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i\ MŪŠIAI MINSKO APYLIN
KĖSE. 

\ 

Lietuva Taikosi su Sovietine Rusija 
Su Lenkais Bolševikai 

Susitaikins Varšavoj 
4 r •— 

Lietuva Atgauna Vilnių ir 
Pripažintas Gardinas 

Lietuviai Artinasi Prie 
Vilniaus 

Rusai paėmė Smolevič ir 
Sarny. 

/ 

Varšava, liepos 11 (suvėlin
ta). — Sufcg oficijalio lenkų 
štabo pranešimo, rusai paėmė 
Smolevič ir Sarny. 

Žiaurus mūšiai tęsiasi Mins
ko apylinkėse. 

Lenkų spėkos, atsimeta j 
pietus nuo upės Pripeties ir 
Podolijoj. 
Bet bolš. atakos atmuštos arti 

Jarina ir tarpe Pripeties • ir 
Puycz, kur priešininkas labai 
nukentėjęs. 

LENKAI PAKILO OFENSY 
VON. 

Apie tai praneša patys bolše
vikai. 

Lietuviai Apdraudžiami nuo 
Užpuldinėjimų 

RUSIJA NEPRIPAŽĮSTA ISTORINIŲ L1NELT0S 
RUBEŽIŲ. 

MASKVA. Rufija, liepos 10 (suvėlinta). — Lietuva ir 
sovietinės Rusijos valdžia galutinai sutarė su visomis sąly
gomis, sulig kuriu bus padaryta 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 gubernijos dalių, katros etnografi-

l niai priklauso Lietuvai. 
\ Joffe sako, jog lietuviai modifikavo savo originalius rei
kalavimus. Lietuva ateityje apdrausta nuo užpuldinėjimų (ag
resijos) iš bolševikų, ty. rusų, pusės. Rusija nesimaišys \ 
rubežines disputas, paliečiančias lenkus, latvius, ar vokiečius. 

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

j i n t i ir vesti Rygoje Iš ten paskui atstovai sugryž Maskvon 
galutiniems pasitarimams ir patvirtinti sutartį. * 

\ Jis buvo paklaustas, ką manąs apie lenkų pasiųlymą tai-
kinties. Atsakė, jog šiandieninė bolševikams padėtis yra tokia, 
kad patenkinanti taika turės būt padaryta tik Varšavoj* 

Jis sakė, jog lenkų socijalistai pageidauja taikos su Ru
sija. J3et šiandie vargiai galima taika su lenkais pagal soci-
jalistų sąlygų. Lenkų socijalistai visuomet stovi už istorinius 
Lenkijai rubežius. paremtus 1772 metų padėtimi, kad tuo tar
pu nacijonalistai demokratai prielankiauja mažiau imperija-
fistinei politikai. 

Rusija nepageidauja, sako Joffe, savinties Lenkijos teri-j Spa, Belgija, liepos 13, 
torijų. Bet podraug nepripažįsta jokių lenkų istorinių ar stra-i Vokiečiai čia konferencijoje 
teginių pretenzijų tarybose su kaiminingomis valstybėmis. j buvo atsisakę Prancūzijai ir 

Būtina taikai sąlyga turi but Baltgudijos teritorijų pilna I Belgijai pristatyti reikalingos 
nepaliečiamybė. Nes Baltgudija užima tokįj pat poziciją, kaip j kiekybės anglių. Tad talkinin-
Ukraina, Ir kaip vienai, taip kitai Rusija sutinka duoti auto-j kai padavė vokiečiams atsto-

Londonas, ftepos 13. — Iš 
Maskvos kfbirkštiniu telegra
fu pranešama, jog lenkų ka
riuomenė pietiniam fronte po 
ilgų nepavykimų atsisukusi 
ir pradėjusi ofensyvą prieš 
bolševikus, 

Mūšiai seka arti Vovno. 
^Toliaus į pietus bolševikai 

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

*-* (Liet. Atstovybei kablegrama). 
WASHWGT0N, liepos 13. - Oficijalėj iš Kauno Eltos 

kablegrantoj, liepos 11, sakoma: 
Bolševiku spaudžiami lenkai atsimetė iš Daugpilio (Dvin-

sko) ir traukiasi atgal pietų link. Mušu kariuomenė paėmė 
geležinkeli nuo Kalkunų Vilniaus link ir pasistūmė ligi Dris-
vetos ežero, susisiekdama gana plačiu frontu su bolševikais. 

