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Lenkai Išsikraustė 
Iš Vilniaus 

« > 

Talkininkai Atsisakė Gel-

sP iria 

b et i Lenkijai 
Lenkus Taikinties 

Bolševikais 
su 

APLEIDO VILNIŲ, MINSKĄ IR BREST—LITOVSKĄ. 
VARSA VA, liepos 11. — Lenkų armijos šiaurrytiniu visu 

frontu kuogreičiausia atsimeta ir formuojasi naujon linijon | bolševikais. 
— per Boranovičius, Oginskio perkasą ir per upes Stir ir 
Seret. 

Lenkai jau apleido Vilnių, Minską, Brest-Litovską ir kitus 
miestus. Nes bolševikai prieš juos. gula iš šiaurių ir rytų 
šonų. « 

Priešbolševikinė ukrainu kariuomenė nusprendusi ginti 
Kamenee-Podolską, Lvovą ir pagelbėti lenkų dešiniajam ar» 
mijų sparnui, kurį be pasigailėjimo truškina gen. Budenny 
su sav© raitarija. 

BOLŠEVIKAI UŽ£MĖ MINSKĄ. 

LONDONAS, liepos 1:2. — Čia vakar gauta žinia, kad bol
ševikai jau užėmė miestą Minską. 

Depeša apie tai originuota Kaune ir pasiųsta per Central 
News korespondentą Copenhagene. 

Kol-kas nėra patvirtinančių. *in»ų apie Minsko puolimą. 
(Žinia apie Minsko puolimą gali Imt teisinga ir be knkų 

patvirtinimo. Nes dar liepos 10 dieną Paryžiuje buvo pas
kelbta, kad lenkai be Minsko yra apleidę Vilnių, Brest-Lito
vską ir kitus Lietuvos ir Baltgudijos miestus. Jei lenkai taip 
padarė, tai šiandie bolševikai bus paėmę ne tik Minską, bet 
Vilnių ir kitus miestus). 

ANGLIJA RAGINA TAIKIN 
TIES SU BOLŠEVIKAIS 

* 

Bus naudos Anglijai ir 
Lenkijai. 

Spa, Belgija, lįepos 11. — 
Anglijos, Prancūzijos ir Len
kijos ministerių pirmininkai— 
Lloyd George, Millerand ir 
Grabski, šiandie konferuos 
Rusijos bolševikų klausime. 

Kadangi bolševikinės *Rusi-
jos valdžia atnaujinimo pre
kybos reikale sutinka priimti 
Anglijos paduodamas sąlygas, 
tad ministeris pirmininkas 
Lloyd George šiandie konfe
rencijoje paragins Milleran-
dą ir Grabskį pripažinti bolše
vikinę valdžią. Taippat para
gins lenkus, kad jie kuovei-
kiaus padarytų armisticiją su 

Lietuviai Artinasi Prie 
'• 

Vilniaus 
( "Draugo" Kablegrama) 

KAUNAS, 12 Liepos — Bolševikai 
pergalėję lenkus užėpie Minską. Len
kai traukiasi iš Vilniaus. Lietuviai 

r 

. . . 

eidami pirmyn užėmė Dūkštą^Tau-
ragnus, Pakalnius, Aluntą, Sirvintus, 
Šešuolius. Kun. Jakaitis. 

Kiek žinoma, Millerand prie 
šinasi tokiam sumanymui. Bet 
matyt, jis paTdausys Llydo 
George patarimų. 

Grabski, sakoma, mielai su
tinka pradėti taikos tarybas 
su bolševikais, jei pastarieji 
lenkams užtikrins - prieitinus 
rytinius rubežius (iš Lietuvos 
ir Baltgudijos šonų). 

ATSISAKO KONFISKUOTI 
BUVUSIO KAIZERIO 

TURTUS. 

Tie toriai siekia 300 milijonų 
markių. 

LENKAI TAIKINSIS SU BOLŠEVIKAIS. 
SPA, Belgija, liepos 12. Lenkai darbuojasi kuoveikiaus 

padaryti armisticiją su bolševikais ir stoti taikos tarybosna. 
Lenkų ministeris pirmininkas Brabski nuo talkininkų gavo 

užtikrinimą, kad rytiniai Lenkijos rubežiai (Lietuvąs šone) 
lenkams butų nustatyti teisingai taikos tarybose su bolše
vikais. <-

Grabski kuoveikiaus mušė telegramą Lenkijos prezidentui 
Pilsudskiui, idant šis darytų armisticiją. \ 

Savo keliu, talkininkai Rusijos bolševikų valdžiai pasisiųlė 
tarpininkauti tarp jos ir lenkų ir pasiųlė daryti armisticiją 
tokiomis sąlygomis: 

1. Lenkai pasitraukia i savo tikruosius rusų Lenkijos ru
bežius. 

2. Padarius armisticiją tuojaus seka konferencija visų pa-
rubežinių valstybių su tikslu nustatyti rubežius. 

3. Jei bolševikai nepaklausyta ir lenkus pultų tikro* Len
kijos rubežiuose, tuomet talkininkai lenkams ginties duoda 
reikalingą pagelbą. 

Berlynas, liepos 12. — Ne-
prigulmingieji socijalistai af-
stovai vokiečių reichstagui 
buvo padavę sumanymą kon
fiskuoti visus turtus, prigulin
čius buvusiam kaizeriui. Tie 
turtai esą vertės 300 milijo
nų markių. 

Jurdinis reichstago komite
tas tą sumanymą atmetė. 

BUVĘS KAIZERIS GYVE
NA BAIMĖJE. 

€ 

Retai kuomet išeina iš rūmų. 

Amsterdam, Olandija, liepos 
12. — Aną dieną pirmu kartu 
buvęs* vokiečių imperatorius 
su savo žmona buvo apleidęs 
savo rūmus Doorn'e. Abudu 
pavažinėjo automobiliu. Jied
viem draugavo policijos vir
šininkas. 

Studijuoja Semiamus. 
Iš dienos dienon eilė turis

tų lukeriuoja pas buvusiojo 
kaizerio rūmų vartus su tiks
lu pamatyti buvusį vokiečių 

NORĖJO PAGARSĖTI IR 
-

PRATURTĖTI. 

Troškimas įvyko priešingai. 

MIRĖ BUVUSIOJI PRAN
CŪZIJOS IMPERATORIENĖ 

TALKININKAI NENORI 
GELBĖTI LENKAMS. 

Anglija sutinka gelbėti diplo
matiniai. 

Paryžius, liepos 12. — Va
kar ir užvakar lenkų minis- I n e s -
teris pirmininkas Glabski mie
ste Spa konferavo su talkinin
kų premjerais ir maršalu 
Poch. 

Grabski norodė, į apverkti
ną lenkų padėjimą ir prašė 
duoti pagelbos. 
» Anglijos ministeris pirmi
ninkas Lloyd George pranešė, 
jog Anglija negali pasiųsti 
kariuomenės Lenkijai prieš 
bolševikus. Nes negalinti prieš 
bolševikus kariauti. Anglija 
atnaujina prekybą su Rusija 
ir sutarimo sąlygos nelei
džia taip elgties. 

Visgi Lloyd George pridūrė, 
jog Anglija galinti, pagelbėti 

lenkams ir gelbėsianti diplo
matiniu keliu. 

Prancūzijos ministeris pir
mininkas irgi pranešė, kad 
Prancujija taippat negalinti 
pasiųsti lenkams kariuome-

Eugenija ėjo 94 metus. 

Madridas, liepos 12. — Čia 
mirė buvusioji Prancūzijos 
imperatorienė, imperatoriaus 
Napoleono I I I žmona. £jo 94 
metus ir šią savaitę rengėsi 
dar iškeliauti Anglijon. 

valdovą. 
Bet tasai nekuomet niekur 

viešai nesirodo: Neapleidžia 
sav0 apartamentų. * 

Arčiau stovintieji prie bu
vusio kaizerio pasakoja, jog 
jisai kasdien esąs įsigilinęs į 
žemlapius. Nežinia ką jis stu
dijuojąs. 

Neįsileidžiami darbininkai. 

Pasakojama, jog buvęs vai 
dovas gyvenąs nuolatinėje bai 
mėje. Bijosi jis užpuolimų. 
Tad vidun neįsileidžiami jo
kie darbininkai. 

Be to, jis nevalgąs jokių 
valgių, jei pirmiau anų nepa-
ragaująs patsai rūmų virėjas. 

Savo keliu, išlauko rūmai 
stipriai apsaugojami olandų 
policijos. 

Niagara Pails, N. Y., liepos 
13. — Kituomet vienas ame
rikonas davėsi užkalti stipriai 
padirbton bačkon ir buv0 pa
leistas Niagara vandenpuolin. 

Išėjo jis laimingai. Vanduo 
bačką smarkiai sutrankė į 
uolas ir pagaliaus drąsuolis 
išgelbėtas. J is uždirbo gerus 
pinigus už tą savo žygį ir pa
garsėjo. , 

Praeitą sekmadienį čia no
rėjo tokiuo pat būdu pagarsėti 
vienas anglas,- Charles Ste-
vens, kurs tyčiomis del to hu-
'vo'-"dhfKįB iš An^Tjos.' J is 
su savimi buvo atsiležęs bač
ką. 

Buvo uždarytas ir užkaltas 
bačkon ir paleistas pa vande
nin. Vandens verpetai pagavo 
bačką ir sumalė į šipulius. 

9 Drąsuolis pražuvo. 

PRANCŪZAI RENGIASI 
, PRIEŠ DAMASKĄ. 

Kariavusių Šalių Išlaidos 
100 MILIJARDŲ KARĖS 

NUOSTOLIŲ. 

Iš karės daugiausia pasipelni-
jo Japonija. 

& 

Londonas, liepos 12. — An
glų finansistas Edgar Cramm-
ond viename bankininkų susi
rinkime pranešė, jog karė ka
riavusioms Europos viešpati
joms atsiėjusi apie 100 mili
jardų dolierių. Tosna milžiniš-
kosna išlaidosna ineina nuos
toliai sunaikintų nuosavybių, 
pragaišimas įvairių įvestini-
mų užrubežiuose ir pensi
jos. 

-Sutyg jo apskaitymų, atski
ros viešpatijos panešė tokias 
išlaidas: 

Vokietija 43 milijardus; 
Prancūzija 31 i r pusę milijar
do; Anglija 26 milijardus; Ita
lija 10 ir pusę; Belgija arti 
3 milijardų dol. 

Suv. Valstijos pelnė. 
Tiktai dvi kariaujančios ša

lys — Suv. Valstijos ir Japo
nija, sakė Crammond, karė
je ne tik neturėjo' nuostolių, 

bet dar pelnė. 
Be tų kiek nors pasipelnė 

Ispanija, Olandija, Šveicarija, 
Graikija ir Skandinavija. 

J i s pareiškė, jos karės metu 
Suv. Valstijos 30 nuoš. dau
giau praturtėjo ir šiandie tos 
šalies nacijonalis turtingumas 
lengvai siekia 400 milijardų 
dolierių. 

