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Lietuva Taikosi su Sovietine Rusija Lietuviai Artinasi Prie

Su Lenkais Bolševikai 
Susitaikins Varsavoj 

/ —_____________ -

Lietuva Atgauna Vilnių ir 
Pripažintas Gardinas

MŪŠIAI MINSKO APYL1N 
KĖSE.

Rusai paėmė Smolevič ir
Samy.

Varšava, liepos 11 (suvėlin-

jr

Vilniaus Lenkų Nupuolimą

Lietuviai Apdraudžiami nuo 
Užpuldinėjimų

ir

RUSIJA NEPRIPAŽĮSTA ISTORINIŲ LENKUOS 
RUBEŽIŲ.

MASKA'A. RtiHja, liepos 10 (suvėlinta). — Lietuva 
sovietinės Rusijos valdžia galutinai sutarė su visomis sąly
gomis, sulig kurių bus jmdaryta tarp abiejų šalių senai pagei
daujamoji taika.

Taip šiandie pranešė Adolf Joffe, sovietinės valdžios at
stovas taikos tarybose su Lietuva.

Jis sako, jog tose sąlygose ineina Lietuvos rubežiai, taip
pat atlyginimas ir pripažinimas Lietuvai Vilniaus ir Gardino, 
lygiai kai-kurių Gardino guliernijos dalių, kntros etnugrafi- 

< niai priklauso Lietuvai.
\ Joffo sako, jog lietuviai modifikavo savo originalius rei
kalavimus. Lietuva ateityje ainlrausta nuo užpuldinėjimų (ag
resijos) iš bolševikų, ty. rusų, pusės. Rusija nesimaišys į 
rutažines disputas, paliečiančias lenkus, latvius, ar vokiečius. 

Rusija su Latvija, sakė Joffe, jau butų padariusi taiką an
ksčiau. Tečiaus- taikos tarytas sulaikė faktas, jog latvių mi
nisterija neturi pasitikėjimo jMirlnmęnte (geime). Tečiąus so
vietų valdžia pertrauktas tarybas šu Latvija apsiėmė atnau

jinti ir vesti Rygoje 1? ten paskui atstovai sugryž Maskvon 
galutiniems pasitarimams ir patvirtinti sutartį. f

Jis buvo pnklaustas, ką manąs apie lenkų pasiųlymą tai- 
kinties. Atsakė, jog šiandieninė bąlševikams padėtis yra tokia, 
kad patenkinanti taika turės būt padaryta tik Varšavoje

Jis sakė, jog lenkų socijalistai pageidauja taikos su Ru
sija. JBet šiandie, vargiai galima taika su lenkais pagal soci- 
jalistų sąlygų, l^enkų socijalistai visuomet stovi už istorinius 
Lenkijai rubežius. paremtus 1772 metų padėtimi, kad tuo tar
pu nacijonalistai demokratai prieiankiauja mnžian imperija- 
ftątinei politikai.

Rusija nepageidauja, sako Joffe, savinties Lenkijos teri
torijų. Bet podraug nepripažįsta jokių lenkų istorinių ar stra
teginių pretenzijų larj’ltose su kaiminingomis valstybėmis.

Būtina taikai sąlyga turi būt Baltgudijos teritorijų pilna 
nepalieęiamylH*. Nes Baltgudija užima tok^i pat poziciją, kaip 
Fkrai rui. Ir knip vienai, taip kitai Rusija sutinka duoti nu(o- j 
nomiją, jei to pareikalaus didžiuma tų šalių gyventojų.

Tns pat paliečia Ir rusinus.
. _ ___ _ » 1 ■ ■ ■ ■ ■

m-supranta. knip jie gali taip 
padaryti, kol dar juose yra 
šivk-tiek vieko. Bet užvisar- 
šinusin — tai lenkams baisi 
negarbė.

NEPATEIKINTI TALKI
NINKŲ SĄLYGOMIS.

Bet nenoromis turi sutikti.

Spa, Belgija, liepos 13. — 
Lenkų atstovybė čia koufcren- 
cljoje lHbai nepatenkinta sąly
gomis, kokias talkininkai jia- 
■bjĮA »?«!šeyikjnt‘i valdžiai, 
kad šita taikintus! su lenkai*.

Kaip žinoma, talkininkai 
lenkif vardu talševikams jrn- 
siųlė Įiadnryll annislieiją.

Ir uore lenkus talkininkų 
pasielgimas trenkia uei žai
bas, visgi jie turi sutikti su 

duo, ką InlkintnkHi įsako iiems 
daryti.

Lenkus labjausia užgauna 
tas, kad jų armijos būtinai 
turi pasitraukti tikrnosna' 
Lenkijon rubežiuosna. Įjunkai

LIEPOS 13, 1920

Chicago jr priemieafiai. — Ne- 
paaia'.'U* oras šiandie ir rytoj; gali 
imi criuuKnų, aūtn.

Temperatūra vakar aug*?iau«ia 
Š9 L, ioaiaaaia — 66 laipan.

Saulė teka 5:27; leidžiam 824. 
Mėnnlie tricėa 4:12 ryt ryte.

ANGLIJĄ STOJANTI U2 ‘ 
LENKUS.

Parvfn. ___ Tt

Spn pranešta, kad Anglijos 
Hiinisteris pirmininkas Uoyd 
George jMiinfonnavęs Rusijos 
sovietų valdžios užrubežinių 
reikalų komisarų Tchitclieri- 
nų» j°K bolltvikai privalą su
tikti jmdaryti armisticiją su 
lenkais. Tni esanti viena iš 
pirmutinių sąlyga, be kurios 
Anglija atsisakysianti toles- 
nini vesti tarytas su Krapinu 
prakybos atnaujinimo klanai- 
ine.

Sakoma, jog Lloyd George 
tnip kalbėjęs savo vardu, bet 
sutinkant Prancūzijai, Itali
jai ir Japonijai.

ministerj pirmininką pertrau
kti tarytas su bolševikais, jei 
šitie i 
tidjoa

utiktų daryti armis- 
i lenkais.

(Liet. Atstovybei kabiegrama).
| WASH1NGTON, liepos 13. — Oficijalėj iš Kauno Eltos 
kablegramoj, liepos 11, šakoma:

Bolševikų spaudžiami lenkai atsimetė iš Daugpilio (Dvin- 
sko) ir traukiasi atgal pieta link. Musų kariuomenė paėmė 
^elermkelj nuo KaJkunų Vilniaus link ir pasistūmė ligi Dris- 

| vetos ežero, susisiekdama gana plačiu frontu su bolševikais.
Latviai perėjo Dauguvą ir laiko liniją Brugden-Skruzdeii- 

nas-Kaplava. Pietų link stengiamasi nustatyti demarkacijinę 
atsimeta į jjniją su latviais.

I ta). — Sulig oficijalio lenkų
' pr^hno; ru^t p^mč

Smolevič ir Samy.
Žiaurus mūšiai tęsiasi Mins

ko apylinkėse.
Lenkų spėkos.

pietus nuo upės Pripeties ir
Podolijoj.
Bet tais, atakos atmuštos arti

Jarina ir tarpe Pripeties ii
Puvez, kur priešininkas labai Tauragnu*, Kukuciškius, Skauduciškius, Pakalnius, Auntą, 
nukentėję*. Širvintus, Šešuolius.

Lenkai pasitraukė iš Vievio ir nužygiavo ant Vilniaus. 
Girdima, lenkai skubotai evakuoja Vilnių. Vinikas.

__________________ I

Vakar lenkai pradėjo trauk ties iš Lietuvos okupuotų vie-

Musų kariuomenė žygiuoja pirmyn ir paėmė Dukslus,

ŠVEDAI PRAMATO BOLŠE 
VIKINĮ PAVOJŲ

Sako, tas gali sukelti vokiečių 
komunistus.

LENKAI PAKILO OFENSY- 
V0N.

Apie tai praneša patys bolše 
vikai.

Londonas, liepos 13. — Is 
Maskvos klbirkštiniu telegra
fu pranešama, jog lenkų ka
riuomenė pietiniam fronte po 
ilgų nepavvkimų atsisukusi 
ir pradėjusi ofensyvų prieš 
bolševikus.

Mūšiai seka arti Vovno.
'Tolinus j pietus bolševikai 

pasekmingai varosi pirmyn. 
Bolševikai paėmė Novaja Us- 
kitza, siaurrytuose nuo Kame- 
nec-Podolsko.

VOKIETIJA TURI DUOTI 
DAUGIAU ANGLIŲ.
> -

Atlyginimo reikale parinkta 
komisija.

1 1“ 11 1

Spa, Belgija, liepos 13. — 
Vokiečiai čia konferencijoje 
buvo atsisakę Prancūzijai ir 
Belgijai pristatyti reikalingos 
kiekylw-s anglių. Tad talkinin
kai padavė vokiečiams atsto
vams ultimatumą. Pareikalau
ta 2 milijonų tonų anglių kas 
■ttėiiuu. Vokiečiai kaip šiandie 
turi atsakyti j ultimatumą.

Atlyginimo klausimą rišti 
paskirta komisija, kurion be 
talkininkų incina ir vokiečiai 
reprezentantai.

GRAIKAI SUSIKERTA SU 
ITALAIS.

Kanstantinopoiis. liepos 13. 
— Graikų ir italų knriuomo- 
uvm susikirto ties Nazilli, už 
25 mylių šiaurrytuosc nuo Ai- 
din, italų ruože (juostoje).

Graikai reikalauju, jog jie 
turj teisę ineiti italų ruožan 
vydamiesi turkus nncijonalis- 
tus. Tuo labjaus, kad turkai 
nacijonalistai ten organizuoja
si su tikslu pu Iries prieš grai
kui.

Bet italai laikosi savo nuo
monės. Jie sako, kad tų aps
kritį ne graikai, bet jie kont
roliuoja ir todėl graikai neturi 
teisės lysti kur noreikia.

Dėl to tarp italų ir graikų 
vyresniųjų pakilo kartus atsi- 
uvšiitms. Graikai nusiskun
džia, jog italai paremia tur
kų nacijonalistų reikalus ir 
trukdo graikams prieš tuo> 
veikimą.

autoritetų.

(“Draugui” kabiegrama).
KAUNAS, liepos 12 — Bolševikai pergalėję lenkus užėmė 

Minską. Lenkai traukiasi iš Vilniaus. Lietuviai eidami pirmyn 
užėmė Dukštus, Tauragnus, Pakalnius, Aluntą, Širvintas, Še
šuolius. Kun. Jakaitis.

(Liet. Atstovybei kablegTama).
WASHINGTON, liepos 13. — Lietuvos Atstovybė gavo 

tokią kabiegrama iš Paryžiaus nuo kun. Dobužio:
Miloš konferuoja Spa. Lietuvos reikalai visur eina gerai. 

Vinikas.

NORĖJO PAGARSĖTI IR 
PRATURTĖTL

PRANCŪZAI RENGIASI 
PRIEŠ DAMASKĄ.

Troškimas Įvyko priešingai.

Niagara Falls, N. Y.. liepos 
13. — Kitiiomet Vienas ame
rikonas davėsi užkalti stiprini 
pudirbton tačkon ir buv0 pa
leistus Niagara vnndenpuolin.

