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Lenkams
Pranešama, Vilnių Paėmę

■ - ■

Sakoma, Aplink Vilnių Seką 
Mūšiai

:i

VILNIŲ PAĖMĘ BOLšE- 
VIKAI.

Į PRANCŪZIJA GELBĖSIAN- 
TI LENKAMS.

Vilniaus šone atmušami lenkai Maršalas Foch padaręs pienus.

METAI-V0L V. No. 168

Londonas, liepos 16 (suvė
linta). — Iš Kauno laikraščiui 
Times dejiešuojama, kad Vil
nių paėmę bolševikai l»e len
kų pasipriešinimo praeitų tre
čiadienį po pietų.

Tolinus dvpešoje pareiškia
ma, jog lietuvių ir bolševikų 
kariuomenės; bendrai užėniu- 
sos I^andvaravų, 10 mailių va
karuose nuo Vilniaus. Sakoma 
lieturini /u bolševikais taria
si apie to miesto likimų. Ma 
iyt, jis i»u* pavestas lietu- 
viiuns, . . ... i

Iš Maskvos tuo tarpu pra
nešama. kad Vilniaus šone so
vietų armija pažangiuoju. Plo
tuose nuo upė* Nerio lenkai 
atblokšti visam ruožte. Visur 
energingai vedamas puolfmas.

Vakaruose nuo Molodečno, 
nnt Miško-Vilniaus geležin
kelio, sovietų kariuomenė va
rosi pirmyn.

Pietvakaruose nuo Minsko 
rustHiis teko Uzdn ir keli kiti 
sodžiai.

Mušiu metu išilgai Bobrui- 
tdco-Minsko geležinkelio ru
sai nuo lenkų paėmė 8 arrno 
tas, kelis tuksiančius armotų 
šovinių. 6 lokomolivas ir 142 
vagonus, prikrautus trobe
siams statyti medžiagos ir ri- 
šokių įrankių.

Kitose fronto dalyse sovietų 
armijos taippat (mžangiuoja, 
sulig oficijnlio pranešimo 
Maskvos.

iŠ

VARSA VA PILNA PA
n*n*r vyt

Paryžius, liepos 17.—“Len
kija desperatinėj pozicijoj. J r 
Prancūzija rimtai apgalvoja 
jai eiti pageltam,” pasakė vie
nas žymus prancūzas diploma
tas oficijalio pokylio motu. 
“Prancūzija jaučiasi, jog ji ir 
Suiv. Valstijos yra pirmutinės, 
kurios prisidėjo prie įkūrimo 
lenkų viešpatijos. Tad gi jos 
ir surištos juireiga neleisti 
pragaišti tai naujai viešpati
jai.”

Padaryti pienai.

Toliaus tasai diplomatas pa
reiškė, jog maršalas Foch trun 
tikslui jau sudaręs plonus, ku
rių smulkmenos laikomos jm>- 
Japtyj.

Sakoma, jog |Nigal tų pienu 
Anglijos vyriausybė talkinin
kų vardu buvo pusiuntusi 
Maskvon ir reikalavimų, kad 
bolševikai darytų armistieijų 
su lenkais.

Bolševikai grūmoja vakarams.
Čia (langelio nuomoniauja- 

rna, knd šiandieninis bolševi
kų brioviinųsis unt Lenkijos 
didžiai grauniojųs taikai va
karų Europoje. Ir jei lenkų 
armija grius, tuomet viaa va
karų kontinentų lauks pragai
štis.

Čin paminėtas oficijalis po
kylis įvyko su tiksiu užmegs* 
t i labjaus tampresnius ryšius 
amerikonų su prancuzjus. Po
kylį buvo surengęs paštų ir 
telegrafų ininisteris Desch- 
arnps.

Apie Vilniaus likimų parei
na visokių žinių. Liepos 15 
dienų buvo depešų, kad lietu
vių armija iuėjuai j Vilniaus 
priemiesčius liepos 14 d. Tai
gi tn jmti nnnija pačiam mie
ste turėjo Imt ant rytojaus, ty. 
liepos 15.

Liepos 16 d. Londone gautn 
luinų, kad Vilniun nujosi 
bolševikų armija.

Tos pačios dienos depešoje 
iš Varšuvos išsakyta, jog 
lenkai sutarę su lietuviais, kad 
Vilnių užimtų lietuviai.

Jei Varšuva kalba apie Vil
nių prielankiai lietuviams, rei
kia tikėties, kad Vilnius šian
die yra Beturiu tvarkomas.

Bolševikų kariuomenė galė
jo pagelbėti lietuviams atgau
ti savo sostinę. Bet bolševikai 
sulig taikos sutarties negali 
pasilaikyti to miesto.

Nereikia abejoti apie Vil
niaus atgavimų, kaipo įvykusį 
faktų. Nes šiandie lenkai jau 
ir pačius lietuvius prasimanė 
vadinti “bolševikais.”

* —.

BOLŠEVIKAI NUŽUDĘ 10, 
000 TOTORIŲ.

Turkai nacijonalistai iš Mask 
vos gavo aukso.

gautų ži-
10.000 tn- 
nuosavy-

buvo mu-

V«

Varia va, liepos 15 (suvėlin
ta). — Čia atkeliauju skaitlin
gi būriai pabėgėlių iš Kijevo 
šono, Minsko ir iš Lietuvos 
teritorijų, kur šiandie seks 
mukiai. Dauginusia vis lenkai. 
Žymi dalis yra tr žydų.

Šiandie Varšuvoje gyvento
jų skaitlius kuone pasitrigubi- 
nęs, kai knd yra buvę pirm 
karė*

BOLŠEVIKAI EINA ANT 
ARMENOS.

Lenkai pavedę Vilnių lietu 
via nu.

LIEPOS 17. 1920.

('Licugu ir priciuicBČlai. ~ Gr*' 
žus oras šž&dio; rytoj iidalies 
debeaiaota, fiilfinu ir gali įvykti 
a lamina.

Vakar augičiauaia temperatūra 
buvo 69 L ženiianai* — 60 1.

Saulė teka 529; leidžiasi 8 23.
Mėnuli* lridhaai 924 šiandie 

vakare.

Variavo, liepos 16 (suvėlin 
ta). — Lenkų štnbns oficija- 
liai praneša, kad bolševikai 
paėmę Smargainius, pietuose 
nuo Vilniaus, ir žygiuoja j 
pietus ir vakarus paimti AR- 
monų.

Sulig lenkų, mūšiai seka iš
ilgai Ašmenos upės.

Kai-kur lenkai ntmušų bol
ševikų puolimus, sakoma pra
nešime. Svarbiausias bolševi
kų puolimas sukunccuii uoja- 
nias prieš Dubno.

IŠ karės stovyklos painfor
muota, jog lenkų valdžia mu
turusi su lietuviais Vilnių pa-

Trū valandas tęsėsi susikir
timas M. Azijoj.

Konstantinopolis. liej>os 15. 
— Susikirtimas graikų su ita
lais pastar u u ruože Mažojo
je Arijoje liepos 2 <1. pasirodė 
labjaus rimtesnis, kaip išprn- 
džių buvo manoma.

i nt»vri Intnrę H-tn
1 kad šitie paremia turkus na- 
cijonalistiiN. katrie užpuldinė
ja graikų kariuomenės spar
nų. Tad graikų vadas nusp
rendė nacijoiinlistus pamokin
ti ir pastūmė savo kariuome
nę itaių saUgojaman ruožam 
Italų kariuomenės komendan
tas pasipriešino tam graikų 
žygiui.

Kaip jvyko susikirtimas.

Išpradžių graikų ir italų vy
resnieji susimainė karštais žo
džiais. Italai stovėjo už savo 
glubojonių ruožų. Gi graikai 
buvo įsitikinę, kad jie turi tei
sių eiti, kur jiems patinkama. 
Buvo manę, ka t tą teisių jio^ 
ins yra davę talkininkai.

Po karštų ginčų graikai su
areštavo kelis italų oficienis 
ir pradėjo maršuoti tolinus.

Neužilgo paskelbtas italų 
kariuomenei j .sakymas sulai- 
kvti graikus. Jsnkymas buvo 
išpildytas. Prasidėjo'misi rėmi
mas. kurs tęsėsi pra tris va
landas.

Abejose pusėse kelios de- į 
šinitys kareivių sužeista. Yra 
ir užmuštų.

MIRIOP PASMERKTAS
TURKŲ VEZIRAS.

DARBUI LABJAUS PATIN
KA DEMOKRATŲ PLAT

FORMA.

Progresyvsenė už republibonu 
platformų.

Washington. liepos 16. — 
Amerikos Darbo Federacija 
buvo paskyrusi komitetų iš
duoti savo nuosprendį apie 
demokratų ir republikonų pla- 
. r ’ • t ■ i
lent. katros partijos platfor
ma yra dnuginus žmoniškesnė 
darbininkų reikalų žvilgsniu.

Tasai komitetas, kurio pir
mininku yra Samuel Gompers, 
paskelbė savo nuomonę. Atra
do, kad demokratų platformo
je daugiau atkraipiuimi (lo
mos į darbininkų IuImj. dau
ginu rūpinasi darbininkų ge
rove.

Komitetas raporte tarp kit
ko pareiškia:

‘•Amerikos Darbas nėra 
partizantinis jokiai politikinei 
partijai. Darbas yra jiartiznn- 
tini* teisyta* y laisvės prin
cipą iil*. Darbas nekontroliuo
ja darbininkų piliečių ir jiems 
nediktuoja, kokiai partijai jie 
turi prigulėti ir už kų turi 
balsuoti. Darbininkams pilie
čiams duodama laisvė patiems 
pasirinkti tinkamus kandida
tus, katrie yra palankus dur
imi,. ir už tuos liaisuuU.*'

ARMIJOS LAKŪNAI LEI
DOSI ILGON KELIONĖN.

Iš Ncw Yorko skrinda 
Alaskon.

Pakyla Nauja Audra Meksikoje
IŠNAUJO PAKYLA NESU
TIKIMAI MEKSIKOJE.

Suareštuotas ir teisiamas 
Gonzales.

Konstantinopolis, liepos 17. 
— Azerbeidjanc kituomet gy
ventojai totoriai buvo užpuo
lę ir iškapoję 1/HK) rusų Imi- 
špvikų kareivių.

Bolševikai karčiai atidmokė- 
jo totoriams. Sulig 
nių. jie nužudė apie 
torių ir didžiumos 
lies konfiskavo.

Nužudyti totoriai
sulmanai. Ir. rodos, po tokių 
skerdynių tuikai nacijonalis- 
t&i atsisakytų bendrauti su 
l>olševikais.

■Bet vietoje to, turkų nacijo- 
nalistų vados Mustapha Ke

rno! paša dar labjau* ?uriri
ša stipresniais karas ir finan
siniais ryšiais su Maskva.

Sakoma Jog Kernai jniša ne
senai iš Maskvos gavęs mili
jonų rublių auksu. Tad Kėniai 
paša vienų savo ministerį pa
siunčia Maskvon jiadėkoti bol
ševikų valdžiai ir jų painfor- 
muoti, kokios Rusijai duoda
mos koncesijos Turkijoje.

Konstantinopolis, liepos 17. 
— Turkų nucijonalistų augš- 
činilsins teismą* Anoroj pas
merkė miriop didįjį vezirų 
Dained Ferid pašų ir kitus 
turkus taikos komisijonierius.

. _ •
DEPORTUOJAMAS BOLI

VIJOS PREZIDENTAS.

Washington,.- liepos 17. — 
Čia gauta žinių, kad naujoji 
Bolivijos respublikos valdžia 
deportuoja nuverstų preziden
tų Guerra sn keliais jo minis- 
tarinis.

TURKAI PAIMA BOLAEVT-
KŲ TITULUS.

STREIKAS MEKSIKOJE. . Sakoma, jie nesibijų talki
ninkų.

Vera Cruz, Meksika, liepos 
17. — Sustreikavo darbininkai 
nnt geležinkelio tarp šito mie
sto ir Mejuco City.

2UV0 3 KAREIVIAI

Camp Levis, Wash., liepo* 
17. — Šaudymų metu plyšo 
šešių colių annotĄ. 3 kareiviai 
žuvo ir 4 sužeista.

vesti lietuvių kariuomenei. Ir 
tasai žygis veiklai bns jknny-

Lietuva padarė taikų su bol
ševikais ir sulig taikos nutar
ties sąlygų Vilniun pavedama* 
Lietuvai.

New York, liejios 17. — Ke
liolika armijos lakūnų ir me
chanikų keturiais lėktuvai* 
pasileido apie 9.0(10 mylių il- 

I gon kelionėn — iš čia į mies- 
tų Nonie, Alaskoj.

BERGER IR VĖL NOMI 
NUOTAS KANDIDATU.

Milwaukee. Wis., liepos 17. 
— Penktajam U’isconsino di- 
strik te soęija Ii štai trečiu kar
tu nominavo socijalistų Ber- 
gėrį kandidatu j kongreso nt- 
:4ovu.\

Seninu Berger du kortu bu
vo išrinktas. Bet nepriimtas 
kongreso sųstatan.

Mexico City. Meksika, lie
pos 17. — Čia gauta neofici- 
jalių žinių, knd mieste Monte- 
rėy suarr?t uolas I 
sjnan patrauktas 
Gonzales.

Jis kaltinamas 
davyatę. Ir todėl arba bus pa
smerktas miriop ir nugalabin
tus arba bus ištremtas iš Mek
sikos.

Reikia atsiminti, kad buvu
sios prieš Carranzų revoliuci
jos metu Pablo Gonzales čia 
lošė svarbių rolę. Jis pirmu
tinis priešakyje savo kariuo
menės buvo inėjęs šilan mies
tan.