Latviai perėjo Dauguvą ir laiko liniją Brugden-Skruzdeli-
nas-Kaplava. Pietų link stengiamasi nustatyti demarkacijinę 
liniją su latviais. 

Vakar lenkai pradėjo traukties iš Lietuvos okupuotų vie-

Masą kariuomenė žygiuoja pirmyn ir paėmė Dukštus, 
Tauragnas, Kukuciškius, Skauduciškius, Pakalnius, Auntą, 
Širvintas, Šešuolius. 

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

Talkininkai Kaltinami už 
Lenkų Nupuolimą 

ŠVEDAI PRAMATO BOLŠE 
VIKINĮ PAVOJŲ 

Sako, tas gali sukelti vokiečių 
komunistus. 

("Draugui" kablegrama). 
KAUNAS, liepos 12 — Bolševikai pergalėję lenkus užėmė 

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

(Liet. Atstovybei kablegrama). 
WASHINGTON, liepos 13. - Lietuvos Atstovybė gavo 

tokią kablegrama iš Paryžiaus nuo kun. Dobužio: 
RHoš konferuoja Spa. Lietuvos reikalai visur eina gerai. 

Vinikas. 
r r •' '•» — 

VOKIETIJA TURI DUOTI 
DAUGIAU ANGLIŲ. 

Atlyginimo reikale parinkta 
komisija. 

nomiją, jei to pareikalaus didžiuma tų šalių gyventojų. 
Tas pat paliečia h. rusinus. 

W-ams ultimatumą. Pareikalau
ta 2 milijonų tonų anglių kas 

NEPATEDIINTI TALKI
NINKŲ SĄLYGOMIS. 

Bet nenoromis turi sutikti. 

Spa, Belgija, liepos 13. — 
Lenkų atstovybė čia konferen
cijoje labai nepatenkinta sąly
gomis, kokias talkininkai pa
siūlė bolševikinei valdžiai, 
kad šita taikintusi su lenkais. 

Kaip' žinoma, talkininkai 
lenkų* vardu bolševikam? pa-
siųlė padaryti .armisticiją. 

Ir nors lenkus talkininkų 
pasielgimas trenkia nei žai
bas, visgi jie turi sutikti su 
•tuo, ką talkininkai įsako jiem? 
daryti. 

Lenkus labjausia užgauna 
tns. kad jų armijos būtinai 
turi pasitraukti likruosna 
Lenkijos rubežiuosna. lankai 

nesupranta, kaip jie gali taip 
padaryti, kol dar juose yra 
šiek-tiek vieko. Bet užvisar-
šmusia — tai lenkams baisi 
negarbė. 

NORĖJO PAGARSĖTI IR 
PRATURTĖTI. 

PRANCŪZAI RENGIASI 
v PRIEŠ DAMASKĄ. 

Troškimas ivyko priešingai. „ . . . 
" Konstantinopolis, liepos 13. 

Niagara Falls, N. Y., liepos i — Prancūzija turi pagaminu-
13. — Kituomet vienas ame- į si kariuomenę prieš Damaską, 
rikonas davėsi užkalti stipriai i kur yra Sirijos valdžia. Xori-
padirbton bačkon ir buv0 pa-1 ma tą valdžią sugriauti ir pa
leistas Niagara vandenpuolin. j čia Siriją paimti savo vald-

Išėjo jis laimingai. Vanduo lūžiom 
bačką smarkiai sutrankė {; 

ir pagaliaus drąsuolis vo atvykęs iš Anglijos. 
sutrankė 

uolas 
išgelbėtas. Jis uždirbo gerus 
pinigus už tą savo žygį ir pa
garsėjo. 

Praeitą sekmadienį čia no
rėjo tokiuo pat būdu pagarsėti 

Jis 
su savimi buvo atsivežęs bač-
ką. 

Buvo uždarytas ir užkaltas 
bačkon ir paleistas pavande-
nin. Vandens verpetai pagavo 
bačką ir sumalė Į šipulius. 

ANGLIJA STOJANTI UŽ 
' LENKUS. 

13. — Iš 

LIEPOS 13. 1920. 

SM 

Paryžius, liepos 
Spa pranešta, kad Anglijos 
ministeris pirmininkas Lloyd 
George painformavęs Rusijos 
sovietų valdžios užrubežinių 
reikalų komisarą Tchitcberi-
ną, jog bolševikai privalą su
tikti padaryti armisticiją su 
lenkais. Tai esanti viena 3 
pirmutinių sąlyga, be kurios 
Anglija atsisakysianti toles-
niai vesti tarybas su Krassinu 
prekybom atnaujinimo klausi
me. 