Išėjo jis laimingai. Vanduo 
bnčką smarkiai sutrankė į 
uolas ir pagalinus drąsuoli* 
išgelbėtas. Jia uždirbo gerus 
pinigus už tų savo žygį ir pa- 
garsėjo.

Praeitų sekmadienį via no
rėjo tokiuo pat budu pagarsėti 
vienas miglas, Cha ries Sto- 
vens, kurs tykiomis dėl to bu-

Konstantinopolis, liepos 13. 
— Prancūzija turi pagaminu
si kariuomenę prieš Damasku, 
kur yni Sirijos valdžia. Nori
ma tų valdžią sugriauti ir pa
čių Sirijų paimli savo vald
žion*

vo atvykęs iš Anglijos. Jis 
su savimi buvo atsivežęs bač
ką.

Buvo uždarytas Ir užkaltas 
bačkon ir paleistas pavande
niu Vandens veqjctai pagavo 
bačką ir sumalė j šipuliu*. 
Drąsuolis pražuvo.

TURKŲ SULTANAS EINA 
IŠVIEN SU ANGLIJA.

Turkai apleidžia Kernai.

Kanstantinopoiis, liepos 13. 
— Turkijos sultano įsakymu 
turkų kabinete įvestos žymios 
ninuliuos su tiksiu pnduryli 
kabinetą lahjeua prielankiu 
Anglijai ir labjaus priešingu 
Italijai ir Prancūzijai, katros 
priešinasi graikų veikimui 
prieš turkus naci jonulis! lis.

Tasai faktas dnr labjaus 
fiaaršins santikius nacijonnlis- 
tų su sultanu. Ligšiol nacijų- 
nuliniai nedrįso atvirai pakel
ti kovos prieš sultmią, turbut, 
nenorėdami skaldyti turkų 
tautos. Be t-jei sul tanus dedasi 
su nacijonnliAtų priešininkais, 
gana aišku, kad prieš jį bus 
pakelta kova.

Turkai pameta Kernai.

Mušta p ha Kėniai paša yra 
vyriausias turkų nacijonalistų 
vadas.

Iš Brussos ir kitų Anatoli
jos vietų atbėgę čia turkai pa
sakoja, kad gyventojai pame

ta tą vadą. Sako, jog tas žmo
gus jokios širdies ir nepa
prastai žiaurus.

Pabėgusieji pareiškia, jog 
graikai visur turkų mielai su
tinkami. Džiiifiginsi jie pasi- 
litmsavę n,,» 1° vado valdžios.

Kernai juišon ionkymn, tur
kai su prievartų imami ka
reiviauti. .Jo įsakymu nuo 
žmonių atimami galvijai, ja
vai ir net pinigui. Viskas pa
veda tint nacijonalistų armijai.

Tnip turkas pasielgiu su 
turkais.

Tad kas tik gali, kuuvei- 
.kiaus tą vadą apleidžia ir at
sisuku jį paremti.

Iš kitų versmių kitaip.

Pačios turkų micijonalistų 
valdžios oficijaliuose praneši
muose kitaip tvirtinama.

Sakoma, jog Mustapha Ke
rnai paša visų žmonių myli
mas. Pareiškiama, kad tasai 
žmogus netik gražiai apsiei
nąs su savo viengeučiaist bet 
jis kovojąs už gyvuosius Tur
kijos reikalus, už turkų tau
tos gyvylię.

Jie norėjo bolševikams padik
tuoti taikos sąlygas.

J r kuomet lenkai buvo įsi
smaginę kariauti prieš bolše
vikus, Anglijos nnnistcris pir- 
• ! I ■ I 11 *
sakė lenkus remti moralini ir 
nmterijaliai, kuomet jie buvo 
reikalingi tos paramos.

Pavojus ir Vokietijai

švedai nuomoninuja, jog tai 
ševikų pienai — pasiekti vo
kiečių rubežius su liksiu tie
sioginiu keliu vesti prekybą 
ir platinti savo propagandą 
vakarinėj Europoj.

Taippat jie turi savo pie? 
nuošė sukurstyti sukiliman 
vokiečius komunistus, o gal ir 
visus vokiečius gyventoju*, 
katrie nepatenkinti bėgiu kon- 
fercncijos mieste Spa.

Tokia tai nuomonė švešių 
partijos vadų, katrie yra prie
šingi bolševikizmui.

PEKINE PASKELBTA 
RĖŠ PADĖTIS.

KA-

Laukiamas sukilėlių užpuo
limas.

luillgU- 
antago-

ĮMilįuo-

Pekinas, liepas 13. — To
mis dienomis Kinijoje j vyko 
nepaprastas n u o tik i s, Pekino 
valdžia iš užimamos vietos 
prašalino Mongolijos rezide
ntų komigijonierių, gen. Shu- 
Cbeng. ftis nepaklausė val
džios įsakymo. Komisijonie- 
riaus pusėje stojo du genero
lu. Wu Pei Fu ir Tsao Kun, 
su savo stipriomis spėkom!*.

Pekino valdžia pagrūmojo 
sukilėliams. Kad taip, tai tie
du generolu pranešė užjo
sią Pekinu.

Vietos valdžių apėmė tai- 
mė, kuomet ji ]Mtinformuota, 
kad tiedu generolu su savo 
kariuomenėmis martuoja ant 
Pekino.

Tad ėin tuojaus paskelbta 
knrės padėtis ir pasirengta 
ginties. Stipriai apsaugojami 
šiauriniai sostinės vartai.

Stockholmas. liepos 13. (Ka
so angį, laikraščių korespon
dentas). — Bolševikų pavyki- 
iiių prieš lenkus griausmas su
purtė visos Pabaltijo* pama
lus. Net patys skandinavai y- 
in sujudinti raudonųjų armi
jų žygiavimu link Varšuvos. 
Bet kaip Suomija, taip Lie- 
tuva ir Baltgudija tais bolše
vikų žygiais laimi paliestos.

Suomija, anot
užvis labjaus priešbolševikinė 
iš visų naujai atgimusių tau
tų. buvo pasirengus padary
ti sųjunga su Įlenki jn. Imt vi
ja ir Rumunija taippat uorė 
jo Įstoti sąjungon ir stovėjo 
už ofensyvų prieš bolševikus.

Bet kol sąjunga buvo įstei 
gtn. lenkai paskelbė diktuo- 
jaučias bolševikams sąlygas. 
Po šito suomių atstovai buvo 
priversti aplesti Varšuvą.

Prikibo prie Baltgudijos.

Kiek palaukus lenkų vai-* 
džia suareštavo ir sukišo ka
lė ji man Bnl t gūdžių provizijo- 
ualės valdžios (“rados”) na
rius.

Toksai pasielgimas 
džiuoju* pakėlė didelį 
nizmų prieš lenkus.

Šiandie bolševikai
suoja nuo lenkų Baltgudiją. 
Ir šita, matyt, išimųjų atgai
vins savo respubliką sutin
kant bolševikams.

Jei latlševikai užlietų visą 
Pabaltijy, tuomet ir Suomijai 
hutų didis pavojus. Taip l»ent 
tvirtinama Suomijoje. Švedai, 
r a koma, gailisi Suomijos, kai
lio mažesnėse* savo sesers, ne
žiūrint to. kad toji au Švedi
ja veda disputas už Alandų 
salas.

Švedų konservntistai bijosi 
bolševikų pavykimo. Nes jų 
pavykinta* gali paliesti Suo
miją ir Vokietiją.

Aiški talkininkų klaida.

Švedai konservntistni yra 
nuomonės imr talkininkai ln 
Imi blogai pasielgę pažadėda
mi ir duodami lenkams |mgel- 
bų prieš bolševikus, kuomet 
nebuvo paliovęs siautęs kri- 
zitk Lenkai tik talkininkais 
remdamiesi pradėjo karę prieš 
bolševikus ir sujudino rusų 
patrijotinius jausmus.

Reikia žinoti, jog prie ]m- 
rainos lenkų prisidėjo ir A- 
inerika. šita lenkams pavedė 
daug karės medžiagos, buvu
sius Prancūzijoje, neimdami* 
pinigų. Be to, lmnkijon pa
siuntė Lfi> savo oficierų, kni|x> 
patarėjų ir dabotojų.

Prancūzija tuo metu lenkų 
armijai davė 3ĄOO oficierų. 
Gi Anglija lenkams pasiuntė 
tankų, uniformų, lėktuvų ir 
dar pinigų.

Lenkai buvo manę Kijevą 
palaikyti savo rankose kol bus 
padaryta taika su bolševikais. Italijai už 1 doi.

KRASSIN IŠKELIAUJA 
LONDONAN.

Maskva, liepos 13. — Čia 
sovietų valdžios paskelbta, 
kad jos atstovas Krassin, kurs 
f u Anglija vedė Londone tary
bas prekybas klausime, iš
imųjų iškeliauja Londonan.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

PINIGŲ KURSAS.
Svetimi) vioipatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau 425,000 lie
pi* lu d. buvo tokia «uiig Mer- 
chanu Loan & Truit Oo.:

Anglijo* ktcrlingų svarai (3.85
Lurtuvos KM) auksinų 2.67
Vokietija* 100 markių ^.67 
Lenkijon 100 markių .70
Prancūzijos už 1 dolierį 11 fr. 60 
Šveicarijai už 1 dolierį 5 fr. 54 
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“DRAUGAS”
'. Eina kaMlicn* ttUcyru* ncdėldlcnlus. 

PRE5UMKU ATO3 KA1MA:
I CHJCAGOJ IH I tSlEAYJE: 
IMnUuna .................................. SK.OO

Pmci Me-u; ............................ 4.00

BVV. VAIdTT.
Me-tatn* • ■ ••••••••• •• • S3.00

flWJ Mėty ........................... 3.00
Prenumerata mokaal llknlno. lal- 

i kas akaltoal nuo ubirntynio dieno* 
no nuo Nauju Motų. Norint perinai- 

I syti adreaų vimdą reikia prialųvtl Ir 
| Mina* adreas*. Pinigai trerlnuaia atų- 
į »U Uperkant krnsoje ar cipreM "Mu- 
, ney Order" arba {dedant plnlRu* | 
! rcKtrtruntų lai Ak 4.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chieago, III.

ra daigtas savo tėvynę mylė
ti, lx»t lenkai ir tų gražių tė
vynės meilę sugadino ir pa
tys nuo jos sugedimo npjako.

Geležinkeliai ir 
Plumb’o Pienas.

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas.

Lenkų Pažiūros į 
Lietuvius.

Dienraštis “Echo l.ituy” 
išeinanti.- Vilniuje paduoda 
ištraukų -iš lenkų laikraštijos. 
Tarp tų ištraukų 36(70) rnn- 
tiame šitokių daigių: “Praw- 

i wolno.se dac može 
“Tik-

: dziwų
l.itwiv tylko Polskn, ty 

i n; laisvę Lietuvai tegali duoti 
. tiktai Ltmkija.”
t.

i
Toliatis: “l.ilipucic pans- 
tewka w nidzaju Litivy win- 
nv pojsc slnd<*in Lotwy, jedv- 

negu nowopou'stalego panstua,
I majųcego na ežele ludzi isto- 
i tnie niilujųcyh swoj kraj, i 
i zložyc co prę<lzej swc losv w 
i pcvvne ręce Polski. ” Tat rat- 
Į škia: “ Valstybės — nykštu

kai, tokios kaip Lietuvn, turi 
sekti pavyzdį Latvijos vienn-

* tinęs naujai susidariusios val- 
' stybės. turinčios priešakyje 
, žmonių tikrai mylinčių savu 
■ šalį, ir savo likimų kas grei- 
' šiaušia įteikti į neapgaulingas 
Lenkijos rankas.”

