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Sovietų 
Pereimete per Nerį 

Lenkai Visais Keliais Bėga 
iš Vilniaus 

Bolševikai Pasiketinę Visai 
Nugalėti Lenkus 

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

VOKIETIJA NUSILEIDO 
TALKININKAMS. 

Galimos taikos sąlygos. 

rusu 

sjiiiHiiiiKiiiissiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii 
VILNIAUS KLAUSIME. 

SEKANTI KOVA U2 VIL
NIŲ. 

6(,000 žmonių apleido Vilnių. Liepos 15 dieną buvo pra-
a nešta, kad stipri lietuvių ar

mija inėjusi į Vilniaus prie
miesčius pasitraukiant iš ten 
lenkams. 

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

Iš Varšavos liepos 14 d. da
tuotose depešose sakoma, jog 
, , . . . , . . . „Tr i tiautu eia /.imu, daugelis 
lenkai gyventojai bėga is Vii- iy ^ ^ . ^ 
niaus ir tą, miestą, ginančios n.. , 

Varšava, liepos 14 (suvėlin-
4a) . — Lenkų ofieijaliam pra-
i.ešime sakoma, kad lenkai po 
žiaurių mūšių nuo bolševikų 
atsiėmę Dubuo, Volinijoj. 

Didžiai kruvini nmšiai seka 
bnkų su bolševikais šiauriuo
se ir rytuose Vilniaus. Anot 

I lenkės ponios. 
Taippat sakoma, jog lietu 

viai tua'aus uiimsią Vilnių, 
kaip veik tą miestą bolševikai 
atimsią nuo lenkų. 

Artimiausios dienos paro
dys, kaip ilgai lenkės galėjo 
ginti Vilnių. 
miniiiiiiiimiiiiuHiiiiuiiimiiiHifiiiiHn 
BOLŠEVIKAI PERSIMETĖ 

PER NERĮ 

Paėmė nuo lenkų Kamenec-
Podolską. 

Londonas, liepos 16. — So
vietinė? Rusijos spėkos persi
metė per upę Nerį Vilniaus 
gubernijoje ir išmušė lenkus 
iš Kamenec-Podolsko, pieti
niam lenkų fronto gale, sulig 
o/icijalės depešos iš Maskvos. 

Vakaruose nuo Molodečno, 
i šiurvakarus nuo Minsko, so-
vietų^kariuomenė pasiekė po
zicijas, katras 1916 metais bu
vo palaikę vokiečiai, sakoma 

Lietuviai sutiko užimti Vil
nių, jei lenkai bus išmušti iš to 
miesto. 
- •Puolus Vilniui, bolševikams 
bus progos tiesioginiai susi
nešti su rytine Prūsija. 

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

Vilnių ginti suorganizuota 
buiys iš tūkstančio moterų. 
Pariui vadovauja ponia Go-
erez (?), katra kituomot prieš 
rusus kariavusi bendrai su 
Pilsudskiu. Tos moterys ap
rūpintos amerikoniškoms a-
valinėmis ir reikalingais gin
klą1?. 

Lenkai tvirtina, jog 
bolševikai gali Lenkijž 
duoti tokias taikos sąlygas: 

1. Atsižadėti Vilniau: iv 
Kauno teritorijų ir CLolmo ir 
Sedleco apirubių. 

2. Nuginkluoti Lenkiją ir at
mokėti Rusijai karės išlaidas; 
Lenkijos druskos kasyklos tu
ri but užimtos, kaipo gvuan-
tija ai mokėti išlaidas. 

3. Leisti Lenkijos gyvento
jams patiems apsispręs!i val
džios klausime savo etnografi
niuose rubežiuose. 

4. Pagaminti Lenkijai naują 
konstituciją, sulig katros Len
kija turi turėti liaudies val
džią, draugiją sovietinei Rusi
jai. 
. 5. Sovietinė armija viene
rius metus okupuoja dalis 
Lenkijos ir turi teisę gabenti 
savo armijas per lenkų terito
rijas. 

Lvrkai, numanydami a^ic 
galimas tokias sąlygas, šau
kiasi pagelbos ne vienų talki
ninkų, bet ir tautų sąjungos. 

^Sutiko pristatyti reikiamą, 
kiekybę anglių. 

NEPAVYKO LENKAMS 
PLEBISCITAS. 

Didžiuma išreiškė norą pasi
likti prie Vokietijos. 

BOLŠEVIKAI NENORI TAI 
KINTIES SU LENKAIS 

BURŽUJAIS. 

Varšava, liepos 15. — Gy
ventojų referendumas Allens-
tein0 pravincijoje, 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 
labai nepatenkinti. Jie kalti
na vokiečius baisu klastavime. 
balsų klaustovime. 

Spa, Belgija, liepos 16. — 
Po ilgų apsvarstymų ir derė-
jimosi vokiečiai atstovai tal
kininkų konferencijoje paga
liams sutiko Prancūzijai ir 
Belgijai kas mėnuo pristaty
ti po 2 milijonu tonų anglių. 
Tą padarė priverčiami. Nes 
talkininkai buvo padavę grie
žtą reikalavimą. Pasakė jie 
vokiečiams, jei jie nesutiks su 
tuo reikalavimu, talkininkai 
užims anglekasyklas Ruhr ap-
skrityj. 

Tad vokiečiams nieko kita 
nebeliko, kaip tik priimti tai, 
ką jiems diktuoja pargalėto-
jai. 

Talkininkų pažadėjimai. 
Talkininkai iŠ savo* pusės 

Vokietijai davė irgi pažadė
jimų. 

Jei vokiečiai pilnai pildys 
taikos sutarties sąlygas, tal
kininkai pažadėjo neokupuoti 
jokių Vokietijos teritorijų, ne-
simaišyti į civili ir ekonomini 
vokiečių gyvenimą Ruhr aps
krityje, neužimdinėti dides
niųjų Vokietijos miestų, pa
remti vokiečius maistu ir ki
tokiomis priemonėmis ir pa-
galiaus Rnin* provincijoje o-
kupacijai nevartoti juodų Ap-
rikos kareivių." 

Jei kartais vokiečiai butų 
nesutikę su reikalavimais, tuo
met Vokietijai butų buvę blo
gai. Nes ateinantį sekmadie
ni talkininkų armijos butų pa
sileidusios Vokietijon. Tam 
tikslui jau buv© sudaryti pie
nai. 

PERORGANIZUO J AKA 
MEKSIKOS ARMIJA. 

Tam tikslai prezidentas pas 
kyrė tarybą. 

Washington. liepos 15. — 
Čia gauta žinių, jog provizi-
jonalis Meksikos prezidenfas 
(Ie ia Huerta paskyrė ia.yltf. 
£.tai tarybai bus pavesta per
organizuoti Meksikos armiją 
sulig Chile respublikos siste
mos. 

Meksikos sostinėje užgintos 
žinios, kad buk gen. Pablo 
(ionzales įveltas naujan revo-
liucijinin veikiman šiaurinėj 
Meksikoj. 

(ionzales visas laikas ramiai 

Talkininkai Negavo 
Atsakymo iš Maskvos 

Nežinia Kas Bus Padaryta 
Lenkijos Klausime 

iMiiinuiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

NETURI SOVIETU VAL
DŽIOS ATSAKYMO. 

ITALAI UŽPUOLA SLA-
VIUS TRIESTE. 

Apiplėštos ir sudegintos 
krautuvės. 

• 

Trieste, Italija, liepos 15.— 
Aną dieną čia Įvyko milžiniš
kos prieš slavius demonstra
cijos. Slaviams fcjugoslaviams) 
prigulinčios krautuvės ir vieš
bučiai apiplėšti ir sudeginti. 
Daug nustolių padaryta 
nuosavybėse. Daug žmonių su
žeista. 

Spa, Belgija, liepos 16. — 
Anglijos ministeris pirminin
kas Lloyd George vakar va

gy vena savo namuose mieste ; k a r e paklaustas,' ar talkinin-
Monterey, Nuevo Leon. k a i ? a v o i5 Maskvos atsakymą 

reikale armisticijos bolševiku 
su lenkais. 

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

talkininkai ne tik buvę 'gavę 
atsakymą, bet dar bolševikai 
sutikę daryti armisticija su 
takai*. 

Pasirodė, tos kal!x>s netei
singos. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiimimiiiiiimim 

TAIKA SU LENKAIS ARBA 
MES KARIAUSIME. 

Taip sako. Angnja Rusijos DUONĄ PARDAVTNĖS UN 
CITOMIS. 

NEPAVYKO STREIKAS 
II ANT GATVEKARIU, 

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

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

CHOLERA JAPONIJOJE. 

Tokyo, liepos 15. — Praeitą 
savaitę visose Japonijos daly
se užregistruota 500 nauji'su
sirgimai crolera. 

Lenkiją norima pakeisti sovie
tine respublika. 

ORAS. 
LIEJOS 16. 1920. 

Saim 
Mėnt 

ikaro. 

•o ir priemiesčiai. — Cra 
šiandie ir, turbūt, rytoj 

mainą temperatūroje. 
ftugše)«us*a temperatūra 
1.. žemiausia — 63 L 

tek;: "<••>. j.jdžjasi 8:23. 
> 'j. H / ' - ; > ; v : i " i ' : ; ' •}'• 

Paryžius, liepos 16. (Rašo 
ang. laikr. korespondentas).— 
Bolševikai kibirkštinin teleg
rafu paskelbė ilgoką depešą. 
kurioje sakoma, jog jie pada
rys taiką tik su lenkų prole
tar ia tu , su katruo rusų pro-
letarijata* turi artimų ryšių. 
bet nekuomet su lenkų ''bal
tąja'* reakerjonine žemvaldžių 
valdžia, jsigalėjusia Varšavo-" 

Bolševikai atsilygint Angli
jai del jos neprielankaus atsi 
nešimo j Litvinovą paroikšda-
mi, jog jie netiki Anglijos no
toms, po kuriomis pasirašo 

ilordas Cnrzon. Anglijos užru-idaug nelaimių. Daug automo-

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

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

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

Del to streiko įvyko mieste 

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

Pittsburgh. Pa., liepos 15.— 
Tarpe duonos gaminimo kom
panijų ir krautuvninkų Įvyko 
sutartis duoną pardavinėti un
cijomis, ty. už duoną imti pa
žymėta kaina ne pagal kepa
liukų, bet pagal uncijų. 

Ant kepaliukų bus pažymė
tas .skaitlius uncijų. Nutarta 
nuo su vartoto jų imti po tris 
ketvirtadalis cento už unciją 

sovietams. 

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

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

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

Armisticija su Wrangelin. 