Sakoma, jog Lloyd Georgt 
taip kalbėjęs savo vardu, bet 
sutinkant Prancūzijai. Itali
jai ir Japonijai. 

Prancūzai ra .trina Anglijos 

vienas anglas, Charles Ste 
niėiiuo. Vokiečiai kaip šiandie j vens, kurs tyčiomis del to bu-i Drąsuolis pražuvo. 
turi atsakyti į ultimatumą. 

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

Jie norėjo bolševikams padik
tuoti taikos sąlygas. 

Ir kuomet lenkai buvo įsi
smaginę 1-ariauti prieš bolše
vikus, Anglijos ministeris pir
mininkas Lloyd George atsi
sakė lenkus remti moraliai ir 
materijaliai, kuomet jie būvy 
reikalingi tos paramos. 

Pavojus ir Vokietijai. 

Švedai nuomoniauja, jog bol 
ševikų pienai — pasiekti vo
kiečių rubežius su tikslu tie
sioginiu keliu vesti prekybą 
ir platinti savo propagandą 
vakarinėj Europoj. 

Taippat jie turi savo pie
nuose sukurstyti sukiliman 
vokiečius komunistus, o gal ir 
visus vokiečius gyventojus, 
katrie nepatenkinti bėgiu kon
ferencijos mieste Spa. 

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

GRAIKAI SUSIKERTA SU 
ITALAIS. 

\ 

( hk*<i£o ir prirmii'-sf-iai. — No-
pastovus (-:%".> šiandie ir rytoj 
but griausmų : šilta. 

Temporatnrn vakar nupjausią' ™inisteri pirmininką ]#rtran-
89 I., žemiausia - fif- iaipsn. | k - tarybas su bolševikais, jei 

Saulė toka .":27; leidžiasi 8:24. į šitie nesutiktų daryti armis-
Mėnulis tekės 4:12 ryt ryte. j ticijos *u lenkais. 

) 

Kanstantinopolis. liepos 13. 
— Graikų ir italų kariuome
nės susikirto ties Nazilli, už 
25 mylių šiaurrytuose nuo Ai-
din, italų ruože (juostoje). 

Graikai reikalauja, jog jie 
turį teisę ineiti italų ruožan 
vydamiesi turkus nacionalis
tus. Tuo labjaus, kad turkai 
nacijonalistai ten organizuoja
si su tikslu pulties prieš grai
kus. 

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

Del to tarp italų ir graikų 
vyresniųjų pakilo kartus atsi-
nešimas. (j raikai nusiskun
džia, jog italui paremia tur
kų nacionalistų reikalus ir 
trukdo graikams prieš tuo:-
veikimą. 

TURKŲ SULTANAS EINA 
IŠVIEN SU ANGLLTA. 

Turkai apleidžia Kernai. 

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

Tasai faktas dar labjaus 
paaršins santikius nacijonalis-

ta tą vadą. Sako, jog. ta s žmo
gus be jokios širdies ir nepa-
prastai žiaurus. 

Pabėgusieji pareiškia, jog 
graikai visur turkų mielai su
tinkami. Džiaugiasi jie pasi-
iiuosavę 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 
turkais. 

su 

Stockholmas, liepos 13. (Ra
šo angį. laikraščių korespon
dentas). — Bolševikų pavyki-
mų prieš lenkus griausmas su
purtė visos Pabaltijos pama
tus. Net patys skandinavai y-
ra sujudinti raudonųjų armi-
,]ų žygiavimu imk V aršavos. 
Bet kaip Suomija, taip Lie
tuva ir Baltgudija tais bolše
vikų žygiais labai paliestos. 

Suomija, anot autoritetų, 
užvis labjaus priešbolševikinė 
iš visų naujai atgimusių tau
tų, buvo pasirengus padary
ti sąjunga su Lenkija. Latvi
ja ir Rumunija taippat norė
jo įstoti sąjungon ir stovėjo 
už ofensyvą prieš bolševikus. 

Bet kol sąjunga buvo įstei
gta, lenkai paskelbė diktuo
jančias bolševikams sąlygas. 
Po šito suomių atstovai buvo 
priversti aplesti Varšava. 