Dar toliau Vilniaus lenkai 
.pasipiktinu, kad Lietuvos mo
kyklų vaikai vasaros metu ža- 

, da eiti pasilinksminti po dar
bo į miškus. Iš to lenkų laik- 

I rastis išveda, kad lietuviai i- 
msią garbinti ąžuolus, kaip 
tatzbuvo senovėje, kuomet ' 
Lietuva buvo stabmeldė. Len- 

' kas rašo:
“Zaezi'kajmy Irorhę, u niobu- 

vrem zaplonie w jakitns gaji.
. nariniemeriskiin Znicz, i z la- 

sow się ukuže hiala jsi>tac 
. Kriive Kri’Acjly. Tu aų v.szy- 

stko oplaknne skutki pozostn- 
vieniu lituinoni vlasnvj ich 
mpvry. Polscy n;>ost<>1owie Li- 

»,twy majų na sumicuiu vielkų 
Lvinę. že nie narzticili wszys- 
• tkim litvinum języka polskie- 
C gu, ktury joden jest w stanie 
I zachovnc w czyslu.-ci viarę 
■ katolickų.”
i4 n*-< 4*ę> » • • tA j HJUUKtin <uir

r Iruputj. o veikiai kokiame 
į nors šile jauiemunėjc ims lie- 
> psnoti šventoji ugnis Znicz ir 
į iš girių pasirodys baltu- Kri- 
- vių-Krivaiėių stuomuo. Tat vi- 
Į na yra apverktinos i»a-ekinė< 
1 to, kad lietuviams tap<» jmlik- 
* ta jų savoji kalba. Lenkų ap- 
' aštalni Lietuvoje turi sąžinėje 
r didelę kaltę, kud neprivertė 
L visus lietuvius vartoti tiktai 
‘ lenką kalbij. kuri tiktai vienu 
(teturi užtektinai jiegų išlai

kyti katalikų tikėjimo grynu- 
M •MM ” I imj.
| Kadangi Benediktas XV ir 
j, visi jo pranokėjai Šventieji 
I Tėvai pojiežiui lenkiškai ne-1 

mokėjo ir nešnekėjo, tai sulig 
i lenkų laikraščio išeinu, kad 
fjir negulėjo išlaikyti katali- 

n tikėiimo grynumų.Gražiu y- i

Daug lietuvių tarnauja prie 
geležinkelių Amerikoje, todėl 
neproBalį bus žinoti, ką keti- 
nninn padaryti su tais geležin
keliais.

Gleen E. Phimb. Amerikos 
Geležinkelių Brolybių advo
katas, Iv. žmogus darbininkų 
samdomas ir jiems tarnaujan
tis, piusi naudodama s dar ir ki
ly asmenų pagelba sudarė ši
tokį sumanymą.

Suvienytų Valstijų vyriau- 
sybė turi išpirkti visus jose 
esančius geležinkelius, užmo
kėdama už juos tiek, kiek 
kompanijos vrn įdėjusius pi- 
nim tuos gpb*žink<din« tir«innt 
ir jų reikmenis įtaisant. Viii 
išjiirkti geležinkeliui sudarys 
vieną valdymo šaką, bet kad 
butų patogiau juos tvarkyti, 
geležinkeliai bus suskirstyti 
į apskričiu*.

Augščiausin geležiikelių 
valdyba susidės iš !5 direkto
rių. Penkis links samdomieji 
geležinkelių darbininkai, ang
liškai vadinami cla-sified cm- 
ploycs, penkis rinks geležinke
lių valdininkai (ozeeutives) ir 
penkis skirs Suv. Valsti
jų prezidentas. Tn geležinkelių 
vnldyha skirs departamentų 
viršininkus, o tie pasirinks sau 
pagvibininku* ir pavaldinius.

Mokesčių didumų už važia-, 
vinių, prekių vnžiojimą ir ki
tus geležinkelio patarnavimus 
visuomenei skirs Tarpvalstinė 
Prekybos Komisija (Interstatc 
C'ununerce Comission). Jeigu 
knr reikės pertiesti naujų ge
ležinkelį, tni to padauginimo 
lėšas padengs ta šalis, per ku
rių eis geležinkelis ir Suvieny
tų Valstijų Iždas.

Geležinkeliu jeigu* bus ši
taip sunaudotos. Pirmiaušiai 
turi būti išmokėtos algos dar
bininkams ir samdininkams. 
Iš to, kas lieka vienas nuošim
tis eina atmokėti tam kapita
lui, kuris tapo įdėtas išper- 
kant geležinkelius iš kompa
nijų. Kas lieka, tų pasidalina 
pilsimi geležinkelių darbinin
kai ir Suvienytų Valstijų Iž
das. Samdininkų dalis yra iš
skirstomą jiems metų gale to
kiu put budu, kokiu nuošim
čiui yni duodami kompanijų 
šėrininkums tiktai tie nuošim
čiai bus pridedami no prie šė- 
rų, o prie samdininkų algos. 
Pridurkas valdininkams (exe- 
eutives) bus dusyk didesnis 
negu šiaip darbininkams, nes 
nuu valdininko noro daugiau 
priguli geležinkelio, pelningu
mas. Jeigu pasi ri* Iv t ų. kad 
taip išskirsčius įvigas Suvie
nytų Valstijų Iždas galinu 
daugiau negu 5 nuošimčiai 
nuo įdėto knpitnlo. tni reikėtų 
atpiginti važinėjimą ir važio- 
jimą geležinkeliais.

Nitą Plumb’<> planų dauge
li- |**ikė sakydami, kad jis 
yra socijalistiškas. Mums tat 
nerupi. Nejaugi juu mes at
mestume gerų daiktų tik deltų, 
kad jis socijnlisttškHM. Teeinu* 
visa šnekn opie-Humb’o pla
no socijalistiškurną yra visai 
tuščia.

Amerikos Darbo Federacija 
labai pagyrė Pltmib'o planų ir 
ntpinasi įvykinti, (hdežinkelių 
darbininkai tik laukia tos die
nos, kada kapitalizmas bus 
prašalintas nuo geležinkelių, o 
Plumb’o planas jį prušalina 
neabejotinai. Visatini} Ūkinin
kų Taryba (National Farmers 
Council) Plumb’o planų psgy-

DELEI POLITINES LIETU Ireikalavimus. Jie sektųsi mig-
V0S PADĖTIES. ! lutus svyruoti, tai klausimu,

knip sutvarkyti kitas tuo tar- 
. pu lenkų okupuotas žemes, 
. kurios nebus lenkams pripa- 
. žinios. Lenkų politika žemių 

klausimais visai neranda ang
lų pritarimo. I/enkų vadinamų 

1 1772 metų sienų revendikacijos 
anglai nckuomet 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 Liarding, užsienio rei 
kalų ministerio pavaduotoju, 
kuris yra buvęs Indų vice-ka- 
ralius ir pasiuntinys Petrapi
ly, ir su įvairiais dijdoinatais 
bei žymiais visuonieninkais, 
patyrė, knd nuomonių skirtu
mu Lietuvos klausimu ang
luose nėra.

Lietuvos pripažinimas de 
jure yra ateities klausimas. 
Kuomet jis bus nuspręstas, 
sunku numatyti. Viena prie
žastis, dėl kurios tas klausi
mas ligišiol nenuspręstas, yra 
tn, kad didžiųjų valstybių mi- 
nisteriai pirmininkai susirūpi
nę tuė tarpu stambesniais 
klausimais, kaip va: vengrų ir 
turkų taikos klausiniai. Ma
žosios Azijos ir ypatingai vo
kiečių klausimai. Visais tais 
klausimais reiškiasi didelių 
nuomonių skirtumų. Tai ge
riausiai liudija anglų pasiusią 
prancūzams nota dėl paėmimo 
vokiečių miestų ir San Rėmo 
konferencija. Turėdamos tiek 
svarbių, nevienodos nuomonės 
klausimų, didėsės valstybės 
tuo tarpu neturi progos sprę
sti musų neprikluusomybės 
klausimų. laibai galimas daik
tas, kad didėsės vaistyla-s pri
pažins mus de jure ne visos 
kartu, bet pavieniui, nes dnug 
valstybių, kaip ]>av. anglai, 
supranta, kad negalima ilgai 
atidėlioti pripažinimo klausi
mų, kadangi jo atidėliojimas 
nepatogus Lietuvai. Vis dcl to 
tni dar gali nusitęsti kelis mė
nesius. '

Pripažinimo greitumas 
ha i žymiai priklausys nuo to, 
kaip dirlis Lietuvos Steigia
masis Seimas, ir kaip jis nu- 
sistatys vidaus ir užsienio po
litikos klausimais. Nemarius 
Steigiamojo Seimu darbų vai
sių. vargiai kuri nors valsty
be’ skubinais p. i pažinti nepri
klausomybę.

Atskirtojo' Klaijiėdos krašto 
prijungimo prie Lietuvos klau 
siiims ligišiol laivo lyg ir ap
miręs, t. y. didėsės valstybės 
nedaro tuo klntibimu naujų 
žingsnių. To klausimo spren
dimų reikia skirti j«dvi dalis, 
būtent: 1) tolini<*snis to klau
simo sprendir.ms priklauso nu<» 
didžiųjų valstybių ministerių 
pirmininkų ir 2) jų padarytų 
nusprendimų vykiniinas pri 
klauso nuo Pasiuntinių Tary
bos. Pastaroji dar pilnai nv- 
nttJcyrė Klaipėdos krašto nuo 
vokiečių, kmiangi ton |>aiiktn 
dar vokiečių sus įsitikimu įs
taigų ir valdininkų. Pasiunti
nių Taryba vykina tik parsiry
tąsias taikos sutartis. Minis- 
teriui Voldemarui pasikalbę 
jus su pavieniais Pasiuntinių 
Tarylios atstovais, teko išgirs
ti pažadėjimų, knd dabar vei
kiai bus svarstomas Kluipėdus 
klausimas. Kad Klaipė<in bus 
priskirta prie Liotavos, o be jo
jimo nėra. Lieka nuspręsti 
vieu prisky rimo h knilioa klau 
sūnūs.

Liet Atstovybė Amerikoje.

Prieš pat atidarymą Lietu
vos Steigiamojo Senu o iš už
sienio sugrįžo Užsienio Reika
lų miiųsteris prof. Voldema
ras, važinėjęs anglų ir prancū
zų kraštuose. Mini* te ris turėjo 
pasikalbėjimų su “Eltos” ko
respondentu ir nujMisakojo a- 
pie bendrų Lietuvos, padėt) 
Vakarų Europoj. Šis “Eltos” 
pranešimas yra kiek pasenėjęs, 
liet delei jo svarbumo paduo
damas spaudom Prof. Volde
maras pasakęs:

Anglai yra jau nuo seniau 
ypatingai palankus lietuviams 
ir pastaruoju laiku jų palanku
mas dnr padidėjo. Anglų po
litikų seka italai. Taigi anglų 
ir italų valstybės pilnai palai
ko musų pusę.