Japonija daugiausia pelnė. 

Sulig Crammondo, karės 
metu Japonijos turtingumas 
pasidvigubino. 

Ls visų kariaujančių šalių 
labįausia nukentėjo Vokietija. 
Jos nacijonalis turtingumas 
sumažėjo mažiausia 26 nuo&. 

Crammond pasakė, kad nors 
Europą po karės palietė ne
paprastas vargas, bet jinai 
greitu laiku atsigaus. Nes Eu
ropos rankose yra pasaulinė 
prekyba. 

Europos gyventojai, supran
tama^ įlgą laikotarpį turės 
daug nuprakaituoti. Bet iš to 
bus naudos. I r be t© juk ne
galimas daiktas pakilti iš 
griuvėsių. 

Demokratų Kandidato Pažiūros 
SVAIGALŲ K L A U S E 
PRIKLAUSO KONGRESUI 

Taip sako kandidatas Cox. 
1 

Dayton, O. liepas 12. — De
mokratų partijos kondidatas į 
prezidentus Cox žingeidiems | čiai. Nesutikimai; jo nuomone, 

Airijįos reikale. 

Gub. Cox sako, jog airių 
klausiman jis didžiai įsigili
nęs. Nes airiai dideli patrijo-
tai, karštaširdžiai. J i s 'nuo-
moniauja, kad Airijos klausi* 
mas bus išrištas patenkinan. 

Konstantinopolis, liepos 13. 
— Prancūzija turi pagaminu
si kariuomenę prieš Damaską, 
kur yra Sirijos valdžia. Nori
ma tą valdžią sugriauti ir pa
čią Siriją paimti savo vald
žion. 

BAVARIJA PRIE6TARAU 
JA TALKININKAMS. 

Tuomet Grabski reikalavo 
talkininkų, kad šitie jiems 
pavestų atimtą ir atimamą 
nu0 vokiečių amuniciją ir gin
klus, katrie be jokio tikslo 
naikinami. 

Bet ir šis paršymas len
kams griežtai atsakytas. 

Berlynas, liepos 12. — Ba-
.varijos ir Wuerttembergijos 
valdžios paskelbė, jog toms 
šalims negalvoję ką Berlynas 
tariasi su talkininkais. Parei
škė, jog' jos nekuomet neišsi-
ginkluosiančios sulig talkinin
kų nurodymų. 

BLOGA ŽEMUTINĖJ ME 
SOPOTAMIJOJ. 

Londonas, liepos 13. — Vie
tos laikraščiui Times iš Tehe
rano pranešta, jog Žemutinėj 
Mesopotamijoj padėtis blogė
ja. Basra-Bagdad geležinkelis 
sukapotas į tris dalis. 

VERCHNE UDINSK BOLŠE
VIKŲ RANKOSE. 

Harbin, Manchurija, liepos 
13. i— Verchne-Undinske vei
kė ligšiol kombinuota iš soci-
jalistų ir žemietijų valdžia. Da 
bar ta valdžia pateko bolše
vikų rankosna. Nes valdžioje 
yra jų didžiuma. 

Bolševikų didžiumai vado
vauja M*. Krasnoščekov. Šitas 
žmogus kituomet gyveno Chi-
cagoje ir buvo žinomas kaipo 
Yankel Todelson. 

TURKŲ SULTANAS EINA 
, IŠVIEN SU ANGLIJA. 

• 

Turkai apleidžia Kernai. 
-

Kanstantinopolis, liepos 13. 
— Turkijos sultano įsakymu 
turkų kabinete įvestos žymios 
atmainos su tikslu padaryti 
kabinetą labjaus prielankiu 
Anglijai ir 'Jabjaus priešingu 
Italijai ir Prancūzijai, katros 
priešinasi graikų veikimui 
prieš turkus nacijonalistus. 

Tasai faktas dar labjaus 
paaršins santikius nacijonalis-
tų su sultanu, Ligsiol nacio
nalistai nedrįso atvirai pakel
ti kovos prieš sultaną, turbūt, 
nenorėdami skaldyti turkų 
tautos. Bet jei sultanas dedasi 
su nacijonalistų priešininkais, 
gana aišku, kad prieš jį bus 
pakelta kova. 

Turkai pameta Kernai. 

Mustapha Kernai paša yra 
vyriausias turkų nacijonalistų 
vadas. 

Iš Brussos ir kitų Anatoli
jos vietų atbėgę čia turkai pa

tą tą vadą. Sako, jog tas žmo
gus be joĮrios širdies ir nepa
prastai žiaurus. » 

Pabėgusieji pareiškia, jog 
graikai visur turkų mielai su
tinkami. Džiaugiasi jie pasi-
liuosavį nuo to vado valdžios. 

Kernai pašos įsakymu, tur
kai sU prievarta imami ka
reiviauti. Jo įsakymu- nuo 
žmonių atimami galvijai, ja
vai ir net pinigai. Viskas pa
vedama nacijonalistų armijai. 

Taip turkas pasielgia su 
turkais. 

Tad kas tik gali, kuovei
kiaus tą vadą apleidžia ir at
sisako jį paremti. 

Iš kitų versmių kitaip. 

Pačios turkų nacijonalistų 
valdžios, oficijaliuose praneši
muose kitaip tvirtinama. 

Sakoma, jog Mustapha Ke
rnai paša visų žmonių myli
mas. Pareiškiama, kad tasai 
žmogus netik gražiai apsiei-

jis .kovojąs už gyvuosius Tuf-
kiįos reikalus, už turkų tau 

sakoja, kad gyventojai pame- tos gyvybę. 

paaiškino, kaip jis atsineša Į 
kai-kuriuos svarbesniuosius 
klausimus, kokie* paminėti ir 
nepaminėti demokratų * plat
formoje. 

Prohibicijos klausime jis pa 
reiškė, kad tas klausimas pri
guli išimtinai kongresui. Jei 
svaigalų prohibicija yra kons
titucijos dalis, tad kaipo to
kia turi but pildoma. Bet jei 
kongresas prohibicija atšauk
tų, ar kaip nors atmainytų, 
jis, Cox, nebūtų priešingas. 
Nes jis stovi už didžiumos 
principą. 
Taippat Cox stovi už tai, kad 

Valsteado įstatymas butų at
mainytas ir kiekvienai vals
tijai atskiriai, sulig savo nuo
žiūros, butų leista tvarkyties. 

Tautų sąjungos klausimas. 

Kandidatas Cox stovi stip
riai už tautų sąjungą. Sako, 
jog tautų sąjungos dokumen
tas nėra tobulas ir negali but 
toksai. Jam reikalingi kai-ku-
rie pataisyniai. 

Bet, abelnai imant, tautų 
sąjunga, kaipo tokia, būtinai 
reikalinga. Karės metu kiek
vienas stovėjo už tautų sąjun
gą. Kiekvienas pripažino, kad 
ji absoliučiai reikalinga tole-
sniai sulaikyti skerdynes mi-
linonų žmonių. Tad kodėl šian
die ta sąjunga turėtų kam 
nors but kenksminga? klau
sia kandidatas Cox. 

€ox sako, jog sąjungai prie-

veikiai pasibaigs. I r tuomet 
bus patenkinta Airija, ir Ang
lija, ir pasaulis, katras šian
die užimtas tuo klausimu. 

Sulig CoxJo, Airijos klausi
mas nėra rasinis(f), bet vie
nas iš geografinių. 

VAGILIAMS TIKROJI 
PJŪTIS. 

nąs su savo viengenčiais{ bet, šginiautojų yra sąžiningų. 
Bet didžiuma — tai tikras 
suokalbiavimas arba organi
zuota opozicija. 

Per praėjusius -6 mėnesius 
Chicagoje pavogta 2,151 auto
mobilius. Apie tai oficijaliai 
praneša pats policijos viršinin
kas. 

I r iš tų automobilių surasta 
vos 1,526 automobiliai. Visi 
kiti pragaišo. 

Policijos viršininkas parei
škia, jog kitokios rūšies 'pra
sižengimai mažėja. Bet vogi
mas automobilių eina didyn. 

Čia tikroji pjūtis vagiliams. 
Tik pagalvokite: 
24 valandų laikotarpiu, 8-9 

liepos, pavogta net 20 auto
mobilių. 9 

Toks skaitlius raportuotas 
policijai. 

PINIGŲ KURSAS. ~ 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 10 d. buvo tokia sulig Mer-
<mants Loan & Truat Go.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.95^į 
Lietuvos 100 auksinų 2.67 
Vokietijos 100 markių 2.67 
Lenkijos 100 markių .64 
Prancūzijos už 1 dolierį 11 f r. 75 
Šveicarijos ui 1 dolierį 5 fr. 54 
Italijos ui 1 dol. 16 1. 5ę 
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PRENUMERATOS KAINA: 
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Metams $8.00 
' Pusei Metų . . 4.00 

8UV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 

"ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, EL 
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ra daigtas savo tėvyne nylė-
ti, bet lenkai ir; tą gražią tė
vynės meilę sugadino *ir pa
tys nuo jos sugedimo apgako. 

— 

Geležinkeliai ir 
Plumb'o Pienas. 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. - rlllllllllllllllHfHIUfflIlIlIlIUIIttillIlIlIltttIMHIIIIIIMIIIItftIllllllllllllllllIflIlIlIlIlIir 
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DĖLEI POLITINES LIETU-

VOS PADĖTIES. 

-*- Į . 

Lenkų 
Lietuvius. 

I 

Dienraštis "Echo Litwy' 
išeinantis Vilniuje paduoda 
ištraukų iš lenkų laikraštijos. 
Tarp tų ištraukų 56(70) ran
dame šitokių daigtų: "Praw-
dziwą wolnosc dae niože 
Lihvie tylko Polska, ty "Tik
rą laisvę Lietuvai tegali duoti 
tiktai Lenkija." 

Toliaus: "Lilipucie pans-
tewka \v rodzaju Lihvy \vin-
ny pojse sladem Lotwy, jedy-
nego nowopowstalego panstvva, 
mającego na czele ludzi isto-
tnie milującyli swoj kraj, i 
zložyc co predzej s\ve losy w 
pewne rcce Polski." Tat rei
škia: " Valstybės — nykštu
kai, tokios kaip Lietuva, turi 
sekti pavyzdį Latvijos viena
tinės naujai susidariusios val
stybės, turinčios priešakyje 
žmonių tikrai mylinčių savo 
šalį, ir savo likimą kas grei
čiausia įteikti į neapgaulingas 
Lenkijos rankas." 