Anglija notoje pasiųlo sovie
tų valdžiai padaryti armisti
cija ir su rusų generolu Wran-
geliu. 

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

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

Lenkai šaukiasi pagelbos. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

STUttO, v/no 
«AS A UARČt 
CANK ftOLL 
AND INSlSTS 
ON SpENDtKi IT 

1M VCRV, VERY / 
SORRY TO HPOVE X 
ME.T YOO I H<^S *) 

bežinių reikalų ministeris. 
Kitos žinios patvirtina teo

riją, jog sovietinės Rusijos 
vaktŽM pasiketimisi padaryti 
a t-, ;;>•;, ,:., tik su lenkai- bol-
-<-- 'kais. 

Tas reikštu, kai! rnsr. UCM -

bilių susidaužė. Viena mergi
na žuvo. Daug žmonių sužeis
ta. 

Gatvekarių kompanijos sto
tyse darbininkai kovoja dei 
unijos ir del didesnio nžmo-

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

Notoje Anglijos vyriausybė 
pareiškė, kad bolševikai pra-

idėjo prekybos reikale tarybas 
į su Amrlija ir pasižadėjo to-
jlesniai paliauti kariavę su sa-f "Angilijos yvriausybė," sa-
ivo priešininkais. Tos tarybos į koma notoje, "bus didžiai dė-
|laikinai ]>ertrauktos ir jos ir jking;a gauti kuoveikiaus atsa-
vėl bus atnaujintos", kuomet I kymą į tą notą. Nes lenkų vy-

I l>olševiku atstovai snsrrvž TX>TI-( riausybė kreipiasi i taikiniu-
donan. kus prašydama jsimaišymo. 

Į Kadangi laikas vra didžiai 
Ragina daryti armisticija, j s v a r b ū s \x padėtis gali taip 

taip lengva prieiti prie tai
kos." 

Notos pabaigoje sakoma, 
kad jei sovietų Rusija nesutik-

' 

r u u i -
nai pareiškė savo norus pada
ryti taiką su kaimininėmis 
valstybėmis," sakoma notoje. 
"Anglijos vyriausybė nema-
žiaus turi noro atgaivinti tai- ''• tų su tuo pasiūlymu ir lenkus 
ką visoje Europoje. Ir todėl pultų pačioj Lenkijoj, tuomet 
tame reikale paduoda tokias j talkininkai butų priversti gin-
savo pažiūras ir pasiųlvinus:! ti Lenkiją. Tam tikslui turėtų 

but pavartojamos visos talki
ninkams prieinamos priemo
nės. 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Vienas mauduiol^ nutinka pažįstamą, kurio kišeniuose 

pilna finigų ir kuris norėtų tuo'* pinigus praleisti "gerie
siems laikams". Mandiuolis sako: 

— Man labai, labai nesmagus daiktą* susieiti su tams
ta. Ir turiu vilties, kad šitas susiėjimas bus paskutinis. 

"Kad kuoveikiaus butų pa
daryta armisticija Lenkijos 
su sovietine Rusija ir kova bu
tų suspenduota. Sulig tos ar
misticijos sąlygų lenkų armi 
ja privalo pasitraukti linijon, 
kokia perniai bnvo nustaty
ta lenkams taikos konferenci
jos, ir kur lenkams buvo lei
stą jsteigtį savo administraei-
jmj valdymą." 

Konferencija Londone. 

Tolinus Anglijos vyriausy
bė sovietų valdžiai ir lenkams 
pasiūlo kuoveikiaus turėti 
konferenciją. Ta konferencija 
turi įvykti talkininkų taikos 
konferencijos vardu. 

Ir dar kartą ant galo parei
škiama, jog lenkai turi noro 
su Rusija padaryti armistici
ja ir taikinties. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 15 d buvo tokia sulig Mer-
ehantš Loan & Trust Co.; 
Anglijos sterlingų svarui $3.90 
Lietuvos 100 auksinų 2.60 
Vokietijos 100 markių 2.60 
Lenkijos 100 markių .65 
Prancūzijos už 1 dolierį 11 fr. 85 

Konferencija turėtų įvykti Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 59 
Londone, "dalyvaujant atsto-'Italijos už 1 dol. 16 1. 80 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIESKAŠTIS 

Ona kasdiena išskyras nedėldienias. 
PRENl MXK MOS KAINA: 

CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 
Metams $8.00 
Pusei Metu 4.00 

STV. VALST. 
Metams ..-.-.- $6.00 
Pusei Metu 3.oo 

Prenumerata raokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruota laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, HL 

Tel. McKinley 6114 
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''karinėmis rezervomis, tai suii-
k u suprasti. Jei jie 13. punkte 
irua taip kaip jis ckroiiba, tai 
jie nori, kad lenkai atmestų jų 
sj'ygas, nes negalimas daig-
tas, kad lenkų kareiviai tar
nautų bolševikams. Jei bolše
vikai to nori, tai ji?, matyt, 
rengia karę prieš ką nors di
desni už lenkus. Tą pamatę tai 
kininkai šito punkto turės nu
sigąsti. 

»Šf-š1as„kaip ir ketvirtas pun
ktas yra bolševizmo platmi-
įnas, daugiau nieko. 

Tai-gi šeši paduotieji taikos 
punktai yra dvejopi. i rys pir-
mu tisai yra geri ir priimtini. 
Trys paskutiniai yra niekam 
u»«fkc. Tokiu būdu yra neva 
pasiūlyta sutartis, ber ji pa-
aaryta taip, kad negalėtų i-
vykti. 

(ial da visi tie šeši punktai 
yra tuščias pramanymas. 

D R A U G A S Penktadienis, liepos 16 19$) 
- = 

ŠVENTOJI ŽEME. 

Bolševiky Sąlygos 
Lenkams. 

Iš Berlyno parėjo toli ne-
~ patvirtinta žinia, buk bolševi-
~ kai pastatę lenkams šešias są

lygas : 
1. Lenkija atsisako visokio 

noro valdyti Vilnių. Minską, 
Gardiną, Cbolmą ir Polesį. 

2. Lenkija atiduoda bolše-

Popežius ir Italija. 
Karališkoji Italijos valdžia 

1915 m. prieš įstosiant į ka
rę prieš vokiečius išreikalavo 
pažadą, kad ponežius netaps 
įleistas į taikos konferenciją. 
Karališkoji Anglijos ir Cieso-
riškoji Rusijos valdžia bei 

(Tąsa.) 

Sijonizmas. 

Tada žydų tautoje atsirado 
krypsnys sudaryti savą žydų 
tautos viešpatiją. Tas kryps
nys ne naujas. Nuo senų seno
vės maldingi žydai keliauda
vo į Jeruzolimą ir tenai pas 
Saliamono bažnyčios sienų li
kučius vergdami melsdavo, 
kad Dievas dovanotų izraelitų 
nuodėmes, kad sutelktų iš-
sklaidintus Jokūbo vaikus, 
kad atstatytų tautos šventeny
bę ir Dovydo karališkąjį sos
tą. Net ir svetimiems, kad ir 
žydų, priešams, graudu buvo 
žiūrėti ir klausyti to nuošir
daus, jausmingo giliai tikin
čių ir smarkiai Tėvynę my
linčių žydų verksmo. 

Verkė dažniausiai prastieji 
nedaug mokslo ėjusieji žyde
liai. Iš žydų inteligentų atsi
rado žmonių, kurie mintijo: 

u 

maisto. Žydų batą h jone kilo 
maištas. Įtekmingi Sijoiistai 
išgelbėjo maistininkus iš karo 
eismo ir ėmė rūpintis, kaip 
čia sudarius patogesnį pla 
aa, kad Sijoaistu tikslai išsi
pildytų. 

Žydų Skaičius Auga 
Palestinoje. 

Palestinoje yra 5o0,000 mu-
zulmonų arba Islamo tikėjim0 

žmonių, 65,000 žydų ir 63,000 
krikščionių. Kitaip sakant, ne-
žydų yra 513,000 daugiau ne
gu žydų, arba vienas žydas 
prie septynių nežydų. Jeigu 
tat Palestinoje viešpatautų 
žydai, tai aštuntoji gyvento 
jų dalis viešpatautų ant kitų 
septynių dalių. Tat yra prie
šinga aiškiausioms demokrati
jos ir teisybės taisyklėms / 

To nepakenčia musulmonai. 
Jie dar prideda: "Žydai bu
vo užkariavę šitą žemę Joz-
uės, Gedeono, Dovydo lai

b a m čia verkti? Geriau reik Įkais. Mes ją užkariavome vė-
pada^yti, kad turėtume savoj liau. Tai mųs teisės tokios jau 
neprigulmingą viešpatiją." į kaip žydų. Kardu įgijome tą 
Bet Palestiną valdė Turkija, i žemę, kardu ją ir palaikysi-
Žydai neturėjo tiek kariuome- IEK.*' 
nės, kad ją įveiktų. Kaiku-1 Žydai neketina kardu ka-
riems turtingiems ir apšvies 

Lietuvos Steigiamojo Seimo Darbai. 
Pirmas iškilmingas Steigia

mojo Seimo posėdis įvyko ge
gužės 15 d. 6 v. 15 m. Miesto 
Teatro salėje, puikiai išpuo
štoj žaliumynų vainikais, vy
tims, Lietuvos miestų herbais. 

mišinys." Kinkiniai i .Seimą 
liudija ką kitą. Rinkimuose 
dalyvauja ne saujalė, bet mi
nios. Seimo' atstovai beveik 
visi lietuviai, išskyrus kelis 
svetimtaučius. Tai rodo, k-id 

dalyvaujant daugybei publi- Lietuvos tauta ne mišinys 
kos, svetimųjų valstybių kabi
netui, garbės svečiams ir tt. 