Obregono priešininkas.
Gonzales buvo stiprus kan- 

didatas į šalies prezidentus 
prieš kandidatų gen. Obrego- 
nų. Kadangi pastarasis turi 
dauginu visur intakas, tad Go
nzales atsisakė nuo * kondidn- 
turos ir apsigyveno Monter- 
ev. Tenai pakilo veikimo.* 
prieš provizijonulę valdžių, 
kurioje svarbių rolę lošia pits 
Obrvguu. Tame veikime tad 
inlartas Gonzules ir sunrpštno- 
tas.

Anų dienų buvo žinių, jog 
gvn. Pablo Gonzales ramiai 
gvvenų< savo namuose ir netu
rįs nieko liendru su sukilėliais. 
mųMisitenkinančiais šių dienų 
Meksikos valdžia.

Naujos virtinės.
Yra tad aišku, kad Meksi

koje prasidisia naujo* virti
nės. Plečiasi nepasitenkinimai 
privizijonnle valdžia.

Ir Irara- fei- 
gen. Pablo

už šulies iš-

NAUJI PASAKOJIMAI A- 
PIE NUŽUDYMĄ CA

RIENĖS.

Anie tai nupasakoja buvusios 
carienės kurijeras.

Tai kova pačių Meksikos 
vadų, katrie negali pasidalin
ti šalies valdymu. Kiekvienas 
iš jų nori šalyje užimti augš- 
čiausių vietų. Tuo tikslu kur
stomi tamsus žmonės ir 1h» jo
kio reikalo liejamas kraujas.
Valdžios atstovai skelbia, jog 

visokie sukilimai be jokio pa- 
'ignuejuno b’i<- slopinami ra 
geležine ranka ir maištininkui 
kuoaštriausin baudžiami.

SUKILĖLIAI ATAKUOJA 
NUEVO LAREDO.

Kol kas jie pasekminga! atrau
dami.

17. —
Meksi- 
ir vėl

Laredo, Tex., liepos 
Nauja kova prasideda 
koje. Deja, šiuo kartu 
Suv. Valstijų parubežiais.
Gen. Ričardo Gonzales (gen. 
Pablo Gonzales brolis) su sa
vo kariuomene kelis kartus 
puolė prieš Meksikos miestų 
Nuevo Laredo. Bet atmuštas.

Miestų gina 3IM) provizijomt- 
lės valdžias kareivių.

Suv. Valstijų armijos lakū
nui skraido Meksikos šone ir 
pameta lapelius, kuriuose at
siliepiama. kad nieksi konai ne
šaudytų Suv. Valstijų pusėn.

Nauji nesmagumai.

Dėdei Šamui nieksiUomMMM 
ro naujus nesmagumus. Kuo
met jie |N*šasi savo šalies gi
lumoje, tiek to. Bet \labar ko
vos atnaujinamos Suv. Valsti
jų parubežiais.

Tad Suv. Valstijų valdžiai 
ir vėl Meksikos pasieniu pri- 
sioiiin sustiprinti savo spėkas. 
Reikia ir vėl rupinties globoti 
pabėgėlius mekrikonuH, katrie 
šiton pusėn atbėga iš liepsno
jančio sūkurio.

Los Angeles. C&l., licpoc 17. 
— Vakar čia ir per keliolikų 
mylių apylinkėse jvyko žemes 
drebėjimas. Keturis kartus nu
sipurtė žemė. Iš tų tris kartus 
gana smarkiai.

Daug žmonių sužeista ir di
deli nuostoliai padaryta. Bet 
ligšiol dar nepatirta, ar žuvo 
nors vienas žmogus.

Kaikuriose miesto dalyse 
buvo pakilusi tikroji |raaiaul>a.

Tarpe sužeistų yra daugiau
sia vaikų. Užims kelias dienas 
patirti tikrus nuo to drebėji
mo nuostolius.

Paryžius, liepos 17. — Vie
ton sjjMtudujė j«tt»kvlbtM nau
jų žinių apie Rusijos carienė* 
paskutines valandas Jekateri
nburge. Apie tni pasakoja bu
vusios carienės kurijeras Dol- 
rowitz.

Jis suko, jog po caro nuga- 
lubinimo. Jekaterinburgo I>ol- 
ševikai artiinųjum miške sukū
rę didelę ugnį. Carienę su duk
terimis jr sunum ten ntfvežę ir 
m durtuvais įvarę liepsnosnu.

Caricnė su vaikais kelis kar
tus išbėgusi iš liepsnų. Bet 
buvus utremta durtuvais ir iš
naujo įmesta iiepsnosnn.

Sulig I)olrowitzo, carienė 
vaikais gyva sudegusi.

reikalu ini* ištariu Amroros 
valdžioje, knlltčdnm.m sknit- 
Iingam nacijonalistų siaurin
kime pareiškė jog talkininkų 
paduota turkams talkos su
tartis jokiuo budu nepriimti- 
i a.

Jis sakė, kad talkininkai ne-
* įgali jnivergti turkų. Prancū

zija dėl poiitikinių priežasčių 
negali prieš turkus pastaty-ti 
skni t Ii ilgesnės knriuonicneh.

Italija aisi.'ako su turkais 
kariauti dcl rkoiioimnių prie-

I

Konstantinopoli#, liepos 16. 
— Čia gauta iš Anatolijos tur
kų iiacijonaliatų laikraščių 
Pranešama, jog Aiigorus tur- ] 
Irų naci joną lįstų valdžioje Mu*- 
tapba Kerimi pala padaro 
daug visokių atmainų.

Štai kndir jo Valdžios kabi
neto narini \ retoje miuisterių 
Suvadinti k________

u, turbut. norima 
pri&igerinii Mtevikams

.....  .....................  ——•v . ,.
>avadinti komisarais Tu-* bu- " **

ln b ja <is

Pulk. .Iiiu-t bey, senosios 
turkų vald/ba karės miui’te- 
ris, paskirto turkų «;ra ijvim- 
listų armijos štabo viršininku.

Turkai pilni pasitikėjimo.

Bekir Sami bey, užmbežir.ių

Anglija i>oliiri tinkamos ka
riuomenės.

Pagalinus pačios Giuikijns 
stiprumas rpiibuotas.

Ii Paryri-ut: čia. pa-kdi-ve 
didysis votį i ne Ferid. Aišku, 
ministerių kabinete turi* įvyk
ti atmaino.* sulig Anglijos ve
damos politikos.

I

KU

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

LENKAS TARIASI SU S. 
DIPLOMATAIS.

V.

PINIGU KURSAS,
Svetimų viešpatijų pinigų verf. 

tė mainant nemažiau $25,000 116- 
poa 16 d. buvo loki* nuliu Mcr- 
ciuuili Luan & Trust 00.;

Anglijo* sterlingų nvnrui 
Lietuvos 100 aukrinų 
5*uiucilJ<« 100 tuaikių
Lenkijos 100 markių .65
Prancūzijos už 1 dolierį 11 tr.. 90 
Šveicarijos už 1 dolierį 6 fr. 60 

16 L B8

V/azhingtGn, liepos 17. — 
Lenkijos likimo klausime va
kar čia turėjo ilgokų konfe- 
ranciin nnciinnnlin lenku kn-• • * • 
miteto Amerikoje pirmininkas 
Smulski su valstybės sekreto
rių Colby ir pasiuntiniu Len-J 
kijai Gibsonu. I ui i j ra už 1 dol.

♦3.90
2.63
*b M
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1800 W. 46th St. Chicago. IU. 
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Vilnius.

I matinės vietos Steigiamąjame 
i Seime. Tai-gi krikščionių-de

mokratų uždavinys yra smar
kiai pasidarbuoti atgautose 
vietose, kad nelietuviški ir ner- 
krikščioiu&i gaivalai nesuar
dytų sunkiais darliais ir dide
liais vargnis atgautų tėvynės 
pilnybę.

Lenkai ui.pt ipažįsta tų ribų, 
kurias suu&iė Lietuvos ir 
Bolševikų sutartis. Ne tankų 
darinis knP'ėti npie mus ribas 
rytuose. Bot negalime nežiū
rėti lenkų ten, kur mus riba su- 
seis su Lcn’. ja. Tai bus nu ' 
Baranovičių, pro Sokolkų iki 
Augustavo, Suvalkų ir Gci 
dnpės. Nuo Geldapės į vaka
rus nnjs riba turėtų būti ben
dra su vokieėh is.

Užėmusi V.ii.’ų Lietuvos ar 
mija jau užima ir kitas vieta.* 
iki ribai sutartai su Rusija. 
Bet pietuose Lukui dar nni(- 
sikraustė iš misų žemių. M:p 
knn iriai mg:.Ii j 
mynus “švininiu medučiu,” 
knip (Mitarin vienus inųs korės- 
|H>ndontus, nes tankai yra tai- 
kininkų globoje. Mes negalime 
užkabinti talkininkų. Tai-gi 
pietuose turėsime sunkenybės 
ir \argo.

Pr dingos tarybos galėtų 
sumažinti tų vargi;. Turėtume 
bau Hišnekmni lenkams, kaip 
ImiI.m*. ikni buvo sušnekami 
mums. Bet reikia padalyti 
kad ir lenkai butų sušnekami. 
Kol jie žinos, kad Lic'uva 
gali leisti Imlševikus 
Lio-uvų pulti ant lenkų, 
jie pagerbs teisingus rnu • 
kaląp'itnus.

Tik mes neturime norėti už
imti lenkiškai kalbančių že
mių. Gana bnlndonės turėsime 
su lenkais gj-venančiaia Vil
niuje, Kaune ir dvaruose. 
Visai neprotinga daugi”tis jų 
sk-nllių pakraščiuose. Gūdu
ma- pražudo ne vien o^otenis, 
bet ir tautus.

ŠVENTOJI ŽEME
sijoniitai nežada Vesti g nei
tos krikšcJniins priešingos 
politiko*.

P. Samuel io pasikalbėjimą* 
fu kardinolu Gasparu, šv. 
Tėvo *ekre<x>riuni. buvo ne 
(atprastai ilga*. Galima spėti, 
kad five1'tosios žemės valdy
mas tenai tapo aptartas nuo
dugniai. Matyt prieita prie 
geros sutarties, kad Eiasie- 
delu’o koi.gusas tapo atšauk 
tas.

•lAf

}M»r 
tol 

tei-

Nuo Trijų Karalių dienos 
1919 metų iki 14 liepos 1920 
in. perėjo pusantrų metų ir 
vit-mt savaitė. Per tų laikų 
Lietuvos sostinė išbuvo sve
timų laldŽicjc. Daliai vėl su 
grįžo Lot u t auis. Statydami 
tiesų augščiau už saVo norus 
už tų sostinės grįžimų mums 
turime pasakyti ačitu bolševi
kams.

Ktiias dienas jiagrečiani 
lenkų leidžiamos į pasaulį te 
iegramor. via sakė, kad bolše- 
vik.u i r tinusi prie Vilniau* 
Tai būvu netiesa. Ne bolševi
kai tik lietuviai artinosi prie 
savo sostinės. Bet lenkai no
rėjo, kad jMtsaulis per vienų 
imtų lietuvius ir bolševikus. 
Lenkai abejiems buvo padarę 
skriuuuis, aln-jų nekentė ir 
norėjo pasauliu neapykantą 
•"••cHi prieš aliejus.

Bolševikai gudrini vedė po
litikų. Jų apsėjime su lietu
viais tas aiškiai pasirodė Jie 
turėjo Jlegos užimti lietuvių 
šetues. bet to nedarė. Jiems 
rūpėjo gauti Lietuvos širdis, 
deltų jie nešoko užimti mus 
Žemes. Tu politika yra sta
čiai pri' šingu lenkų politikui. 
Netolima ateitis parodys, kad 
lui yra gudri jmlitika.

Karlais ImJševikni pasirodo 
gudresni už talkininkus. Lietu
vos pietuose, nustatant ribas 
tarp Vokietijų* ir Lietuvos tul- 
kiniukai buvo šykštų* mum*, 
nes neptiskyrė prie Klaipėdos 
apskričiu nei Gumbinės, nei 
fitaiupėnų, nei Kaguinės, nei 
Tilžės. Patį 1<laip-dus Apskri
tį laiko atskyrę nuo Lietuvos, 
tarsi, jiavydėdami jo jai. Bol-, 
Minkai nepavydėjo Lietuviams 
Gardino, lydos Ašmenos ir 
gmm sfumbių plutų į rytu* 
nuo \ ilniuus. Prie tu bolševi
kai dar pridedu tris milijonus 
rubliu aukso kurio taip Inlmi 
reikia Lietuvoje.

Drauge su Vibiium grįžta 
mums žymų.* lietuviškai kal
bantieji plutai: Ukmergė*, E- 
Šerėnų, Švenčionių, Vilniaus ir 
Trakų apskričiai, 
savo atstovus 
Heimų. Tuose 
rinkimų pasekmės bus, 
daug, tokios kaiji buvo 
15 balandžio.

Bet Ašmenos, Lydos, 
dmo ir Naugurduko npskri- 
čiuose žmonės yra smarkiai 
sugudėję. Sunku įspėti kokius 
uUtuVu* jie išrinks. Galimu 
net tikėtis, kad bolševikai te
nai laimės rinkimuose. Vil- 
nin’jr ir Gardino miestų rin
kinius laimės žydui. Jie vrn 
stiprų.* ir Švenčionyse. I’u tų 
rinkinių krikščiouys-demu^ra- 
tai labai gali netekti savu pir-

J ie rinks 
į Steigiamų j] 

apskričiuoiMi* 
maž- 

14 ir

Gar-

I

Kodėl Jie Nepatvar
kė Lenky.