Dar toliau Vilniaus lenkai 
pasipiktino, kad Lietuvos mo
kyklų vaikai vasaros metu ža
da eiti pasilinksminti p 0 dar
bo į miškus. Iš to lenkų laik
raštis išveda, kad lietuviai i-
msią garbinti ąžuolus, kaip 
tat buvo senovėje, kuomet 
Lietuva buvo stabmeldė. Len
kas rašo: 

"Zaczekajmy trochę, a nieba-
vem zaplonie \v jakims gaju 
nadniemenskim Znicz, i z la-
so\v się ukaže biala postac 
Kriwe-Kriwejty. To są wszy-
stko oplakane skutki pozosta-
wienia Iitwinom wlasnej ich 
mowy. Polscy apostolowie Li-
twy mają na sumieniu wielką 
winę, že nie narzucili wszys-
tkim litwinom jezyka polskie-
go, ktory jeden jest w stanie, 
zachowac w czystosci wiarę 
katolicką.'' 

Tat reiškia: "Palaukim dar 
truputį, o veikiai kokiam^ 
nors šile panemunėje ims lie
psnoti šventoji ugnis Znicz ir 
iš girių pasirodys baltas Kri-
vių-Krivaitių stuomuo. Tat vi
sa yra apverktinos pasekmės 
to, kad lietuviams tapo palik
ta jų savoji kalba. Lenkų ap
aštalai Lietuvoje turi sąžinėje 
didelę kaltę, kad neprivertė 
visus lietuvius vartoti tiktai 
lenkų kalbą, kuri tiktai viena 
teturi užtektinai jiegų išlai
kyti katalikų tikėjimo grynu
mą.* ' 

Kadangi Benediktas XV ir 
visi jo pranokėjai Šventieji 
Tėvai popežiai lenkiškai ne
mokėjo ir nešnekėjo, tai sulig 
lenkų laikraščio išeima, kad 
jie negalėjo išlaikyti katali
kų tikėiimo gryuumą.Gražus y-

Daug lietuvių tarnauja prie 
geležinkelių Amerikoje, todėl 
neprošalį bus žinoti, ką keti
nama padaryti su tais geležin
keliais. 

Gleen E. Plumb, Amerikos 
Geležinkelių Brolybių advo
katas, ty. žmogus darbininkų 
samdomas ir jiems tarnaujan
tis, pasinaudodamas dar ir ki
tų asmenų pagelba sudarė Si? 
tokį sumanymą. 

Suvienytų Valstijų vyriau
sybė turi išpirkti visus jose 
esančius geležinkelius, užmo
kėdama už juos tiek, kiek 
kompanijos yra įdėjusias pi
nigo tuos geležinkelius tiesiant 
ir jų reikmenis įtaisant. Visi 
išpirkti geležinkeliai sudarys 
vieną valdymo šaką, bet kad 
butų patogiau juos tvarkyti, 
geležinkeliai bus suskirstyti 
į apskričius. 

Augščiausia geležinkelių 
valdyba susidės iš 15 direkto
rių. Penkis rinks samdomieji 
geležinkelių darbininkai, ang
liškai vadinami classified em-
ployes, penkis rinks geležinke
lių valdininkai (executives) ii 
penkis skirs Suv. Valsti
jų prezidentas. Ta geležinkelių 
valdyba skirs departamentų 
viršininkus, o tie pasirinks sau 
pagelbininkus ir pavaldinius. 

Mokesčių didumą už važia
vimą, prekių važiojimą ir ki
tus geležinkelio patarnavimus 
visuomenei skirs Tarpvalstinė 
Prekybos Komisija (Interstate 
Conmierce Comission). Jeigu 
kur ^reikės pertiesti naują ge
ležinkelį, tai to padauginimo 
lėšas padengs ta šalis? per ku
rią eis geležinkelis jr Suvieny
tų Valstijų Iždas. 

Geležinkelio įeigos bus ši
taip sunaudotos. Pirmiausiai 
turi būti išmokėtos algos dar
bininkams ir samdininkams. 
Iš to, kas lieka vienas nuošim
tis eina atmokėti tam kapita
lui, kurit* tapo įdėtas išper
kant geležinkelius iš kompa
nijų. Kas lieka, tą pasidalina 
pusiau geležinkelių darbinin
kai ir Suvienytų Valstijų Iž
das. Samdininkų dalis yr# iš
skirstomą jiems metų gale to
kiu pat būdu, kokiu nuošim
čiai yra duodami kompanijų 
šėrininkams> tiktai tie nuošim
čiai bus pridedami ne prie se
rų, o prie samdininkų algos. 
Pridečkas valdininkams (exe-
cutives) bus dusyk didesnis 
negu šiaip darbininkams, nes 
nuo valdininko noro daugiau 
priguli geležinkelio pelningu
mas. Jeigu pasirodytų, kad 
taip išskirsčius įeigas Suvie
nytų Valstijų Iždas gauna 
daugiau negu 5 nuošimčiai 
nuo įdėto kapitalo, tai reikėtų 
atpiginti važinėjimą ir važio
jimą geležinkeliais. 

8itą Plumb'o planą dauge
lis peikė šaky danai, kad jis 
yra socijalistiškas. Mums tat 
nerupi. Nejaugi jau mes at
mestume gerą daiktą tik dėlto, 
kad jis socijalistiškas. Tečiaus 
visa šneka apie Plumb'o plar 
no socijalistiškumą yra visai 
tuščia. 

Amerikos Darbo Federacija 
labai pagyrė Plumb'o planą ir 
rūpinasi įvykinti. Geležinkelių 
darbininkai tik laukia tos die
nos, kada kapitalizmas bus 
prašalintas nuo geležinkelių, o 
Plumb'o planas jį prašalina 
neabejotinai. Visatinė Ūkinin
kų Taryba (National Farmers 
Council) Plumb'o planą p*$y-

Priee pat atidarymą Lietu
vos Steigiamojo Seimo iš už
sienio sugrįžo Užsienio Beika-
lų ministeris prof. Voldema
ras, važinėjęs anglų ir prancū
zų kraštuose^ Ministeris turėjo 
pasikalbėjimų su " E l t o s " ko* 
respondentu ir nupasakojo a-
pie bendrą Lietuvos padėtį 
Vakarų Europoj. Šis " E l t o s " 
pranešimas yra kiek pasenėjęs, 
bet dėlei jo svarbumo paduo
damas spaudon. Prof. Volde
maras pasakęs: 

Anglai yra jau nuo seniau 
ypatingai palankus lietuviams 
ir pastaruoju laiku jų palanku
mas dar padidėjo. Anglų po
litiką seka italai. Taigi angių 
ir italų valstybės pilnai palai
ko mūsų pusę. 

Prancūzai seniau buvo at
sargesni Lietuvos klausimu ir 
buvo mažiau palankus mums. 
nenorėdami Busirišti pažadėji
mais. Dabar prancūzų politika 
Lietuvos klausimu pasikeitė. 
Mūsų ministeris buvo prancū
zų ministerio pirmininko Mil-
lerand vardu priimtas buvu
sio prancūzų pasiuntinio Pe
trapily Paleologo, kuris da
bar veda prancūzų užsienio 
reikalų ministeriją, iš kurio ir 
sekėsi patirti prancūzų poli
tikos keitimą. Prancūzai da
bar labai nusi rupinę prancū
zų atstovybės praplatinimu 
Lietuvoje. J ie nori reorgani
zuoti savo ligi šiol Lietuvoje 
buvusią karo misiją ir suda
ryti diplomatinę Prancūzų At
stovybę Lietuvoje. Pasikalbė
jus ministerini su prancūzų 
vyriausybės atstovais ir dip
lomatais, gavosi bendras įs
pūdis, kad prancūzai jaučiasi 
perdaug apsileidę Lietuvoje ir 
kituose Baltijos pajūrio kraš
tuose. Taip-pat ir prancūzų 
finansininkai norėtų eiti į 
Lietuvą su savo kapitalais, 
kas taip-pat yra geras reiški
nys. Keli prancūzų finansinin
kai yra padarę savo pasiūly
mus ir greitu laiku prisius į 
Lietuvą projektus savo kapi
talams Lietuvoje sunaudoti. 

Anglai gyvai įdomaujasi 
mūsų taikos klausimu ir Lietu
vos vidaus organizuotės klau
simu. Anglai • pilnai pritaria 
Lietuvos pastatytiems taikos 
pagrindams su Tarybų Ru
sais. Lietuvos sienų klausi
mas taip-pat geram kely. 
Anglai pripažįsta mūsų sienų 

rė. Tai-gi paskutiniame Ame
rikos Darbo Federacijos 'Sei
me, kada parėjo išreikšti nuo
monę apie- Plumbo planą 
29.159 balsų buvo už jį, o 
8.349 priešingų. 

Tapo sudaryta tam tikra 
Plumb Plan League (Plumbo 
Plano Sąjunga). Jos uždavi
nys yra praplatinti žmonėse 
žinių apie tą planą išaiškinti 
jį ir padaryti, kad tas planas 
įvyktų. Darbininkų laikraštis 
" L a b o r " kuodaugiausia rašo 
apie tsą plauąJei kas nori kal
bėtojų, tai .gali jų parsisviesti 
iš to laikraščio redakcijos. 

Ir mes visa širdimi pritaria
me Plumb'o planui, nes jis į-
vestų tikrą demokratišką 
tvarką į geležinkelius. Jam į-
vykus streikai iš geležinkelių 
išnyktų savaime, nes patys 
darbininkai gautų visą gele
žinkelio pelną. Vieną to pel
no dalį jie gautų kaipo divi-

Idendą prie algų. Kita dalis ei
tų į iždą ir dėlto darbinin
kams nebereikėtų tą iždą pa
pildyti mokesčiais. 

reikalavimus. Jie sektųsi ang
lams svyruoti, tai klausįmu, 
kaip sutvarkyti kitas tuo tar
pu lenkų okupuotas žemes, 
kurios nebus lenkams pripa
žintos. "Lenkų politika žemių 
klausimais viaai neranda ang
lų pritarimo. Lenkų vadinamų 
1772 metų sienų revendikacijos 
anglai nekuomet nepripažins. 
Šiaip jau Londone labai 
stengiamasi sumažinti antago
nizmų tarp lenkų ir Lietuvos. 
Ministeris Voldemaras, kalbė
damas su anglų vyriausybės 
atstovais, pav. Gregory ir 
Lordu Harding, užsienio rei 
kalų ministerio pavaduotoju, 
kuris yra buvęs Indų vice-ka-
ralius ir pasiuntinys Petrapi
ly, ir su įvairiais diplomatais 
bei žymiais visuomeninkais, 
patyrė, kad nuomonių skirtu
mo Lietuvos klausimu ang
luose nėra. 