Prancūzai seniau bnvo at
sargesni Lietuvos klausimu ir 
buvo mažiau painokus mums, 
nenorėdami susirišti pažadėji
mais. Dabar prancūzų politika 
Lietuvos klausimu pasikeitė. 
Musų mini storis buvo prancū
zų ministorio pirmininko Mil- 
lerand vardu priimtas buvu
sio prancūzų pasiuntinio Pe
trapily Paleologo, kuris da
bar veda prancūzų užsienio 
reikalų ministrrijų, iš kurio ir 
sekėsi patirti prancūzų poli
tikos keitimų. Prancūzai da
bar labai nuri rupinę prancū
zų atstovyliės praplatinimu 
Lietuvoje. .Jie nori reorgani
zuoti savo ligišiol Lietuvoje 
buvusią knro misijų ir suda
ryti diplomatinę Prancūzų At
stovybę Lietuvoje. Pasiknlbė- 
jus ministeriui su prancūzų 
vyriausybės atstovais ir dij>- 
lomatais, gavosi liendras įs
pūdis, kad prancūzai jaučiasi 
perdaug apsileidę Lietuvoje ir 
kituose Baltijos pajūrio kraš
tuose. Taip-pat ir prancūzų 
finansininkai norėtų eiti į 
Lietuvę su savo kapitalais, 
kas taip-pat yrn geras reiški
nys. Keli prancūzų finansinin
kai yra jmdarę savo pasiuly- 
nius ir greitu laiku prisius į 
Lietuvę projektus savo kapi
talams Lietuvoje sunaudoti.

Anglai gyvai įdomaujasi 
musų taikos klausimu ir Lietu
vos vidaus organizuotos klau
simu. Anglai pilnai pritaria 1 
Lietuvos pastatytiems taikos 
pagrindams su Tarybų Ru I 
Mis. Lietuvos sienų klausi- I 
ioH» tnip-jMit geram kely, ■ 
Anglai pripažįsta musų sienų _ •

ri‘, Tai-gi "paskutiniame Ame
rikos Darbo Federacijos Sei
me, kada parėjo išreikšti nuo- 

planą 
jj, o

tikra

monę apie Plnmbo 
29.159 halsų buvo už 
8.349 priešingų.

Tapo sudaryta tam 
Pliimb Plan League (Plnmbo
Plano Sujungs). Jo# uždavi
nys yra praplatinti žmonėse 
žinių npie tų planų išaiškinti 
jį ir |»nilaryti, kad tas planas 
įvykių. Darbininkų laikraštis 
“Labor” k lindau gi a tįsia rašo 
apie tų planų..!ei ka# nori kal
intųjų, tai gali jų parsikviesti 
iš to laikraščio redakcijos.

Ir mes visa širdimi pritaria
me Plumb’o planui, nes jis j- 
vestų tikrų demokratiškų 
tvarkų j geležinkelius. Jam į- 
vykus streikai iš geležinkelių 
išnyktų savaime, nes Imtys 
darbininkai gautų visų gele
žinkelio pelnų. Vienų to pel
no dalį jie gautų kaipo divi
dendų prie algų. Kita dalis ei
tų į iždų ir dėlto darbinin
kams nebereikėtų tų iždų pa
pildyti mokesčiais.

“Draugas į Lietuvą
Lietuvos žmonės pagedauja dienraščio “Draugo” 

Dovanai siuntinėti negalime, nes iierhrangųs daluir lai
kui sunku topoli.

Amerikos lietuviai padarykite malonumu saviškiams 
Lietuvoje, užrašydami jiems “Draugų”

' *

la-
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“Draugas” į Lietuvą
Metams ......... “......................•..— $8.00
Pusei metų ........................................ $4.00 I

Adresuokite:

DRAUGAS PUBL CO.
1800 W. 46th Street Chicago, Illinois.
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LABDARYBĖS REIKALAIS.
AMH> L. R. KAT. LABD. 

SĄ GOS REIKALE.

jau

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

rinktas taip pat ir nž ncjiap- 
raaUu mMiuingų pundai ųuvmuj j 
I^alidarybės labui.

Susitvėrus kuopai.

Bile kolonijoje, kada
kuopa susitvėrus, jos tikslas 
yra šelpti ir glolioti yisns tik
rus varguolius lietuvius (tik 
lietuvius), reikalaujančius pa- 
gelbos kaip kimo, taip ir dva
sios reikaluose.

Kada nelaimingasis asmuo 
nori iš kuojMis gauti pašelpų, 
jis atėjęs į kuopos susirinki- 
iiuj praneša apie savo nelai
mingų stovį, o kuopa pasiun
čiu išrinktų (ingnliotų) komi
sijų ištirti ir sulig savo išga
lės šelpia pinigais arba pas
kiria narį ar narę sti kolekta 
per namus. Su tunm kuopos 
nariu turi sykiu eiti per narutis 
ir asmuo, reikalaujantis pašei 
pos.

Asmuo reikalaujantis iš kuu 
pos pašo! pos, turi pats įstoti 
į kuopus narias.
Labd. sąjungos kuop. turtas. 

l^alMi. Sų-gos kuopos turtus 
yra dvejopus: materijnliH ir 
dvasinis. Pirniasai susidedu iš 
pinigų ir įvairaus kilnojamo ir 

Į nekilnojamu turtu; antrųjį, 
dvasinį, turtų sudarogeros va
lios žmonės, atikofimni varg
sti ir našlaičių sušelpiuiui savo 
laikų, triūsų ir dvasines ]>a- 
jiegas.

Mntcrijtdis turtas — pitiigai 
susidaro iš narių mokesčių, 
aukų, pelno iš vakurų, teat
rų, jsikilių. liotorijų aejudomų 
aukų ir t. L

Kiekvienas narys turi pil
dyti tas priedermes, kurias 
uždeda Hiit jo valdybų, arba 
centro susi rinktinus. Mokytcs- 
nieji narini tarnauju savo 
mokslu, žiniomis. Turintieji 
liuuso laiko pašfrančia jį lanky
mui ligonių, rinkimui ir duli- 
nifmii drabužių, knygų ir ki
tokių daiktų. .Mokantieji įvai- 

įgali būti kiekvienas baigęs^‘uvimu, jmšvenčiri tų mokslų 
16 metu lietuvis katjUilmidy* dalelę pugamiuiaiui

lie 
vi

rei-

•“ Draugo” 147 numeryje 
spėjome, kad 21 -a Lalidarybės 
kuopa susitvers Gary, Tnd. ar
ba Mnrųuette Park. Chicago, 
1)1. Bet laimi apsirikom. nes 
minėta* abi koloniji aplenkė 
Kewanee, III. Ji dar neprane
šė savo kuopos dvasiško vado
vo bei valdybos adresų, bet 
visgi numeris 21-mas kevanie- 
čianis tenka. Garbė jiems.

Bot tikimės, kad Gary, Imi. 
ir Marųuette Parko lietuviai 
katalikai visgi varysis, kad 

Igaut pirmesniufi numerius, (ai 
yra netekę numerio 21-mo, no
rės gauti 22-rą ir 23-čin.

Taigi, linksma yra, kad 
tuviai katalikai, remdami 

[sus Tautos ir Bažnyčios
kalus, atjaučia ir našlaičius.

Labdarybės darbuotė.

Kati sužinojus Luialanugos 
Sujungus pasibrėžtą tikslą, 
reikia pareikalauti jos konsti- 
tueijos, kuri knimtoja lik 10c. 
Kolonija, rengianti sutverti 
naują 1-ab. kuopų, turi parei
kalauti iš Labd. Hą-gos Cen
tro nors vieno agitatorių. Tani 
tikslui yra labai tinkama* agi
tatorius p. St. Juccvičin. Jo 
adresas toks: 726 W. IS-th *(., 
Chicago, III. Jia utsilankęs pa- 
gellion prie tvėrimo hite kolo
nijoje naujos l^abdaryla'is kuo
pos atsiveža ir konstitucijas 
ir kitas informacijas ž/džiu 
ir cpauadhnai*.

Antras agitatorius
prof. kun. Pr. Bučys, “Drau
ge” redaktorius. Brt kadhng:• • 
jis yra visuomet užimtas, lai 
norint ji gauti, nnkin prieš ke
lias savaites su centru susiži
noti. Kiti agitatoriai turi kitą 
darbuotę.

Labdarybės sąjungos nariai. ’•s -r* o nsfiiij nuimtu 4nniuiinir(
Lnlslaringos .Sąjungos nariu lri9 naudingų darbų,

yra

pildantis aavo tikėjimo prie
dermes, be skirtumo luomo ir 
lyties.

Nariai yra trejopos rųšitu: 
n) tikrieji, b) nariai laliduriai 
ir c) Garima (arba amžinieji) 
nariai.

Tikrieji nariai mokn metams • 
$1.20; tas mokesnis įninkamas ■ 
arba išsykio, nrlia kas pusine- 
lis po 60c„ arba kas 3 mėne
siai po 30c. arlia, pagaliau#, 1 
kam ir tai yra sunku, tai po p 
10c. kas mėnuo. -

Nariai labdariai moka įsi
rašydami imi $5.00 ir kas tnė- 
nuo po 50r. f

Garbės, arba amžinieji, nn 
riai įmoka i Lalidar. Sa gos 
Centro iždų t per savo kuopus 
iždininkų $100.00. -Tuos pini
gus jie gali įmokėt 'ir <lalimis 
po $50.00 per du metu arba

vnrgšami- reikalingų daiktų. 
Zo.lžiu sakant, kiekvienas {ai
do meilės artimo įsnkynių kuo 
pasigalėdami!#.

Kuupn rūpinasi saro koloni
joje įtraukt į Labd. Są-gų 
kuodaugiausin žmonių ir visas 
katalikiškas <lraugijas. Drau
gijų mažiausia metinė mokes
tis $10.00.

Aukos yra reiktilaujauma ir 
renkamos iš žmonių ne atsi
žvelgiant į tautas ir jų Uky- 
iių. Nes svetimtaučiai Ialsia- j 
ryhę labinu atjaučia negu lie
tuviai, nes svetimtaučiai Re 
nai sdprato lalidarybės svar- 
lią, o lietuviai vos keli metai 
kaip pradėjo rūpintis ir ia- 
doinaut tuo reikalu, yjiatiligai 
Chicagoje.

• r

PASARGA: Iki šiol, sulig 
centro nutarimo, kuo;

-M /•>!

'M

Amatų, už- 
$75 Savaitėj

Buk kirptu. Kl-
rp*J»l TUvr ral- 
kalauSunt Q»- 
rtauMaa arnaUa. 
m«* lAmoklnano 
| kalei® MmU- 
CIų, prttyrtm** 
duodamu* moki-

namie*. Vietos atdaro*. Hpecljall* 
Krtaueyrtč* 8kyriu«. tnokalaa ul- 
gaaedlna vtoua

SIAKTT'Jl MIIIMt. 
U* JT. Huto str. 

Kantini* Lake Mr. nnt 4lų lubų.
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Ofisas 4930 W. 13 St, 

Kainp. 49 Omui
Ra. 1233 W. 43 Avcbm 
<mi«foaM CIMTA 3334

Oflao Clcrro 43 
MAi.nasnc uetutukai

II S. D. LACHAWICZ ||
ji t■TrrrvYR nn numirsT>rrrrxT?