Lietuvos žymus plotai da yra 
priešų užimti ir pati Lietuva 

Pirmfjį St. Seimo posėdį a-!&0*thlii Vilnius jų rankose, 
tidarė Valstybės prezidentas. Į Į** yra vilties, kad greitai įie 
Sav0 kalboje jis pažymėjo, 
kad lietuvių tauta daugelio 
buvo skaitoma mirusia ir net 
jau palaidota. Tai buvo klai
da. Su ja tik priešai geidė 
taip padaryti. (Ji pati tauta, 
o ypač jos milžiniška dvasia 
gyveno, laukdama progos pa
kilti, sparnus ištiesti ir lėkti. 
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Prancūzijos respublika tą pa t i e m s žydams rodėsi, kad 
žadą davė. | v i e t a n e s v a r b u . Tegu tik žy 

Karei pasibaigus, ypač po <dai' turės savo žemės. Milijo-
rinkimų į Italijos parlamen- * nierius baronas Hirscb buvo 
tą, ir pačiam karaliui pasida- benuperkąs Argentinoje di 

J i užsilaikė "vargo pelėse'* 
— nmsų sodiečiuose, kurie iš
davė dvasios galiūnus ir pri
kėlė tautą. J i šiandie gyva, 
tvirta, nepriklausoma; ji turi 
štai savo St. Seimą, rinkimuo
se, į kurį taip skaitlingai visi 
dalyvavo. Čia Valst. preziden
tas pranešė, kad jis ir visa 
laikinoji valdžia, skaito save 
atlikusiais savo darbą ir to
dėl atiduoda visas sav0 tei
ses ir galę St. Seimui ir linki 
jam kogeriausios kloties. Jis 
pakviečia vyriausią (amžių) 

vikams paskirtą dali karė 
reikmenų ir paleidžia namo jr<4 angšta Italijoje. Daug angš-
kariuomenę. pasilaikydama pojčiau negu popežiui. Ministrų 
ginklu tik miliciją. |kabinetai tankiai mainėsi Ita-

3. Lenkija duoda R u s i j a i m f e įvairus buvo ttį minis-
atlyginimo pramonės išdirbi-jtrU pirmininkai. 
niais ir druska. Baronas Sonnino, pats yra 

4. Prieš metams sukankant j doras žmogus ir norėjo sude-

desnį p4otą žemės negu visa 
Palestina. J is išderėjo, kad 
tų plotų gyventojai žydai su 

riauli prieš muzulmonus, oet 
išrado kitokių būdų, kas u a 
ar nepasekmingesnių. 

,., , , St. Seimo nari užimti vietą ir Pirmiausiai zvdai išpirko _, . . . _ _ , , ,„, *T. J. : i • , užbaigia kalba šauksmu: Vadei uzohmoie tiek namų, kiek!,. , . , . \ , . J - I 
... , j j m , • LUO, laisva Lietuvos valstybe! tik buvo parduodamų. Tokiu r -I-• . v. „ , • ,. ™ . . j i • u \ i e ta užima Gabriele Pet-l.uvo gana daug, nes kare bu- L .„. \. . , . . . . , j kevicmte (s. 1 d.) ir paurasc "o suvarginusi savininkus y-! . . . .. • * . • 

- j D ' UJ uauniausiąu St. Seimo nar; 
oac nezvdus. Pirkdami tuos h darytų nepriklausomą' viešpa- n a m u s ^dai neklausė ve-tasį " k ! ? 0 ™ n V T * ? * \ - X™™ 

O. K B aškaitė. (kr^ d.). 
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Lenkijoje turi būti visų žmo
nių balsavimas (referendum) 
ar jie nenori, kad ir Lenkijoje 
butų sovietų sistema. 
• 5. Rusija per penkerius me

tus naudosis karinėmis Len
kijos rezervomis. 

6. Lenkijos anglie :~ drus
kos kasyklos turi būti po so
vietų valdžia, kad atlyginimų 
išmokėjimas butų neal>ejoti-
nas. 

Pirmutinė tų Šešių sąlygų 
yra aiškiai teisinga. Lenkams 
senai reikėjo nelysti į sveti
mas žemes. Vilnius yra lietu
viškas, Cholmas priklauso u-
krainams. Minskas ir Polais 
baltgudžianis. Tiktai bolševi
kai nesako, kad jie patys ne-
pasisavįs tų ir jiems nepri 
klausančių vietų. 

•J»Cį;aiiiiici UcilkU n u <<, , . . . -

punkto. Lenkų kariuomenė 
buvo jų militarizmo parama. 
Jei ne ta lenkų kariuomenė. 

rinti krikščioniškojo pasaulio 
reikalus su Italų tautos nau
da, bet jis prigulėjo prie par
tijos, kurios disciplina jam 
nedavė išpildyt ką reikėjo. 
Orlando privatinėse kali>s« 
visur rodėsi nuoširdžia' norys 
padaryti, kad ir pcpežif.us 
gyvenimas Ryme butų paken
čiamas, bet privatinėmis kal
bomis viskas ir baigėsi. Po jo 
buvo Nitti. Tas svajojo, kad 
j Italijos istoriją įrašys nau
ją gražų Japą — susi'aikyną 
Italijos karaliaus su popežium. 
Bet kol Nitti turėjo valdžios, 
tol nuolatai kilo begalės viso 
kių neatidedamų klausimų. Be
sirūpindamas jais Nitti ir li-

tiją. Bet žydai nėjo į barono| a r nevertas: mokėjo, kiek* sa 
Hirsclro pirktąsias žemes. |vininkas pra«. Dabar susida.) G a b - Petkevičiūtė sveikina 

Jiems rūpėjo.jų tėvų žemė,U; tokia padėtis, kad Jeruao- Seimą kaipo moteris, kaipo 
Sijon'o kalnas, kur iįmoje žvdams namų pasisam- ] " kovotoja prieš keno nebūtų 

dvti lengva i r pigu, kitiems j pavergimą - tautų, luomų, 
nėra kur dingti. Tokiu būdu | kapitalo. Džiaugiasi sulaukusi 

šventasis 
Salemonas buvo bažnyčią 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
gai, o čia pasirodė, kad žy
dams rūpėjo jų tautos praei
tis, jų šventoji garbingoji že
mė. 

Jaunesni už Hirsch'ą, Her-

>ydų gyventojų skaičius mies
te didėja. 

Antra priemonė suteikti žy-
da'iis galybės Palestinoje yra 
labsi sumaninga. Palestina y-
ra dabar Anglijos valdžioje. 
Vyriausybė paskyrė neapsako
mai mažas algas valdininkams 
'/emiems ir augštesnienis. Si-
joAistų Komitetas, pripažin
damos, kad tos algos pemia-
žos, prideda žydams kitą tiek 

nėra taip brangi kaip jų tė
vu žemė, kurios tauta labai 

ko neapdirbęs pačio Lvar- į ^ į į i g 0 per 18 šimtų metų be-
. biausio dalyko, nesutvarkęs j būdama išsiblaškius. Kadangi 
.Italijos santikių su popsžiam. t o j e žemėje pati brangiausia 

T^irnunirikii 

! 
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Dabar ministrų 
tapo Giolitti. Daugelis Italijo-
kr.tr likų kas žin kodėl ^afcai 
į s i t i k i juomi, nors jo sanii-

tai Europos rytai senai butųjkiai su Bancn Romaną, IKH-S 
nurirnę, nei lietuviams nebu-!jo griežtas protestas prieš 
tų buvę tiek daug vargo dol |ka»ę su vokiečiais buvo sukę-

p. 
T 
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Vilniaus. Tai-gi lenkų kariuo
menės paleidimas namo yra 
gera sąlyga. 

Kad Įveikę lenkus bolševi
kai reikalauja atlyginimų, tai 
nestebėtinas daigtas. Jie pro
tingai daro tų atlyginimų no
rėdami ne pinigais, tik maši
nomis. Lenkų pinigai yra l)c. 
vertės. Tik stebėtina, kodėl 
bolševikai geidžia druskos. 

sl'į ir kitus žydų patrijotai ir prie algų gaunamų iš vyriau-
sakė. kad neprigulmybė jicivdsybės. Tokiu būdu žydai'gal: 

būti valdininkais, ne žydai ne
gali būti. Varyte krikš. ir mu
sulmonų* nieks nevaro iš val
dininkų vietų, tiktai moka al-
į,as -neištenkančias gyvenimui. 

n. reČia priemonė padauginti 
žydų skaitliu įtekmę Palesti-
roje yra bankai. Prieš karą 
Jeruzolimoje buvo skyrius 

lę daug pasipiktinimo. Du ka
talikų organizacijos vadinamos jmu. 
Liaudies Partija (Purliu I V 
pulare) inėjo į ministeriją, ku
ries pirminiiiku yra Giolitti. 
Še/i tos par ijos žmonės pri-
rmė subsekreterių vielai. B 
nežinia ar jie neapsiriks. 

Giolitti visada mokėjo kryp 

- t 

žvdams >*ieta b"^"0 tn dnlis 
Jeruzolimos miesto, kur sto
vėjo Saliamono bažnyčia, ka
dangi tai buvo kalnas Sijon, 
todei ir žydų pairi j " ! * kryps
nys vedantis tautos pastangas 
į Palestiną, į Jennrolim.į į Si
jono kainą ir vadinasi Sijoniz-

| 
Sijonistų pastangos. 

Žydai yra pirkliai, ne karei
viai. Bet užsidegus didžiajam 
karui jie iš viso pasaulio ėme 
kviesti laisvaaorins į žydų 
batalijoną. KAS natš neisira-

ti iŠ vienos pusės į kitą, ojšė į tą batalijoną, tas jam au-
prielankumu katalikystei ne- kavo pinigų ginklams ir reik-

Jug jie turi užtektinai didelių (pasižymėjo niekada. I r t nau- į menims. Žydų batalijonas iš-
savo tos rųšics kasvklu. 

Užtat ketvirtasis punktas 
reikalaujantis, kad lenkai per-
balsuotų, ar jie nenori sovie
tų valdžios, parodo, kad jį 
pa Mačiusieji bolševikai yra 

p r a n c ū z ų uaiiNu v i t?u i i uvu.'t-
nas . Po karei tas bankas at
sidaryti negalėjo, bet jo vieto
je atsidarė, EogKsh-E^iptiar. 
Sank'o skyrius, The Nalios.a! 
ir keletas žydiškų bankų. Tuo 
s«'- bankuose žydai prainoiun-
KM ir pirki i a! gauna pask(dų 
trimis nuošimčiais, visi kiti 
ti-n mokėti dešimtį arba rivy-
likų. nuošimeų. JKadangi p'.gi 

tos laimingos dienos, primena 
lietuvius okupuotose žemėse, 
lietuvius amerikiečius ir esan
čius fronte lietuvius kareivius, 
kurie negali dabar sykiu čia 
džiaugtis. 

Po jos prakalbos skaitomi 
sveikinimai nuo anglų misijos, 
latvių pasiuntinystės, nuo Vil
niaus miesto ir apskričio, nuo 
baltgndžių, nuo vyskupo Ka
revičiaus, nuo šaulių ir profe
sinių sąjungų ir šiaip savyval-
dybių ir atskirų asmenų 
(sveikinimai sutinkami delnų 
plojmu). 

Rinkimas Seimo pirmininko. 

Du kandidatu: A. Stulgins-
kas ir Z. Starkus. 

Stulginskas išrinktas 62 bal
sais ir užėmė pirmininko vie
tą. 

bus sveikinami liuosi ir jų at 
stovai sėdės Seime. 