Lietuvos pripažinimas de 
jure yra ateities klausimas. 
Kuomet jis bus nuspręstas, 
sunku numatyti. Viena prie
žastis, del kurios tas klausi
mas ligišiol nenuspręstas, yra 
ta, kad didžiųjų valstybių mi-
nisteriai pirmininkai susirūpi
nę tuo tarpu stambesniais 
klausimais, kaip va: vengrų ir 
turkų taikos klausimai, Ma
žosios Azijos ir ypatingai vo
kiečių klausimai. Visais tais 
klausimais reiškiasi didelių 
nuomonių skirtumų. Tai ge
riausiai liudija anglų pasiųsta 
prancūzams nota del paėmimo 
vokiečių miestų ir San Renio 
konferencija. Turėdamos tiek 
svarbių, nevienodos nuomonės 
klausimų, didėsės valstybės 
tuo tarpu neturi progos sprę
sti mūsų nepriklausomybės 
klausimą. Labai galimas daik
tas, kad didėsės valstybės pri
pažins mus de jure ne visos 
kartu, bet pavieniui, nes daug 
valstybių, kaip pav. anglai, 
supranta, kad negalima ilgai 
atidėlioti pripažinimo klausi
mą, vkadaugi jo atidėliojimas 
nepatogus Lietuvai. Vis del to 
tai dar gali nusitęsti kelis mė
nesius. * 

Pripažinimo greitumas la
bai žymiai priklausys nuo to, 
kaip dirbs Lietuvos Steigia
masis Seimas, ir kaip Jis nu-, 
sistatys vidaus ir užsienio po
litikos klausimais. Nemačiug 
Steigiamojo Seimo darbų vai
sių, vargiai kuri nors valsty
bė skubinsis pripažinti nepri
klausomybę. 

Atskirtojo Klaipėdos krašto 
prijungimo prie Lietuvos klau
simas ligišiol buvo lyg ir ap
miręs, t. y. didėsės valstybės 
nedarė tuo klausimu naujų 
žingsnių. To klausimo spren
dimą reikia skirti į dvi dalis, 
būtent: 1) tolimesnis to klau
simo sprendimas,priklauso nuo 
didžiųjų valstybių ministerio. 
pirmininkų ir 2) jų padarytų 
nusprendimų vykinimas pri
klauso nuo Pasiuntinių Tary
bose Pastaroji dar pilnai ne
atskyrė Klaipėdos krašto nuo 
vokiečių, kadangi ten palikta 
dar vokiečių susisiekimo įs
taigų ir valdininkų. Pasiunti
nių Taryba vykina tik padary
tąsias taikos sutartis. Minis-
teriui Voldemarui pasikalbė
jus m pavieniais Pasiuntinių 
Tarybos atstovais, teko išgirs
ti pažadėjimą, kad dabar vei
kiai bus svarstomas Klaipėdos 
klausimas. Kad Klaipėda bus 
priskirta prie Lietuvos, abejo-, 
jimo nėra. Lieka nuspręsti 
vien priskyrimo tekrtikos klau
simus. 

Liet. Atstovybė Ąmarifcojo. 

! 

Lietuvos žmonės pagedauja dienraščio " D r a u g o " 
Dovanai siuntinėti negalime, nes perbrangųs dabar lai
kai sunku tesėti. 

Amerikos lietuviai padarykite malonumų saviškiam's 
Lietuvoje, užrašydami jiems " D r a u g ą " 

* i "Draugas" į Lietuvą 
• 

f * 

1 Adresuokite: 
mm 

• 

"**' 

t DRAUGAS PUBL CO. 
1800 W. 46th Street Chicago, 
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LABDARYBĖS REIKALAIS. 
• — 

SĄ GOS REIKALE. 

" D raugo' ' 147 numeryje 
spėjome, kad 21-a Labdarybės 
kuopa susitvers Gary, Ind. ar
ba Marąuette Park, Cbicago, 
III. Bet labai apsirikom, nes 
minėtas abi koloniji aplenkė 
Kewanee, III. J i dar neprane
šė savo kuopos dvasiško vado
vo bei valdybos adresų, bet 
visgi numeris 21-mas kevąnie-
Čiams tenka. Garbė jiems. 

t 

Bet tikimės, kad Gary, Ind. 
ir Marąuette Parko lietuviai 
katalikai visgi varysis, kad 
gaut pirmesnius numerius, tai 
yra netekę numerio 21-mo, no
rės gauti 22-rą ir 23-čią. 

Taigi, linksma yra, kad lie
tuviai katalikai, remdami vi
sus Tautos ir Bažnyčios rei
kalus, atjaučia i r našlaičius. 

Labdarybės darbuotė. 

Kad sužinojus Labdaringos 
Sąjungos pasi brėžtą tiksln, 
reikia pareikalauti jos konsti
tucijos, kuri kamuoja tik 30c. 
Kolonija, rengianti sutverti 
naują Lab. kuopą, turi parei 

po $25.00 per keturis metus. 
Garbės nariu gali būti iš

rinktas taip-pat ir už nepap
rastai naudingą pasidarbavimą 
Labdarybės labui. 

Susitvėrus kuopai. 

Bile kolonijoje, kada jau 
kuopa susitvėrus, jos tikslas 
yra š>lpti ir globoti yisus tik
rus varguolius lietuvius (tik 
lietuvius), reikalaujančius pa-
gelbos kaip kūno, taip ir dva
sios reikaluose. 

Kada nelaimingasis asmuo 
nori iš kuopos gauti paselpą, 
jis atėjęs į kuopos susirinki 
mą praneša apie savo nelai
mingą stovį, o kuopa pasiun
čia išrinktą (ingaliotą) komi
siją ištirti ir sulig savo išga
lės šelpia pinigais arba pas
kiria narį ar narę sii kolekla 
per namus.,. Su tuom kuopfus 
nariu turi sykiu eiti per namus 
ir asmuo, reikalaujantis pašei 
pos. 

Asmuo reikalaujantis iš kuo 
pos pašelpos, turi pats įstoti 
į kuopos narius. 

Labd. sąjungos kuop. turtas. 
Labd. Są-gos kuopos turtas 

yra dvejopas: materijalis ir 
dvasinis. Pirmasai susideda iš 
pinigų ir įvairaus kilnojamo ir 

limok Ger« Amatą. Už
dirbk | 3 5 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
i keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

Vietos atdaros. Specijalis 
KfiauCystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTEK SCHOOL 
190 N". State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tų lubų. 

nanties 

m*** 

DR. i . SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
OfiBM 4880 W. 13 St. 

49 Otrart 
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Bes. 122f W. 49 Avenue 
Telefonas Cicero • • ! • 

Ofiso Cicero 49 
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S. D. LACHAWICZ 
LJETUVY6 G H A B O R I U S 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užgonėdinti. 
2S14 W . 23 FL Chicago. UL 

kalauti iš Labd. 8^-gos (>n-1 nekilnojamo tur to; antrąjį 
Iro nors vieno agitatorio. Tam dvasinį, turtą sudaro geros va-
tikslui yra labai tinkamas agi
tatorius p. St. Jucevieia. J o 
adresas toks: 726 W. 18-th st., 
Chicago, 111. J i s atsilankęs pa-
gelbon jprie tvėrimo bile kolo
nijoje naujas Labdarybės kuo
pos, atsiveža ir konstitucijas 
ir kitas informacijas žodžiu 
ir spausdiniais. 

Antras agitatorius yra 
prof. kun. Pr. Budys, "Brau-
g o " redaktorius. Bet kadangi 
jis yra visuomet užimtas, tai 
norint ji gauti, reikia prieš ke* 
lias savaites su -centru susiži
noti. Kiti agitatoriai turi kitą 
darbuotę. 

Uos žmonės, aukodami varg
šų ir našlaičių sušelpimui savo 
laiką, triūsą ir dvasines pa-
jiegas. 

Materijalis tur tas — pinįg^T = = 

susidaro iš narių mokesčių, "" 
aukų, pelno iš vakarų, teat
rų, pokilių, liote^ijų nejudamų 
aukų ir t. t. 

Kiekvienas narys turi pil
dyti tas priedermes, kurias 
uždeda ant jo valdyba, arba 
centro susirinkimas. Mokytes-
nieji nariai tarnauja savo 
mokslu, žiniomis. Turintieji 
liuoso laiko pašvenčia jį lanky
mui ligonių, rinkimui ir dali
nimui drabužių, knygų ir ki-

Labdarybės sąjungos nariai. j t okių daiktų. Mokantieji įvai-
Labdaringos Sąjungos n a r i u i r i u naudingų darbų, ypae 

gali būti kiekvienas baigęs j'siuvimo, pašvenčia tą mokslą 
16 metų lietuvis katalikas, i i r , l a į k o d a l e l C pagaminimui 
pildantis savo tikėjimo prie
dermes, be skirtumo luomo ir 
lyties. 

Nariai yra trejopos rųšies: 
a) tikrieji, b) nariai labdariai 
ir c) Garbės (arba amžinieji) 
nariai. 

Tikrieji nariai moka metams 
$1.20; tas mokesnis įmokamas 
arba išsykio, arba kas pusme
tis po 60c, arba kas 3 mėne
siai po 30c. arba, pagajiaus, 
kam 'ir tai yra sunku, tai po 
10c. kas mėnuo. 

Nariai labdariai mo,ka įsi
rašydami po $5.00 ir kas iuė-
nuo po 50c. 

Garbės, arba amžinieji, na 
riai įmoka į Labdar. Są-gos 
Centro iždą per savo kuopos 
iždininką $100.00. Tuosf pįni,-
gus jie gali įmokėt-ir dalimis 
po $50.00 per du metu arba'centro nutarimo, kuopa visų 

vargšams reikalingų daiktų. 
Žodžiu sakant, kiekvienas pil
do meilės artimo įsakymą kuo 
pasigalėdamas. 

Kuopa rūpinasi savo koloni
joje įtraukt į Labd. Są-gQ 

Į kuodaugiausia žmonių ir visas 
katalikiškas draugijas. Drau
gijų mažiausia metinė mokes
tis $10.00. 

Aukos yra reikalaujamos ir 
renkamos iš žmonių ne atsi
žvelgiant į tautas ir jų tiky
bą. Nes svetimtaučiai labda
rybę labiau .atjaučia negu' lie
tuviai, nes svetimtaučiai se 
uai suprato labdarybės svar
bą, o lietuviai vorf keli metai 
kaip pradėjo rūpintis ir in 
domaut tuo reikalu, ypatingai 
Chicįgoje. ' 

PĄSA&GA: tfki. šiol, sų^g 

s 
Dr. I. L MAKARAS 

Gydytojas ir a u n u v e s 
įeete s*. ĮBSSJMP A**. 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRlKOL'lS 

l ie tuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Perkeliu ofisą į People Teatrą 

1»1« W. 47 Str. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po piety. 

ki S vąk. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. 2914 W. 48rd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
TeL McSiuley 283 J 
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Telefonas Boulcvard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
* 

DENTISTAS 
S331 6. Halsted Str. 

GJilcago. m . 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

1-^6; 7—8 P. M. 98»» • 

į-V Drerer 7 *4 * 

fh*CZu Vezelis 
LIETI'V1K DEIfTISTAJS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 
Beredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4713 SO. AhHLAND Al 
arti 47-tos Gatves 

DR. S. NAIKEUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS DR C H T R r R G A 8 
Otkmm ir Grvaoimo viet* 

8252 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus l iiiversal State 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2 
Tdef 

savo meigų mažiausia vieita> 
trečdalį siunčia j centro iždą. 
Garbės narių visi pinigai 
siunčiami į centro išdą. O een-
tras visas ineigas sunaudoja 
našlaičių prieglaudos reika
lams, o laikui bėgant ir senelįų 
prieglaudai. 