Prikibo prie Baltgudijos. i Laukiamas sukilėlių užpuo-

Kiek palaukus lenkų vai-, 
džia suareštavo ir sukišo ka-
lėjiman Baltgudžių provizijo-
nalės valdžios ("rados") na
rius. 

Toksai pasielgimas baltgu-
džiuo#se pakėlė didelį antago
nizmą prieš lenkus. 

Šiandie bolševikai paliuo-
>uoja nuo lenkų Baltgudija. 
Ir šita, matyt, išnaujo atgai
vins savo respubliką sutin
kant bolševikams. 

Jei bolševikai užlietų visą 
Pa balti ją, tuomet ir Suomijai 
butų didis pavojus. Taip bent 
tvirtinama Suomijoje. Švedai, 
sakoma, gailisi Suomijos, kai
po mažesnėsės savo sesers, ne-

•• * * ^y * \--vt J. " 

PEKINE PASKELBTA KA
RĖS PADĖTIS. 

kad toji 

Pekinas, liepos 13. — To
mis dienomis Kinijoje įvyko 
nepaprastas nuotikis. Pekino 
valdžia iš užimamos vietos 
prašalino Mongolijos rezide
ntą komisjjonierių, gen. Shu-
Cbeng. Šis nepaklausė val
džios įsakymo. Komisijonie-
riaus pusėje stojo du genero
lu, Wu Pei Fu ir Tsao Kun, 
su savo stipriomis spėkomis. 

Pekin0 valdžia pagrūmojo 
sukilėliams. Kad taip, tai tie
du generolu pranešė užpil
sią . Pekiną. 

Vietos valdžią apėmė bai
mė, kuomet ji painformuota, 

i kad tiedu generolu su savn 
kariuomenėmis maršuoja ant 
Pekino. 

Tad čia tuojaus paskelbta 
karės padėtis ir pasirengta 
ginties. Stipriai apsaugojami 
šiauriniai sostinės vartai. 

Tad kas tik gali, kuovei-tų su sultanu. Ligšiol nacijo
nalistai nedrįso atvirai pakel-^k i a u s t a v a d a aP1e i (1ž i* i r «*• 
ti kovos prieš sultaną, turbūt . ! w s a k o « P a r e m t i -
nenorėdami skaldyti turku Iš kitų versmių kitaip, 
tautos. Bet-jei sultanas dedasi 
su nacijonalistų priešininkais, j 
gana aišku, kad pYieš jį bus j 
pakelta kova. . 

Sakoma, jog Mustapha Ke-
i ma! paša visų žmonių myli-

Mustapba Kernai paša yra j mas. Pareiškiama, kad tasai 
vyriausias turkų nacijonalistų; žmogus netik gražiai apsiei-

Pačios turkų nacijonalistų 
valdžios ofieijaliuose praneši
muose kitaip tvirtinama. 

Turkai pameta Kernai. 

vada* nąs su savo viengenčiais, bet 
IŠ Brussos ir kitų Anatoli- jis kovojąs už gyvuosius Tur-

jos vietų atbėgę čia turkai pa-jkijos reikalus, už turkų tau-
sakoja, kad gyventojai pame- tos gyvybę. 

KRASSIN IŠKELIAUJA 
LONDONAN. 

Maskva, liepos 13. — Čia 
sovietų valdžios paskelbta, 
kad jos atstovas Kra^sin, kurs 
su Anglija vedė Londone tary
bas prekybos klausime, iš
naujo iškeliauja Londonan. 

ja veda disputas už Alandų 
salas. 

Švedų konservatistai bijosi 
bolševikų pavykinto. Xe? jų 
pavykimas gali paliesti Suo
miją ir Vokietiją. 

Aiški talkininkų klaida. 

Švedai konservatistai yra 
nuomonės, jog talkininkai la
bai blogai pasielgę pažadėda
mi ir duodami lenkams pagel-
bą prieš bolševikus, kuomet 
nebuvo paliovęs siautęs kri-
zi&- Lenkai tik talkininkais 
remdamiesi pradėjo karę prieš 
bolševikus ir sujudino rusų 
patrijotinius jausmus. 

Reikia žinoti, jog prie pa
ramos lenkų prisidėjo ir A-
merika, šita lenkams pavedė 
daug karės medžiagos, buvu
sios Prancūzijoje, neimdama 
pinigų. Be to, Lenkijon pa
siuntė 20 savo oficierų, kaipo 
patarėjų ir dabotojų. 