Sovietinės Rusijos armijų 
spaudžiami tankai ėmė šauk
ti** talkininkų pageliais. An
glijos vyriausyliė talkininkų 
vardu pasiuntė Maskvon notų. 
Angliju pusiųlė sovietų val
džiai tuojau.- pudnryti paliau
ba* (urmisticijų) su lenkui*. 
Pusukė bolšoviknm*. kud jie 
paliūnių atakuoti lenkus, kuo
met tie atsimes j tikros Lenki
jos rubežius. Nes kitaip tal
kininkui bus priversti pakilti 
apginti lenkus.

Tos notos turinį Anglijos 
(lurlumente anų dienų paskai
tė vyriausybės utstovus. Iš 
notos puuiški vienus svarbus 
daiktas,

Taik os konferencijų Versai- 
lcse, utgnivindnmu lenkam* jų 

'vaistyta’, leido jiems laikinai 
tvarkylius tik tikrosios Limki- 
jos rubriiuose. Leido jiems 
ten orgHnisuoti valdžią ir jo- 
kiuo budu n»p!ėsti rubežių. 
Nes nebuvo žinonut, kus turė* 
įvykti su Rusija ir *u Pabal
ti jos vnlstyta'-niis.

ital atgaivelioti lenkni knip 
(uisiputė, tad su jais niekum 
nebuvo gulimu ir susikiilta'di. 
Pasinaudoję suirutėmis Rusi
joje jie ėmės grobti sveti
mus teritorijų*. Jie užėmė 
Vilnių ir didelius plotus Lie
tuvos.

Pasipylė prieš lenkus nusis
kundimų. Bet talkininkai nie
ku iš to įlipime. Nes tuometi
nis tankų ministeris pirminin
ku* Paderewaki gulė ir kėlė* 
O.._IĮ- * -4-
4 •■ I • 4*4 UJK . M4Z* M iltM |)tl.'UlUUU*

vo su uugšėiuusiais talkinin
kų diplomatais. Jie mokėjo 
tuos žmones intikinti, kud Len 
kiju turi hut didelė ir stipri,

(TųsaJ

Krikščionių Neramybė.

Pasijutę, kad jiems nevieta 
Palestinoje, arba knd nor." 
ketinama juos iš ten išgrūsti, 
krikščionys ir musulmonai gi
nasi išvien. Musulmonams ru
pi tos vietos, kuriose jų pro
tėviai gyveno per vienuolikų 
ar dvyliką šimtų metų. Krikš
čionims dar rupi ir kiti daly
kai.

Krikščionys žiuri ir abejo
ja, ar žydų patrijotai sijonis- 
tai mokės būti užtektinai be 
šališki sergėdami šventos 
krikščionims vietas. Visa tat. 
kas primena Kristų krikščio
nims yra brangu: Jo gimimo 
vieta Bettajujo, .Jo gyvenimas 
Nazarete, Jo mirtis ant Kal
varijos kalno. Žydai Kristaus 
dievybės ncpripaJį ‘ i Jo gar 
binimų jie vadina blabineldy- 
be. Žydų šventosios knygos 
liepia stabmcldijų naikinti la
imi smarkiomis mirties bitus- j 
įnėmis. Galima tikėtis, kad , 
mirties bausmės už Kristaus 
garbinimų žydai neįves Jo tė
vynėje, tad yra priežasčių pn 
sibijoti, kad Žydai-sijonistai 
neturės tiek augžto sųžinėr 
laisvės pagerbimo, kiek jo 
reikia, knd netrukdžius krikš 
čionims meldžiamų kelionės j 
Šventąsias Vietas ir ten esan
čias jų mokslo bei aukiėjimo 
įstaigas.

To krikščioniškos sąžinės 
pagerbimo vų<ai negalima ti
kėtis skaitant aijonistų .r net 
uesijunistų žydų išsiimi mus 
npie krikščionis ir jų garbina
muosius dalykus. Tai-gi Bene
diktas XV buvo Inhm susirū
pinęs Palestinos ateitim ir 
tuomi, kus pasidr..*ys krikščio
nių bažTiye«’>iii< b. ‘ mokyk-' 
tams, kuoi.iet Palestinų užims __
vieni žy<lai. 'Jų nusiminimų naipj Palestinoje 
popežius išreiškė 10 d. kovo. Beduinai*. 
1919 m. Tų patį prisibijojiinų 
ntkartojo dienraštis Osserva- 
tore Romano 16 birželio, 19’20 
m.

Susirūpino taipgi ir kiti 
pasaulio katalikai. Jie jau bu
vo berengiu Šv. Žemės k* il
giesi; Šveicarijos mieste E»n 
sicdelu. Tačiau* kongresas ne
įvyks. Nors atšaukimo prie
žastis nežinoma, liet gulima 
spėti, kad Šventasis Tėvas na- 
tarė kongresų atidėti. 
, Angiai visų savo vaJdiunkų 
viršininku Palestinoje pusk; r-? 
•Sir Jlerbert Šainuel'į. Jis yru 

lžvda« ir da-gi sijunistas. Dau- 
gelis piisibijojo, kad jis griež
tai ves sijouistų politikų Pa- 

j lemtinoji’, ir kad yra tikro pa 
vajaus krikščionių garbina- 

Į uiuins vietoms. Pradžioje lie
jai.' mėnesio p. Sainuel būvu 
Kyi..e ir lapo priimtas priva
linėje uudijencijoje pas Šv. 
Tėvų. Popežius ir Palestinos 
»niūriųjų |*nr>ikniuėjtiiin* butu 
paprasto ilgumo. Bet pats at- 
silunkvnuis žymaus sijonistu 
pns pupežių jau parodo, kud

DAR APIE PALESTINĄ.

l>ut įjungto* vi- 
lunku* mažesnės

lenkui šiuuriuokuomet
rytuoM* išdarinėjo bui- 

prajovus, talkininkam* 
gulvų neatėjo sudrausti 

laužomi taiko*: 
nutarimui. Ir 
ncat> iliejs'1 nei 
Londonas, nei

kad jun turi 
sos kitos už 
tautos.

Ir 
m> ii 
sius 
nei į
tauku*. Buvo 
konferencijos 
tuo klausiniu 
Paryžius, nei 
W Bailingi anas,

Kadir tai pačiai Lietuvai 
lenkai darė baisių skriaudų, 
t* 4 t -y. t- . , - ♦ .1 S* t..,.L>n iriihy pat v ui m iiih’uvu 
kam. Nes taukų didikai vi
sur turėjo intakų.

Gi kuomet šiandie tie pa
tys lenkai pasiekė liepto galų,

Visi žino, kad karei pasibai
gus talkininkų politikos augš- 
Čiansieji vadai pndarė taikos 
sutartį, ant kurios turėjo pa
sirašyti Vokietijos atstovai.- 
Kita tokia sutartis tapo pa- j 
tiekta Turkijai. Ir jos atsto- j 
vai taip -g i turėjo pasinis; lt. 
šitoje talkininkų pagamintoje 
taikos sutartije su Turkija y- 
ra parašyta, kad Palestinoje 
sui idaro nauja Sijono v aisti 
ja, o kol ji įvyks valdžių ant 
Palestinos turės Anglija. Si ! 
jono viešpatija reiškia žydų 
viešpatiją. Mes jau rašėme mi 
nedarni kliūtis trukdančias tų 
sumanymų įvykinti.

Tas kliūtis mato ir Sijonis
tai žydai. Jie laikė savo su
sirinkimą Londone pradžioje 
liepos mėnesio ir kalbėjo apie 
kliūtis. Visos kliūtys kyla iš to, 
knd Palestinoj nuo 12 šimtų me 
tų gyvena Arabų tauta. Ji Į 
beveik visa yra Islamo arba 
Mahometo tikėjimo, liet dalis 
yrn ir krikščionių. A raliai 
taip-gi |Midarė aavo suvažia
vimų .1 erusolimuje ir užpro
testavo (iries sumanymų ati
duoti jy tėvynę žydams, sa
kydami. kad žydai Palestinoje 
gyveno seniau ir trumpiau ne- 

<gu aralmi. Arabų dalis gyve-
*’ ’ > vadinasi

i

Krikščionių Palestinoje yra 
dvejopų: vieni yra arabai, ar
ini beduinui priimu Krikštų, 
kiti yra įvairių tautų žmonės 
apsigyvenusieji Šventoje že 
mėje. Tie labiau pasitiki aru- 
bius negu rynais. Tiems krik- 
ščii*ni*3s yra brangios Kris
taus gyvenimo ir mirties viš
tos, kurias jie turi įgiję ir pa
žymėję bažnyči. ’nis.

Žydui — sijonistai aiškiai ir 
iškilmingai pažadėjo tų šven
tų vietų nejudinti; apeigų lai
svę jose netrukdinti. Bet kri- i 
kšėionys nevisai nurimo, nes 
jie žiliu, knd |«o initauttnuonis 
laisvę turėjo, o ar jų turės po 
žydais, tai atcitjs parodys.

(Pabaiga bu«).

t KUN. PR. S TAKAUS KAS.

(14-1-1884— 10-111-1919.)
Kun. Pr. Stakauskas visų 

laika kuniravo orte .lurlmrlco
* * *

bažnyčias: 8 metus kameiidu- 
riu ir 4 kletamu. Jis visas bu
vo atsidavę* bažnyčios darbui:

jau atvirai pa.-akoiun, kas tai
kos konferencijos buv0 nutar
ta ir kus nebuvo pildomu.

Anų dienų tas pats Paderi?ar- 
ski buvo nuvykę# į mipMtų 
Spa. Tenai ir vėl su talkinin
kų diplomatais pietavęs ir 
konferavę*. Jin nutikęs, kad 
Lenkija taikintusi nu Rusija.

Tik nežinia ar sutiks Ru
sija. Ne* lenkai perdaug jže;- 
de rusus visata bukai* 5**xIm- 
liiits užkariausiu Rusijų.

Nelaimių tankams nebūty 
um»V, jei butų i>uvę pituvno 
taikus konlcivacijoi. nutari
mai. Nes tuomet tankai nebū
ty uusižeuigę kiūuiininguiu* 
tautams.

s

I !!■ I »■ —— ■ ■-- ---------------------------------------------  
apart to, ji* rupumai tauti- 
niais ir kultūriniais visuome
nė* reikalai*; jis platino laik
raščiu*, palaikė parapijos kny
gynėlį, įsteigė ir vedė Varto
tojų Draugiją; prigulėjo prie 
kitų lietuvių draugijų: "Šv. 
Kązimiero,” "Blaivylai*,“ 
“Artojo,” "Vilijo*.” “Žoimu-
čių dvasiškijo* suaišelpiuio,” 
“Lietuvių banko... “Karo metu 
daug nukentėjo nuo vokiečių, 
gindaius savo parnpijonų rei
kalus; pasilikęs klelionu kas
dien siųsdavo daugiau.* iš 
klebonijos neg iš parapijos su
rinktąjį maistų btdaisviama 
rusams ir pranciuains ir ka
liniams Čia laikomiems; beveik

pats vienas maitino 8—10 pa
vargėlių ir 2—3 kūdikius naš
laičius kunigo Marcinkevi
čiau* nameliuose, tik sausio 
m. 1919 m. perkėlė juos prie 
glaudon Labdarių Draugijos 
kurių pats įsteigė.

Jis druug au lutai* iutali- 
gentaia įsteigė "Šautas" drau 
gijos skyrių ir 4 kl. progimna- 
tijų. Dalyvavo Lietuvių Seime 
Vilniuje 1917, kur paskelbtas 
Lietuvos savistovybės apsis
prendimas. Prigulėjo prie 
Jurbarku miesto valdybos, 
prie maitinimo komisijos, ku
ri rūpinosi neturtėliams pri
statyti pigios duonos. Bažnv- 

(Pabaiga ant 3 pusi.)

PRANEŠIMAS

Tel. BouL 1«O

Tiktai Septynios Dienos

liko musų didelio išpardavimo. Mes duosi

me jums proga ateitį ir pamatyti musų di
delius bargenus.

Musu stockas šio sezono drabužių yra 
didelis ir mes prašome kiekvieno iš musų 
kostumierių

KURIE ŽINO .

STRUZYNOS
Dept. Krautuve

kad aplankytų ja laike šio išpardavimo.

Krautuve atdara per išpardavima Paned. 
Utar. Ser. Ketverge ir Pelnyčio).

9 išryte iki 6 vakare.
Mes turime Lietuvius Pardavėjus.
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TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. .

KmIdu* kurto* pritink* klelcrl*- 
Mun klteniuL Gvarantuojam* k*4 
rutauplnalin* Jum* 10» Iki f>»% 
<nt VtlokTlmo pirkini*; nUcuria 
dalykai maliau neju wtol***I* 
kalno*

Vyru ir Jaunu mkynu ffatan 
drabului padirbu ant nlaakymo 
bot BMUitauktl siutai Ir onrk*. 
tai in dtruilala tr b* Cor aulu* 
ir Idtokl* Myliaua IM.te iki 
Pamatykite m u* u aptcijal* oli* 
■lutu Ir ovarkotu p* lis. lt.6d, 
lis, m u- »jo. juodi
Siutai po I4» iki S4t. Maliaa* *it- 
nua atutal po tl» UU l«». Valku 
■lutai tr orerkotal 14.44 p au*0- 
Nan. Vyro kruna* 44. Ir ausidiau. 
Malino* piMVIlBM k*1 lite* 44.44 tkl 
•17.44. Bpocljall* nooMmU* Hk k»t 
Mekviena pirkinio nlukAlama I 
Europa.