Tą pat mintį išreiškė ir kas 
link Mažosios arba Prūsų Lie
tuvos. 

Seimo darbo plotai. Išdir
bti Lietuvos Valstybės kon
stituciją, kuri turės Imti de-
mokratinga, šeimyninkaus pa
ti tauta — visa — per savo 
atstovus. 

Lietuva turės būti demokra
tinė respublika. 

Sutvarkyti ukį, kad atneštų 
tiek naudos, kiek jis gali 
nešti. Kad žemės gautų visi 
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 visi valdinm-
kai teisingai elgtųsi, prisilai
kydami visame įstatymų. 

Baigdamas kalbą paduoda 
Lietuvos Nepriklausomybės re
zoliuciją, v įsi uesKinant nei 
vieno atstovo ją priima. Ir 
leiukai balsavo už tą rezoliuci
ją. Atstovai ir publika atsis
toję dainuoja Lietuvos gininą. 

Padainavus gininą, pirmi
ninkas, St. Seimo vardu, pra
šo Valstybės prezidentą, Mt-
Tiisterių kabinetą ir t. t. eiti 
toliau savo pareigas, kolei St. 
Seimas neišneš tuo reikalu 
tam tikrų nutarimų. . • 

Išrenkamas Seimo sekreto
rius M. Natkevičius. 

Pirmas posėdis baigiasi 9 
v. 15 m. 

(Bus daugiauj. * 
. V. K. 
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Talafonaa Clcaro S«tl 
Ofiao Clc«o 4* 

KM«*MI LnmrvuKAi 

S. D. UCHAWia 
IOBTCVYS GRABORICS 

P&Uxnaujs. i&idotuvis« ko pj 
Retka.e meldžia atsišaukti, o ntaao 
darbu buste uigoaėciiati. 
SS14 W. 23 PL Ctucago, m . 
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lr> kalbos Hrhįįt, IKjkcja 
už išrinkimą. Nurodo plotus, 
kokius reikės-niKiirbli, pažymi 
Lietuvos išsiliuosavimo bėgj ir 
jos organizavimąsi kaipo ne
priklausomos, būtent: 1917 m. 
lietuvių visuomenės veikėjai, 
susirinkę Vilniuje, pavedė pa
rinktiems vyrams VaLtybės 
kūrimo darbą. Tam darbui pri
tarė visa šalis, liuosai siųsda-

p .̂c-kola dang raiškia pranio !ma jaunimą ginti tėvynės ir 

Sena ir garbinga Anglijos 
dalis yra Valija arba Wales. 
Vyriausias Anglijos karaliaus 
sunūs visuomet vadinasi Prin-
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uc v i »rmt;&. m~z~ x„i;^_ ~,:«„ JLVJC Benine IUIKO-

aijoje ir pir';lyboje, tai aišku, 
jog PalestinAie gali kiiti tik 
tai žydu prr.n»onqa ir p'.-kly-

jąją savo ministeriją jis į-j tvermingai ir sumaningai ka- ba, o ne kitokia. Tie bankai 
trauko taur ių kata^kystės J riavo su turkais. Batali)onasį:;upgi palencviaa žydams sn-
priešų: Fera, Alessio, Bonomi buvo generolo Allenby v ii-j pirkti karės nuvargintų uki 
ir Labrida. 

Tiesa, Giolitti |iandien yra 
vienatinis žmogus galintis lta-

nu»te panudę savo pažiūras į- lijoje sudaryti stiprią ir pas-

dŽioje ir padėjo jam užimti 
Palestiną. { 

Kaip tik įvyko ta'kiniidcų 

ninku žemes. 
£ydų batalijono vadas pul-

inninkas-leiteuantas Patterson 

dėdama aukas jos reikalams. 
Ačiū tam yra narsi ir aprūpin
ta armija, kuri jau daug gra
žaus darbu atliko. Parinktieji 
vyrai, dėdami akmeių ant ak
menio Valstybės rūmui (kai-
kurie dėjo, teisingiau sakant, 
bombas. V. K.), davarė iki to, 
kad šiandien jau turime Sei-

paliaubos su Turkija, tuoįaus. mintija, kad žydams apėmus m ą 
bruk!; kitiems. I i bkių iao~ 
nių nedali laukti laisvės. 

Visai nesuprantamas yra 
lenktas punktas, kad Rusija 
naudotųsi karinėmis le;il;ų ie-
zervomis. Tuo vardu vadina?.? 

lovę ministeriją, bet Minku ti-į daugybė žydų ėmė keliauti i'visas vietas Palestinoje visus j Priešai skelbė, kad "lietu-
ketis, kad jis sutvarkytų yt 
basa katalikų pasauliui rūpin
čius Italijos santikius su po
pežium. Iš pusės šventojo Tė
vo kliūčių nebus, bet ložų po-

i L • m-' 

%^ 

l:n'viriai savo keletą \w\ų ati-jluika nenori, kad užgytų pen-
tar'iavusieji kariuomenėje ir kiasdešimties metų žaizda, 
pabisti namo. Kam bolševi- §v. Tėvas tų santikių sut-
beaua reikia uaudo.h' lenkų' varkymo nesitiki is karalių ar 

Palestiną. Apie 12 ar 15 rūks
tančių žydų atvykusių į Pales
tiną neturėjo nei uždarbio nei 

« < • " . • • ' - - — • -

ministrų, bet i§ Italų tautos. 
Kada nors ji privers savo 
valdytojus elgtis teisingai su 
popežium ir naudimrai Italų 
tautai. 

te Cardiff yra katalikų arki
vyskupija. Joje yra 113 baž
nyčių ir koplyčių. Jas aptar
nauja 75 pasauliniai kunigai 
ir 116 kunigų-vier.uolių. Arki
vyskupijos katedra yra Šv. 
Dovydo bažnyčia. Toje kated-
roję 1 liepos taps įsteigta 
arkivyskupijos kapitula. Aš
tuoni pasauliniai kunigai ta
po pakelti kanauninkais. Pats 
arkivyskupas Billsborow sakė 
pamokslą ir savo dvasrškijai 
pastatė tikslą grąžinti Valijos 
žeme prie kaiaiikų tikėjimo, 
kurį ji kitados pripažino. 

Liverpool'ije Anglijoje 20 
liepos prasidės katalikų kon
gresas. Pamaldos bus vieti
nėje prokatedroje. Pirminin
kaus kardinolas Bourne AVesi-
ininiGtcrro (Londono) arkivys
kupą*. Liverpool'io miesto ma
joras priims delega^m miesto 
svetr.inėje. 

J.F.WAUOffiS 
ATTOENBY AT LAW 

MBrCTBB ADVOKATAS 
46*8 S. WOOD gTUBR 

itt Tf. i m ū m u i cmcaeo. 

nrabus ir syins, t y, uiuzui-jvinose nėra jokios politinė 
monų ir krikščionių tikėjimo 
"auias,' reikės perkelti kitur. 
Ar tie norės persikelti, tai ki-
trs dalykas. Abejotina, ar 
k>b nors dijs d-ryti jiems tą 
•*kraudą dvidešimtame am/t 
j . - , kurią iiiirn ratorius Adrija-
nas padarė ^ytiąms antrame 

sąmonės, kad ten dirbama tik 
saujalės užsispyrėlių, kad lie
tuvių tautos nėra, o tik tautų 

šimtmetije. sezamą nei >cm 
lėli dabartinius nežydas Pa-
U-stmos gyventojus. 

CDaugiau bus). 

WS.b. 
WAKSAV2*3S5IAMPS 

ISSUED BY THE. 
UNITEP STATES 

; 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS, 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kiSeniuL Gvarantuojame kad 
sutaupinsime Jums 10^6 iki t&% 
ant kiekvieno pirkinio: sakuria 
dalykai maiiaa ttgu wbolwala 
kaino*. 

Vyru Ir Jaunu vaikyna gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai Ir overko-
tai su dirželiais ir b©, for <itting 

1 ir kitokio styMaua $W.5« iki »60 
Pamatykite mušu specilale eile 
iiutu ir overkotu po f 15. 1? 50, 
IŽO. $22.50, J25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $55. Mellnos vil
nos siuUi po $35 iki $S0. Vaiku 
siutai ir overkotai 16.50 ir augS-
čiau. Vyru kelines $4. ir augMIaB. 
Mainos pusvilnes kelines 15.50 iki 
$!".50. Specija)!? nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo į 
Europa. 

Atdara kiekviena diena tki » 
vai. vakare Suhatomis 1 0 vai. Ne
dėliomis iki fi vai n t t M . 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Stnet 
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Penktadienk, liepom U 1920 DRAUGAS 

GERA PROGA APftRTKIEčIAMS PASIDARBUOTI, 
Jei ka^ paklaustų Ameri- so mainymosi, galima už apie 

kos lietuvių, ka gera jie yra TUK.-, am i dolmr n <reroi::i uki, 
Lietuvai padarę, vargiai begu >u namais, apie k-jkį pmikias-
butų galima kokį nors atliktą- dešimts dešimtinių nupirkti, 
j j darbą parodyti. O gerai ži- Nepraleiskite šios taip ge
nome, kad amerikiečiai smar- ros progos, pagelbėkite Liet u-
kiai dirbo ir labai daug yra vai susitvarkyti ir užrekorduo-
Lietuvos labui padare. Dirbo j kitę amerikėeių lietuvių pasi-
ir dirba politikoje, dirbo ir \ darbavima pastatydami tvirtą 
dirba šelpimo reikaluose. St- j paminklą prieglaudos formoje, 
vėrėsi už to darbo, kurs pa-1 Prieglauda galėtų-Imt: užva-

——* 

! LIETUVIAI AMERIKOJE. 
CLEVELAND, OHIO. 

sitaikė arčiausia. Darbo buvo 
daug ir jvairaus, ir amerikie
čiai beveik prie visokio šiek 
tiek yra rankas pridėję. Dar
bas išbarstytas ir todėl var
giai begu butų galima apčiuo
piamai atliktą darbą parody
ti. • . . 

Susitvėrus Lietuvos valsty
bei, susidarė kitokios aplin
kybės. Šiandieną amerikiečiai 
kiek pasidarbavę tuoj jjalėtn 
savo darbo vaisius matyti ir 
už kartą didelę naudą Lietu
vai padaryti. 

Nuvažiavęs šiandieną Kau
nan, labai žmogus nuliūstu 
matydamas tiek daug vargšų 
gatvėse. Juk Laisvės Alėja 
net sunku pereiti, vargšai ir 
liguisti pastoja kelią ir net 
puola praeiviui po kojų iš
maldos prašydami. Mažų vai
kučių būreliai, nudriskę, nu
šiurę, išbadėję, kitas šlubuo
ja, dar kitas be rankos arba 
be pirštų, apsiašaroję prašo 
pasigailėjimo — prašo duonu
tės..^ Mat valgyti reikia bent 
kartą j dieną, taigi kasdien 
juos sutinki gatvėse. 