1‘aluiu.KIU. UU4at«v«w fcu pitlauM*. 
llrthiU. nuMkl. MalUukU. • man> 
durim ul*oo»<li*tl.
3314 W. 23 PL Oitcnfio. III.

T«4. rami am.

...................  9 
Dr. L E MAKARAS

| fJcatdt OyūytoJ** tr CbirvrtM 

I T .Irt — l-alhma M> Ir ritei— «IM

| Cbkasm: 4313 Ko. Woo< «r.
[■n* Krt.«rw» .MM* *M >1M ttd

į,--------- .

PRANEŠIMAS
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DR. S. NAIKELIS

savo {neigę mažiausta vienų 
Irecdidį. kįiunciu į centro iždų. 
Garbia narių visi pinigai 
siunvimni į centro iždų. O cen
trą? visas i nei gan sunaudoja 
našlaičių prieglaudos reika
lams, o laikui bėgant ir senelių

aVp,i<*UMM4.

Platesnės žinios teljia 
stiturijoje.

Daug pranešimų 
“Drauge” praeityje ir 
ateityje. Kitą syk pranešiu, 
kiek kori kuopa turi Garličs 
narių, todėl visos kuopos teik- 
uis mali prisiųst Ekaitlių, įs
tojusių 1921) metais. Sene. nius 
garbės narius turiu visas, iš- 
s 16rus 7 kuojių. Su skaitliumi 
gari lės narių rriknlingn pri- 
dunt ir kiek kt.ria garbės na
rys yra įmokėjęs.

Visais kuopų reikalais rei
kia kit-ipLu šiam adresais: 
Jai. Šliogerio, 1506 So, 48th 
CL, Cicero, III. 
nSuĮL- 72S W. 
cago, 111. ”

Am- L. R. KaL Ljdxi. Są- 
go> centro agitatorius C .

u

kon-

tilpo 
tilps

r i t

■
H

wolno.se
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r
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Antradieni 15 liepos 13 W20

MUSŲ DARBUOTĖ.
New Yorko apietinkės Fede

racijos Tarybos narių 
darbuotojų septinta 

konferencija.

ir

konfereneijų, laikytų 
L,

bir-

*
D RMUGĄS 3

tiks* 
raiti*

turė-

CICERO, ILL.

NAMAI ANT PARDAVIMO ■

• I
želiu 21 d., š. m., gerbiamų 
Drobinių hute. 222 South str., 
Brooklyn,N. Y., atsilankė: 
L. Šimutis, J. Banys, B. Va-

&
J. 

T.

škevičiutė, P. Montvila. 
Daunoras, A. DrahiŠįns, 
Bendornitis, A. Staknva, 

I Seimis ir J. Karosas.
Darbuotojams priėmus š<^-

I tos konferencijos protokolų ir 
išrinkus konierene-ijoa vedėju

j St-Dnunorų . ir raštininku J.
II Karosų, nustatyta šiai kunfe- 

•* i rencijai sekanti dienotvarkė:
I • L ‘
' 1. Federacijos kongresas:

r) Tnešimni ir

I
i*etleracijus kongresui,

b) Federųgijos nauja kons
titucija,

c) Federacijos raštinė.
a

1. Lietuvos spauda ir Amen 
kos lietuviai:

a) Ličiu vos valstybes ofi- 
cijalio organo “Lietuvos” 
keistos pažvalgos į Amerikos 
lietuvių darbuotę,”

b) Klaidingų žinių npie 
Amerikos lietuvius skleidimas 

i Lietuvos spaudoje,
e) Kokia Amerikos lietu- 

| viu įstaiga privalėtų teisingai 
1 informuoti Lietuvos spaudų 
|apMsvarlN\snius Amerikos lie
tuviu darbus ir taisyti jvyku- 

J^sia»r klaidas. 
Z m.

F 1. Jfietuvos valstybės atsto 
■ vų žygiai Amerikoje:

a) Lietuva^ liuosybės snr 
|ga>,
• h) Uetnvi
j ©V. Pinigų
Ivon, \

d) Alnerikos lietuvių šelpi- 
I mo organizacijos ir Lietuvos 
I valstybės atstovai.

IV. .
1. New Yorko apidinkių 

I Federacijos Tarybos darbuo- 
I tojų konferencijos ir musų vi- 
I suomenė.
I a) Kaip ntsinešo į Nrw 
I Yorko apieiinkės Federacijos 
1 Tarybos darbuotojų krsiferen- 

rijas Amerikos lietuvių kntuli- 
I kv visuomenė ir spaudo,

b) kiek kum: rečius nnudos 
■ yra atsiekusios konferencijų*, 

r v*Darbuotojų praneši imti ir 
| sumanymai.

* Federacijai kongresui.
New Yorko npielinkė* Fmlc- 

racijos darbuotojai iki šiam 
J laikui nekoncentravo savo 
/ minčių Federacijos kongreso 

reikalais, bet dabar paniškė- 
jus.kad Federacijos kongre
sas jau ncpertoliiiusia. pasiža

dėjo. patys ir kitus darbuoto- 
■■ jus ragini, gaminti Feįieraci-

Ijetnvos žemės bankus. 
į siuntimas Lietu*

1 jus ragint, gaminti ireueraci- 
(L jos kongresui kuodangiausia 
T naudingi) kaip pačiai Federa-

rijai, taip musų visuomenei ir 
tautai ingšimų ir sumanymų. 

Šiuomi darbuotojų konferen- 
• e j j* ■ aSb c’j“ suranda naudingo, kad

( lietuvių katalikų visuumenė,
spauda, o vėliau Federacijos 
kongresas upsvarsytų, ar bu
tų reikalinga:

Tautos Fondo ir Liet R. 
Kryžiaus Rėmėjų Dratųijo! 
raitines sujungti į krūvų

Konferencija permato iš tų 
dviėjų organizacijų raštinių 
sujungimo duug naudos ir ti
kisi, kad dabar pasiek irsčiu
sioms šelpimo reikalais jiajė- 
goms arčiau tarp savęs susi
rišus pate aukų rinkimo dar- 
Imr hutų daug pasckiuiuges-

I

I
4 nis, ir vioiuu raštinei įaiku-

rus, sutitanpytų nematai pini-

gų, k Hriupa dabar išleidžia 
ma beveik tais pačiais 
lai* įsikūrusių įstaigų 
nių užlaikymui.
Federacųos kongresas
tų pasistengti suorganizuoti 
Foderadjos skyrius į apakri 
tins.

Amerikos lietuvių katalikų 
darbuotojai didžiinnoje dalia r 
veikia kiekvienas sau, atski
rai. Pas musų darbuotojus ne
stinga norų dirbti, yra juose 
didžiausis šaltinis pajėgų, su
manymų kupinai, bet nėra 
liendrijančio ryšio, kurs gulė
tų gerus norus, gražias pas
tangas ir naudingus sumany
mus sunaudoti visuomenės nnu 
dai. Darbuotojai ilgai ir nuo-

•
Cirero. lietuviai turi lakai 

didžią garbę susilaukę svečio 
iš Lietuvos. Kiek vieniui i ma
lonu išgirsti kelis žodelius- a- 
pie musų tėvynę. Atsilankyt 
pas mus su gerb. kun. Buriu 
kun. JuOKajHis Meškauskas, 
Kauno Kunigų Seminarijos 
profesorius. z Prakalbos bus 
utarninko vakare 8-tų valan
dų, liepos 13 dieną, šv, Anta
no parapijos svet. Bus galima 
ir bonų tada nusipirkti.

Mes Cicvriečiai turime su
brukti, knd išpirktame 
vos Laisvės Paskolos 
paskirtų kvotų.

Geru daigtų butų, kad visos 
dr-jos pradėtų mokėti ir ce:i- 
tro įuokeslL po G centus nuo 
kožno nario. Tas mokestis 
dr-jo* guli sumokėti vietiuiutn 
Fed. skyriui arlm siųsti 
siog Centrnn.

Podraug geielitin hutą, 
visos tVoreusterio dr-j«>s,
nis dar nepriklauso prie Fe 
dernrijos, kad priklausyt v. 13 
skyrius mėnesinius susirinki
mus buko |Miskutiin penkiadie
ni

tie-

kad

kiekvieno mėnesio.
Prot Rašt.

Lielu- 
Bonų

LAWRENCE. MASS.

šokliai šioje konferencijoje ie- jki šiolei nies turimo siipir- *• • • a « • •• • •škoję budy, -knip beturiu ka- 
dsrbnn’njii rafpf*< Tf 

jHistiuigas subendrinti, priėjo 
prie tos išvados, knd tų svar
bų reikalų gerinusiu galėtų ap
rūpinti Federacijos skyriai, 
j Federacijos (Katalikų Vieny 
lies) incina gnbiausi ir pra
kilniausi kolonijų dnrbuoto- 
jni. Jei keli ar keliolika Fe
deracijos skyrių susirištų į ių>- 
skritį ir to apskričio darbuoto
jai laikytų konferencijas taip 
dažnai, kaip galima, ir apie 
savo nutarimus praneštų Fe
deracijos centrui, visi Fede
racijos ir ilumu plačios visuo
menės reikalui antsyk sustip
rėtų. Federacijos centrus pa
tyręs beturiu katalikų darbuo
tojų nuomones kiekvienu svar
besniu klausimu galėtų drą
siau į visuomenę prabilti.

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

Federacijos nauja kons 
titucija.

Federacijos naujos konstitu
cijos projektu, kurį sudaryti 
Federacijos Tarybos suvažia
vimas Pittsburgh ’e Pa., pave
dė tam reikalui išrinktai ko
misijai ir apie kurį savo laiku 
rašė “Darbininkas,” darbuo
tojų konferencija laimi norėjo 
savo mintims pasidalinti su" vi
suomene, bet apgailestauju, 
kad Federacijos naujos kons
titucijos projekto dar nėra 
mačiusi ir šiuo tarpu nieko ne
gali pu reikšti npie jo pritai
kinimų mum; gyveni u mn.

Federacijos raštinė.
Federacijos raštininkas pra

nešė konferencijai, kad Fede
racijos raštinė dnr neturi pns- 
tovio buto. S. L. R. K. A. een- 
Lr„ raštininkitK buvo žadėję* 
Federacijai jmvesti kambarį 
naujame Susivienijimo name, 
liet vėliau pasirodė, -kad Fede
racijai skiriamame kambaryj 
Fideracijos raštinei vistas ne
liko. Federacijos raštinė da
bar randasi privačiame Fed. 
raštininko būta, kur nepato
gu ir neparanku esą dirbti. 
Konferencija išrinko K šimu
lį, A. Staknį ir J. Karosų Fe
deracijai kuogreičiauria tinka
mų Brooklyne vietų surasti.

Iš dienotvurkio šioje konfe
rencijoje tik tiek spėta aj>- ■ 
kalbėti.

Stasys Daunoras, 
Konferencijom Pirmininkas.

Jonas E. Karosas, ( 
Konferencijos Raštininkas.

gnl-

kę už $18,0(.M), o mums paskir
ta yrą už, $25,000. Pirkime 
kiek tik įneš galimo. Kurie pir
ko, tie gali dnr antrą lamų nu
sipirkti. Turime užlaikyti sa
vo vardų kaipo pirmininkai tė
vynės reikalų rėmime.