Atdara kt«kvi*aa diena tkl > 
r:l. rzhiri iv vai. i***
dUtomia iki 4 vaL vakar*.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

Dr. O. VAITUSH, 0. D.
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Kirk lietuti, uanta- luriatU 
Klefclro. «>k»« turi lute. 
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IMS W. 47th St ir Ashland Av.
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Elektros
Ant Mažų Mokesčių

4UII o<»«*plrku Ktektru* pro**. ant tralų IfttnotaatfŲ Hi. 
irs r«i kr*tu'ml«rl« t-onii>mn<vruHh ftMtonn KonipapU"" 
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Lietuvos Steigiamojo Seimo Darbai.

mas nesvarsto statuto ir lai
kinosios konstitucijos projek
tų, liet renku dvi komiriji tuos 
dalykus pnlutinai suredaguoti. 

(Skaitomi pasveikinimai bei
mti nuo įvairių žymių asme
nų, jstaigų ir apygardų.

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

Kyla balsai, protestuojanti 
prieš tokį Požėlos reikalavi
mą. Prasideda ginčai. Jie 
tuojaus užliaigiami. Renkama 
komisija išdirbti amnestijos 
projektą.

M. Krupavičius (kr. dem.) 

nės valstiečių, kuriuos vietos 
komendantas knr. fttencelis su 
kareiviais ir tnilicijonicriais 
skaudžiai plakė už tai, kad 
jie atsuniersvo sau žemę. ku
rių 35 m. atgal dvaras jiems 
buvo pagrobęs.

Visų sutariamai priimama 
pasiūlymas išrinkti komisijų tą 
ištirti ir kitus panašius atsi
tikimus. Komisijų išrenka. Po
sėdis liaigiasi 9 vai. vakare.

Treciasis posėdis jgeg. 18 d.
6 v. po pietų.

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

Skaitomas Statuto projek
tas. Priimamas su mažomis 
pataisomis.

Ketvirtasis posėdis geg. 
leisti įstatymų, "kolei įstatymų-20 d. 
leidėjai nėra susitvarkę, o soc. 
deni, nori leisti įstatymų ta- 

t da, ‘kada 'Seimas' nat"ri£vo 
prezidiumo neturi išsirinkęs.

Kr. dem. pasiūlymas pri
imtas. Eina jirrt rauko iki 7 

į vai. vakare.• t *
: 7 7 vai. vakare prasideda

GcguŽ. 17 <1 

dienotvarkė: 1. 
rinkinių tąsa; 2. 
statuto projekto 

3. Laiki norios

PoM’ilžio 
Prendintno 

vSt. Jodino 
svarstymas;
konstitucijos projekto svars
tymas.

Posėdžio pradžioje soc.-dc* 
niokratai pakelia ginčus, rei
kalaudami, kad pirmojo eilėje 
butų pastatytas amnestijos 
klausimas (Ui yra palinosa- 
vimas įvairios rųšies nusi
kaltėlių iš kalėjimų. Socijal-de 
mokr. tai labai rūpėjo, nes 
daug ,ių d raugučių už sukel
tus armijoje maištus, už šni
pinėjimus ir santikius su ru
sais bolševikais kalėjime tu
pėjo. V. K.).

• Jų pasiūlymas atmestas. 
Eina linkimai prezidiumu. Jš-

. inukUi piJ iuUuju vive piliUA- 

. 1 ninku d-ras Staugaitis (s. 1. d.) 
antraujn — kun. J. Staugaitis 
(kr. d.L antruoju sekretorium 
F. Rauziavičius (kr. d.) ir su 
patariamais balsais sekreto
riai.— Girtautas (s. d.), Frid- 
manas (žydas). • '

Seimo prezidiumui susitvar
kius, M.' Krupavičius kr. d. 
vardu siūlo jx-rtraukti posė
dį, kad į tą laikų frakcijos ga 
lėtų susitarti kasi ink sekan
čių dienotvarkės punktų ir 
kad sutariamai Sinme jie bu
tų priimti.

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

Krupavičius (kr. cL) trum
pai ir rimtai atsako, kad 
Venclauskis kaipo advokatas 
turėtų žinoti, jog negalima ■ 
lcisii istatvinu. kolei istatvmu*

v k

Paduodamas ir palaikomas 
jMisinlynias rusta Iširti eikvo
jimą jndonio ir nejudonio dva
rų turto.Dvarininkai, mat, 
skubiai likviduoja neva savo 
turtus. Tas klausimas įtrauk
tas divnotvarkėn.

Skaitomi sveikinimai nuo
ąėdia. Sulyg kr. deni, pasiuly-j draugijų ir laikraščių iš Ame- 
ėio ir s. liaud. pritarimo Sei-I rikos, Prūsų Lietuvos, nuo

iMMSsmiNiasiimmsimsMB

| GRAMAFONAI |
Geriausių išdirbvsčių gvarantuoti ant 10 metų, JJ 

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

B 
S

gražų balsą. Kaina

00. Lutai paranki į

tuvą parsivežti.

Lie-

Grafonola C. kaip ant 

paveikslo ra gerais da- 

bdtovai* springssis. mo

toru; išduoda *kwnbų ir

♦50.

Lie-

$50. KAINA 
$50.00 S

B

i
S

&iių modeliai gramofonų kaina nuo ąio.ūū iki >4W. 
Kitur už prisiuntimą neruokuojame.

Krautuvė atdara Nedaliomis visą dieną.
Nauji gražiausi lietuviški rekordai. *

£4535 Jaunavedžio Pnasidcundimas ir Tarditoja, Dialogo*. 
£4536 PavoMrio Dainos ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmo*. 
£4537 Piemenėli* ir Pavasaryje, F. Petrauskas.
£4237 Janas Snuki* ir Mauko Kelionė, Dialogu.
£4473 Girtuokli*, MvUvonė ir Pasako* Stebuklai.
£4272
E4474
E4416
E4363
£3417
£2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tyku Nemunėli, ltba. 
E2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
F.23.r»š Darbiu inkų Maraeletė ir Snfa'Ik rm* Kovą 
£3191 Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo.
£4181 Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valeaa. 

Katsliogą pashinfiame kainam dykai.

Spragilų Daina ir Strazdeli*. Petrauską*. 
Miclaširdystė ir Vai Verčia Laužo. Petrausko*. 
Mylimoji Polka ir Veatuvių Valeaa.
Kaa Subatos Vakarą ir Jau Saulutė Leidžias. 
Psdespaim* ir Mazurka.

s

DidJiautū Kraulavė Gramofonų, A'nypą, Auksinių daiktų

JUOZAPAS F. BUDRIK,

3343 So. Halsted SL, Chicago,IIL J
■innmnnimnmniiii

Pakalbėjus keliems Seimo 
nariams, projektą« perduoda
mas komisijai.

t KUN. PR. STAKAUSKAS.
Dabar Lietuvos Valdžia

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

Metropolitan Statė Bank

stndentų draugijų iA Arricari- 
jos ir Berlyno ir kitų.

SkelLiami projektai atsaky
mų į sveikinimus, įvairių val
stijų ir žymių asn^nų prisiųs
tus.

tvarstomas amnestijos pro 
jektas.

Soc. demok. reikalanja, kad 
visokios rųšies nurikaltėliai 
butų paliuosuoti.

Soc. liaudininkai balsuoja 
nž tai, kad paliuosuoti. bet ne 
visus, būtent išskirti kaltina
mus 108 pnragr. bandž. 
kodekso.

Matulaitis (kr. dem.). kal
ba, kad jokiu budu negalima 
pritaikinti amnestijos visiems 
nusikaltėliams, ypač kurie su 
ginklu rankoje kėsinosi prieš 
Lietuvos nepriklauaomylię. Bi
to priduria, kad iš IJetuvos 
kariuomenės butų kpgreėiau- 
ria prašalint' žalingi svetimi 
gaivnlat. balana I.'ti’rt!,’ k.i’-j 
I»er žmones, kuriuos nori pa
leisti. Toliau eina ginčai.

Po ginčių pertrauka iki 7 
vnl. vakare.

Vakarinis posėdis.
Pranešama, kad amnestijos 

projekto komisija dn neužbai
gė savo darlio. Svarstomi kiti 
dienos klausimai.

Pakalka (soc. dem.) i neša 
skubų dalyką, kad St. Seimas 
užprotestuotų prieš baudimą 
mirtimi sukilimo vas. 
kaltininko. Kyla 
aštrus ginčai.

Draugelis (kr. 
do, kad siūlomas 
ra soc. demok. išsišokimas, nes 
kolei Seimas neišleido naujų 
įstatymų, laikinoji valdžia lai
kosi senųjų.

Grinius (s. liauti.) pataria 
pasiųsti prašymą Valstybės 
Prez., kad sustalnlytų mirties 
bausmės išpildymą.

Plečkaitis (s. dem.) šankia, 
kad nereikia žiūrėti nei pn-- 
zidento, nėP sėtųjų istatvmų, 
reikia, kad Seimo pirmininkas 
snstalidytų mirties bausmę. 

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

Ministerių pirmininkas atsa
kydamas į soc. dem. užsipuo
limas ant Laikinosios valdžios, 
jiarodn, kad ji turi vaduotis 
pinniausiais- įstatymais, nė- 

į sau t kitų.
Venclauskis (soc. dern.) 

šaukia triukšiningni, knd Sei
mas tuojaus pamokytų valdžią. 

Grinitis sako, kad reikia lai
kytis įstatymų.

Kairys (soc. dem.) protcs- 
tudja prieš Grinių ir reika
lauja, kad visi baudžiamieji 
įstatymai butų prašąlinti.

Kaupas (kr. dem.) ineša, 
kad mažiau butų keliamų vi
sokių skubių reikalų (juos la
bai mėgsta daryti soc. dem., 
kad sntrukdžius Seimo dnr-1 
bus).

Galutinai visi sutaria to nu-1
•- i--—!

MIUUIUMU juumiu v
dalyką tą patį vakarą svare 
lyti ir nuspręsti.

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

I

22 d. 
smarkus ir

deni.) pr.ro- 
protestas y-

(Pabaiga nuo 2 pusi.) 
čios folvarke savo lėnomis 
jmstntė didelį klojimą ir tvar
tus, pataisė kitus triohėsius. 
Žodžiu sakant, darlmvnsi kiek 
tik galėjo visuomenės doros, 
šviesos ir gerovės pakėlimui: 
toje srityje nebuvo nei vieno

įst.'darbo, kuriame jis nebatų vn-i 
dovavęs, arlia kuriume nebūtų 
dalyvavęs, nebuvo tokio žmo
gaus, kuriam butų atsisakęs 
patarnauti kuo galima.

\’isados vienodai ramus bu
vo ir kantrus, mažai kailius, 
liet giliai jaučiąs, juokauti ne- 
mokėdanis, liet rinitai įnąsty- 
danis, be jialinubos kad ir sn- 

ivargęs ar rirginėdams veikė.
Dvyliką ir pusę melą jMlsl- 

darbavęs Jurliurko parapijos 
naudai, ant galo savo testa
mentu iš viso savo turto už
rašė: 15% Jurbarko Imžny- 
čiui. 75% Lalslarių Draugijai 
ir tiktai 10% savo ligotai se
seriai Julijonai,

Ailtine susirgęs, turėdanin.*- 
silpną širdį, nujauti* savo mir
tį, rūpinosi galuiimii sutvar
kyti ir užbaigti savo reikalus, 
|M*r kelius sykius stiprinosi 
šv. Sakramentu, be Imimės 
ruošės tolimon kelionėn; savo 
kūną įsakė palaidoti ] m pras
čiausiu būdu ant kapinių tako 
prie vartų, kajią lieju'* užly
ginti ir uždraudė bv kokį pa
minklą statyti; parašė savo 
parnpijonims sekantį atsisvei
kinimų. kurį liepė jmgarsinti 
jam mirus:

“Mano mieli Parapijonys!
Ačiū jums visiems, kurie 

padėjote inan dnrbnotios žmo
nių doros ir gerovės pakėli
mui, kurie pareiškė# man savo 
užuojautą, kurie klausėt ir 
pi įdėt Dievo žodžius mano 
skelbiamus. Imikykitas jųjų 
visuomet! Visų, kuriems kaip 
nors ntisidėjuu, širdingai at
siprašau.”

SIŲSKITE PINIGUS I LIETU
VA PER KAUNO BANKA.
Mcn turime pailure sutarti «ti 

Lictuvun Prekylnr. ir Pramones 
Bankų Piningų siuntimo reikale.

Mes siunčiame pinigo* .Mur
ktam ticKiug in Lietuvos Preky
bas ir Pratinime Bnnkon, Kaunu*.

Viršminėtas Bunka* lfaiuntitiėju 
udrcsantanm į nur-xi>tas Pušta* 
grertni ir užtikrintai — pinigais.

Mes Parūpiname PAMpurtu*. Pa
tarnaujame atMtriidnic ra Taksai*. 
Parduodame Laivakorte* ant visų 
linijų į Lietuvą ir iš Lietuve* Pa
darome tam tikru* Af/Tdavitns de] 
išvažiavimo Paspirtu per Ameri
kon atstovu važunijniitems iŠ Lle- 
tuvM į Amerika.

Darome visu* bir-disku* Doku
mentus. J Lietuva ir Amerikoj su 
—<«. — kaa»*aaa« aaaiaira/ ^vaaac * •*»«•-• <a 44K 
vnldžio* teisėmia.

t Ir 
kitę*
mna.

visais kilai* n • balais knij- 
po* lietuviam* tcęrai pažįsta-

ZOLP & BARČUS,
4547 S. Hermitage Avė.

Chicago, IU. Tel. Yards 145
T

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

ti pini ilgus jr naudoti* pelnu Bendravai, kad prisirašytu prie 
mūra Bendrovės kur calesitc šauti 10% už taupinamus pinin
gu.