Platesnės žinios telpa kon
stitucijoje. 

tosw *^ ' 

Daug pranešimų tilpo 
44Drauge" praeityje ir tilps 
ateityje. Kitą syk pranešiu, 
kiek kuri kuopa turi Garbės 
narių, todėl visos kuopos teik
sis man prisiųst skaitlių, įs
tojusių 1920 metais.,{Senesnius 
garbės narius turiu visus, iš-
skirus 7 kuopą. S u skaitliumi 
garbės narių reikaUnga pri-
duet ir kiek kuris garbės na
rys yra įmokėjęs. 

Visais kuopų reiJkaiais rei
kia kreiptis šiais adresais: 
Jul. .Šliogeris,. 1508 So. 48th 
Ct., Cioero, 111. arba St. Juce
vičius, T26 W. 18th St., Ofcįf 
cago, 111. j 

Am. L. R. Kat. l^bd.: Są-
gos centro agitatdrįąs 

Jul dUbgms. i 

r 
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MUSįĮ DARBUOTĖ, 
New Yorko apielinkės Fede

racijos Tarybos narių i r 
darbuotojų septinta 

konferencija. 

Į konferencija, laikytą bir
želio 21 • d., š. m., gerbiamu 
Drabišiu bute, 222 South str., 
Brooklyn,N. Y., atsi lankė: 

'L. Šimutis, J . Banys, B. Va-
škeviciutė, P . Montvi la , S. 
Daunoras, A. Drobinius, J . 
Bendorai t is , A. Staknvs, T. 
Šeimis ir J . Karosas. 

Darbuotojams priėmus šeš
tos konferencijos protokoląv ir 
išr inkus konferencijos vedėju 
S t .Daunorę / ir rašt ininku J . 
Karosą,- nus ta ty ta "šiai konfe
rencijai sekanti d ienotvarkė: 

I. 
1. Federacijos kongresas: 
a) Įnešimai i r sumainymai 

Federacijos kongresui, 
b) Federacijos nauja kons

titucija, 
c) Federacijos raštinė. 

I I . 
1. Lietuvos spauda ir Ameri 

kos l ietuviai: 
a) Lietuvos valstybės ofi-

cijalio 

s 

organo Lietuvos 

. 

keistos pažvalgos į Amerikos 
lietuvių darbuotę, 

b) Klaidingi) žinių apie 
Amerikos lietuvius skleidimas 
Lietuvos spaudoje, 

c) Kokia Amerikos lietu
vių įstaiga privalėtų teisingai 
informuoti Lietuvos spaudą 
apie svarbesnius Amerikos lie
tuvių darbus ir taisyti Įvyku
sias klaidas. 

I I I . 
1. Lietuvos valstybės atsto

vų žygiai Amerikoje: 
a) Lietuvos lįuosybės sar

gai, 
b) Lietuvos žemės bankas. 
c) Pinigų siuntimas Lietu

von, 
d) Amerikos lietuvių šelpi

mo organizacijos ir Lietuvoj-
falstvbės atstovai. 

IV. 
1. New Yorko apielinkių 

Federacijos Tarybos darbuo
tojų konferencijos i r mūsų vi
suomenė. 

a ) Ka ip atsineša į New 
Yorko apielinkės Federacijos 
Tarybos darbuotojų konferen
cijas Amerikos lietuvių katali
kų visuomenė ir spauda, 

b) kiek konkrečios naudos 
yra atsiekusios konferencijos. 

V. 
Darbuotojų pranešimai ir 

sumanymai. 
Federacijos kongresui . 

New Yorko apielinkės Fede
racijos darbuotojai iki šiam 
laikui nekoncentravo savo 
minčių Federacijos kongreso 
reikalais, bet dabar paaiškė-
jus,kad Federacijos kongre
sas jau nepertoliausia, pasiža
dėjo patys ir kitus darbuoto
jus ragint, gaminti Federaci
jos kongresui kuodaugiausia 
naudingų kaip pačiai Federa
cijai, ta ip mūsų visuomenei ir 
tauta i inešimų ir sumanymų. 

Šiuomi darbuotojų konferen
cija suranda naudinga, kad 
lietuvių katalikų visuomenė, 
spauda, o vėliau Federacijos 
kongresas apsvarsytų, a r bu
tų reikal inga: 

Tautos Fondo ir Liet. R. 
Kryžiaus Rėmėjų Draugijos 
rašt ines sujungti į krūvą. 

Konferencija permato iš tų 
dviejų organizacijų raštinių 
aujungimo daug naudos ir ti
kisi, kad dabar pasiskirsčiu
sioms šelpimo reikalais pajė
goms arčiau ta rp savęs susi
rišus, pats aukų rinkimo dar
bas butų daug pasekmitiges-
jrig, i r vienai raštinei įsiku-

gų, k«riuos dabar išleidžia
ma beveik tais pačiais t iks
lais įsikūrusių įstaigų rašti
nių užlaikymui. 
Federacijos kongresas turė
t ų pasistengti suorganizuoti 
Federacijos skyrius į apskri 
čius. 

Amerikos lietuvių katal ikų 
darbuotojai didžiumoje dabar 
veikia kiekvienas sau, atski
rai . Pas mūsų darbuotojus ne
stinga norų dirbti , y ra juose 
didžiausis šaltinis pajėgų, su
manymų kupinai, bet nėra 
bendrijančio ryšio, kurs galė
tų gerus norus, gražias pas
tangas ir naudingus sumany-
anus suimudoti visuomenės ratu 
dai. Darbuotojai ilgai i r nuo
sekliai šioje konferencijoje ie
škoję būdų, kaip lietuvių ka
talikų darbuotojų mintte ir 
pastangas subendrinti , priėjo 
prie tos išvados, kad ta svar
bų reikalų geriausia galėtų ap
rūpinti Federacijos skyriai. 
Į Federacijos (Katalikų Vieny 
bes) ineina gabiausi ir pra
kilniausi kolonijų darbuoto
jai. Je i keli a r keliolika Fe
deracijos skyrių susirištų į ap
skritį ir to apskričio darbuoto
jai laikytų konferencijas ta ip 
dažnai, kaip galima, ir apie 
savo nutar imus praneštų Fe
deracijos centrui, visi Fede
racijos ir mūsų plačios visuo
menės reikalai antsyk sustip
rėtų. Federacijos centras pa
tyręs lietuvių katalikų darbuo
tojų nuomones kiekvienu svar
besniu klausimu galėtų drą
siau į visuomene prabil t i . 

Darbuotojų konferencija tu
ri nemažai vilties, kad šį rei
kalų Federacijos kongresas 
t inkamai aprūpins. 

Federacijos nauja kons
ti tucija. 

Federacijos naujos konstitu
cijos projektu, kurį sudaryt i 
Federacijos Tarybos suvažia
vimas P i t t sburgh 'e Pa. , pave
dė tam reikalui išr inktai ko
misijai ir apie kurį savo laiku 
rašė "Darb in inkas , ' ' darbuo
tojų konferencija labai norėjo 
savo mintims pasidalinti su vi
suomene, bet apgailestauja, 
kad Federacijos naujos kons
titucijos projekto dar nėra 
mačiusi ir šiuo tarpu-nieko ne
gali pareikšti apie jo pritai
kinimų mūsų gyveni man. 

Federacijos raštinė. 
PVderacijos rašt ininkas pra

nešė konferencijai, kad Fede
racijos raštinė dar neturi pas
tovio buto. S. L. R. K. A. cen
tro rašt ininkas buvo žadėjęs 
Federacijai pavesti kambarį 
naujame Susivienijimo name, 
bet vėliau pasirodė, kad Fede
racijai skiriamame kambaryj 
Federacijos raštinei vietos ne
liko. Federacijos raštinė da
bar randasi privačiame Fed. 
raštininko bute, kur nepato
gu ir neparanku esą dirbti . 
Konferencija išrinko L. Šimu
tį, A. Staknį ir J . Karosų Fe
deracijai kuogreičiausia t inka
mą Bcooklyne vietų surasti . 

i š dienotvarkio šioje konfe
rencijoje tik tiek spėta ap
kalbėti. 

Stasys Daunoras, 
Konferencijos 'Pįrmininkas. 

Jonas E. Karosas, 
Konferencijos 

! » * » * • • • • m • • • » • » o « i « g I 

' LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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CICERO, ILL. 

Gieero lietuviai tur i labai 
didžių garbę / susilaukę svečio 
iš Lietuvos. Kiekvienam ma
lonu išgirsti kelis žodelius A -
pie mūsų tėvynę. Atsi lankys 
pas mus su gerb. kun. Bučių 
kun. Juozapas Meškauskas, 
Kauno Kunigų Seminarijos 
profesorius. Prakalbos bus 
utarninko Vakare 8-t$ valan
da, liepos 13 dieną, Šv. Anta
no parapi jos svet. Bus galima 
ir bonų tada nusipirkti . 

Mes Ciceriečiai tur ime su-
brusti, kad išpirktume Lietu
vos Laisvės Paskolos Bonų 
paskir ta kvotą. 

Iki šiolei mes turime suptr-
kę. už $18,000, o mums paskir
ta y r a už $25,0OO.> Pirkime 
kiek tik mes galime. Kur ie pir
ko, tie gali dar antrą boną nu
sipirkti . Turime užlaikyti sa
vo vardą kaipo pirmininkai tė
vynės reikalų rėmime. 

Visiems malonu gal
vą pakėlus vaikščioti su pasi
tikėjimu, kad j is padė jo savo 
tėvynei atsistoti ant tvir to 
Vy tautinio pamato. K a t r a s 
žmogus nevaikščiotų galvą i r 
akis nuleidęs, nedr įsdamas ki
tam į akis pažiūrėti , kad jei 
jis galėdamas savo tėvynei 
pagelbėti, užsikimšo ausis, ne
norėdamas išgirsti jos balto. 
J a m neateina į mintį Vytau
tas, Keistut is , Mindaugis, Ge
diminas i r jų pasišventimas. 
Tokis nenori visai girdė4) a-
pie savo prabočius, kurie gy
nė tėvynę savo gyvastimi. J i 
sai nenor nei pamintyti apie 
moteris, Vaikus ir senelius, ku
rie apsunkinti vieni senatvės, 
kiti silpnybės ėjo i r gynė prie
šą iš tėvynės, iš Lietuvos, kad 
tik j i butų laisva i r .gyvuotų. 
Šitie y ra tik keli priminimai 
apie šventus mūsų prabočių 
darbus. Mes lietuviai tur ime 
šiaiulieną ir-gi išgirsti Lietu
vos balsą. J i nereikalauja, kad 
mes savo gyvastį atiduotume, 
tik prašo kelių pinigėlių pa
gelbėti ja i perplaukti banguo
jantį pavojų. Stokime ta t 
visi į eilę i r stengkimės, Ci
ceriečiai, savo kvotą* išpildy
ti. 