Visiems malonu
vų pakėlus vaikščioti su pasi
tikėjimu, kad jis padėjo savo 
tėvynei atsistoti ant tvirto 
Vv tautinio pamato. Katras 
žmogus nevaikščiotų galvą ir 
akis nuleidęs, nedrįsdamas ki
tam į akis pažiūrėti, kad jei 
jis galėdamas savo tėvynei 
pagelbėti, užsikimšo ausis, ne
norėdamas išgirsti jos balso. 
Jam neateina į mintį Vytau
tas, Keistutis, Mindaugis, Ge
diminas ir jų pasišventimas. 
Tokis nenori visai girdėti a- 
pie savo prabočius, kurįe gy
nė tėvynę savo gyvastimi. Ji
sai nenor nei ]>amintyti apie 
moteris, vaikus ir senelius, ku
rie apsunkinti vieni senatvės, 
kiti silpnybėj! čjft’fč gynF prie
šų iš tėvynės, iŠ Lietuvos, kad 
tik ji butų laisva ir gyvuotų. 
Aitie yra tik keli priininiuuii 
apie šventus musų pralsM'ių 
darbus. Mes lietuviai turime 
šiandienų ir-gi išgirsti Lietu 
vos įtaisą. Ji nereikalauja, kad 
mes savo gyvastį atiduotume, 
tik prašo kelių pinigėlių pu- 
gelbėti jai perplaukti Ilanguo
jant į pavojų. Stokime tut 
visi j eilę ir stengkiun's, Ci- 
reriečiai, savo kvotų išpildy
ti.

Vietinės Stoties 
Iždininkas.

Fed. Valdyba ir laisvės lionų 
Komisija.

Liepos I dienų, 1920 m., Šv. 
Pranciškaus svetainėje I*. Vy
rių vietinė kuojai buvo įren- 

Igu> draugiškų Aukurrlp šilus 
vakarėlis buvo vienas iš dau
gelio. kuriuos kuopa rengia, 
kud norių tarja* atsirastų dau
giui! draugiškumo ir vieny
bės dvasios. J šį vakarėlį nt- 
silnnkė apie 40 narių. Prog
ramos piblyfnjai yra sutnrę 
taip, knd vieną vakarą ją iš
pildo merginos, o kitų vaka
rų vaikinai, šitame vaknrelyj 
programa atlikta vyriškais 
talentais.

Vakaro vedėjom buvo klier. 
Pr. Juras, kuris trumpai pa
aiškino vakarėlio tikslų. Pas
kui prasidėjo programa, kuri 
išpildyta sekančioje tvarkoje: 

Pijnno sol0 išpildė Rapolas 
Juška, Montallo vargoninin
kas.

Duetas: pijami skumbino 
J. Piusis. smuiką groju M. 
Valinskiutė.

Eiles padeklmna.u F. Ješ- 
keleviriuM.

■Prakalbų pūslike uiukslvi- 
vis F. V'. Strakauskns iš So. 
Bostono, Mnss.

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

Prakalba kun. F. V i nuaus- 
ko.

- Po 
žaisti 
cinus 
tt.

Beje, jier programų buvo 
dalinti mus šaldinvs. kuris bu- 
Vq vietoje ir vėsino kiekvienų 
šiltame vakare.

Liepos 3. 4. ir 5 dd. para
pijos daržu buvo * luiun partv.’ 
Per visn> tas dienas jmrapi- 
jomu tur.'jo j»r..gOu 
minti ir jai kvėpuot i tyru o- 
ru.

Pnrmcluodn jri*- 
niuvns nunins 
jiuac muro puse 
medžio, irerua 
dėl Miloono, dar 
ir barai yra ja
me, laimi ic'hi 
viela dcl Lietu
vio. Randas ne
ša ant mėnesio 
♦92.00 Kaina 
♦0,750.00.

Pnoiduodn murini* nnmas 2 
fiala* IM-Uini'iite 4 kambariai nc- 
flntaa Ijohonente, 4 katnlmriai ne
toli nuo šv. Jurgio Bažnyčios, 
llamlos neša nnt mėnesio $32.00. 
Kaina $3Ji50.M)

Parsiduoda gražus mūrinis na- 
nins 4 fintai ]h> 6 kambariu* ga- 
xas ir vnuos. Ramias mšu ant mė- 
ncMto $110.0(1 Kalni $10,250.00 
jss ym nnt \V Gfith St. ir S. Union 
Avė. ltibai gražioj vietoj.

Paraidimda biziiiavas medinis na
mas su 5 fintais, dailiai aptaisy
tas ir gražioj vietoj ant S. Sidc. 
Ramios mšn nnt mėnesio $73.00. 
Kaina tiktai r5,4.*>0.00 jj gulima 
išmainyti nnt maži-onio namo ar
ba aut loto g>*roj vietoj.

Didelio bargetuiH ant Rridgvpor- 
to pnesiduodn namas medinis ant 
2 lubų 2 fintai po 4 kambarius ir 
2 fintai po 2 kamliarius. Rnndus 
neša j»cr mėnesi $45. Kaina $3.- 
500.00 jis yra dalau- tik iš Jauko 
nuniniavuuuL Viakna Keram stovij.

Parsiduoda girna nnt 2 lubų 
medinų namus 2 fintai p<»di kam
bariui!. Ynuos guzas elektrų kiek- 
vienam kaiubarij. Raudos neša 
$40.00 nnt mėnesio, parsiduoda tik 
ui $3,350.00 kas l u rite nors pen
kis šimtus tas jį galite pirkti, o 
likusius nnt išmokesčio knip ran
dą _________

ParsiiluiHln bibni pigini mūrinis 
namas ant 3 lubu Inžmi geroj vie
toj 3 fintui po G kambarius vanos 
ir gnzas. Raudos nnt mėnesio 
$75.00. I'arnduoda tik už $7,KO0.- 
00 iirpralebikit tos geros progos. 
Bet kreipkitės į 
jilateMiių žinių.

GEORGE 
Real Estate, 
Insurance, Foreign Exchange 

and Steamahip Tickets. 
3402 S. Halsted St Chicago. 

TeL Yards 5379

mano ofisą

PETKUS.
Loans

REIKALAUJA.

REp. ATSAKYMAS

WORCESTER, MASS.

Am. L. B. Katalikų F4«derh- 
eijos (Katalikų Vbniy!•••«) 13 
skyrius smarkiai darbuojasi 
nuo pal Musiorganiuiviuio. Y- 
juitingni daug protinių pajie- 
gu detla ton darbuotei! sky
rių pirmininkus, kun. L. Kuvn- 
Kauskas. taip-gi Veikiančioji 
Komisija.

Sulaukus vasaros Komisija 
pasistengė surasti vietų, kur 
visos draugijos, priklausančios 
prie Federacijos, galėtų reng
ti išvažiavimus arlm geguži
nes. Surasta graži ir jaitogi 
vietų. Pirmas išvažiavimas bu
vo įrengtas birželio 2t> d., ku
ris gerai nusisekė ir gryno 
pelno davfr 30 dol.

Birželio 23 d. laikytame su- 
siruikime įsirašė dar vienu di
delė — ftv. Vardo Marijos mo

REp. ATSAKYMAS
terų — dr-ja, kuri narių turi
400. Kitos dr-jos, k. s. Labda

programos visi pradėjo 
silkę, katinas ant pe
lai gyvuoja Lietuva ir

REIKALINGI LEIBERIAI 
dėl fabriko darbo. Pastovus 
dprbus.

LINK BELT CO.
39th ir Stevart Avc.

■ 
I■■■■
■ 
I

Apie Našlaičių Namą
Kas nori pamatyti to namo išvaizdų ir planų, 

turi netingėti atvykti
SEREDOJE LIEPOS (JULY) 14 D.
į Dievo Apveizdos Parap. Svetainę 

Kampas West 18-tos gatvės ir So. Union Avenue 
Kalbės žinomas ir iškalu..cikėjas.

tas
•
I
I
■
I
■
I
I
■
■
■

P nui Antanui Valinevitiui. 
Scranton, Pa. Tamstas kores- 
pondeucijos 'negalime patal
pinti de] adreso trukumų. 
Kcrantone nėra Providens avė, 
o ont Providenre lload nėra 
muftario

rybės dr-ja, per p-nių A. Zu-
bavičienę. Mot. Sųjungos 5
kp., per M. Ci suokai t ę, Spau
do* dr-ja, per p. J. Vaitkų, ir
Marijos vaikelių dr-ja, per M.
Veniukę, įmokėjo metines mo
kestis. Be tp įsirašė viena* pi- 
vieniB nary*.

Vasarinė mokykla.
šių Rivaitę prasidėjo uzre 

gistravimns vaikų, kurie lan
kysis į vasarinę mokyklų. Iki 
žiobti susirašė virs 300. Maty
ti, kad Uiureiim vasarinė 
mokyklų nepnsililu nuo kitų 
(r*«l«b*ae KfU!?... ii** n...i.,.».......... ^.W. ......
AVorcesterio, Cumbridges jr k. 
Valio!

Sakunarf.

.•KRON. OHIO.

Liepos 1 d. L. D. S. 64 kp. 
laikė <*xirn susirinkimų reika
le siuntinio iitslovo į <Ihin ir 
Micliigun apskričio susivažia
vimų, kuris buvo 3 d. liepos 
Clevelund’e, Ohio.

Liepus 5 d. li« luviski bol
ševikai buvo surengę piknikų.
Nesuluukdami v u karo pradė
jo stumdytis ir ant gulo taip
susipešė tarp savęs, kad kelis
vežimus 4<

tojon nugrūdo.
svieto lygintojų” šal

Liepos 6 d. Mi-ireiknvo dar
bininkai, dirbantieji prie mie
sto gntvekarių. Karui nevai
kščioja. Darbininkai reikalau-
ja didesnio mokesčio. M.

REIKALINGAS.

Salesimmas kuris mokėtų 
Lietuviškai, Ruskai ar Lenkiš
kai guli uždirbti gerus pinin
gus. atsišaukite jms M. J. E- 
DUTIS, 1733 North Francis* 
<•<» Ava. Telefonas Arniitarv 
919.

KUKAIJKOA ML'JKJArTI: 
naminiu rtartHi. 

ui mokcrtla. —
pniVlI prie 
tolm> no). tm 
vua darini*.
0322 l-bcrliart

įžanga dovanai. Kviečia Rengėjai.

KAIP GALIU ATITRAUKTI KŪDIKI?
šis tai dalykas, su kokiu tini susidurti kiek
viena kūdikį žindanti motina. Gerinusia at
pratinti kūdikį nuo žindimo atitrauki nėjau t 
lai|isniškni — pradislant nuo septinto mėnesio, 
maitinant du ar tris sykius iš 1 xmkos gert ant 
dienos, ir laipsniškai padidinti linuko# maiti
nimų, iki galutinai kūdikis būna atitrauktas 
nuu krūties.