Pubaigoje iio meto mu*ų Bendrovė uždirba 10% kuriom i 
kiekviena* nary* pamnaudoja. Suai rinkimą i atMibmia kas Pir
madieni nuo 7-30 vai. vakare iki 9:00 vai. vaknrt*, šv. Jurgio 
rarap. armaitiė prie ri. ir Auburn Avc.

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

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

------------ 1 • A

Ji yra po Valstijos Valdžios priežura

Kapitalas ir perviršiu# ................................................. $245,000.00
Turtas................................................................................$1,300,000.00

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

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

BANKOS VALANDOS: Kas diena nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 
v>l-.iro, Llfaminltais ir Sdbatomis iki R: 30 vakare.

METROPOLITAN STATĖ BANK
2201 W. 22nd St., kamp. Leavitt

■■■■■ 
■
■

■■
I 
a
■

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
OflMu Didmlcatrl:

29 South La Šalie Street
Karu tari* 334 

TeL CVntral MM

Vakarais, 812 W. 33 St
TeL Tara* 4U1

T^«»» raJIrnaa IM>'

Dr. P. P. ŽALTYS 
F Lietuvis Dentistas
O IVBOI Ko. Mlciiiaan. Avrnuc X

BaMlMML UL 0
VAIULSDOei I Iki •

x ^/•'zWZZZ//Z.

i
H

Dr. L E MAKARAS 
Ltccari* Gydytoja* D (liirurgaa 

«•. MI.Mtsa *-♦.
T«lr(Mu» raitmao 141 Ir K
Cbk**oJ: 4516 Ho. Wood BU.

Tik KMvnsa rak»r M« *-M Iki t
T«rn< rn.

DR. S. BIEŽIS.
IJim VIK GYDYTOJAM 

VHIHVKGAK
M01 Wim 9Snd Mrvct

T*l. ('anai <5!S 
Mr»: 3111 W. 13.J Mrrrf

T.l. McKlnlny

DIDELIS IŠPARDAVIMAS!
Elyvti IjdkrndMiv Goki Dllcd p&auk-Unlt)
marantuoU ant 30 mrti) l2Umrha lOlo
“atar**.

7 Jewel Elgin................... $18.75
15 Jewd Elgin...................$22.50
17 Jewel Elgin............. ... $25.00
14 K. grino aukso Elgin 
Laikrodėliai 17 Jewel nuo 
..................... $35.00

Tumui dideli* paalakyrlmn* deimantiniu, aukan Ir 
cIuITMIų. I.avol«*ry, InketŲ. fUKlkŲ. ntillku. Niukintu

Kalno :il*c«nė kaip kitur.
P. K. BRUCHAS 

3321 So. Halsted St.

iki $85.00
paauk«iiotų Irn- 
Alfdų....................

Chicago, III.

STPAIGIIT

antru
5IXX5

MELBA
Cięar- Supieme

10’ 
STRAJGHT

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

Paklausk gavo krnutiirnluko—Ik-t Jrlru 
knuinrnlnka. neturi—ruAyk kiudk

ZžJ I.LEWI5CIGARMFG.C0.HomkJU.
Largat hdependenl C>įv Facbnj inThe Vforid

Atdara: Paned., Seredos ir Subatos vak.
A STATĖ BANK

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir 
visas dalis pasaulio. Šif- 

kartes parduodame 
ant visų linijų.

1112 West 35th Street
PoTvirtina (nuirę C£ nnn nnn nn
a v* w v «a ta
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Visų šventų Parapijos Milžiniškas

ROSELAND, ILLINOIS.
I

f

a

Nedelioje, Liepos-July 18d., 1920
" T .f- . t

Gardner’s Parke, 124 St. ir Michigan Avė.

%

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

*

I

Pradžia 1 vai. po piet. Įžanga 35c Ypatai
I

t

LIETUVOS LAISV. PASK. CHICAGOS IR APIELIN 
KĖS APSKRIČIO STOČIŲ DOMEI.

fr

Kadangi Lietuvos Misijų 
birželio 22 d. paskelbė L. L. 
P. Chicagos apskričio pasi
darbavimų, už kiek katra ko
lonija yra išpirkus Lietuvos 
Laisvės lamų (apiclinkių ir 
visų vakarų pažymėjo atski
rai). Sulig paskelbimo, Chi- 
vagos uštuonių kolonijų, tri- 
likos Paskolos stočių pažymėta 
vienoj vietoj, jog bonų par
duota už $338,854,49, o lieka 
išparduoti da už $661,145.51.

I*o paskelbimo Apskričio 
valdyba susižinojo su L. M. 
raštine ir gavo atskirų sura- 
šų mi jguliojiniu skelbti aps- 
kričio kvotų.

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

Kolonijų suras** pirmoje ko- 
lumnojo yra pažymėta kvota; 
antroje — už kiek jau išpar
duota^ o trečioje — iiž 
dar reikia purduoti, kad 
kvotų išpildyti.

Kolonijos malonėkite
ti prakalbas, varyti km di
džiausių agitacijų, knd kuo- 
greiėiausiu užbaigti savo kvo-

kiek 
savo

r<-Jig-

pirma d. liepom liet nesibaigs 
tol,kol nebus išparduota pas- 
kirtos kvotos. Katros koloni
jos net uri kalbėtojų, gnli krei
pties j Apskričio valdybų, ku
ri ]Misistengs surasti, tiktai 
kviesdamos kalbėtojus turės 
apmokėti visas lėšas, nes Ap
skritie neturi jokių paja
mų ir todėl išlaidų negali pa
kelti.

lleikalaudiuni L. L. bonų 
galite kreipties j įgaliotinį 
p. P. Baltut), 90] W. 33rd St. 
(krautuvėje). Tel. Yards 46(19. 
Kitais visais reikalais prie 
apskričio raštininko.
i V. M. Stulpinas, pirm. 

J. A. Mickeliunas, rast.
Pastaba. Prašydami apskr. 

valdybos pampinti kalbėtojų 
R L. P. reikalaiR, pruŠoiu-t 
pranešti: kelių kalbėtojų rei
kalaujama. kada, kur, katrų 
valandų prasidės ir kiek bonų 
tikimasi parduoti. Sulig reika
lavimų, kai ličio jai ateivei L. 
L. bcnų ir kiekvienas norintis 
gulės nusipirkti.

Parduoti Imnai kredituos tų 
kolonijų, kurioj bus prakal
bos.

J. A. Mickeliunas,
L. L. Ch. ir apiel. rast. 

4410 So. Hielimond Str.
tas. Tel.: McKinlev 18X1 (gyveni-

Num buvo bkelhta, kh<i ra- mo vieta) McKinlev 2797
.'■kolos rinkimas baigsis su (krautuvė).

1 Aurora, 111.................................. ..3,000 585.00 2,415.00
2 Be!oil,..Wi».................................. ... 3,000 2,350.00 650.00

< birago, III.

3 Bridgrport, (3 stoti*) ........... 155,000 61,260.00 93,740.00
4 Tuwn of Luke (3 stoti*) 160,000 82.550.38 77.449.62
5 IHtiM ir Union Avė. (2 Moti*) 00,000 36,532.00 53,468.00
6 U’est Side ..................... . KOIMMI 1J 1 crfl UGI r.o

7 Ni-rth Side ..................... .35.000 19,960.00 15,040.00
8 Brifhluu Purk ......................... ..60,000 23,557.57 36,442.43
9 Koaelaud .................................. 40 000 22,526 50

10 Wi*t Pullmun .......................... 10 000 2 650 00 7,350.00
11 Cicero, III................................... .50,000 13,470.00 36,530.00
12 Chicago Hcigbtii, III............... ..10,000 4,300.00 5,700.00
13 E**t St. Loui*. 111..................... ..8.000 3,150.00 4,850.00
14 Grand Rapnl*, Mich. ...... ..20,000 3,6)5.00 16,385.00
15 Gury, lud................................... . 10,006 5,402.00 4,598.00
16 Ind. Huihur, Ind........................ .20,000 11,326.50 8673.50
17 Kenoehu, Wi». .......................... .30,000 15.910.50 14.069.50
lb Melrove Purk, IIL...................... . 15,000 8,670.54 6,329.46
19 Miltraukee. Wi*.’.. ................ .10,000 _ — 16,000 00
20 Roekford, III................................. .20,000 SOO.UO 10,200.00
21 n-nkdale, DI................................... .. b Ooo 426.00 7,575.00
22 Itlunriunder, Wi*.......................... . .2,000 360 1,640.00
23 Ručine. Wi* .................. .•........... .20.000 9,510.00 10,490.00
<>< q.. vti
•• a it. •••« ii,uuū.t*> t5.ytHI.OU
25 Shcbuygan, Wi* ir upn-L .. . 10,000 10.tl00.00
26 St. Charicn. III........................... 8 000 J 875 00 6,125.00
27 Spring Vaiky, III. ir npiel. ... . 10.000 1.835.00 8.165.00

u

28 Spnngfirid. UI................. ............. 10,000 2,258.00 7,744.00
29 Forkx, Wi*......................... ................5,000 850.00 4,150.00
30 Wnukcgnn, III.................. ...............30,000 5,630.00 24,370.00
31 W«tvillc, 111..................... ............ 12,000 1,320.00 10.680.00
32 Kūmui* Citv, Kan............ ...............8,000 1,000.00 7.000.oo
33 La* Angele*. Cal. ...... ............. 8,000 1.000.00 7,000.00
34 Sealllc, W«*h................ ................5,000 600.00 4,400.00
35 8. Omuhu, Nebr............... ................ 5,000 300.00 4,700.00
36 Sinux City, Jowa.............. ...........10,000 5,650.00 4,350.00

1

1,000,000 371j294.49 626,705.51

TRUMPAS DARBĮJ APRAŠYMAS DRAMATIŠKOS 
DAILĖS DRAUGIJOS ''AIDAS,"

(Pabaiga).
Veikimu*: lusurio 23 d. \ aidimi "Paloviu* ežero dugne," "Auk

so dievaičiai” vietinei labdarybė* dr-jos našlaičių naudai rugsėjo 27 d.
Aiuunūi, Conn. Šv. Kazimcro dr-jai vaidino "Aukso dievaičiai” 

spalio 26 d. ir "Daktaras i* prie varios” Pilnųjų Blaivininkų vietinei 
draugijai lapkričio 9 d.

"Aido" dr-ja įsikūrė tai* laikais, kuomet jo* priešai socijalistai ir 
kiti ataimetėliui juu buvo įsivyravę lietuvių tarpe, o visuomenė nei m? 
svajojo apie dailę, nepripratus vaidinimuose lankytis, vien tik smuklė- 
m*c ir kituse nešvariose violose pralcisdavu UV» Luikų.

Dar tuomet nei jokio pasilinksminimo nebuvo rengiama be svaiga
lų. o "Aido” dr-jn nuo pat gyvavimo pradžios kovojo prieš girtuukly- 
rtę, rengdama blaiviu* vakarus ir taip-gi stojo priešai žeminimų kata
likiško* idėjos ir tikybo*. Tuomet tai “Aidas” dr-jo* gyvavimas bu- 
iu suokus ir pavojuje.

Vienok jo* narini užaibriežė sau kelių konsthacijus formoje, drųaiai 
žengė Liet meilės ubalsiu mpataikaudami žmonių blogiem* noram*.

"Aidos" rengdavo daugiausiai tokius veikalu*, kurie traukdavo 
žinoma nuo blogų įpročių ir rodydavo kelių prie apšvietus. ir žmoniš
kumo. Ypatingai vaidindavo veikalus iš lietuvių gyvenimo bei isto
rijos, parodnnčius liaudžiai veikimu* tnuaų bočių, kaip jie brangino 
liuosybę ir kaip drųsiui guldė galva* gelbėdami jo* čielybę ir savisto
vumų, ir kaip jie mokėjo vienybėje kovoti ir gyventi nežiūrint savų 
skirtumų.

lokiu budu “uidieciai" įkvėpė daugeliui tšvyuoiuių tuos pačius 
jtiuvniUF-idealus, už kuriuos musų protėviūi-milaLul su nuru aukojo 
savo gyvastį. ,

Tokiai* veikimai* “Aida*” dr-ja nevienų paragino gerbti, mylėti 
I ir stoti j kovų už šiandieninę musų tėvynės liuaaybę.

žengiant tokiais keliai* "Aidos” rado rėmėjų ir įgavo užuojautų 
liaudie* tarpe. Galop net ir aocijalistni ir kiti jo* priešai pripažino 
“Aidų” kaipo žvaigždę tarpe katalikiško jaunimo, ir paliovė tyčiotiea 
iš jo*. Mat prieš vėjų nepapūsi,

Ištikrųjų “Aida*” yra tikra "žvaigždė" dailės srityje, netik tarpe 
katalikų, bet ir tarp visų.

Uaterbuneėisi privalo būti dėkingi- “Aidui.” Jai činniiittnū'i •••- 
tuviai taip uugštai pakilo tautiškume, ir katalikiško* draugijos paliovė 
nugi i girtu* pusilinksminimu, uis ‘‘aid učiai” buvo visame pir
mutiniai.

“ Aidas” draugija rėmė ir remi* prakilnių* užmanymus, kaip lai: 
Mokslu draugijos uinnui Vilniuje, "Saulė*" namu* Kaune, išleidime 
Vinco Kudirkos raštų ir daug kitokių dalykų.

Kare* metu prisidėjo prie kiekvieno viikųno, kuria ūk buvo ren
giamus militariuuui jiergalėti ir pasauliui puiiuaaavinio nuo despotiško 
jui.g”, u ypatingai dvi luusų irvynša, dėl kūne* indučiai yra pasi
rengę pašvęsti paskutines savo jiega* ir energijų, kad tik sulaukus 
laimus Lietuvos.

Lnl.ai daug yru uidieciai pasidarbavę pardavinėjime' "laisvė* 
Paskolos."