Kaip tas viskas baisiai at
rodo, tarsi , ' Lietuva vien u-
bagų šalimi butų. Lietuviui 
žinant visas aplinkybes, dar 
kaip ten nebūtų, bet kokį ne
malonų įspūdį i naujai atvy-" 
kusį svetimtautį padaro! Kas 

1 dien daug svetimtamfių Lie
tuvon atvažiuoja. Kur jie at
važiuoja? Į Pilviškius, Nemu
naičius ar į Kražius? Ne, jie 
visi atvažiuoja Kaunan. Tan
kiausia vien tik Kaune pabu
vę išvažiuoja ir iš Čia Įgautų 
įspūdžių sprendžia apie visą 
Lietuvą. ; 

Taigi, amerikiečiai, visi au
kotojai ir aukų rinkėjai, su-
bruskite prie darbo. Įsteigkite 
Kaune prieglaudą, kad surink
ti nuo Kauno gatvių bent tuos 
nuskurusius vaikučius. Apva
lykite Lietuvos laikinosios so
stinės gatves nuo ubagų. Pa-
gelbėkite seneliams nors pas
kutines dienas ramybėje už
baigti. Pagelbėkite vargšų 
vaikučiams tinkamai gyvenimą 
pradėti ir išaugti j naudingus 
piliečius! 

Vienas darbuotoji] yra pasa
kęs: " K ą čia padarysi, juk u-
bagai tai yra vienas iš Lietu
vos papročių..." Šalin su to 
kiais papročiais! Tas "papro
t y s " galėjo gyvuoti rusams 
Lietuvoje viešpataujant, juk 
dabar Lietuva yra pačių lie
tuvių valdoma. Tad, parody
kime pasauliui, kad lietuviai 
moka tvarkytis savo .šalyje. 
Suge*w savo beturčius tinka
mai aprūpinti. 

Amerikėčiai, čia jus greitai 
ir gerai galite Lietuvai pagel
bėti. Kaune randasi įvairių 
namų, taip kad išprąrlžiu ne
reiktų naujų statyti. Su ke
liais tūkstančiais dolierių ge
rą prieglaudą butų galima i-
sfeigti. Jei ds'-iirnus pinigų 
Į . . . . . . , , » — . 

prie prieglaudos •: :.*. «s.vkią \ 
steigti. Har dauginus <i;»r."-
riu pridėjus butų g.-vnna nu
pirkti ūkis. Į>toįg:i amalu 
mokyklą, daug ką hutu gaii 
nia padaryti. Šiuo tarpu /'-mc 
Lietuvoje pigi. ypač pasinau
dojant dabartinio pirag-; kur-

dinta: "Amerikos Lietimų 
Dovana Lietuvos Našlai
čiams." 

Prieglaudos knygyne galė
tų rastis knyga ažveriar.ti sa
vyje vardus ir pavardes au
kavusių ir šiaip pasidarbavu
sių. 

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

Brydvaišis. 

LIETUVOS KOOPERA
TYVAI. 

Balandžio 17 dieną Mari
jampolėje įsikūrė kooperatyvų 
pagrindais bendrovė "Linas" . 
Jos tiksiu yra ruošti Marijam
polėje ir kitose prieinamose 
vietose dirbtuvės žaliai krašto 
medžiagai apdirbti. Pirmiau
siai Marijampolėje kuriama 
manufaktūros dirbtuvė. An
tras bendras uždavinys—tin
kamai parduoti į užsienį at
liekamą krašto žalią medžiagą 
arba keisti j ą į užsienio pte-
kes. Tuo tikslu bendrovė ren
giasi apie rudenį tartis f u už
sienio firmomis. 

Gižų bažnytkaimy įsikūręs 
kooperatyvas odų išdirbimui 
ir jau baigia ruošti odų dirb
tuvę. Apie birželio vidurį 
dirbtuvėje jau žadama pra-
dėti darbas. Šis odų išdirbiniu 
kooperatyvas pataria turin
tiems odų neparduoti jas, bet 
duoti apdirbti kuriamai dirb
tuvei arba jos dirbtuvei par
duoti ir tuo būdu apsaugoti 
kraštų nuo išvežimo odų į už
sienį. 

" E l t o s " .pranešimu, tapo 
paruošti ir įregistruoti Lietu
vos Kooperacijos Darbininkų 
Profesinės Sąjungos įstatai. 
Sąjungos veikimo plotas—visa 
Lietuva. Sąjungos nariais ga
li būti visų rųšių kooperaty
vų tarnautojai be lyties, tau
tybės ir tikybos skirtumo ir 
samdyti ir rinkti, jei pastarie
ji gyvena iš gaunamos koope
ratyvuose algos. Sąjungos sky-j 
rius kuria bent o žmonės, i u-1 
rintieji teisę būti sąjungos 
nariais. Gegužės 30 dieną 
Kaune buvęs šios Sąjungos 
kuriamasis susirinkimas. 

List. Atstovybė Amerikoje 

Clevelando Katalikiškųjų 
Draugysčių Centr0 Sąryšio 

protestas prieš D-ro šemuliu-
no šmeižtas. 

Clevelando Katalikiškųjų 
Draugysčių Centro Sąryšio su
sirinkime, laikytame gegužės 
26 d., 1920 m., buvo perskai
tytas ir svarstytas straipsnis 
D-ro Jono Šemuliuno, Lietu
vos Laisvės Paskolos stoties 
pirmininko, kurs apšmeižia 
katalikų visuomenę ir užgauna 
kiekvieno kataliko darbuotojo 
jausmas. Minimas straipsnis 
buvo tilpęs "Dirvos" 21 nu-
meryj, iš gegužės 21 d., 1920 
m. Prie progos pateikiame to 
straipsnio dalį: "Ištikrųjų, 
sunku dabar pasakyti, kas 
Lietuvą valdys: žinonės ar ku
nigai. Dabar jau eina Lietu
vos Steigiamasis Seimas. Lie
tuvos Seime ne tik parodys, 
kas turi valdyti Lietuvą, bet 
ir tuo pačiu sykiu matysis ai
škiai Lietuvos žmonių susipra 
t imas bei apš vieta. Jeigu į 
Seimą papultų dauguma ateto-
. vų iš kunigijos šalininkų, tat 
aiškiai žinosime, kokia liga 
Lietuvos liaudis serga." Ir po 
to atsiliepia į nesusipratusius 
"Dirvos" skaitytojus, kad at
simintų, jog "dabar ne XVI, 
bet 'XX amžius! Tad gi 
šalin su kunigais, šalin su ti
kėjimu, kurį kunigai išsvajo
jo . " O to straipsnio viršujėj 
telpa apgarsinimas, kad geg. 
28 dieną kalbės gerb. kun. dek. 
VI. Mironas, gerbiamąsias 
Lietuvos vyras. 

Susirinkusieji draugysčių 
atstovai permainė, kaip L. L. 
P. stoties pirmininko straips
nis yra kenksmingas, ne tik 
ką užgaunantis katalikų vi
suomenę, bet ir ardo darfcą 
Lietuvos Laisvės Paskolai, dei 
to tai išrinko komisiją iš se
kančių asmenų: kun. V. Vil-
kutaitis, pp. M. Šimonis, V. 
Hunta, J. Jonuška, kurie kad 
užprotestuotų prieš D-rą Šė-
moliuną, reikalaujant, kad jis 
atšauktų viršui paminėtą 
šmeižtą, užgaunantį katalikų 
visuomenę. 

Gegužės 28 d. išrinktoji ko
misija susirinko "Dirvos" re
dakcijoje ir užprotestavo prieš 
D-rą Šemoliu^ą, kurs pasiža
dėjo atšaukti minėtą straips
nį — šmeižtą. Laukta ketu- f 
rias savaites. Ir štai atšauki
mas D-ro Šemuliuno, L. L. P 

WORCESTER, MASS. 

Šiuo turime pranešti visiems 
nariams ir narėms, jog liepos 
18 d., t. y. nedėlioj Spaudos 
Draugija rengia gegužinę šalę 
miesto ūkės. Vieta labai pa
togi. 

Taigi visi nariai, kurie li
kote išrinkti tame piknike dirb 
ti draugijos naudai, prašomi 
susirinkti ankščiau ir užimti 
savo vietas. Pasidarbuokime, 
kad tas piknikas pavyktų ir 
atneštų pageidaujamų vaisių. 
Juo daugiau turėsime/ ineigų, 
tuo daugiau praplatinsime ka
talikišką spaudą. 

Podraug kviečiami piknikan ivnm 2-amujn v \ . . „ T i atjraziuon ir wn Tvm-oestenG 
ii""ivi,Mi. pakvėpuoti lauko o-
ru ir linksmini praleisti laiką. 

Kviečia Rengėjai. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

B05U8 

Nioiir!* p i r m i n i n k o , p a s i r o d ė 
"Dirvos" 26 numeryj, iš bir
želio 25 d., 1920 m. J i s sako
si, kad jo išsireiškimai buvo 
"figuriški" ir sekančiai rei
škia: "Jeigu į Seimą pateks 
kunigų pusė, tai Lietuvos vi
suomenė dar yra po įtekme 
bemoksliško fanatizmo(t), 
prietarų, etc. Nes ir dabar iš 
Lietuvos ateiną, ž'inios liudija, 
kaip kunigėliai ragino po pa
klos bausme balsuoti už jų 
kandidatus. Tai yra prietarų 
palaikymas-balsavimas ne už 
ką nori, bot už ką tave.su vel
nių pagelba priverčia balsuo
ti. Už tuos prietarus nėra blo
ga pati Lietuvos liaudis, ka 
aš žemiau ano straipsnio ir 
pasakiau, užsimindamas, jog 
kada Lietuvos žmonės apsiš-

tada tiktai kunigus ir 
jų artimuosius iš valdžios iš
stums ir pasakys, kad kuni
gams yra vieta tiktai prie al
toriaus bažnyčioje, o ne poli
tikoje." Kunigai negali du 
darbu <prh;į. r.«>s "Dievo mal
da hu> ]>avi>r>ta politikos iiks-

griuti, tai politika bus sku-
boma paremti bažnyčią ir ne 
bus gero nei bažnyčiai, nei 
valstibei." 