Vietinės Stoties . / 
Iždininkas. 

Fed. Valdyba ir Laisvės Bonų 
Komisija. 

ros dar nepriklauso pr ie Fe
deracijos, kad priklausytu. 13 
skyrius mėnesinius susirinki
mus laiko paskutinį penktadie
nį kiekvieno mėnesio. 

Prot . Rast . 

LAWRENCE, MASS. 

NAMAI JMTfMDAVIMO 

Geru daigtu butų, kad visos 
dr-jos pradėtų mokėti ir cen
tro ntokestis po 6 centus nuo 
kožno nario., Ta*r mokestis 
dr-jos gali sumokėti viet imam 
Fed. skyriui a rba siųsti tie
siog Centram 

Podraug geistina butų, kad P r i d u o d a mūrinis namas 2 
visos Woreesterio dr-jos, l::»t- flatas beismtnitc 4 kambariai ne-

flatas beisraente, 4 kambariai ne
toli nuo Šv. Jurgio Bažnyčios. 
Randos* neša ant mėnesio $32.00. 
Kaina $2,850.00 

I 
| 

Parsiduoda biz 
niavas namas fĘį 
puse muro puse 
medžio, geras 
del aaioono, dar 
ir barai yra ja^ 
me, labai gera 
vieta del Lietu
vio. Bandos ne
ša ant mėnesio 
$92.00 Kaina 
$6,750.00. 

s 
: 

v 

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 
A ve. labai gražioj vietoj. 

• . 

WORCESTER, MASS. 

Rai t in inkas . 

R S D . ATSAKYMAS. 

P-nui Antanui Vafinevičiui. 
Scranton, Pa . Tamstos kores

pondenci jos negalime .patal
pinti del adreso trukumų. 

-Scrantone nėra Providens ave, 
o ant Providence Road nėra 

rus , susitaupytų nemažai pini- numerio 2037. 

Am. L. R. Katalikų Federa
cijos (Katalikų Vienybės) 13 
skyrius smarkiai darbuojasi 
nuo pat susiorganizavimo. Y-
patingai daug protinių pajie-
gu deda ton darbuotėn . sky-
rio pirmininkas, kun. L. Kava
liauskas, taip-gi Veikiančioji 
Komisija. 

Sulaukus vasaros Komisija 
pasistengė surast i vietą, kur 
visos draugijos, priklausančios 
pr ie Federacijos, galėtų reng
ti išvažiavimus arba geguži
nes. Suras ta graži i r patogi 
vietai P i rmas išvažiavimas bu
vo įrengtas birželio 20 d., ku
ris gerai nusisekė ir gryno 
pelno davė 30 dol. 

Birželio 25 d. laikytame su
sirinkime įsirašė da r viena di
delė — Šv. Vardo Marijos mo
terų — dr-ja, kuri narių turį 
400. Kitos dr-jos, k. a. Labda-
rybės dr-ja, per p -n ią .A. Zu-
bavičienę, Mot. Sąjungos 5 
kp., per M. Ciauckaitę, Spau
dos dr-ja, per p . J . Vaitkų, i r 
Marijos vaikelių dr-ja, per M. 
Veniukę, įmokėjo metines mo
kestis. Be to įsirašė viena* pa
vienis narys . 

Liepos 1 diena, 1920 m., 6v. 
Pranciškaus svetainėj* L. 'Vy
rių vietinė kuopa buvo įren
gus draugišką vakarėlį. Šįtas 
vakarėlis buvo vienas iš dau-

iĮĮ 
gelio, kuriuos kuopa Tengia , 
kad narių tarpe atsirastų dau
giau draugiškumo ir vieny
bės dvasios. Į šį vakarėlį at
silankė apie 40 narių. Prog
ramos pildytojai y ra sutarė 
taip, kad vieną vakarą ją iš
pildo merginos, o kitą vaka
rą vaikinai. Šitame vakarėlyj 
programa atl ikta vyriškais 
talentais. 

Va'karo vedėjam buvo klier. 
Pr. J u r a s , kuris t rumpai ' pa
aiškino vakarėlio tikslą. Pas
kui prasidėjo programa, kuri 
išpildyta sekančioje tvarkoje : 

I^jano sol0 išpiklė Rapolas 
Juška , Montello vargoninin
kas. 

Duetas : pijano skambino 
J . Piusis, smuiką grojo M. 
Valinskiutė. 

Eiles pudeklemavo F . Ješ-
keleiičius. 

/Prakalba pasakė mokslei
vis F. V. St rakauskas iš So. 
Bostono, Mass. 

Duetas: pijano skambino R. 
.Juška, smuiku grojo J . Piu-
sys. 

Prakalba kun. F . Virmaus-
ko. * , 

Po programos visi pradėjo/ 
žaisti silkę, kat inas ant pe-\ 
ėiaus r lai gyvuoja Lietuva i r 
tt . 

Beje, per programą buvo 
dalinamas žaldinys, kuris bu-
v 0 vietoje ir vėsino kiekvieną 
šiltame vakare. 

Liepos 3, 4, ir f> <ld. para
pijos darže buvo ^ L a ^ n p a r t y / 
Per visas tas dienas parapi-
jonai turėjo progos pasilinks
minti ir pakvėpuot i ty ru o 
ru. 

Vasarinė mokykla. 
Šią savaite prasidėjo užre

gistravimas vaikų, kurie lan
kysis į vasarinę mokyklą. Iki 
ši o! ai susirašė virš 300. Maty
ti, kad Lawrenco vasarinė 
mokykla nepasiliks nuo kitų 
kolonijų, kaip So. Boston, 
Worcesterio, Cambridges-ir k. 
Valio! 

" Sakunarf. 

• 

Parsiduoda bizniavas medinis na
mas su 5 flatais, dailiai aptaisy
tas ir gražioj vietoj ant S. Side. 
Raudos neša ant mėnesio $73.00. 
Kaina tiktai $5,450.00 jį galima 
išmainyti ant mažesnio namo ar
ba ant loto geroj vietoj. 

PRAKALBOS j 

• 
I 

Apie Našlaičių Namą 
Kas nori pamatyti to namo išvaizdą ir planą, tas 

turi netingėti atvykti 
SERED0JE LIEPOS (JOLT) 14 O. 
į Dievo Apveizdos Parap. Svetainę 

Kampas West 18-tos gatvės ir So. Union Avenue 
Kalbės žinomas ir iškalbingai veikėjas. 

Jžanga dovanai. >. tanecia Hengejai. 

rA 

Didelio bargenas ant Bridgepor-
to parsiduoda namas medinis ant 
2 lubų 2 flatai po 4 kambarius ir 
2 flatai, no 2 kambarius. Bandos 
nesą per mėnesi $45. Kaina $3,-
500.00 jis yra dabar tik iš lauko 
numalavotas. Viskas geram stovij. 

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

PaiHiduoda labai pigiai mūrinis 
namas ant 3 lubų labai geroj vie
toj 3 flatai po 6 kambarius vanos 
ir gazas. Raudos ant mėnesio 
$75.00. Parsiduoda tik už $7,800.-
00 nepraleiskit tos geros progos. 
B e t kreipkitės į niano ofisą del 
platesnių žinių. 

GEORGE P E T K U S . 
Real Estate , Loans & 
Insurance, Foreign Exchange 

and Steamship Tickets. 
3402 p . Halsted St. Chicago. 

Tel. Yards 5379 
• ' " • » ' i • ' • ' • — • * • 

_ _ R E K A L ^ ^ 

R E I K A L I N G I L E I B E R I A I 
del fabriko darbo. Pastovus 
durims. 

L I N K B E L T CO. 
39th i r S tewar t Ave. 

«33M! 

KAIP GALIU ATITRAUKTI JUM 
Šis tai dalykas, su kokiu t u r i susidurt i kiek
viena kūdikį žindanti motina. Geriausia at
prat int i kūdikį nuo žindimo at i i raukinėjant 
laipsniškai — pradedant nuo «eptiiUo mėnesio, 
mait inant du a r t r i s sykius iš bonkos gert an t 
dienos, i r laipsniškai padidinti bonkos maiti
nimą, iki galutinai kūdikis būna a t i t rauktas 
nuo krūties. 

U 

r 

R E I K A L I N * 

• • ' 

Salcsmonas kuris mokėtų 
Lietuviškai, Ruskai a r Lenkiš
kai gali uždirbti gerus pinin
gus, atsišaukite pas M. J . GE
DUTIS , 1733 Nor tb Francis-

» 

co Ave. Telefonas Armitage 
919. • <- • • • • • 

• — 

EAGLEBRAND 
(CONDENSED M/LK) 

Taip arti panašus motinos pienui savo skoniu ir leng
vai suviršinamas, kad jį galima duoti pakeičiant su 
krūties pienu be jokio apsunkinimo atitraukimui kū
dikio nuo žindimo. *. 
Mūsų penkiasdešimts keturių puslapių kūdikių kny
gele paaiškina kaip reikia kūdikį atpratinti. Taipgi 
yra pilnos maitinimo instrukcijos jūsų kalboje. Abi 
bus pasiųstos jums dovanai, jeigu pasiųsit mums ku
poną šiandien. , _ 
Eagle Brand, padarytas iš geriausios rųšies karvės 
pieno ir malto cukraus, yra tinkamiausias stalui ir 
valgiams gaminti. — Pirkit dėžę šiandien ir naudo-
kit jį visokiems %-eikalams, kur naudojama pienas ir 
cukrus. Bandykit su kustardu. 
šia Laimus ir Vaadka« Pars iduoda Gerose Aptie-
IT» joms cwantua k o s e ^ ešerių krautuv. 

: N 
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The Borden Company 
108 Hudson St . New T o r k 

. • * 

: Iškirpk kuponą.. Pažymėk no : 
j Tlmą. knygutę ir prisiųsk jj i 
! mums ŠIANDIEN. 

. . • • • 
. . . . . 

J®» 

i 
: ENSTEIGTA 1857 M. 

Kiti Borden Prodi 
Borden's Evaporated Milk 
Borden's condensed coffee 

Mrs . . 
Street 
City . . 
State (4 ) 
. . . .Nurodymai apie Valgius 
. . . . Kūdikių Gerovė 

I 

i 

Borden's Malted Milk 
Borden's Milk Chocolate 

. j 

— 

- AKRON, OHIO. 

Liepos 1 d. L. D. S. 64 kp. 
laikė extra susirinkimą reika
le siuntimo atstovo j Ohio i r 
Michigan apskričio susivažia
vime, kuris buvo 3 d. liepos 
Cieveland'e, Ohio. 

Liepos 5 d. lietuvfški . bol
ševikai buvo surengę pikniką. 
Nesulaukdami vakaro pradė
jo stumdytis ir ant galo taip 
•susipešė ta rp savęs, kad kelis 
vežimus "svie to lygin to jų" žal 
tojon nugrūdo. 