Dauguma, aidmėių yra pasirengę grįžti Lietuvon ir skleisti U* pa
čio* idėjos, dcl kurių <l*ug niųso ir laiko pašventė čionai. Tik laukia 
tuc, kuomet užtekės liuosybės saulutė iuu»ų brangioje tėvynėje!

19'JO Metai
Valdyboje yru pinu.—J. Barkauskas, vieo-pirm.—A. K ūsaitis, ižd. 

—J. Jenušaitu.
Vėl vaidinta dideli* veikalas “ žmogžudžiui ” nuariu 15 d. Dabar 

lošė "Aptickorius” ir "Našlutė.” Valdybų

Biznieriai garsinkites ‘'Drauge.”

• 4

/: —
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A. PETRATIS 4J1 Til
S. L FAB1AN

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO., Vedėjai j

3249 South Halsted Street Chicago, Illinois
Boulevard 611

Yra pi ačiai lietuviams žinoma ištaiga savo sąžiniškumu, rupestingumu ir mo
kėjimu atlikti savo prideristės. «

Parduoda draftus (chekius) ir siunčia pinigus j Lietuva ir visas kitas svieto da
lis po dienos kursus ir gvarantuoja pnslatima. Pinigus pristato Lietuvoje greitai ir > 
išmoka grinais pinigais.

Parūpina reikalingas popieras ir PASPORTUS ir ima už savo patamavima 
$5.00. Per šita ofisą yra Šimtai žmonių išvažiavia.

Parduoda laivokortes j Lietuva ir visas kitas svieto dalis ant geriausiu laivų 
kompanijų per LIEPOJU, Danziga, Franci ja ir visus kitus portus.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU yra pilnai atsakominga įstaiga ir atlieka į 
viską gerai ir greitai

Biuras atdaras: nuo 9 ryto iki 6 vai vakare. Utarninkais, Ketrerg&is ir Subato- | 
mis iki 9 vai. vukarv. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

H
Talophona: T arda tilt

Turiu | 
moterių tisoaa: ru- 
peatlnol prlil ti
riu U*od« ir kūdi
ki talka Ucoa.

AKUŠERKA 
A. SHUSHO

f r
P»tyrimų R

J.P.WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVI* ADVOKATAS 
<MI K WOOD HTUKKT 

TM W. |1U> PTMBSrr 
CHICAGO.

MaMlalar <1M
X 

į

Raide Conmltadoa

S. D. LACHAWICZ
UETLVY8 GUAUOIMIM

i<aiana<«.
H.ik.1. ra.lojta it.itaukU • M**M 
atarto! l-MH, uisnUdlBll.
*314 W. *3 FL <3xks*o. III.

TeL Ctaaal *1M.

DTJLAI.

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

NEMOKĖSI PINIGUS DERE1KAL0
Musų krautuvė— viena ii didžiausių Chicagoje
Parduodame ui žemiausia karnų, kar kitur taip negana. 

Mašinėlių latakam* drukuoti ir ofiso darbam* yra nanjsn- 
aioa mados. Užlaikėm visokiu* laikrodžiu*, tiedu, ilinbi- 
nina ir deimantiniu*: gramaLmo* lknivifikai* rekordai* ir 
koncertiniu aamoaių. armonikų rusiškų ir prūsiškų tadir- 
byačių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokiu* ženklu* draugystėms, taisome laikrodžio* ir 
muaikaliaku* instrumentu* * taškančiai

jauaių, iirimHukų ruaiakų ir pruiiikų tfdir*

Steponas P. Kazlanski
4632 So. ASHLAND A VU, OHICAGO, ILL.

TeUfonas: DžšOVEB 7309



L. VYČIŲ SEIMAS.
«

DIDELIS LIEPOS PIKNIKAS
---------- Sumaningai Rengia-----------

DRAUGIJA LIETUVOS ŪKININKAS
Nedelioj, Liepot-July 18, 1920 | 

NATIONAL GROVE DARŽE, Riverside, lllinois
Pradžia 9-tą vai. iš ryto. įžanga 35c. Ypatai.

^8*
t * ** *

x WESTVILLE, ILL.

DRAUGAS » s

LIETUVIAI AMERIKOJE.

Prielankus moksleivijai. 

Šiais metais tikimės turėt?
' UrV tur 

rugp. 23, 24 ir 25 d. I*atvren- 
oe, Naša, nepaprastai skait
lingų delegatais. Tikimasi, jog 
nei viena L. Vyčių organiza
cijos kuopa nepasiliks n«pa-

• siuntusi savo atstovo į Selinę. 
Jei kuopos iždas trukdys, na 
riai sumes po centų-kitų, pri
sidės pats delegatas ir lokiu 
bildu kliūtys liks prašalinto.-. 
Svarbu, kad ir moksleiviai ge
riau pažintų priauganti -jo 
jaunimo dvasių ir jo reikalu-. 
Progų yra daug; bot viriui-iŠ 
svarbiausių — imti dalyvautų 
Seime. Kad palengvintu mok
sleivijai, geros valios lietuviai 
l*awrenciečiai pasižadėjo pri
imti moksleivius nakvynėm jm- 
save uždykj. Tokiu budu mok
sleiviams nereikės ramdyt ics 
kambarių viešbučiuose. Mok
sleiviai, naudokimės proga! 
Stengkiinės dalyvauti L. Vy
čių Seime 
apielinkių

- dvasiu.

ir susipažinti su 
kolonijų jaunimo

-------------------------------------------K 
kaip naudinga yra Amerikos 
lietuvių katalikų darbininkų 
parama Lietuvos katalikams 
darbininkams. Keli vaikinai 
ir morFino* «n impora «n nsi- 
aeiiaia perėjo per sustrtuku- 
sius.

Tada vakaro vedėjas davė 
Įtaisų kun. Bučini. “Draugo” 
Redaktorius išreiškė visų 
džiaugsmų, kad Lietuvos kn- 
riuouteiK* atsiima tas vietas, 
kurias buvo užgriebę lenkai. 
Šitam kalbėtojui paliovus kle
bonas pagarsino, kad aukų ta
po surinkta $167.21. Visi nuo
širdžiai džiaugdamiesi plojo 
rankomis, knd Cicero lietu
viai, kuip paprastai, pasirodo 
pirmutiniai visokiam tėvynės 
darbe.

Paskui iš susirinkusių kilo 
klausimų apie Lietuvos padėtį. 
Vieni klausiniai buvo žodžiu, 
kiti raštu. Tiems klausimams 
atsakinėjo kum Meškauskas ir 
kun. Bučys. Klausimai užsi- 
I »aigė 11:30.

Kun. Meškauskas padėkojo
Ciceriečiams už aukas už gru
žų priėmimą. Visi austojo ir 
pagiedojo Lietuvos himnų. Po 
to žmonės ėmė skirst} lis na
mo, bet kaikuric likosi svetai
nėje norėdami per svečių ir 
Į>er Ūkininkų Bankų pasiųsti 
pinigų į Lietuvą giminėms.

Bliekas.

P. Bridiškis.

CICERO, ILL.

Liepos 13 dienų baisus griuu- 
. - stinio trenksnuiiir lietus kaip 

iš kubilo pasipylė utarainko 
vakare apie 7 valandų. Tcčiaus 
cicieriečiai tekini,'kartais dvie- 
sia glausdamiesi ]x> vienu liet 
sargiu bėgu j ftv,. Antanu pa
rapijos svetainę.

Jau buvo po astuonių, kad 
lietus šiek tiek apsistojo. Iš 
gatvės per duris j svetainę į- 
ėjo kun. Juozapas Meškaus
kus vietinio klebono lydimas 
ir pora kitų svečių. Parėpi- 

'■ ju- imszikatitiii grnj»? lipk**'*® 
maršų. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Jie delnų plojimu 
sveikino svečią iš Lietuvos. 
Jani užėnttuU vietų pirmoje 
kėdžių salėje pakilo uždanga- 
las ir gražus giesmininkių bei 
giesmininkų choras, muzikai 
pritariant, pagiedojo Lietuvos 
himnų. Po to choras p. Lau- 

• Taičio vedamas fmgie'iojo uar 
keletu gražių dainelių.

Uždangalui užsilridu* vieti
nė muzikos bendrijn gražiai 
grojo. Uždangalui pu kilus Hnt 
palai pus pasirodė kuu. Kola- 
sinsJcas iš Kast 81. latais, kun. 
Juozapas Mtšknuskns žemai
čių Sauuaarijus profesorius 
kun. P. B'učyu ir kun. J. Vai
čiūnas, vietinis klebonas.

Klebonas pirmutinis jMisakė 
pnsvrikimTrtrt prakalbą ir žodi 
pavedė gerbiamam svečiui iš 
Lietuvos. Tas nupasakojo, 
kaip Lietuva rengėsi prie

HOMESTEAD. PA.

bLeigįmmoju Seimo, Įmip įnir
ti jos kovojo pri» rinkimus ir 
kaip prasidėjo Seimu durlmr. 

____j_ ” * r __• LfL • •MUUiit® uiAur.irii ataiiM1 nm- 
ltėtojv. Jo gražiai ir rūpestin
gai ujMlirbta kultai tęsėsi 45 
mim

Paakui kietam#* pnaake.

■

pardavinėtoju.- Imi pirkėjus »r 
pusišventusins tėvynės raika- 
lains žmonos. Ir dar kaibn a- 
pie vicnybę.4.

Birželio 27 d. Westvillės 
tautininkni-nezaležninkai par
sikvietė su prakalbomis-p. K. 
Norkų. Kadangi plnkatuose bu 
vo pažymėta, kad bus kalbėto 
jas, nesenai sugrįžęs iš Lietu
vos, todėl ]>arupo ir man nu- 
ciu. Kaip nubtrbau, kada 
nuėjęs svetainėn pamačiau ži
nomą liberalų, buvusį nezr.Už
ninku organo redaktorių, ku- buvo p. P..Zujus, Gurkliejiės 
ris 1914 metais ardė Visatinę — O. Galockiutč, Onos — 

i Denportukė, Adelės — M. Le- 
knnčiukė, Juozo — A. Jučis, 
Kazio — J. Rubinas, Kabio, 
nės — O. Ja.-kauskutė, Agur- 

jkienės — (?. Mnršalkutė. Visi 
vaidintojai savo roles gerai 
atliko. Po vaidinimo “Girelė 
žalioji” padainavo mažos 
margaitės. Trys mažos mergai
tės l>advklemavo eiles. Pas
kui L. Vyčių choras padaina
vo tris dainas ir programų 
Užbaigė Liet u vos himnu.

Oras buvo uešillas, todėl ir 
publikos prisirinko pilna iftv. 
Antano bažnytinė svetainė. 
Kevvanee’s lietuviai katalikai 
visados paremia vyčius, kurie

Dobilas.

KEWANEE, ILL.

Liepos j d. L Vyčių 60 kp.
bl.
dviejų veiksmų vaizdeli. “Ir 
aš nepaisau”. Gurklio rolėje

ttgtt* vukurų. \ ai diliu 
“ r

E
Seimų New Yorke.

Visoje savo prakalboje litas 
rulas į jMidanges kėlė sandn- 
riečių “darbus” ir plūdo bol
ševikus. Neaplenkė ne kaiali* 
kų. Net susiriesdamas šmeižė 
kunigus, turbut, už tai, kad tie 
kunigai 
Lietuvos 
kalame.

Plūdo 
kad buk 
neduoti tiems žmonėms išriši
mo, kurie reikalauja l»mt akly-1 
po dvarų žemės.

Pertraukoje pri rašinėjo 
žmones prie “Lietuvos pilie
čiųL y. prie liberalu San- ... . .
<l«roE. Kurie ue.ir.x-. .„„^n-nplunu va. -rue v.eadoe pu- 
imlioje urirariail. tadHaia. Ihii’f If1."" P“1*' “ 
kataliku, kurie posake Norkui,inau”tt1, 
kad ir be ju Sandalus yra 

I........................

tūkstančiais aukojo 
neprigulntybės rei-

vyskupų Karevičių, 
jia jiiakęs kunigams

.Lietuvos piliečiais, jmivadino 
|mėšlu ir Tisą gerkit** šaukė: 
“jus esate paliokai.”

Girdamas nezaiežniukus li
beralas sakė, kad lietuviai 
panaikins Rymo Katalikų 
Bažnyčių, o jtaliks tik nezalvž- 
niukai. Nezaležninkams, žino
ma, tas ypatingai labai |m- 
tiko. Jie dabar skaito dienas 
ir laukia, kada išsipildę s Nor
kaus pasakymas. Neišnutite-

Važiuoja Lietuvon.

Sckmadienyj, liepos 11 d., noun ..v.m.u.,,.- (
š. m., Av. Kazimiero Kareivių Į jį^j į Neidami Rymo Katalikų ( 
draugija turėjo pusmetinį su
si rinkimų, kuriame minėtos 
draugijos pirmininkas, Anta
nas Tumusonis, atsisakė nuo 
pirmininkystės, nes išvažiuo
ja Lietuvon.

’l'umasonis, vienas iš susi
pratusių lietuvių lloiuesteatle, 
priaidėdavo prie kiekvienos 
katalikiškus draugijos kaip 
prie pušelpinių. taip prie įdė- 
jiniy. Vienose piriuininkavo, 
kitose raštininkavo ir savo pa
reigas visuomet atliko. Vie
nu žodžiu, Hoincsteadier’iai 
neteks sumauinro ir nenuils
tančio darbuotojo.