EAGLE BRAND
(CQMJENS£O HiLK)

Taip arti pa nušus molinos pienui savo skoniu ir leng
vai HUviršinunms, kad jį galima duoti pakeičiant su 
knities pienu be jokio apsunkinimo utilniukimui kū
dikio nuu žindimo.
Musų penkiaadriimu keturių puslapių kūdikių kny
gelė pnaiškina kaip reikia kūdikį atpratinti. Taipgi 
yru pilnos maitinimo imrt rūkei jos jūsų kabioje. Abi 
bus paaiųatoa jums dovanai, jeigu pasiųait mums ku
ponų šiandien.
Euglc Brnnil. pndan tiis iŠ gerinusio* rųšica karvės 
pieno ir malto ctikraun, yru linkaniiitUKini stalui ir 
valginms guminti. — Pirkit dėžę šiandien ir naudo- 
kit jį visokiems rciknlnma. kur, naudojamu pienu ir 
cukrus. Bandykit xu kurtardu.

Al* tabeli* tr Vardu*
yra Jum* G varanti Ja

Parsiduoda Gerose Aptie- 
kose ir groserių krautuv.

The Borden Company 
108 Hudson St. New York

lAktrpk kuponą. Paiymėk no 
rtm^ knrirutf tr prtsiųak j| 
niuni* ŠIANDIEN.

J4ra •■•■•••••••••••••»•••• 
Street 
City .
Statė
....Nurodymai apia Val*>u« 
....Kūdiki? GerovėINBTEIGTA ibi. M.

Kili llonlro Produktai:
Bordan'a Eraporatod Mllk Borden’* MalLrd Mllk
llordcn'a eoudenaeil eoffoa Borden'* Mllk Chocolate

lll.alnj 
|M«1<>.

Tct Normai M3&

RII1K AUX<MNI 
tntrcmr* dcl IcnrrauR fabriko dar- 
L.. t.^ra m. .Sjcit.— ir ^cr^s d m t l»w 
S)I>(;.UL AUlUUkltc:

ADAMS A WI>TT.\Ri:
3£4 W. Ohio Str.

i'.utninroii.i
l'lfUI & |<aaa|jrriv aulumoMliv* 1>I> 
intrtŲ C cyllndri|. limUnariJa k-erl»u- 
aluia stnvyj.

AtalKaukltr Jm* M*mini.*:
IMI H. W<mmI Str.

\VT KANUOS
4 kamlmriu tHilaincntliUi f'ataa, e- 
Itklrua alaatn heat. Mllaa van
duo. I>6 tnrno*yje M2IS l'k>arn<>« 
Mr. ALilkaukile vakarai* po d.

r
VA( >• «C11 G4KBAWrtV KAK X«R!

I’IKKTI
Konary kirto (kanartv) Galima

rauti. 4012 S. WrK>d Str.
Uoaomonto. ILalDM (vairiu*: piaataaai
l>i*tau parduodamu mokyti
giau.

bran

HtAL EMTATl: MXXEKMAN
Pilno ark* puop laiko. Mums rolklo

vjru. rrru dartoninku Ir rotu ari-
ta t ortu muav kampanijoj, kuri praai-
drjo Me* jum* padaame Ir pakalai-
mo iki >10.000 alroo | taotua

4AVAKAS anfl MiHTbOT
»U1 noru*— lt* S. La S*U46tr.

PARKIDIODA. į Tetapto na: Tardą C4»l
IlanulAakulv Iri ■ <r.*r»«*r •**■ —' •'*- !
tuvių npKyvvulMj !<<rt u.. „ >■«<—•*- 
tla pardavimo Mvlnlnkaa eina | ki
tų "blMil" AUlAaukltc:

K. LAKL'S.
A34 W. nalllmoro HL .

italtlmor*-. Md.

I'ARMIDIODA
ruinjaa k-ki? kambarių narna* au pū
na akro tonusų tikru vlMu farma. 
nrtnll mlealo erUkdlo Ir kitu im- 
rankurriu. l'uralduoa plytai ut Ca*t> 
tirt m nnt Icnrvy iklyrij. A taikau kita 
lallku pa* aavinlnku:

A. CHERNAVSK.VS.
Ilo\ 15 IW*rw,Ti,

Turtu patrrtm* 
moterį y llgnaa; ru- 
prallnr*! pritlu- 
riu ligos* tr kūdi
ki laika ll^oa.

Cblcago, IIL

AKUŠERKA
A. SHUSHO

•M

rARSU>DODA
aadtunaa tr du namai turi but par
duoti trumpu laitai, u* plot vrok? 
lietuviu apcyrentu} violoj.
Sai įninka*.

4«33 Mar-Jifl.M A»r.

P.MLMDVOBA 
niūrima garą* narna*, a |n>gyvenunt| 
po 4 kambariu*, ai*kiro* *vle*a. ga
rai ir vanotu V laka* rrramo Moryj 
ir pardavimui rakandai * kambario. 
Prlriaati* 
valiuoja |

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja IS metai 

Ofluto 314S So. Alonran M. 
Krrto U-ro M.. Cl>h-o<o. IIL

SPECIJAIJSTAK
Motarllk u. VynMty, talprt chro- 

nUky liry
OFISO VAULXTX>8: Nuo lt ryto 
Utį t po ploti), nuo < Iki 1 valan
da vakaro.
NedtllomLa nuo t Iki J po plot.

Tolofor.aa Tardą 4»T

■a vintą ko.

pardavimo ■aviniuką* H- 
laaiuv*. Kreipkite* pila

SIS W. 31*4 KU-.
M. RAIHIK

Valiuoju ant Vakartjo* Uaturlų ko-
lcnlJ<M Vkto AJ oau daur patyri*
apla tiko* B gailu podMi nortntH>tn>
to»rWt«

v. a.
llr«n<li K. J Dvtroll. Mirti.

$

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBES BONŲ.

CtiU-ago. III.
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* DRAUGAS 
l . . .T .r’rtTMB

,. -i
Antradienio, liepos 13 1920

.•*

CHICAGOJE.
M------------ ------------- --------------------------

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.
------------------------------------ — 
KOVA PRIEŠ PERŽENGĖ 

JUS PROIIIBICIJOS.
Antradienis liepos 13 d.. 

Š7. AiuklcUs pop. kank.
Trečiadienis liepos 14 d., 

šv. Banaventuras, vysk.

POLICMONAS PAŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

Pašautas ant rytojaus mirė.

Ant kiniip) lVest Lake gal 
ir No. AVestern avė. policinei- 
nas atrado besivaidinančiu 
du vyru Joseph Slonn ir 
BernarO Ifolan.

Policmonas liepė abiem ski
rties ir eiti kas sau.

Vietojo tn. Slonn nradėjo 
tuojau.- aiuuiienliioti mi jhi- 
licmonii. Ir pagalinus puolė
si prieš policnion.'i.

Pastarasis, išsitraukęs 
volverį, pūkštelėjo.

Simui sukniubo. Paiintas 
goninėn. Tenai mirė.

rv-

POLICMONAS PASIRODĖ 
VIKRESNIS.

— •

Kitaip butų buvę blogai.

Po pusiaunakčio poliemonas 
Drenetbal ties Rusk gilt, ir 
Walton Place pamatė einan
čiu <hi intarinmii vyruku.

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

Vyruku, anot jKilirmono pa
sakojimo, jnu sieke savo re
volverių. Bet poltemonas pasi
rodė vikresnis. Šis greičiau iš
sitraukė revolverį ir abudu 
prispyrė prie šieno*. Ir tuo
jau.* atliko kratą.

Pas abndu atrado po revol
verį ir patronų.

Teisine paaiškės, kas jiedu! 
tokiu ir kokiais tikslais ne
šioja ginklus. •

PRAŠĖSI PAVAŽIUOTI; 
PAŠAUTAS.

27 metų. 7d“ 
, ant Westeru

Leo Kobler. !
So. Cicero avė., 
avė. prašėsi pavėžinti prava
žiuojančio automobiliu žmo
gaus.

Vietoje psvežinimo, tasai j 
prašantį šovė ir paliko gatvė- 
je.

Koblerį atrado gatvėje pa
žaidų kiti žmonės.. Paimtas 
ligoninėn. Sakoma, jinsviūk- 
siąs.

ŽMOGELIS NETEKO $5.750.

Frank /burei. 9301 Vangli- 
nn avė., išmainė čekį vertės 
$i»,ta)0 ir mi kitais $150 ir 
$6oo vertės I londsų pasidėjo 
unt mik t o-.- namie.

Naktį “j mumis įsikraustė 
vagis ir pražuvo visi pinigai.

SVEIKIAUSIOJ! SAVAITĖ.

Sveikumo koniisijonierius 
1>r. Roliortson paskelbė, jog 
praėjusi savaitė Chicagoje imi 
rirodė sveikinusius luikotar- 
sis, kokio ėiu nekumnet nebū
ta.

Jie mokės bausmes ir mo 
kesčins.

mokėti mokesčius

Svaigalų prihilucijoi įvedimo 
viršininko asistentas Dnnvu 
iraskvIlH*. kad Chicagoje sa- 
liuniiiitikui kiioniiiii.,iii*i.'i šin- 
knojn svaigalus. Bet tegu jie 
nvpiiiiiiišht, ka<l už tą savo 
darbų turės skandžiai atsaky
ti. Jie turė- 
ir pabaudas,

Tuo keliu, *ak<», tik vienam 
Cliirago galės Imt surinkta 
milijonai dolierių.

Prohihiri jiniams n gontams 
’ nkvtn moh»rvti iMikvinų vi 
-u nusižengėliu prohibicijai 
sąrašą. Paskui kiekvienam bu.* 
paskirta mokestis ir baus
mės. Bausmės siekia nuo tuk 
stančin dolierių ligi trijų Iii- 
k.*t ančių.

Mokesčių rinkėjas Mngvi 
pareiškia, jog \'olsl«*udo įs
tatymas. kuriuo uždrausta gė
rimuose vartoti daugiau pu
sės vieno nuošimčio alkoholio, 
ne kiekvienam gerai supran
tamas.

Jis sako, jog tas įstatymas 
prohibicijiniams valdininkam^ 
leidžia nuo nusižengėlių iška
lėk t not i ne tik bausmę, bet ir 
mokestis už svaigalų palaiky
mą. Pastarosios gali Imt iš- 
kolektuojamos Ih« jokio teis
mo. Jei kas atsisuko mokėti 
nioke.viiu. valdžia imasi 
nuosavylrės.

Bet ir moki^tys turi 
dvigubos.

Sakoma, jog vienam 
roite tokių mokesčių už
galų palaikymų ir pabaudų 
kas mėnuo sutriikaiim po,5ij 
tūkstančių dol. Tad Chicago
je galima surinkti kelis kar
tus dauginu.

“Auti Salonu” sąjungos su- 
|m*iintrndentas Pavis tvirtina, 
kad Chicagoje 2..rXX) saliunų 
pardavinėja svaigalus. Be to. 
čia yra tūkstančiai tokių vie
tų, kur svaigalai paslapčia1 
pardflvinėjaini.

Tad kaip tuos, taip kitus 
biitinui reikia patvarkyti už
dedant jiems pabaudas ir 
dvigubas mokytis. Tuo keliu 
Im.* surinkti milijonai ir apsi
mokės kiek pruliibicijos agen
tų užlaikymas.

prie

būt

Dot
avai-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

iiiU

EXTRA! I
==

BALSAS LIETUVOS 
AMERIKOJE.

- - - s
Brangi Lietuva, tėvynė mu

sų. norėdama visai paritino- 
.*uoti iš priešų jnngo. šaukė
si į mus visus apginti jos lai
svę.