Liepos (i d. sustreikavo^lar-
bininkai, clirbantie*ji pr ie mie
sto gatvekarių. Karai nevai
kščioja. Darbininkai reikalau
ja didesnio mokesčio. M. 

ItKlk \ l . l \ ( . \ MERGAITĖ 
padėti prie naminio darbo, mažoj 
šeimynoj, gera užmokestis. — pasto
vu* darbas. 
6222 Eberhart Ave. f 

Tel. Normai 833 
i • ' * -~—•"•' 

REIKALINGOS 
merginos del lengvaus fabriko dar
bo. Gera mokestis ir geros darbo 
sąlygos. Atsišaukite: 

ADAMS & WESTLAK£ 
324 W. Ohio Str. 

i 

PARSIDUODA % 
pigiai 5 pasažierių automobilius 1918 
metų 6 cylindrų, mašinerija geriau
siam stovyj. 

Atsišaukite 'pas savininką: 
4511 S. VVood Str. 

ANT HAN1MJS 
4 kambarių beismentinis flatąs, e-
lektros šviesa, steam heat, šiltas van
duo. $30 mėnesyje 8215 Ptoumoy 
Str. Atsišaukite vakarais po 6. 

l ' M KsCIl GIEJDANČIV KAS N O R I 
PIRKTI. 

Kanai y birds (kanarks). Galima 
gauti. 4612 8. Wood Str. | 
basemente. Kainos įvairios: prastesni 
pigiau pacduodaiįu, mokyti bran
giau. 

REAL -ESTATE SALESMAN 
Pilną arba puse laiko. Mums reikia 

vyrų, gerų darbininkų ir g»rų agi
tatorių mūsų kampanijoj, kuri prasi
dėjo. Mes jums,padėsime ir pakelsi
me iki $10,000 .algos j metus. 

JA VARAS and JOHNSON 
Stb noo*—11$ N. La SaUeStr. 

\ PARSIDUODA. 
Barzdaskutykla ( D T - ^ " - • ~ ' . - r \ 
tuvių apgyvtuluj i . o^ i^^j , pi^-^us-
tis pardavimo savininkas eina į ki
ta "biznį" Atsišaukite: 

J. K. LAKUS, 
524 W. BalAimore St. 

Baltimore. Md. 

Telephone: Yards 6492 

PARSIDUODA 
naujas 5-kių kambarių namas su pu
se akro žemės, tikra vištų farma, 
netoli miesto gelžkelio ir kitų pa-
rankumų. Parsiduos pigiai už Cash 
arba^ ajit lengvų išlygų. Atsišaukite 
laišku pas savininką: 

Box 
A. CHEKNAUSKA6, 

15 Benvyn, 111. 

PARSIDUODA 
saliutas ir du namai turi but par
duoti triynpu laiku, už pigią prekę 
lietuvių apgyventoj vietoj. 
Savininkas, 

4632 Manshfteld Ave. 

PARSIDUODA 
mūrinis geras namas, 3 cagyvenimų 
po 6 kambarius, elektros šviesa, ga
zas ir vanos. Viskas gerame stovyj 
ir pardavimui rakandai 6 kambarių. 
Priežastis pardavimo savininkas iš
važiuoja į Lietuvą. Kr-eipkitėe prie 
savininko. 

M. KAIR1S. 
618 \V. 31st Str. Cnloago, IU. 

Važiuoju ant Vakacljos Lietuvių ko
lonijos Ūkės. Aš esu daug patyręs 
apie ukes ir galiu padėti norintiems 
pirkti jas. 

AKUšEfiKA 
A. SHUSHO 

Turtu patjrrtm% 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę Ir kūdi
kį laike Ilgos, 

3255 So. Halsted St, Chicago, VL 

DR. G. M, GLASER 
1 J 

Praktikuoja 18 metai 
Ofisas 8148 So. Morgan SL 

Kertė 82-ro SL, Chicago, BĮ. 
SPBCIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi cikipiĮ 
niškų Ugų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 16 rjU 
Iki 8 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 8 iki 2 po plet 
Telefonas Taras 687 

• • • « 
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Brancb R. 2 
V. G. I 

Detroit, Micfa. 

P I R K I T E U E T U V O f i V A L 
B T Y B t S BONŲ. 
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DRAUGAS 
Antradienis, liepos 13 1920 

T • • •* i f ! • 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Antradienis liepos 13 d., 
fiv. Anakletas pop. kank. 

* Trečiadienis liepos 14 d., 
ftv. Banaventuras, vysk. 

KOVA PRIEŠ PERŽENGĖ 
JUS PROHIBICIJOS. 

POLICMONAS PAŠOVĖ 
ŽMOGŲ. 

Jie mokės-bausmes ir mo
kesčius. 

Pašautas ant rytojaus mirė. 

Ant kampo West Lake gat 
ir No. Westem a ve. poliemo-
nas atrado besivaidinančiu 
du vyru — Joseph Sloan ir 
-Bęrnard Dolan. 

iPolicmonas liepė abiem ski-^ 
rties ir eiti kas sau. 

Vietoje to, Sloan pradėjo 
tuo jaus argumentuoti su po-
licmonu. Ir pagaliaus puolė
si prieš policmonę. 

Pastarasis, išsitraukęs re
volverį, pūkštelėjo. 

Sloan sukniubo. Paimtas li
goninėn. Tenai mirė. 

POLICMONAS PASIRODĖ 
VIKRESNIS. 

Kitaip butų buvę blogai. 

'. Po pusiaunakčio policmonas 
Drenethal ties Rush gat. ii 
Walton Place pamatė einan
čiu du intariamu vyruku. 

Kuoveikiaus abiem užėjo 
už akių ir susistabdė klausda
mas, kas jiedu. 

Vyruku, anot poliemono pa
sakojimo, jau siekė savo re
volverių. Bet poliemonas pasi
rodė vikresnis, ftis greičiau iš
sitraukė revolveri ir abudu 
prispyrė prie sienos. T r tuo-
jaus atliko kratą. 

Pas abudu atrado po revol
verį ir patronų. 
- Teisme paaiškės, kas jiedu 
tokiu*ir kokiais tikslais ne
šioja ginklus. 

PRAŠĖSI PAVAŽIUOTI; 
PAŠAUTAS. 

Leo Kobler, 27 metų, 707 
So. Cicero ave., ant Western 
ave. prašėsi pavėžinti prava
žiuojančio automobiliu žmo
gaus. 

Viitoje psvežinimo, tasai į 
prašantį šovė ir paliko gatvė
j e 

Koblerį atrado gatvėje pa
šautą kiti žmonės. Paimtas 
ligoninėn. Sakoma, pasveik
siąs. 

ŽMOGELIS NETEKO $5.750. 

Svaigalų pribibicijos įvedimo 
viršininko asistentas Brovvn 
paskelbė, kad Cbieagoje sa-
liunininkai kuoramiausia šin-
kuoja svaigalus. Bet tegu jie 
nepamiršta, kad už tą savo 
darbą turės skaudžiai atsaky
ti. J ie turės mokėti mokesčius 
ir pabaudas. 

Tuo keliu, sako, tik vienam 
Chicago galės but surinkta 
milijonai dolierių. 

Prohibicijiniams agentams 
įsakyta padaryti Įsakymų vi
sų nusižengėlių probibicijai 
sąrašą. Paskui kiekvienam bus 
paskirta mokestis ir baus
mės. Bausmės siekia nuo tūk
stančio dolierių ligi trijų tū
kstančiu. 

Mokesčių rinkėjas Magei 
pareiškia, jog Volsteado įs
tatymas, kuriuo uždrausta gė
rimuose vartoti daugiau pu
sės vieno nuošimčio alkoholio, 
ne kiekvienam gerai supran
tamas. 

J is sako, jog tas įstatymas 
prohibicijiniams valdininkam^ 
leidžia nuo nusižengėlių iško-
lektuoti ne tik bausme, bet ir 
mokestis už svaigalų palaiky
mą. Pastarosios gali but iš-
kolektuojamos be jokio teis
mo. Jei kas atsisako mokėti 
mokesčiu*, valdžia imasi prie 
nuosavybės. ^ 

Bet ir mokestys turi but 
dvigubos. 

Sakoma, jog vienam Det
roite tokių mokesčių už svai
galų palaikymą ir pabaudų 
kas mėnuo surenkama po 50 
tūkstančių dol. Tad Cbieago
je galima surinkti kelis kar
tus daugiau. 

'Anti-Saloon" sąjungos su
perintendentas Davis tvirtina, 
kad Cbieagoje 2,500 saliunų 
pardavinėja svaigalus. Be to, 
čia yra tūkstančiai tokių vie
tų, kur svaigalai paslapčia 
pardavinėjami. 

Tad kaip tuos, taip kitus 
Imtinai reikia patvarkyti už
dedant jiems pabaudas ' i r 
dvigubas mokestis. Tuo keliu 
bus siuinkti milijonai ir apsi
mokės kiek prohibicijos agen
tų užlaikymas. 

BALSAS LIETUVOS 
AMERIKOJE. 

Brangi Lietuva,, tėvynė mū
sų, norėdama visai pasiliuo-
suoti iš priešų jungo, šaukė
si į mus visus apginti jos lai
svę. , 

Lietuvos sunųs ir dukterys, 
Lietuvoje, visi kaip vienas 
stojo šventon kovon už lais
vę savo močiutės, Lietuvos; 
ir podraug meldžia savį) bro
lius ir seseris,gyvenančius A-
merikoje, prisidėti - prie to 
švento darbo — pagelbėti neš
ti tą sunkią naštą už tėvynės 
ir mūsų pačių laisvę. 

Broliai ir seserys Lietuvoje 
kraują lieja, vargą kenčia ir 
gyvastį stato už mylimos Lie
tuvos laisvę. 

O iš mūsų, amerikiečių, vi
sai mažai pagelbos tereika
lauja, tik tiek, kad kožnas 
vienas lietuvis ir lietuvaitė pa
skolintų nemažiau kaip po 
100 dol. Lietuvos valstybės 
reikalams ir tai ant 5% nuo 

,,Šimčio, kokio nei viena banką 
nemoka, nemoka net nei 8uv. 
Valstijos už Liberty ir*Victory 
bondsus. 
Klausimas, ar atsiras iš mū

sų, amerikiečių, lietuvis arba 
lietuvaitė, kurie išsižadės sa
vo brangios Lietuvos ir nors: 
kiek jai nėpaskolins? 

Mes, Amerikos lietuviai, be 
abejonės, neatsisakysim nuo 
jūsų meldimo, broliai ir sese
rys, Lietuvoje, nes • ir mūsų 
amerikiečių, kiekvieno parei
ga yra paskolinti Lietuvos 
Valstybės reikalams po 100 
dol. Mūsų. vertelgos, draugi
jos, •kliubai ir tani panašios 
organizacijos paskolins po 
<laugiau. 