Atsisakęs nuo piruiininky*- 
tės, atsiprašė visų narių už 
gal kada prasitartų ką nege
ra. *

Tik nekoks jšpudiH susidarė, 
kad nariai minėtos draugijos 
neiŠnnMtė nei mažiausio žode
lio jNulėkos buvusiam pirmi
ninkui. Tur būt ]Mtiniršo. Jųg, 
rodos, minėta draugija turi 
gana' sugebančių narių visa- 
kaine, kurie net drįsta sakyti: 
“Noreik mums Vyčių; Vyčiai 
neišgelbės draugijos nuo bus»- 
kruio.’’

Kaip ten neimtų, laimingus 
kelionės p. Antanui Tuniaso- 
H*ūų u |xai r/ku* tčvy»««Ti ]«ū- 
Ridžiaugti tais darbais, prie 
kurių čionai builamns daug pri 
aidėjo.

bažnyčion jie nežino, kad Kri-, 
stus yra pasakęs: “Ir praga
ro vurtoi Jos nejMirgoJės.”

Nemažiau į Norkaus kaltai į 
tikėjo ir jų, nezaležninkų. vys
kupas. Pasilipęs ant pal o tos 
gyrė ir garbino liberalų.

Gyrėsi, kad jis via siųstus 
Lietuvos Misijos ir rodė L. K 
P. l»nų. Bet jmrodęs Jr vėl į- 
kišo mainau, iš kurio buvo iš
traukęs. Neauprantanm, ko- 
kicnis galams Lietuvos Misi
ja siuntinėja tokius knlta-to- 
jus. kurie, užuot bonus parda
vinėti, tveria Sandarom kp.
ir šmeižia bti plusta katalikus. 
Ir dar norima, kad paskola 
sėkmingai eitų. Tie liberalų 
agentai giria tinginiu* ir niv- 
ko tėvynei neduodančiu*, o 
taM'ižu ir aukotojus ir tarnų i

Bdrijokaz.

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

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

Komitetai deda didžiausias (mstangas, knd užganėdinti iš visų atžvilgių 
visus atsilankiusius į rojaus darželį. Bukite atsargus, kad ncpralei.-ti šių 
brangių progų. Visi yra kviečiumi kotkaitlingi.-.” l..i ilankyti Pikniknn.

Kviečia KOMITETAS.

3E 3E

❖

R

jliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiniiiitiiiumiiiiiiiniHiiiiiiiiiiu 

S
=Didelis PIKNIKAS

Parengtas

LILIU VIU DAILĖJ

=

=

IfE
S
■
!E■■■

Nedelioje, Liepos-July 18, 1920
Brighton Parko Parap. Darže

Pradžia 4 vai. po pietų.
-

Visi kas tik gyvas esate kviecami atsilankyti j šj pikniką galėsite šokti kiek tik 
norėsite nes muzyka bus viena iš puikiausių.

Kviečia visus Dailės Ratelis.

=

miiiiHiiiiiiimiiiiiimiiimiimmiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

REIKALAUJA. ES

REIKALINGI LEIBERIAI 
de] fabriko dnrbo. Pastovus 
darbas.

LINK BELT CO.
39th ir Stevart Avė.

Šitas vakaras įvyko pasi
darbavus pirm, p-lei M. Iv vi- 
iinskaitei, O. Galeckutei ir C. 
M aršalkuU-i. Šitos mergaitės 
yrn ria gimusios ir nugusios, 
vienok daugiAUsia darbuojasi 
Bažnyčios, tahtos ir jstdraug 
Vyčių organizacijos naudai. 
Gražu butų, kad ir kitos Ke- 
tvunes merginos, ir daugiau 
vyrų, rašytusi U Vyčių orga
nizacijom nes juo didesnė bus 
kuopa, tuo daugiau galima bus 
įrengti vakarų, jutsilinksmini- 
mų ir (atdaryti naudos.

Ex Kareivis.

KI.A1. IŠSTATĖ SA1ASMAS 
runa arba puaę talko. Mama reikia 

vyr^. m>ry darbininkų tr serų nei
ta tori u musų kampanijoj, kuri praal- 

Mes J urna nadtelmo Ir pakebri- 
tno ikt *10,009 ulsoa j metu*.

JAVAKAS and JOHASO.V
Hlh noor—11S X. La Sallrt.tr.

REIKALINGI 

ir Vai Kai dirbtiVyrai 
ging House

HETZEL & C0.
1743 Larrabee Str.

Pack-

TIKRAS BARGANAS

5918 Kolmar Avė.

ti kniubai >y vūugnluU' fumUEC 
šilima ir dek!n l/» akro žemes, 
aaviuinku* parduoti piginu už canli 
nes išvažiuoja, ii miesto. Savinin
ku* rambiai t<-n pat Mibatoj ir nc- 
įblioj per visa dienn. Imkite 63 
čioa ir Anstin Avė. knrn iki K<»1- 
mor Avė ir parfkitc 4 bluku* j 
šiaurius iki '<9-tai gatvėj.

U. G.)

REIKALINGI
Eoundrta durl^tnlnkal COc | valanda. 
Tiktai |>lrnioa kloaa vyra* ‘ 
alka ūkia.

W. W. KIMBAIJ. CO. 
3631 W. 3* KU.

1*1 ■t-

■ ■ 
I

i

pigiai ir geiAi.
Parduodam Ir mainom namua, lė

tu*. tariu... lt vlaoklu* blanlua Pna 
niua galiui* Kauti vlaoktų ruuurtnkl- 
mg.

JUaUtaukitc pa^:
A. GUIGAS « CO.

3114 M. llal'tcd at.. Chk<a«o. IH.

PRANEŠIMAS
Hiuotni pmtirAu vtaicniw nava gerbuiuM-jua vicngpnėiama, k«d 

ai pnrdmuin aavo vuUtiitr kurta laikiau |»er <lauf»4 melu CM- 
raaujt pv

3601 South Halzted Street
ir buvau pwun-u<dK kelianti į Lietuva. lxl Jei tūlų prinžoa- 
eių m-gsiejau livaiujoti t* šim itlic* tp<H gi dabur nupirkau 
rutuja vaūtinr priemiestiję Chiragua Ui yrn Cirrru. UI. Ku
rie turėjote ar turite rrtkalun paa ruaiH- tuehUStt kreipti* rpa- 
iiškai ųrba |K*r laišku* aut aėkančiu antrašo:

F. A. Jozap&itis R. Ph. 
i'Voscriptiun Drug store

4847 W. 14 St. Tek Cicero 39 Ciceru, IU

\ i
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REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

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

Kreiptis šiuo adresu:
Kun. J. Šimkus.

720 rue Parthenais, 
Montreal, Canada

REIKALINGCB
Merginos ir Moterys x

D« ti viršeliu* »ui aniuplc <u*sce>. 
Prityrę ir neprityrę. Darban atlie
kama* unt kiijuojnmuM mniiium, 
taip kaip imperinių Leng
va*, švaru* ir pulinui daugiau. už
dirbti kaip prie ta-neh darini. Ge
ni* ul|p* ir gero* darbu sulygai

Atsišaukite šiuo adreaų:

Knickerroccr C&se Oo. 
226 N. Clinton Str.

PAIEŠKOJIMAI.
1'nleta*u Ju<ica>ix> N«v*U<-. ***1- 

nunCio Kauno ItM . Taura*** Ap*kr.. 
NemakViy pn ra pijo*, ryrono 
Koja, dabar neimu u »ur.

Ji* |uiu arba Ka« apie J| iltlpt'i. 
pranefkiU. iw» turtu Maruti 
kai*:

I’KTEK VISOCKIS, 
t 4 Htrrvt

M. l-nanMurt IIL

'DIDELIS METINIS |

PIKNIKAS |
--------------Rengia---------------

Švento Juozapo Draugijai-
- - - - - - - '   j

■ 
•I■■■

Rengia-----

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

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

Šiuomi užkviečiame visus Chicagos i 
tuvaites, kuoskaitlingiausiai atsilankyti

s Lietuvius ir Lie- 
i, o užtikriname 

visiems, jog pilnai busite užganėdinti. Muzika bus pir
mos klesos. kuri griež puikiausius šokius.

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

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Taupykite Piningus:
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
I’IANUS. V.ICTOROLAS, SIU 
V AMAS MAŠINAS ir Lt pas

I■II
■■■
■■

X -X

j3

i

1549 51 53 W. Chicago. Avė. 
arti Ashland Avė.

Cash ar ant Išmokesščiu.
Tvirtai,** Mourtic- 3500

Krautuve atdara &.rt<h>rta> tr 
t’ctnrCintnl* Iki C ra!. vakare Kitai* 

vakarai* Iki 19 vakare

Truu*i*n»r paraLKiilua naniuMe, |>ri» 
lUtnyiltD*. »ur<rn<K-. rtui**
pavieniu* Ir tL UaiImi aUieLame kuo<e- 
n*uu«. . Fhone Prover

jiiiUtiuiHUiiiiuiuiuniHiHiiiiiuinuiiiimiiAiHi'tiMminiimtimiiiiiiii

/

P* CONRAD

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 8. fiatated Si.. Ciūeage, IIL g 

Kurte Kaunate pavnlhalua lt Lietuvon M 
noaIIrtojic>4*n»l uaetdarvhHe rt»u«iau» arba S 
dideliu*. Moa perimama uru, padaroma a

* *__ _-- •' •

Sallrt.tr


6 DRAUGAS
—

Chicagos Labdarybės Sąjungos
Nedelioj, Liepos-July 18 d. 1920

I

Bergmanas Darže [Grove]
Riverside, Illinois

ĮŽANGA NEBRANGI
Jn«ų aMlnnkyma* ant šio pikniko ntneS dvigubą nnmln: ripnn.kn'l 

jus gražiai ir dorai laiką praleisite, o antrą, kad tuo pačiu kartu parom- 
slte nafilaičiua, kurio jūsų jianimos laukiu. Apart pikniko bna žymus kai- iš 
belo jas, kuris joms laimi plačiai paaiškins apie organizaciją.

Nuoširdžiai kviečia visus Našlaičiai.
Kurie ym paėmę pardavinėti serijas, meldžiami yrn jas grąžinti no g® 

vėliau kaip 16 Liepos t. y. pėtnyrioje Komitetas.

j CHICAGOJE.
■. -—.  ———--------------------------------------- --------------------

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

:<

«
TREČIOJI POLITIKINĖ 

PARTIJA.

SVARBU BRIGHTON 
RIEČIAMS.

PAR

ir su visa širdimi gins Lietu
vos leisvę. Rengėjai.

PAVYKO.

šeštadienis, liepos 17 d., 
šv. Alcksijus.

Sekmadienis, liepos 18 (L? 
šv. Kamilas, Lelliclis.

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

Nominuotas kandidatas i 
ridentus.

pre

VARGAS SU ANGLIMIS.

Nežinia kas dėsis ateinančią 
žiemą.

Su anglimis tikras vargus 
Chicagai. Kaip viešos įstaigos, 
taip privatiniai namai negali 

gauti anglių, katrie reikalingi 
ateinančiai žiemai. įvairios 
dirbtuvės ir įstaigos apturi 
-Htl aid y •Įuuotp nu jjij (iij^ui: 
sigaininimą ištekliaus negali-1 
ma nei galvoti.

Ana dieną patirtu, kad Clii- 
cagoje ant geležinkelių yra ke
li šimtai vagonų su anglimis. 
Anglių pirkliai buvo norėję 
anglis pasiųsti j kitus miestu.-, 
kur branginu mokumą.

Bet keliolika geležinkelių 
kompanijų patyrė tų speku
liantu sumanymą ir uždraudė 
iš Cliiragus išvežti anglis.

Gnl ta* kiek-nors jMigolliės, 
himmet anglys Ims primuštos 
į vietiniu-, sandelius.

Vietos nnglių pirkliai dnr 
kn-i|*',-i į tarptautinę komisi
ją ateiti pagelbon Cit i ragai 
nnglių klausime. Pareikalautu 
visokioms prekėms paskelbti 
Midiargo ir leisti gnl»enti dau 
giau miglių, .atidaryti keliu- 
miglių t rankiniu uis.

KŪDIKIŲ PRIĖMĖJOS TU 
EI IŠMOKTI ANGLIŠKAI.

Miesto valdžia, sakoma, val
stijos legislntnron paduosinnti 
sumanymą uždrausti prakti
kuoti kūdikių priėmėjoms 
toms. kntroN |H>r du metu ne- 
išmoko kalbėti arba rašyti an
gliškai.

Nes šiandie tarjie svetimša
lių yni priėmėjų visai nesup
rantančių angliškos kalbos. 
Tokios priėmėjos tad dažniau- 
MA ii iiciiz.i cjsl.-U »i’<jrt giiiiušiij 

kūdikių.

(’liicngojv turėjo suražinvi- 
nią visi tie politikiniai radai, 
katrie nepatenkinti dabartinė
mis gyvuojančifimis pe'itiki- 
nėmis partijomis, ypač repnb- 
likonų ii 5-mnkrntų. Tie žmo
nės laikosi nuomonės, knd de- 
inokrntų ir republikonų parti
jos jiorduug atsilikusios nuo 
I mžaiigi uojanrios visuome
nės. Tad. esą, didis reikalas 
įkurti pažangią partiją.

Ir tie žmonės įkūrė tokią 
pnrtiją, jiavndindaini ją ūki 
ninku—darbininkų partija ar
ba trečiąja partija.

Nominuotas kandidatas.
Šiton fiartijou. kiek žinoma, 

susispietė visokios rųšies žmo
nių. .Jon inein pradėjus dcšP- 
niuojn darbininku ir baigus 
kairiausiuoju rndiknhi.