Vietos Katalikų Draugysčių 
Centro Sąryšis, laikydamas 
birželio 30 d., 1920 nt, pap 
rastą savo susirinkimą ir iš
rinktajai komisijai paaiškinus 
apie savo užduoties pastangą 
atlikimą, bet iš "Dirvos" 26 
numerio perskaityto straipsnio* 
aiškiai matosi, kad D-ras Še-
moliunas neištesėjo duoto sa
vo žodžio ir dar, kaipo L. L. 
P. Stoties pirmininkas, 'vie
šai užgaulioja ir įžeidžia ka
talikų viešuomenę ir išniekina 
tikėjimą, dėlto tai vietos Ka
talikiškųjų Draugysčių Cen
tro Sąryšio atstovai išneša 
viešą protestą prieš D-rą Še-
moliuną ir "Dirvos" redak
ciją, pareikšdaini, kad: 

1) D-ras Šemoliunas, neatsi
žvelgiant į jo pažiūras, bet 
kaipo į L. L. P. stoties pirmi
ninką, turėtų jis vienyti vietos 
lietuvius ir skatinti prie L. L. 
P. bonų pirkimo, o neskaldyti 
jų vienybės; 

2) D-ras Šemoliunas, kaipo 
L. L. P. stoties pirmininkas, 
turėtų žinoti, kad vietos lie
tuviai katalikai daugiausia 
remia L. L. Paskolą ir dau
giausia yra išpirkę L. L. Pas
kolos bonų; 

3) D-ras Šemoliunas turėtų 
žinoti, kad vietos lietuviai di
džiuma yra katalikai ir jų ti
kėjimas ir dvasiškija yra jų 
brangus dalykas, o ne "Be
mok si iškas fanatizmas"; 

4) D-ras Šv \oliunas turėtų 
žinoti, kad vietos lietuviai ka
talikai gerai supranta ir žino, 
kad Lietuvos kunigija dau
giausia yra prisidėjus prie Lie 
tuvystės užlaikymo, apšvietos 
skleidimo bei platinimo ir Lie
tuvos Laisvės bei Nepriklau
somybės išlaimėjimo; 

5) D-ras Šemoliunas turėtų 
žinoti, kad fanatiškais savo 
straipsniais labai įžeidė Kata
likų visuomenę, o "Dirvos" 
redakcija užsitarnauja viešo 
papeikimo už talpinimą pana
šių juodašimtiškų šmeižtų. 

Del to tai Clevelando Kata
likiškųjų Draugysčių Centro 
Sąryšio atstovai viešai reika
lauja, kad— 

1) D-ras Šemoliunas, kaipo 
L. L. P. stoties pirmininkas, 
viešai atšauktų visus tuo? 
šmeižtus, kuriais yra jžeidęs 
lietuvių katalikų visuomenę; 

1 
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Parengtas 

lietuvių Ūkininkų Draugijos 
NEDEU0J LIEPOS (JULY 18 D., 1920 fil 

Ežero Kranto Parke (Round Lake) 
SCOTVTLLE, MICH. 

i SHUSHO 
Turiu p&tyrtm* 

moterių Ugose; 
peotingal prl 
riu ligonę Ir kūdi
kį laike Ilgo*. 

S j 3255 So. Halsted S t , Cbicago, m. 

1 
5 Piknikas bus su programų kuriame dalyvaus, garsausi i 
S Cbicagos dainininkai, dainininkės ir kalbėtojai. Apart 5 
S dar bus ir žaislų. Taigi nei vienas nepraleiskite .šios pro- 5 
S ,gos. Galėsite pasigerėti lietuvių gyrę — šioj kolonijoj ir E 
5 gamtos gražumų. S 
S Kviečiame Ckieagieeius ir kitų miestų gyventojus at- S 
s silankyti ant šio pikninko. Iš Chieagos galima važiuoti 5 
S laivų. Laivas išeina subatos vakare 7 vai. vakare į Lu- j§ 
i dingtou, Mieli., mes nedėlios ryte su automobiliais lauk- E 
2 sime Jūsų. Svečiams įžanga Dykai į daržą. i 
I Kviečia Lietuvių Ūkininkų Draugijos KOMITETAS. 1 
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fiLimsU i i inoc kaipo 4 
L. L. P. stoties pirmininkas, 
jeigu jis yra "genteimanas", 
turi atsiprašyti vietos katali
kus, uoliausius rėmėjus ir dar
buotojus L. L, Paskolai, už 
švenčiausių jų jausmų įžeidi-

3) D-ras Šemoliunas, kaipo 
L.L. P. stoties pirmininkas, 
turi savo kerštą ir pagiežą 
ant katalikų dvasiškijos ir ti
kėjimo mesti į šalį del Lietu
vos labo ir gerovės^ kad L. L. 
P. bonų pardavimas pasekmin-
giau veiktų; 

4) D-ras Šemoliunas, kaipo 
L. L. P. stoties pirmininkas, 
turi būti bešališkas ir privalo 
gerbti kiekvieno įsitikinimus 
ir pasiryžimus Lietuvos Lais
vės rėmimo darbuotei; 

o) "Dirvos" redakcija turi. 
jeigu jai rupi Liet. labas ir ge
rovė, eiti išvien su didžiuma, 
daugiau nebeųžgauliojaot ka
talikų visuomenės ir dvasiški
jos, šmeižiančiais Don-Kišoto 
straipsniais, paliauti platinus Į 
bolševizmo dvasią, o kiek iš 

veikimo, skatinant ir ragi
nant, kad vietos lietuviai kuo-
daugiausia išpirktų Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų. 

Pasitikima, kad Clevelando 
Katalikų Draugysčių Centro 
Sąryšio įgaliotinių, kurie at
stovauja Clevelando Katalikų 
visuomenę, reikalavimai del 
tikėjimiškų jsitikinimų ir dva
siškijos bus pagerbti, o tuo
met sutartinos darbuotės Lie
tuvos Laisvės Paskolos rėmi
mo darbas bus ne tik pasek
mingas, bet ir vaisingas. Tad j 
gi, pirmyn į Laisvės ir Lai
mės, Lygybės; ir Brolybės gy
venimai 

Clevelando Katalikiškųjų 
Draugysčių Centro Sąryšio 
Atstovų Valdyba: 

P. Muliolis, pirm. 
J. Kuzas, vice-pirm., 
F. Baranauskas, rast., 
Kazys Žilinskas, prot. rast. 

Redakcijos Prierašas, šitų 
protestą talpiname dėlto, kad 
gerbiame Cleveland'o Katali
kiškųjų Draugijų Sąjungą ir 
jo Centrą, bet mums rodos, 
kad bereikalo rimta organiza
cija leidžiasi j ginčus su ne
rimtu fanatiku. Padarė Cleve
land'o liet. kat. klaidą, kad 
apjakusiai katalikų nekenčia
ntį subjektą, nemokantį kultū
riškai šnekėti ir rašyti apie jų 
įsitikinimus aprinko bonų pa
rdavinėjimo stoties pirminin
ku. Ta klaida pakenkė patie
ms f>lpvplandipčiams ir Lietu
vos laisvės paskolai. Kitą syk 
reikia gerai apsižiūrėti ką re
nkant, o dabar reikia paken
tėti ką išrinkus, arba, išreiš
kus nepasitikėjimą, paprašyti, 
kad atsistatydintų. Tai ir vis
kas. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
del fabriko darbo. Pastovus 
darbas. 

LINK BELT CO. 
39th ir Stewart Ave. 

DR. 6 . M. GLASER 
rraktlkuoja 28 metai 

Ofisas 2148 So. Morgan 84. 
Kertė 32-ro St , Chicago, nj. 

SPECIJAIJSTAS 
i Moteriškų, Vyrišku., taipgi Chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 8 pc pietų, nuo 6 iki S valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Tardą 6S7 

• V. W. RUTKAUSKAS S 
• ADVOKATAS • 
1 Ofisas DidmlestrJ: 5 
5 29 South La Salle Street | 
• Kambaris 8S4 1 
g TeL Central MM į 

| Vakarais, 812 W. 33 St J 
i • TeL Tards 4M1 g 

• • • • • I 

REAL ESTATE SALESMAN 
Pilną, arba pusę laiko. Mums reikia 

vyrų, gerų darbininku ir geru agi
tatorių mūsų kampanijoj, kuri prasi
dėjo. Mes jums padėsime ir pakelsi- j 
nic iki SiO.000 algos ; metus. 

JAV ARAS and JOHNSON 
S Ui Ooor—118 N. I * SaUeStr. 

REIKALINGI 

Vyrai ir Vaikai dirbti Pack-
ging House 

HETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str. 

REIKALINGI 
Foundrės darbininkai 60c į valandą. 
Tiktai pirmos klesos vyras lai at
sišaukia. 

W. W. KIMBALL CX>. 
2631 W. 26 Str. 

NAMAI ANT PARDAVIMO 
I 

P*t »>gii / I M A 4 n 

niavas namas 
puse muro pus* 
medžio, geraa 
del saloono. dar 
ir barai yra ja
me, labai gera 
vieta del Lietu
vio. Raudos ne
ša ant mėiMflpi 
$92.00 Kaina 
$6,750.00. 

Pai-siduoda mūrinis namas 2 
flatas beismente 4 kambariai ne-
flatas beismente. 4 kambariai ne
toli nuo Šv. Jurgio Bažnyčios. 
Randos neša ant mėnesio $32.00. 
Kaina $2,850.00 

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

Parsiduoda bizniavas medink na
mas su 5 flatais, dailiai aptaisy
tas ir gnudoj vietoj ant S. Side. 
Randos neša ant mėnesio $73.00. 

PAIEŠKOJIMAI. 
PaieSkau Juozapo Norvaišo. paai-

nan^io Kauno Rėd., Tauragės Apskr.. 
Nemakščių parapijos, g -̂veno Chica-
goje. dabar nežinau kur. 

Jis pats arba kas apie jj žinotu, 
praneškite, nes turiu svarbų rei
kalą: » 

PETER 1TISOCKIS, 
!WB E. 4 StTPrt 

W. Frmnkfort. 111. 

Reikalingi vyrai 
kurie mylite pasi
savinti sau ge
resnį gyvenimą 

Mums yra reikalinga kde-1Y . . ., . * 
-vi -v -i • Kaina tiktai $5.450.00 jj galima 

ta energišku ištikimu vyru!išmainyti ant mažesnio namo ar-
dirbti su mumis keletą valan- b a « ^ l o to geroj vietoj. 
6ų kasdiena arba keletą d'"e- r>^-i:o l^ -r:: : ant Bridgepor-
nu kas savaite. 