Mes jums užtikriname, bro
l iai , ir sesės, Lietuvoje, kad 
nei vienas lietuvis nei lietu
vaitė, Amerikoje, mylintis jus 
ir Lietuvos laisvę, neliks ne-
pirkęs Lietuvos Valstybės bo-
no. 

Katrie iš amerikiečių lietu
vių parvažiuos į Lietuvą be 
Lietuvos Laisvės paskolos bo-
no, žinokit ir pažinkit tokius 

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

Ifi TOWN OF LAKE. 

i P Y T R A I EXTRA! EXTRA! § EXTRA! 

Šv. Cecilijos giesmininkų 
draugija laikė mėnesinį susi
rinkimą, kurin susiėjo gražus 
jaunimo būrelis ir gražiai 
svarstė dr-jos reikalus. Kalbė
ta apie pikniką, kurs įvyko 
liepos J I d. Sutarė piknikan 
važiuoti " t roka i s " . 

Artinasi draugijos 10 metų 
gyvavimo sukaktuvės. Pami
nėti tas sukaktuves dr-ja ren
gia vakarą su progiama, kuris 
įvyks rugsėjo 26 it., 102p m., 
Scbool Hali svetainėje. Įžan
gos ženkleliai jau pardavinė
jami. Patartina kiekvienam iš 
anksto įsigyti, nes vėliau gali 
pritrukti. Rudenį nutarta į-
rengti pasilinksminimo vaka
rą. Vėliau bus pranešta ka
da tas vakaras įvyks. 

Šit$į%raugiją sudaro veik
liausias šios kolonijos jauni
mas. Savo priekyje turt uo
lų darbuotoją vargonininką 
V. Daukšą. J is yra draugijos 
pirmininkas ir pirmutinis vi 
suose draugijos darbuose. 

Alumnė. 

^ ^ NEPAPRASTOS ^ ^ 

PRAKALBOS 
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
— 

" D r a u g o ' ' redakcijort yra 
atėjęs laiškas iš Lietuvos M r. 
J . Bukauskis nuQ Prano Bu-
kauskio iš Kudarių kaimo, 
Tauragės apskričio. 

Prašome atsiimti. 
/ * 

Iš Kauno ką tik atvažiavo profesorius 
KUNIGAS JUOZAPAS MEŠKAUSKAS 

Jis ŠI VAKAR pasakys prakalbą 
I . STEIGIAMOJO SEIMO DARBU P R Ą 0 ? 1 ^ . L 

Šv. Antano Parapijos Svetainėje Cicero, 111. 8:00 vai. vakare. 
I Bus taipgi kalbėtoju: Kun. P. Bučys ir kiti. Benas ir choras pagros .programą. | 
i įžanga Dovanai: (Skaityk korespondencija is Cicero). | 
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Į Tiktai Septynios 
•I * 

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

| NUOŠIMTI nuo 1-mos Liepos. 

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

KAIP NAMIE. ATĖJUS I 

47 gatve ir nd Ave. 

KAtt 
PRIC 

Liet 
i 

Lie 

# * * • 

• 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. 

^ 

SUSIRINKIMAS. 
• » «• 

AR GALI BŪTI GERESNE 
Šv. Jurgio mokyklos Alum-

nų susirinkimas įvyks utar-
ninke, liepos 13, 1920, Šv. Jur
gio mokykloje, pusė po sep
tynių. 

Visi nariai malonėkite pri
būti. Rast 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
POSĖDIS. 

I Įl • 

Turėjo būti šiandien*, bet del 
svarbių priežasčių yra perkei-

gerai kas jie per vieni yra. | tas į ateinantį utarninka 20 

SUAREŠTUOTAS KONT-
RAKTORIUS SU 4 KITAIS. 

Frank Zborel, 9301 Vangb-
an ave., išmainė čekį vertės 
$5,000 ir su kitais $1.50 jr 
$600 vertės bondsų pasidėjo 
ant nakties namie. 

Naktį j namus įsikraustė 
vagis ir pražuv0 visi pinigai. 

Jo pašiuryj atrastas pavogtai 
automobilius. 

SVEIKIAUSIOJI SAVAITĖ. 

Sveikumo komisijonierius 
Dr. Robertson paskelbė, jog 
praėjusi savaitė Cbieagoje pa
sirodė sveikiausias laikotar
pis, kokio čia nekuoniet nebū
ta. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E . " 

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

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E I N S U R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
S i u n o a Pinigus Parduoda Laivokort«S 

N O I A H I J L Š A S 
3249 Sc Halsted Street. Chicago Illinois 

F BOULEVARO 6 1 ' 

Aną dien^ keturi plėšikai 
ties 47 #at. ir Spaulding ave. 
susistabdė pravažiuojantį sun
kų automobilių, prigulintį 
Interurban Motor Dispatch 
kompanijai. 

Plėšikai įsilipo automobi-
liun, šoferį apsvaigino ir nu
važiavo pietų šonan. Tenai 
retai apgyventose vietose šo
ferį išmetė ir patys pražuvo 
su automobiliu. 

Šoferis tuojaus davė žinią 
kompanijai, šita policijai. 
Automobiliu buvo gabenta vi* 
šokių prekių vertės $4,000. 

Už poros dienų policija at
rado automobilių daržinėje 
miesto atmatų kontraktoriau* 
William Steep, 3400 So. Ho-
man gat. 

Tuojaus suareštuotas kont-
raktorius ir kiti keturi jo sė-
brai. 

PIRKITE KARSS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). i apskričio Valdyba 

Jie yra Lietuvos laisvės ir 
jūsų, broliai ir sesės, priešai, 

a r i a .Lietuvos išgamos, kurie 
visu laiku būdami Amerikoje 
kovojo prieš Lietuvos laisvės' 
išgavimą, prieš laisvės pas
kolų ir prieš kitokius labda
ringus darbus nepriklausomai 
Lietuvai. 

Be abejonės, tie visi buvo 
apmokami išlaukinio, Lietu
vos priešo, bet maža tesi randa 
tokių išdavikų, katrie igno
ruoja jos nepriklausomybę ir 
neperka laisvės bonų. Mes užr 
tikrinam, kad kiekvienas a-
merikietis lietuvis ar lietu vai-
tė,anftšėiau ar vėliau parva

žiuodamas Lietuvon parsivež 
žen-klą parodyti, jog ir mes 
geibėjom Lietuvą. 

Amerikiečiai!/Stokim eilės-
na už Lietuvos laisvę. 

Raginkit vienas kitą ,kad 
nepasiliktų be Lietuvos bono, 
o ypatingai prižiūrėkime sa
vo vertelgas,kad kiekviena^ 
turėtų nusipirkęs ant savo 
vardo už $f)00 boną, bet ne 
mažiau kaip už $100, nepai
sant koks ir kuom neužsiimtų? 
ar agentas, ar barzdaskutis, 
ar koks krautuvininkas. Visi 
privalo turėti boną ne mažiau 
kaip už $100. 

Taigi lietuviai ir lietuvai
tės, saugokitės tos negarbės, 
nes kiekvienas bus į Lietuvos 
knygas užrašytas, kas ką nu^ 
veikė Lietuvos laisvei. 

L. L. Pask. Chic. ir apielink. 

liepos. 

L. Vyčių 36 kuopos pusme
tinis susirinkimas įvyks sere-
,doj, liepos 14 d. McKinley par
ko svetainėje, 7:30 vai. vakare. 

Visus narius kviečiame su-
. . . . . 

si rinkti. 
Valdyba. 

. 

- \ 
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ant kampo 
47tos ir Ashland Ave. y 

Chicago S 
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ERNEST WEINER 
DRY GOODS. 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mea duodame drl^uba* i t i m p u 

Ketveriais Ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkime jaunami 

Visokie materljolal, vaikam* drabo 
žial. 61eb4r Ir jakutė*. 

• * • — = = = = = 

ATONIC 
c^v:!iJFi?Lrc«ilOr 

Po ralfim neuimirik, kad fertan-
•lae vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumu* 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginu viena. Parduodama 
p*fe v i s u s a p t t e K o n a i . 

Pluksnos 
* 

79c 
. Pluksnos 

79c 
PLUNKSNOS, 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiii 
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Dr.P.P.ZAUYS 
Lietuvis Dantistas 

10801 So. Michlgan, Avenne 
4 i a 

VALANDOS. I Iki f VSSESM. 

* 
. » » » » < • • i » • M Į | 

J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4648 8. WOOD STRBBT , 

7*6 W. 18th STRKBT 
x CHICAOO. 

McKlaley 43SS 

Resld. 1180 Tndependence Blvd. 
Telefonas Van Buren 204 

DR. A. A. ROTHp 

D r . M . Stupnicki 
,3107 So. Morgfiii Street 

CHICAGO, I L L U O U 
Telefonas Yarda 8088 

Valandos: — B Iki 11 U ryto^ 
I po piety lkl 8 vak. Nedello-
mls nuo G iki • vai. vakarą. 

• ? • • SI m m m m m f 

gydytojas ir chirurgas 
Spedjallstas Moteriško. Vyr1Hcq 
Valko tr visą cfaro«il9kq ilgu 

8884 So. Ralsted St., Chlr^g, 
Telefonas Drover 8808 

VALAMDAS: ĮO—11 ryto 8—8 po 
Dieta 7—4 vak. sTedėUomls 10—18 8 

' DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oflsa po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir vy
ru ligų. 
Valandos nuo 10 lkl 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:80 
Vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel ,2880 

X — . 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

GRAMAFONAI 
Geriausių išdirbyseių gvarantuoti ant 10 metij, 

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

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

: 

s 
KAINA 
$ 5 0 . OO 

/ 

DYKAI. 

Baltic Consultation Bureau, Inc. 
SS So. Dearborn St. Ohieago. 

Room 300 

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

Krautuvė atdara Nedėliomis visą dieną. 
Nauji gTažiausi lietuviški rekordai. % 

E4535 Jaunavedžio Passiskundimas ir TarcRtoja, Dialogas. 
E4536 Pavasario Dainos ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmas. 
134537 Piemenėlis ir Pavasaryje, F. Petrauskas. 
E4237 Jonas Smikis ir Manšo Kelionė, Dialogas. 
E4475 Girtuoklis, Mėtavonė ir Pasakos Stebuklai. 
E4272 Spragilų Daina ir Strazdelis. Petrauskas. 
E4474 Mielasirdystė ir Vai Verčia Laužo., Petrauską* 
E4416* Mylimoji Polka ir Vestuvių Valcas. -
E4363 Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė Leidžias. 
E3417 Padespanas ir Mazurka. 
E2356 Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykei Nemunėlis Teka. 
E2357,«Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė. ^ 
E2358 Darbininkų Marseletė ir Sukeikime Kovą. 
E3191 Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo. 
E4181 Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas. 

Kataliogą pasiunčiame kožnam dykai. 
Didžiausia Krautuvė Gramofonų, Knygų, Auksinių daiktų 

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 So. Hakted St., Chicago.IU. 
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