Kadidiitu į prezidentus no
minavo Cliristenscną iš Utali 
valstijos. Į kandidatus laivo 
kn Ibi minias \Visconsino valsti
jos federalis senatorius Im Fo- 
lletle. Bet šis nesutiko. Naujos 
partijos platforma jam pasiro
dė jM-rdaug radikalė. Ir jis 
pramušė, kad jei platformoje 
butų (Kidurytos jo rekomen
duojamos atmainos, tuomet 
gal jis ir sutiktų but kandi- 

, datų. Tuo tarpu nominuotas 
I ('liristrnsen pa.-ižiidėjo atsisa
kyti kandidatūros, jei tos pn- 

, norėtų U’isconsino simatorius. I

Daug rašoma.
Repnblikonų ir demokratų 

spauda karčiais žodžiais pa
šiepia trečiąją partiją 
partijos sesijas. Bet 
daug apie ją rašo.

Tas reiškia, knd ton 
jon i nei na visgi dnug 
mingų žmonių, katruos
įima ignoruoti. Nes jie savo 
veikimu labai daug gali pa
kenkti republikoriams ir de 
mokratains.

Bendras riu ūkininkų ir dar
bininkų politikinis veikimus 
*l»>r noltvit’M
Ir kaip tie taip kiti turi daug 
spėkų politikoje. Ve kielei n- 
pie tą partijų rašomu.

Rimtesnieji jiašaliniai žmo
nės yra nuomonės, kiul tre
čioji partija gali susiaurinti 
senųjų partijų intaką. Bet tam 
tikslui reiknlingns toje parti
joje sutikimas ir lwndras dar
bus. Gi to ten gali pritrukti. 
Nes kur veikia visa eilė vi
sokių gaivalų, ten nieko gera 
negalima tikėties.

ir tos 
labai

parii- 
intek- 
nega-

UŽDAROMI TEATRĖLIAI 
NAKTIMIS

jsaky-Policijos viršininko 
nm pirmiausia patvarkyti ka
baretai, gi dabar ir krutamų- 
jų paveikslų teatrėliai. Kaip 
tie, taip anie jmi HM) naktį 
turi but uždaryti.

A FCTHATIS B ŽAIBOMAI

A. PETKAUS & CO. 
Mortgage Bank 

»WL ESTATE - INS'JRANCE

IKI t* MiHUA $t/*»t. etatai* lite*-* 
T<i»aHoot Bouiev«no *11

| European American Bureau
Į . , ».■<».<. b.................

NOTABIJ1 Kas

Nedėlioję, 18 d. liepos, Baž. 
svet. Inoj j>o pamaldų -ms la
imi »vnrh»<i “tisirinkimas vi
sų šias parapijos krikščionių 
demokratų veikėjų, kurie lig 
šiol darlmvoB Tautos Fondo ir 
Liet. Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų draugijos skyriuose. Tii- 
rime labai svarbių pranešimų, 
liečiančių šios kolonijos veisi
mą.

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

Visus kviečiu
L. R. K. R. Draugijos sky

rių valdyba:
Bcr. Nenartonis, Pirm. 

J. K. Encheris, Rašt.. 
4403 So. Moznrt St.

Praeitam ketverge, liepos 
15 d. |l J..J, Elias svetainėje 
buvo įrengtos prakalbos, ku
riose kalliėjo kun. .1, Meškaus
kas, lemaičių Dvasinės Semi- ■ 
nuriji^ pruicfanu* ir kutų DJ 
Mikšys tik ką sugrįžęs iš Lie
tuvos. Žmonių buvo pilna sa
lė. Dviem atvejais surinkta 
aukų 300 dol.

Garbė tovrnofljiikierinms.

PRANEŠIMAI.

L. L. P. CHICAGOS APS 
KRIČIO SUSIRIN

KIMAS.

l'tnminko vakare, liepos 20 
d., šv. Jurgio parapijos sve
tainėje, Britlgeportc, įvyks di
deliai svarbus L. L. P. Cliica- 
gos Apskričio susirinkimas. 
Kviečiami visų Cbiragos ir o- 
pielinkių stočių valtlvLos, įgn- 
lotiniai ls-i kiti darbuotoju. 
Pageidnujniiin, kati npsk. susi- 
rinkinian atvyktų ir tolimes
nių lietuvių kolonijų paskolom« 
darbuotojai. Apskričio valdy
ba darys svarbius pranešimos 
gavttls iš Lietuvos Finansinės

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Drangijo- susirinki- 
mas bus nedėlioj, 18 liepos, 
1920, šv. Kazimiero Vienuo
lyne 3 vai, po pietų.

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

S. L. R. K. A. ItU) kuopoK pus- 
uictinis suniruildhins įvyks liepas 
18 d. 1920, tuojnuH po sumos, 
Nekalt, l’ras. PėM. parapijos sve
tainėj. Kviečiam* visas narius at
plaukyti. ne* biėt išduotas delega
to raportas iš Sfiino. Nepamirškit 
NUgrąžint-i ukietth, kurie buvo pa
ėmę pardavinėth t

Kurie buvo paėmy aplikacijas 
ir gavo mm (laktato paliudijimus, 
malonėkit sugrąžiaitL Ateidami po- 
sėtini alsiveskit ir naujų narių.

Kuopos raštininkas.

S

sėdis atsidarys 7:30 vul. va
kare.

J. Mickeliunas, rašt.

Teatrališko K Ii ubo •'Lietuva" 
dratiiriškiis tth'itžiaviinan Iiuk nedė
lioję,-18 d. liepoa. Viki narini ma- 
tonMte pribūti j bažnytinę svrt. 
10 v. ryte. Iš ėia važ.iuiwiinc j 
Bcavcrly Hillu, 87 ir Aahlund A v. 
Viki vožiimdiuc karais. Ku» sykiu 
negalės važiuoti, tai legul ima 
Ashland karu* Jįjri 87, o tada ke
lius bluKus pio-ina j vakaru* 

Komitetas.

VYČIAMS ŽINOTINA.

Tiktai Trys Dienos
Beliko gauti DYKAI NUOŠIMTI nuo 1-mos Liepos. Jeigu padėsi 
piningus i šią seną stiprią Valstybine Banką dabar, gausi DYKAI 
NUOŠIMTI nuo 1-mos Liepos?

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

KAIP NAMIE. ATĖJUS |

Peoples Stock Yards Statė Bank
kamp. 47 gatve ir Ashland Avė.

Užtat kad čionais kalbame Lietuviškai.

Tavo piningai apsaugoti nes po Valstijos Valdžios Priežura. Piningus iŠ šios 
Bankos galite gauti ant kiekvieno pareikalavimo, be jokio laukimo.

AR GALI BŪTI GERESNE BANKA?
s s
s 
E

BANKAS
ant kampo

47tos ir Ashland Avė.
Chicago

•4

S
s

S

a

5
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AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: anrURkoa Ir lletunteoa 

kalbu. ariUnetlkoa knrrvedyette. «te- 
nocrafljoa typ*wr:t>n<. pirklybo* tol
ei y, Suv. Valat latorljoa, abelnoo IMo- 
rijoa, roorrafUoa poUUklote ekono
mijų*. pUlatyatte, drlIlaraAynte.

Mokinimo valandas: ouo • ryto iki 
4 valandos po pūty: vakarai* nuo • 
Iki 1« vaL 
3106 So. Halsted St, Chicago.

XANT PARDAVIMO.
Mūrinis namas ant Wnllaee St. 
pagyvenimu, štoras ir 4 niim.d 

I dcl gyvenimo, 2 fialai po 4 kam-
Įtarius nnt sutrų lubų, gera vieta 
dcl biznio, parsiduoda pigiai 
$6.200.
zMurini« namas ant Widlaec St 
netoli 35 gatves, 2 pagyvenimai 
|w 4 kambarius, tnri būti jurdtio- 
tM greittT laiku, parsiduoda nt. 
♦4.500. * ,

Mūrinis namas ant Lowc Are., 
netoli 33 gatves 2 pagyvenimu, po 
6 kambarius, maudinra, toilelai, 
puraidnoda už $6.500.

Naujas mūrinis nnmsv ent 
l'nion Avė. gražioj vietoj 8 augti u 
f> pagyvenimu, visais intaMmaia,- 
cirkinka, maudinet, toiletai, štiniu 
šildoma*, savininkas mainys ant

SERGĖKITE SAVO AKIS.L. Vyčių 16 kuopa rengia 
šeiminiu) vakarėlį šeštadienio 
ve kure, liepos 17, š. m., Av. 
.Jurgio parapijos svetainėje, 
šiame vakarėlyj visi Chicagos 
ir apielinkės vyčiai ir vytės y- 
ra kviečiami dalyvauti. Įžanga 
maža. Vakarėlio tikslas yrn at
sisveikinti su vienu iš musų 
narių p. A. Malinausku, kuris 
išvažiuoja Lietuvon karintiti 
prieš lenkus.

A. Malinauskas vra L. V v-• • 
čių organizacijos nariu suvirs 
du metu ir jier tą laiką jis uo
liai darbavosi Vyčių organi
zacijos labui, y pa t i ilgu i tuose 
veikimuose, kurie Arčiausia 
stovi Lietuvos laisvės.

Užsidegus karui p. A. Ma
linauskas pateko į Dėdės Samu 
kariuomenę, kur tapo sužeis
tas ir per tai pirm laiko jisai 
buvo jmliuosuotas iš k arei vi
jos Karui užsihaigus įstojo j 
technišką mokyklą, kurioje iki 
šios dienos jis tebėra studentu. 
Nora jo mokslo išlaidas vai- 
rinite annaaVo vi/maV— je* >*<* — • * < i i w te

padarius karei-

Kuomet Ui kasti nuo galvos akau- 
dėjiroo. kuomet raldte UcJaM t turu 
r*. kuo:.iat įkaltai ar aluv* ir ta
kai. tai tuomet yra tenkina kad 
reikia JuAa akiniu. Maso II matų 
(.'atyriuiu pridurs J urna carlauala 
paurnarlnta ui prtotaama kaina 
uet taip temai net Iki tl.M.

4metono* snrat pritaikinti altiniai 
♦•••• eeealąaęe ■**■<***•**— Te*—« e»te4o* /

KaM. 1U»
Trktenaa

turi daug rei- 
padaryti ką at- 

rvikia prityrimo.

BANKINIS DETEKTIVŲ 
BŪRYS.

Chicagoje detektivų viršini 
nkar Mconcy suergsaizaro at
•kiną detektivų būrį, kuriam kęs, jutlikdamas tą progų, ir 
pavesta išimtinai persekioti iškeliauja Lietuvon. Tenai jis 
ir gnudyti bankų plėšikus.

k

VERTĖ PRITYRIMO.
Napoleonas yra vieną kartą 

pasakęs: Kad ima septynis ka
ržygius, kad 
vį

Šie žodžiai 
kelnės. Norint 
sakančiai
Užtaigi išdirbiniai gero vais
to ima duug laiko. Triners 
American EI i x ir of Bitter Wi- 

. lr»,r5o uion.lt* *»r« iinnin«< 

kaipo geriausia* vaistas dėl 
negrumulia vinto, neturėjimo 
Hpetito, galvos-skaudėjimo ir 
kitų vidurių ligų per per jias- 
kutinius trisdešimta metų. Jis 
atstovėjo daug išmėginimų ir 
visuomet pasirodė geras ir y- 
rn pagelbėjęs milijonui žmo
nių. Visi, kuria ji žino visi 
giria. Triners American Elix- 
ir of Bitter \Vine yra gerus 
vaistas. ‘‘Mr. Tony Prsle rašo 
iš Oak Grove, l^a Birželio 29, 
1920.

Pamėginus vieną kartą šį 
vaistą nekuumul nevartosi ki
to. neimk kito "bitter vine”i 
nuo aptiekuriaas, bet reika- 
i** t j Ii re jo *į rF«**«*t*rp £
can” Klixir of Bitter VTine— 
Joaeph Triners Campany, 13 
33—45 So. Ashland Avė.

I

Gera farma Indianos valsti 
joj, 40 ak erių. 38 skėriai dir
bamos žemės, parsiduoda su 
visais budinkaia. už 4000 dol., 
11,000 reikės įmokėti, likusius 
ant lengvo išmokėjimo.

A. PETRATI8 & CO. 
3249 So. Halsted str.

Chicago, III.

I

■

PARSIDUODA.
Pučernė ir Grosrrnė urbti mai
nysiu lotą arlm automobilių.

Atsišaukite,
3114 S Halsted Str.

t JOHN SMETANA
Akių Specijalistaa

1801 8. Ashland At. Chicago 
Ecaaminaa aaialklama* dykai. 

Kampan l*-toe gatvte.
3-«oa luboe Tiri PlatCo ap«tekna 

Kambarį* 14. 14, 14, 17 tr U
TNnyklte | mano parute 

Valandoa: nno V vai. itrjrto iki t 
vaL vakare. PanedMIaU. Berašo
mi* Ir P*tnyMomla

ii——..............................—n

Dr. M. Stupnidd 
3107 8a. Morgau Street 

chjcauo, nanou 
VatežOMM Torte 4943

▼atestea: — 4 Du U lt ryte: 
4 »• ptetR Iki I vak. W*dMlo- 
oUb boo « Iki S v»L vakar*.

.. ............................................... — —u

ESTU A llAItGEN.AK.
r*ruduoda Rakandai latrai pirl*>. na* 
turiu grultu laiku iAvaJIInou Uatu-

V vai. Vakarais
Kaa norėtu dUanltorlautL (*1Mi> 

rauti ryvrnlraui rtat* nM/ka.
P. FETHPMB. 

1420 S. Simuhllnj A»v.

.. .....................................................................K 

GENERALIS ELECTRI- 
CAL K0NTRAKT0RIU8.

Suvedu drama J namu* Ir paui- 
**u ku tik reikalinga prt* elek-

PETER BERNOTĄVIČIUS
3141 W. 3ted PI. CMracn, IU. 
Telefonu* CaaaJ 4147

i

v.

pa s id uosLiet u vos kari uomenė n
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