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

ADAM MARKŪNAS 
Saks Manager 

847 First Natl Re. Bldg. 
68 W. Monroe Str. 

* Chicago, DL 

io parsiduoda namas medinis ant 
2 lubų 2 flatal po 4 kambarius ir 
2 flatai po 2 kambarius. Randos 
neša per mėnesi $45. Kaina $3.- " 
500.00 jis yra dabar tik iš lauko 

• I • Extra Proga Biznieriams! 
i 

Parsiduoda Draugo" mūrinis namas. Stovi gero
je viftni* ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
lieuvių šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga-

• rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai. 
! Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

ian;> n ka«ia hainy"-ia mî  

"DRAUGAS" PŪBL. CO. 
1800 W. 46tii Str. CJhicago. Dl. 

galint prisidėti prie sutartino'j—i 

• I 

i 
| 

i v • i 
§ s 
B • I 

Parsiduoda geras ant 2 lubų 
medinis namas 2 flatai po 6 kam
barius. Vanos gazas elektra kiek
vienam karnbarij. Randos neša 
$40.00 ant ničnesio. parsiduoda tik 
už $3,350.00 kas turite nors pen
kis 'šimtus tas ji galite pirkti, o ^ 
likusius ant išmokesčio kaip ran- į 
da. 

Parsiduoda labai pigiai murini* I 
namaa ant 3 lubn labai «?eroj \-i©» 1 
toj 3 flatai po 6 kambarius vanos 
ir gazas. Randos ant mėnesio 
$75.00. Parsiduoda tik už $7,800.-
00 nepraleiskit tos geros progof. 
Bet kreipkitės į mano ofisą del i 
platesnitj žinių. 

GEORGE PETKUS. 
Real Estą te. Loans & 
Insurance, Foreign Exchange 

and Steamslup Tickets. 
3402 S. Haisted St. Chicagc. 

T^. Yards 5375 i 

rASPORTV BLAWKAS 
PfLDOKK 

ItTKAI. 

D*ltk- CoosBlia«kw Rtuvmm, IBC 
M 8o. BeMbora St. OWc*«o. 
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Penktadienis, liepos 16 1920 
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Visų šventų Parapijos Milžiniškas Nedėlioję, Liepos-July 18 d., 1920 
Gardner's Parke, 124 St. ir Michigan Ave. 

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

ROSELANDE. ILLINOIS Pradžia 1 vai. po piet. Įžanga 3 5 c Ypatai. 

! CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

-K 

"GRAFAS" ATSIDŪRĖ 
KALĖJIMAN. 

Penktadienis Liepos 16 d.. 
Marija nuo kalno Karmelio. 

Šeštadienis, liepos 17 d., 
Šv. Aleksijus. 

PAGRABĖ ŽMOGŲ IR ATĖ 
MĖ PINIGUS. 

Prisipažino nusukęs bankai 
pinigu. 

H I 

Ką jau čia negali 
plėšikai. 

išgalvoti 

esi-Penki automobiliniai pi 
kai dieno? metu gatvėje nut
vėrė žmogų, nešanti pinigus, 
įsodino automohiliim, važiuo
dami atėmė nuo jo pinigus ir 
pagaliaus paleido iš automo-
bi liaus. 

Ta piktadariu auka yra Ja
mes Pat riek. Citizens, Trnst 
& Saviags bankos pasiuntė-
jas. Jis nešė ton bankon $6,28-
7; sukolektuotus Piggly—"\Vi-
gįrly krautuvėse. 

/ . Patrick su krepšiuku išlipo 
_iš 43 gatvės gatvekario su tik
slu persėsti State gatvės gat-
vekarin ir privažiuoti prie bau 
kps, katra yra po num. 5458 
So. State gat. 
"^Bet jam išlipus iš gatveka
rio nutvėrė jį plėšikai, isi-.o-
•lino savo automobiiin ir nu
važiavo. Tas Įvyko staiga ma-
<ant daugeliui žrsonią. 
"Plėšikai atėmė nuo jo pini
gus ir ties 39 gat. ir Prineeton 
ave. ir jį paleido iš automobi-
liaus. 

Policija niekaip negali iš* 
galvoti, kaip tas galėjo Įvyk
ti. Juk plėšikai galėjo nuo jo 
pinigus atimti gatvėje, bet ne 
paimti ji automobiliun. Be to. 
pjėšikai juk negalėjo žir-oti, 
kad pasiuntėjas tuo metu va
žinėja su pinigais. 

Patrink hanVnie .Urbo •nrn-
dėjus vos praeito birželio 21 
d. Ar kartais policija jo ne
paims nagan. 

Axel Hedberg, kurs Cltica-
gos kabaretuose žinomas kai
po "švedų grafas," atsidūrė 
kalėjimas. Jis prisipažino e-
sąs vagis ir tai nepaprastas, 
nes vienai Chicagoje bankai 
nusukęs $23,000. 

Tas imlumus žmogus yra 
dirbęs Union bank of Cliiea-
go už "telleri." Ir per keiks 
metus nusukęs tuos tūkstan
čius. 

Sakosi jis mažai bankos bu
vo apmokamas ir todėl buvęs 
priverstas vogti pinigus, kad 
turėtu "gerųjų laikų" kabare
tuose. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

PRAKALBOS JAUNIMUI — 
LIETUVOS VYČIAMS. 

DIDELIS ČIA DŽIAUG 
SMAS. 

Sako, cukraus yra užtektinai. 

Didžiuliai cukraus pirkliai 
Oiieagoje paskelbė, jog šian
die cukraus čia yra pilna. (!ir-
di, šeimininkės neturi reikalo 
tolesm'ai rūstauti del cukraus 
trukumo. 

Podraug pažymėjo, jog cu
krui kaina neturi but dides
nė, kaip 28 centai svarui. 

Pirkliai, turbūt, mano atlie
ką didelę malonę žmonėm-
skelbdami tokias žinias. 

Šiandie jau neatkreipia tiek 
donos Į cukraus kiekybę, kiek 
Į jo kainą. Kad tuo tarpu kai
na ne visiems prieinama. 

Tik pagalvokite! Cukraus 
svarui imama 28 centai. Per-
niai iš pavasario svarui buvo 
mokama tik 12 centų. 

Tad nėra ko džiaugties tais 
V*.aV«/Jl«.»kX l i l t U l / i t j fe f t lVVl l f t tCX. l t> . 

Šiose dienose Chicagoje vie
ši tik ką atvykęs iš Lietuvos 
gerb. kun J. Meškauskas, Kau
no Kunigą Dvasinės Seminari
jos profesorius ir Kataliku 
Centro vice pirmininkas. Gerb". 
profesorius yra Lietuvos jau
nimo — Ateitininką ir Pava
sarininką — organizaciją na
rys ir Įžymus darbuotojas. 

šiandie, liepos 16d., 7:30 vai. 
vakare, šv. Jurgio parapijos 
svetainėje gerb. kun. Meškaus
kas Lietuvos Vyčiu Chicagos 
Apskričiui darys pranešimus 
iš minėtąją jaunimo organiza
cija, gyvenimo ir darbuotės. 

Todėl šiuo L. Vyčią Chica
gos Apskričio Valdyba kvie
čia visas Chicagos ir apielin-
kiu Vyčiu kuopas skaitlingai 
suvažiuoti šv. Jurgio parapi
jos svetainėn ir paklausyti 
pranešimą, kaip gyvuoja ir 
veikia mušą vienmintis jauni
mas Lietuvoje. 

Indomaujantieji minėtomis 
jaunimo organizacijomis ir ją 
darbuote kviečiami taipgi a 
teiti paklausyti. 

Apskričio Valdyba. 

sėsi Įvykti. Na, ir neapvilta. | PRAKALBOS WESTSIDĖJE 
Susirinko kone visi į didelį 

tvirtą ratą. Viduryje rato su
stojo moterų ir vyrą būriai. 
Prasidėjo nepaprastos lenkt y-
n*"s, gryno lietuviško daina
vimo lenktynės. I)ainav0 mo
terys, dainava vyrai. Tos dai
nos, tarsi, kokia l»egalinė jie-
ga perkėlė mintis Tėvynėn-
Lietuvon. Katrie geriau dai
navo negalima buvo įspėti. •) 
kad visi gerai dainavo, tai tą 
visi gerai žino. 

Piknikas davė parapijai pel-1 
no apie septynis šimtus dolie 
rių. 

Šiandie, liepos 16 d. Aušros 
Vartų parapijos svetainėje i-
vyks svarbios prakalbos pre
kybos ir pramonės reikalais. 
Kalbės p. Al. M. Račkus. 

Prakalbos prasidės 3 vai. va^ 
kare, tuojau po pamaldų. 

Rengimo Kom. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

ja: 

Valio Aušros Vartų parapi-

Tėmijantis. 

IŠ NOSTH SIDE. 

IŠ WEST SIDŽS. 

Aušros Vartą Parapijos 
Piknikas. 

IŠ CHICAGOS Į RYTUS 
PASIŲSTA 13 SVETIM

ŠALIŲ. 

Ateivystės komisijonierius 
Howard Eby paskelbė, kad iš 
Chicagos Į Eli i s salą, New 
Yorke, pasiųsta 13 svetimša
liu, kurie bus deportuoti. Jų 
tarpe yra keturi radikalai. 
-Visi kiti šiaipjau prasižen

gusieji ir nepageidaujami ša
liai. 

PRASIDĖJO ARGUMENTAI 
UŽ KAINĄ GAZUI. 

Gazui kaina priešinga konsti-
cijai. 

Lincoln parko taryba atsi
sakė padidinti algas to parko 
poliemonams del pinigų tru
kumo 

l. PETKATIS S FABIJONAS 

A.i>ETRATIS & CO. 
MORTGAGE BANK 

R E A L Į S T A T E - I N S J R A N C E 

EIROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinijut Parduoda Laivofcortam 

N O T A R I J L Š A S 
12*1 Jo Niitted Streei. dncųo lltinois j 

TtLtPMONE BouiCVAftO 6 " 

State Public Utilities komi
sija pradėjo išklausinėti mies 
to advokatų argumentų gazo ' 
kainos klausime. 

Kaip žinoma, ta komisija 
leido gazo kompanijai ,imti 
nuo gazo vartotojų po $1.15 
už tūkstantį kubinių gazo pė
dų pradėjus hirželio 16 d. Bet 
gazo kompanija iš to'džiaugs
mo nuo žmonių ėmė imti tą 
kainą pradėjus gegužės mėne
siu. 

Suprantama, kompanija gal 
padarė klaidą Bet tokios klai
dos ne tik nepakenčiamos, bet 
ir nedovanotinos. 

Miesto advokatas pirmą die
ną argumentuodamas prieš pa
branginimą gazo pareiškė, jog 
kaina $1.15 yra prioškonstitu-
cijinė, nes statutai, sulig ku 
rių gazo kompanija suorgani
zuota, gazui kainą apribno 
ja ligi $1.00 už tūkstanti ku
biniu pėdų. 