Liet ii vos sunųs ir dukterys, 
Lietuvoje, visi kaip vienas 
stojo šventon kovon už lais
vę .avo mia’iutė.*, Lietuvos; 
ir Įkodrang meldžia savo bro
lius ir sescris.gyvenančius A- 
merikoje, prisidėti prie to 
švento darbo — pagelbėti neš- 
t i tą sunkią naštą už tėvym’s 
ir musų pačių laisvę.

Broliai ir seserys Lietuvoje 
kraują lieja,.vargų kenčia ir 
gyvastį stato už mylimos Lie- 
t u vos laisvę.

O iš musų, amerikiečių, vi
sai mažai pngelbos tereika
lauja, lik liek, kad kožnus 
vienas lietuvis ir lietuvaitė pa
skolintų nemažiau kaip po 
KM) dol. Lietuvos valstybės 
reikalam* ir tai ant 5^ nuo 
šimčio. kokio nei vienn Imnka 
nemoka, nemoka net nei Suv. 
Valstijos už Liberty ir Victorv 
bondsua. •
K’eusimns, ai atsiras išmu

ši;, amerikiečių, lietuvis nrba 
lietuvaitė, kurie išsižadės sa
vo brangios Lietuvos ir nors 
kiek jai nepaskolins!

Mes, Amerikos lietuviai, be 
aliejonės, nent-išakysim nuo 
jūsų meldimo, broliai ir sese
rys, Lietuvoje, nes ir musų 
amerikiečių, kiekvieno parei
ga yra paskolinti Lietuvos 
Valstybės reikalams po KM) 
dol. Musų vertelgos, draugi
jos, kliubai ir tam panašios 
organizacijos jiaskolins po 
daugiau.

Mes jums užtikriname bro
liai ir sesės, Lietuvoje, kad 
tiri 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 luiisvės paskolos l»o- 
no. žinokit ir pažinkit tokius 
gerai kas jie per vieni yra.

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

aria Lietuvos išgamos, kurio 
visu laiku Imdami Amerikoje 
kovojo prieš Lietuvos laisvės 
išgavimų, prieš laisvės pas
kolų ir prieš kitokius labda
ringus darbus neprikluusotnai 
Lietuvai.

Be abejonės, tie visi buvo 
apmokami išlaukinio Lietu
vos priešo, bet maža tesi randa 
tokių išdavikų, katrie igno
ruoja jos nepriklausomylię* ir 
neperka laisvės lamų. Mes už- 
tikrinnni, kad kiekvienas n- 
merikivtis lietuvis ar lietuvai
tė ankščiau nr vėliau tuirvn-A 
žiuoilamas Lietuvon jiarsivež 
ženklų pa nulyti, jog ir 
geibėjom Lietuvą.

Amerikiečiai! Stokim 
na už Lietuvos laisvę.

Raginkit vienas kitą 
nepasiliktų l>e Lietuvos
o yjiatingai prižiūrėkime sa- 
vo vertelgas.kad kiekvienas 
turėtų nusipirkęs ant savo 
vardo už $5(X) l>oną, liet ne 
niažiRu kaip už $100. nepai
sant koks^ir kuom neužsiimtų: 
ar agentas, ar barzdaskutįs, 
ur koks krautuvininkas. Visi 
privalu tuiėti boną ne mažiau 
kaip už $UM>.

Taigi lietuviai ir lietuvni- 
tės, saugokitės tos negarbe*, 
nes kiekvienas bus į Lietuvos 
knygas užrašytas, kas ką nu
veikė Lietuvos laisvei.

L. L. Pask. Chic. ir apieliuk.

I

SUAREŠTUOTAS KONT- 
RAKTOPJUS SU 4 KITAIS.

Jo pažiuryj atrastas pavogtas 
automobilius.

prigulintj 
Disputeh

nutomohi-

mes

eilės-

IŠ T0WN OF LAKE.
' *

Šv. Cecilijos giesmininkų 
draugija Inikė mėnesinį susi
rinkimų. kurin susiėjo gražus 
jaunimo būreli* ir gražini 
svarstė dr-jos reikalui Kalb&i 
ta apie pikniką, kum įvyko 
liepos 11 d. Sutarė piknikan 
važiuoti “trekai*’*.

Artinasi draugijos 10 metų 
gyvavime rakaktu vės Pami
nėti tas sukaktuves dr-ja ren
gia vakarų su programa, kuris 
įvyks rugsėjo 2<i d, 1920 m., 
Scliool Hali svetainėje. įžan
gos ženkleliai jau pardavinė
jami. Patartina kiekvienam iš 
anksto įsigyti, nes vėliau gali 
pritrukti. Rudenį nutarta į- 
i engti pasilinksminimų valu 
rų. Vėliau bus pranešta ka
lia tas vakares įvyks.

Šitą draugiją sudaro veik
liausias šios kolonijos jauni
mas. Savo priekyje turi uo
lų darbuotojų vargonininkų 
V. Daukšą. Jis yra draugijos 
pirmininkas ir pirmutinis vi
suose draugijos darbnose.

Alumnė.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.

“Draugo’* redakcijon 
atėjęs laiške iš Lietuvos 
J. Bukauskas nuo Prano 
kauskio iš Kudnrių 
Tauragės apskričio.

Prašome atsiimti.

yra 
M r. 
Bu

ka imo,

SUSIRINKIMAS.

ftv. Jurgio mokyklos Alum- 
nų susirinkimą* įvyks utar
ninke. liepos 13. 1920, ftv. Jur
gio mokykloje, pusė po sep
tynių.

Visi nariai malonėkite pri
būti. Rašt.

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
POSĖDIS.

Turėjo bnli šiandien, ls-t dėl 
svarbių priežasčių yra perkel
tas j ateinantį utaminką 20 
liepos.

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

Visus narius kviečiame su
sirinkti.

Valdyba.
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|is Š{ VAKAR pasakys prakalbą 
STEIGIAMOJO SEIMO DARfcŲ PRADŽIA * 

šv. Antano Parapijos Svetainėje Cicero, 111. 8:00 vai. vakare.
Bus taipgi kalbėtojų: kun. P. Bucys ir kili. Benas ir choras pagrąžjs progratpą. 

įžanga Dovanai: (Skaityk korespondencija ii Cicero).
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Tiktai Septynios Dienos j
Rel»ko vant? DYKAI NUOŠIMTI nuo 1-mos Liepos. Jeieu padėsi 

piniūgus | 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 J ’

Peoples Stock Yards Statė Bank ■
E■s

AR GALI BŪTI GERESNE BANKA?

kamp. 47 gatve ir Ashland Avė.
Užtat kad čiouais kalbame Lietuviškai.

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

i

BANKAS

Chicago

uiiinmiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

ERNEST V/EINER 
DRY GOOD5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sta
Mm daoOAta* <3 n runa*

K et v •realą Ir Hubatomla.
DldaUajD* pu»Lrlnklm» gaunatai. 

Visokį* mataruotai. valkam* <lr*t.» 
tlal. »l«b6» Ir JakntM. • 

------------------rx -----------

79c
Pluksnos

PLUNKSNOS.

Pluksnos
79c

iiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiimiitiiimiiiiiiiifffin

ant kampo 
47tos ir Ashland Avė. /

iSBBBKBEIBIIIKŪBUmiliaillllia 

GRAMAFONAI Į 
Geriausių išdirbysčių gvanintuoli ant 10 metų, 

_ parsiduoda už numažintą kainą, prie kožno gramafo- i" 2 n<> pridedame 5 rekordus dykai.

Grafonoln C. kaip 

pnvriiudo su gerais 

beita vai* opritigsats.

K«« _•> 
*•*** <>•

ant

toru; išduodu okninbij ir 

gražų balių. Kaina $50. 

00. kabai paranki į Lie- 

luvą parsivežti.

■

I

KAINA
$50.00

Vaina C1KAA fV-4 CJASI_ — a—■ *— ųy Vi
Kitur už prisiuntimą neruokuojnme.

Krautuvė atdara Nedėliomis visą dieną.
Nauji gražinusi lietuviški rekordai.

£4535 Jaunavedžio Pmaūnkundinias ir Torditoja, Dialogas. 
E4536
£4537
£4237
£4475
£4272
£4474
£4416
R4363
£3417

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgus otreet 

CHICAOO, ILLIKOIB 
TnteloMa Vardą MU 

Val*A4o*i - I Iki 11 U rrto-' 
* po pia<v Iki I rak. N*d*llo- 
Bl, ano I Iki I raL vakar*.

į! Dr. P. P. ZALLYS

! Lietuvis Dentistas
1OHO1 So. Mioblaan. Armue

VALANIKMO » Ml » nAar*.

,,A ■ ■

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

1

š

Anų dienų keturi plėšikai 
ties 47 gilt, ir Spnulding avė. 
Mi-istnbdė pravažiuojantį sun
kų automobilių.
1 ii I c r u rl Mtn M<>tor 
kompanijai.

Plėšikai įsilipo
linu, šoferį apsvaigino ir nu
važiavo pietų šonan. Tenai 
retai apgyventose vietose šo
ferį išmetė ir jnitys pražuvo 
su automobiliu.

Šoferis tuojau.- davė žinią 
kompanijai. šita jiolicijiii. 
Automobiliu buvo galamta vi
sokių prekių vertės $4.000.

Už poros dienų policija at
rado automobilių daržinėje 
miesto atmatų kent faktoriaus 
\Villiam Steep, 3400 No. llo- 
imin gat.

Tuojau* suareštuota? kont- 
rnktorius ir kiti keturi jo sė- 
• • • lirai.

.kad 
bono.

Pavasario Dalijas’ir Pakol Jaunas Tai ir Linksma. 
Pinnenėlia ir Pavasaryje, F. Petrauakaa. * 
Jonaa Smiltis ir Mntifio Kelionė, Dialogas. 
Girtuoklis. Mėtavonė ir Parako* FHrbnklai. 
Spragilų Daina ir Strazdelis. Petrauskas. 
MidaAirdystė ir Vai Verčia Laužo. Petrauskui. 
Mylimoji Poliui ir Vestuvių Valeao.
Kas Sukatos Vakarų ir Jau Saulutė Leidžias. 
Padnpann* ir Mazurka.

£2356 Lietuva Tėrynė Musų ir Tykci Nemunėlis Teka. 
£2357 
E235R 
£3191
£4181
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ATTORNET AT LAW 
LIKTI'VIS ADVOKATAS 
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DR. CHARLES SEGAL EPrrkrlA savo oOm po nutu. 
4729 S. Ashland Avenue 
RprctellMo <lUov>;. ru ><rni ir 
ru ilsu.
Valaatloa noo 10 iki IX taryto; nuo 
t Iki 6 po plotu: nuo.T Iki »:S0 
vakaro. 10 iki 1.
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IDYKAL

PASPORTV IH.ANKAS

BIZNIERIAI GARS1NK1TĖS 
“DRAUGE.”

Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė. 
Darbininkų Marorletė ir Sukeikime Kovą. 
Aut italių Klaideliu ir Saulutė Tekėjo. 
Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Vaitas.

Kutaliogą pa.iiunčiame kainam dykai.
Pidriouno ffroufuvc uramajoną, Anygą, Awwnin| aaikit/

JUOZAPAS F. BUDRIK,

3343 So. Halsted St Chicago,!!!.
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Europeai American Bureau 
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PIRKITE KARĖS TAUPY- L.
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