai ryte įžanga 50c. Ypatai

■ ■

šiuomi užkviečianie visus Chicagos Lietuvius ir Lie
tuvaites, kuoskai tingiausiai atsilankyti, o užtikriname 
visiems, jog pilnai busite užganėdinti. Muzika bus pir
mos klcsos, kuri griež puikiausius spkius.

Šis piknikas bus vienas iš puikiausių ir linksmiausių 
piknikų, kuriame turėsite progą smagiai laiką praleisti, 
smagiai pasilinksminti. Šokiai dykai. /

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.
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Dr. L E MAKARAS
I l«urla Gydytoja* Ir CtUrargM 

l*M* UUBo. Ava.
Tarimu, >*wllm*a MI b Vallmaa »1B»
Chkaagoji «*l* Ko. Wood ntr.

Tik Rvlvvrrv vn»n»*r n.v Iki
T,Wmm TarA* m.

------ -------- ----------- --------------

DR. S. BIEŽIS.
MCTVVIK GYDYTOJAS 

CHIJllRGAS 
2201 Wh4 22nd htrrrt 

Tol. Cnn»l Clif 
Kr*. 311* W. I2nij Slrrr* 

-Tol. MrKtntcy -«»«(

IK

Įįsa* i

uiiiiiuittiitiiniiiiiimifiininiimiiiiiiiiu

ERNEST WEINER 
DRY OOODS

1800 W. 47th kamp. Wood BU
Ma* duodama d*l<ub** atome** 

Jlotvorml* ir Hubatomia.
Dideliam. pnalrinktnie gaunami 

Vtaoklo matarlJolaL vulkanu draro- 
tial. Al*b6» Ir jakatfc.

B*************************

ItrMiL HM Indrpnidmce Blvd. 
Tclefauaa Vau Jlurrti 2»* 

DR. A. A. ROTH, 
gyOrtoJBB chirurgą*

S|xvl>lUUu MolcriUy. VjrUk, 
Valka tr vl»q chranlMo) Ilga

VALAM&Zli: 10—11 nv> B—B po 
p*c*a T—• rak. KndNlotnl* 10—19 O. 
Oftaaa: 335* Ho. tUlvtMl Bu Chl<»go 

Telefoną* Dnrvet BBBS
•*«*« »«»»****»**** bbobooo

Į----------------------- --------------------------------- H

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgas otreet

CH1CAOO, (LUBOM 
Trlefoo** Yard* BOBB

VaUadoa: — • Iki 11 I* ryto: 
< po pietų iki t e*k N«4Nl»- 
mla nno a Iki ( e»l. -tkrrt

».
_______

79c
Pluksnos Pluksnos

79c

OR. CHARLES SEGAL
Hrrkčlė «ro oru. po nam.

4729 S. Ashland Avenue
KpecUlUlo, dlIovŲ, motery te *T- 
nj U<v.

VaJaadoa nno 1B Ud IS įBryto: nuo 
2 Iki I po pietų; nik) 1 11d «:W 
rsksre. Hcdilicsiis 15 2d i.

Drr»rl 2KH0
PLUNKSNOS.

B
niiiinminmmnimtnumiiirniiiunntri

l'ln«**tnMt* M. Y. Pat. cNh*.

BAM INO

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Nekankink *erg>n£>o vidurių uikietėjims kūdikio »u niekingnia, 

▼Mariu* traukančiu)*, ahriai*. Duok i*m lauktinka BAMR!NO.
turinčio prtjtmnų ikonį. lengvai veikiančio ir labai pase1ania<n viduriu 
paliuotarinrai raino. Jia alebčtinai gretini nagclbtti nno garu, išpū
timo. dieglių, viduriavimo ir vidurių uikietf jtir.o

Pabandyk buteli. Tik 50c vaiatinyčioue arba tiesiai nuo išdirbti? 
60c. BU pcrtiuntirnu. Tėrnyk Barstomo >**• aut pokatoo. Be Jo. nėra tikra*
F. AD. RICHTER 4 C0, BUfc. IU. S, BROORLYN. KY.
--------- —■ ■ ■■ ■■—ii— 1 11—a—»—»<■
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