Parapijos piknikas, t. y. iš
važiavimas, turi savyje nema
ža reikšmę. Čia patogi proga 
lal.iau parapijiečiams, vie
niems su kitais, susipažinti 
bei jau užmegstą pažintį stip
riau sutvirtinti. Tyrame ore 
kaimynų draugijoje pasilinks
minimas yra dikčiai naudin
gas ir atgaivinantis. 

Užtai Aušros Vartų parapi
jos klebonas išvien su komi
tetais ir ruošėsi iš kalno, ne
sigailėdami trinsn nei laiko, 
kad tik pasisektų metinė iš
kilmė. 

Jų triūsas nepaliko be vai
sių. Puikios dienos patogus o-
ras pakimino jiems. Parapi
jiečių prispito skaitlingas bū
rys. Visi linksmai žaidė, ra
liavo. Straikerio stulpe varpas 
kone nuolat skambėjo. Mat 
"VVestsaidiečią esama trirtokų 
vyrų. Jaunimas šokiuose užė 
prie gan garsios 'VYestsaiuės 
muzikos. Ruimingas p. P. Zau-
levičiaus daržas tarsi mirgėte 
mirgėjo pripildytas linksmu
čių Aušros Vartų parapijiečių. 

Nestokavo ir iš kitų parapi
jų svečių. 

Apie ketvirtą valandą po 
pietų sugaudė kviečiantis tri
mitas, kas tai nepaprasto ruo-

Liepos 4 d. Labd. Sąjungos 
6 kp. laikė mėnesinį susirin
kimą šv. Mykolo Ark. parapi 
jos svetainėje, Susirinkimah 
atsilankė nemažai narių, todėl 
apkalbėta daug svarbių reika
lą. Nutarta kiek galima remti 
Centro pikniką, katras bus lie
pos 18 d. Bergmans darže, 
Riversidėje. Nbrtsaidiečiai ka
talikai supranta savo parei
gas, gyvai atjaučia lalnlary-
l>ės reikalą ir gausiai ją re
mia. 

Štai ir šiame susirinkime į-
sirašė net keturi nauji nariai. 

Be to už garbę turiu pra
nešti plačiajai • visuomenei, 
kad p. Kasparas Butkcvičia 
trečiu kartu įstojo Į Lab. Sąj. 
garbės narius ir Įmokėjo tretį 
šimtą dolierių. Daugiau tokių 
susipratusių lietuvių! 

Jei visi lietuviai taip at-
i jaustų labdarybe, tai ištiki ųjų 
irmsų tauta butų lainVmga. 

L Bitautas. sekr. 

Birželio 30 d., š. m., Beetlo-
veno Konservatorijoj Įvyko 
muzikos studentų priėmimo 
vakaras. 

Atvykusi konservatorijon 
radau nemažą būrelį susirin
kusio jaunimo. Susipažinus 
pradėta dainuoti, pijami 
skambinti ir smuiką groti. Ir 
taip linksmai prabėgo valanda, 
kita. Dešimtai išmušus p-iūu 
O. Pocienė visus pakvietė prie 
užkandžių. 

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

Po užkandžių dainavo p-lės: 
Quist (svetimtautė) J . Šuic-
kaitė, E. Jovaišaitė, Z. Mas-
tauskaitė ir kitos. Ant pijano 
skambino Žukauskaitė, Kraus, 
P/iiedis, Vitkauskaitė ir kitos. 

Paskui buvo žaidimai su do
vanomis. 

Dovaną laimėjo p-lė Z. Mas-
tauskaitė. 

Z. M. 

PRANEŠIMAS 
NORTHSIDIEČIAMS. 

, i 

DIDELIS METINIS 

PIKNIKAS 
Rengia 

Švento Juozapo Draugija 

Net), Liepos 18 d. 1920 m. 
Geo. M. Černaucko Darže No. 1 

Lyons, UI. 
Pradžia 9 vai ryte 

; 
įžanga 50c. Ypatai 

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

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

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS. 

:•: 
Dr. L L MAKARAS 

LletavU Gydytoju Ir Chirvrgms 
lUmlaade: 1MM 8*. UlchJcaa A»«. 

1 T«taf«BM Paiima MŠ Ir FaUaaa »U* 
Chicagoj: 4*15 So. Wood Mr. 

Tik KctruT* rakmke nuo S:» Iki 7:0*-
T*M«Ma TmrdJi TU. J 

• ; 

PRANEŠIMAI. 
IŠ BRIDGEPORTO. 

DR. S. BIEŽIS. 
METTVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRl'RGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6Z22* 
Res. 3114 IT. 42n<l Sti*et 

•Tel. McKinley-4988 

Resld. 1139 Independence Blvd. 
Telefonas Van Baren 294 

DR, A, A. ROTH, 
Raaas gydytojas tr chtrsncu 

SpedjAilstas MotertškŲ. VyrtSkij 
Vaiki; tr Tisų ctoronlžkn UJTJ 

VALANDAS: 10—11 ryto 1—S po 
p«ctp T—* T«k. Ke&UomU 10—19 C 
Ofisu: 3354 8o. Halsted St.. Chksaco 

Teiefonae Drover 9693 
•—»•>•>——<i W>J>»——>000009* 

i ; 

gerb. 

Šiandie Chieagoje pagal tei
smo nuosprendžio turėjo but 
nugalabintas žmogžudis Hae-
nsel, kurs nužudė savo moterį. 
Bet gubernatorius atidėjo eg
zekuciją. Ieškomi reikalingi 
faktai atnaujinti bylą. 

i*»vf LfianTr.-'a.iirc 
thsidiečiams ir draugiją atsto
vams, kurie nebuvote praeita
me susirinkime, kad posėdžius 
parapijos bazaro reikalais ko
mitetai ir draugijų atstovai 
dabar laikys kas antrą pane-
dėlį. Ateinanti panedėlį, lie
pos 19 d., jau bus. susirinki
mas, kurin kviečiame visus 
atsilankyti. 

Taipgi prašome visų nortb-
sidiečių parapijoaų, katrie ža
da bazarui paaukoti kokių 
daigtų, atnešti klebonijom 

Šiuosmet, kaip girdėti, visi 
draugijų atstovai ir pačios 
draugijos nepaprastai ruošia
si prie parapijos bazaro. Pel
no manoma padaryti du syk 
tiek negu praeitais metais. 

Podraug atsikreipiame ir j 
visus šios kolonijos lietuvius 
biznierius, prašydami ir lauk
dami gausios pramos. Baza-
ras šiuosmet bus gražiame lai-
kê  kuriame vį«į galėsime pa
sipažinti, pasišnekėti ir dau
giau naudos parapijai padary
ti. Bazaras prasidės rugsėjo 
5 d. ir trauksis per ištisą mene 
sį. Kitos dienos bus paskelbtos 
tam tikrame paskelbime. 

Parapijos Komitetai. 

Tautos Fondo 32 sk. į\yks pus
metinis susirinkimas pėtnyčio? 
vakare, Ifi d. liepos, 7:30 vnl.; 
Šv. Jurgio par. mok. kambaryje. 
Šitas ;usir;nkinias yra labai r*ar 

bus. V M na, kaipo pusmetinis, k.ta 
yra daug svarbių dalyki} aptarti. 
Todėl visi, kurie tik priklausai c 
prie minėto T. F. skyrio. atsilan
kykite. Tame susirinkime galėsite 

t? Vnnstatneiis knrin Centras 
yra prisiuntęs. Valdyba. 

8 

I 
Dr. M. Stupnicki j 

3107 So. Morgas čtreet • 

I i 

uiiiiiuuiiifiiiiimiiniiniinuiiiiiiiiiiiiiii 

ERNEST WEINER 
DRY O O O D 5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts * 

CHICAGO, njjjrors i 
aMefOHM Tards ftoSS | 

Talsadoa: — S iki 11 1S ryto: 
f po pieto iki 8 »»»k Nod^lto- { 
mla nuo 5 iki t r&L v«karo. I 

•m 
M M duodam* drlgoboa 

JSetrsrrait ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkime sannai&i, 

Visokie materijoi&i, r&lk&m* dratn-
Siai, Kabėti ir jakatės. 

IŠ BRIGHTON PARKO 

AiitfriKos uiėtu'vių ivviiiu-ivata-
likų Labdaringos Sąjungos 8-tos 
kuopos extra susirinkimas bus 
šiandien, tai yra pėtnyčioj. liepos 
16 d., 7:30 vai. vak. Nekal. Pra-
sid. Panelės šv. parapijos svetai
nėje. Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami atsilankyti, nes turim 
daug svarbių rtikalų. Valdyba . 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė saro ofisą po num. 

PlUkSUOS j j 4729 S. Ash land A v e n u e 

Specialistas diionj. motenj ir \j-

Liet. Am. Rnbų Išdirbimo 
B-vės šėrininkn susirinkimas jvyk̂  
pėtnyčioj, liepos 16, 7^0 v. v. 
Liuosybės svet. 1822 Wabansia 
Ave. Valdyba. 

ANT RANDOS. 
2 single kambariai ant randas su ra
kandais, apšildomi. 

M37 S». Franctsco A T C 

PARSIDUODA 
snliunas ir flu namai turi but par
duoti trumpu laiku. uS pijrtą preke 
lietuvių apgyventoj rietoj. 
Savininkas. 

4«S2 Marshfiold Are. 

Valandos nno 10 iki 12 liryto: nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 

Telefonas Drezel 2880 
HiiiiiimuiiuuniiiHmiMiuiuiruiiimmi 

BAMHBINO 
VAITUOS -MADONA" žracrrjLS 

Vtr»fiitn>ot» 8. V. P»t. Otm. 

Vaikai myli ji! Jie 
PARSIDUODA. 

Bučeraė ir (irosernė,arba mai
nysiu lotą arba automobilių. 

Atsišaukite, 
3114 S. Halsted Str. 

v r o e / \ n o n i n o n e ! 
ura u o v U K U c i n u o • 

Nekankink sergančio vidurių užkietėjimn kūdikio su niekingais, 
vidurius trankančii.'is, aliejais. Duok jam šaukštuką BAMBI NO, 
turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo - viduriu užkietėjimo 

Pabandyk buteij. Tik 50c. vsistinyčiose arba tiesiai nuo išdirbėjų 
60c su persiuntimu. Tčmvk Bambinn )•'» =r.t pokelio. Be jos nėra tikras. 

F. AD. RICHTER & CO., Bo*b TemimJ BW«. No. 5, BROOUYN, N. Y. 
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