Prancūzija tuo metu lenkų 
armijai davė 3,500 oficierų. 
Gi Anglija lenkams pasiuntė 
tankų, uniformų, lėktuvų ir 
dar pinigų. 

Lenkai buvo manę Kijevą 
palaikyti savo rankose kol bus 
padaryta taika su bolševikais. ]Italijos už 1 doL 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 10 d. buvo tokia suiig Mer-
ehants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.85 
Lietuvos 100 auksinų 2.67 
Vokietijos 100 markių £67 
Lenkijos 100 markių .70 
Prancūzijos už 1 dolierį 11 fr. 80 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 54 
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D R A U G A S 

LIETUVIŲ KATALIKE DIEyRAflTIS 

Eina. kasdiena išskyrus nedėldienius. 
PRENUMERATOS KAINA: 

CUICAGOJ IR CŽSIENYJE: 
Metams $S.OO 

' Pusei Metą} 4.00 
SUV. V ALSI. 

Metams $6.00 
Pusei Metę S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 

nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 

adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruota laišką. 

"Drangas" Publishing Co. 
W. 46tn St. Chicago, UI. 

Lenkų Pažiūros į 
Lietuvius. 

ra daigtas savo tėvyne mylė
ti, bet lenkai ir tą gražią tė
vynės meilę sugadino ir pa
tys nuo jos sugedimo apjako. 

Geležinkeliai ir 
Plumb,o Pienas. 

= 
Antradienis, liepo 

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas. 

DĖLEI POLITUres LIETU 
VOS PADĖTIES. 

Dienraštis "Echo Lit\vy" 
išeinantis Vilniuje paduoda 
ištraukų iš lenkų laikrašti jos. 
Tarp tų ištraukų 56(70) ran
dame šitokių daigtų: "Praw-
dziwą wolnosc dac može 
Lirwie tylko Polska, ty "Tik-

i rą laisvę Lietuvai tegali duoti 
tiktai Lenkija."' 

Toiiaus: "Lilipucie pans-
ewka w rodzaju Linvy win-

ny pojsc sladem Lotwy, jedy-
nego nowopowstalego pansUa, 
mającego na czele ludzi isto-
tnie milującyli swoj kraj. 
zložyc co prędzej swe losv w v , m * P r e K m V 
pevne ręee Polski." Tat rai- t u s »**iikeli6 

Daug lietuvių tarnauja prie 
geležinkelių Amerikoje, todėl 
neprošarj 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 ši
tokį sumanymų. 

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

Augščiausia geležinkelių 
valdyba susidės iš 15 direkto
rių. Penkis rinks samdomieji 
geležinkelių darbininkai, ang
liškai vadinami elassified em-
ployes, penkis rinks geležinke
lių valdininkai (executives) ir 

Ui„ „ u : o . . ~ \ r „ ) _ A : 
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jų prezidentas. Ta geležinkelių 
vaidyba skirs departamentų 
viršininkus, o tie pasirinks sau 
pagelbininkus ir pavaldinius. 

Mokesčių didumą už važia-, 

Prieš pat atidarymą Lietu
vos Steigiamojo Seimo iš už
sienio sugrįžo Užsienio Eeika-
lų minįsteris prof. Voldema
ras, važinėjęs anglų ir prancū
zų kraštuose, ilinisteris turėjo 
pasikalbėjimų su "El tos" ko
respondentu ir nupasakojo a-
pie bendrą Lietuvos^ padėtį 
Vakarų Europoj. Šis "El tos" 

reikalavimus. Jie sektųsi ang
lams svyruoti, tai klausimu, 
kaip sutvarkyti kitas tuo tar
pu lenkų okupuotas žemes, 
kurios nebus lenkams pripa
žintos. Lenkų politika žemių 
klausimais visai neranda ang
lų pritarimo. Lenkų vadinamų 
1772 meti^sienų revendikacijos 
anglai nekuomet nepripažins. 
Šiaip jau Londone labai 
stengiamasi sumažinti antago
nizmą tarp lenkų ir Lietuvos. 
Ministeris Voldemaras, kalbė-pranešimas yra kiek pasenėjęs, 

bet dėlei jo svarbumo paduo-] damas su anglų vyriausybės 
damas spaudon. Prof. Volde 
maras pasakęs: 

Anglai yra jau nuo seniat 

atstovais, pav. Gregory ir 
Lordu Harding, užsienio rei 
kalų ministerio pavaduotoju, 

ypatingai palankus lietuviams k u r i s >"ra b u v ? s ^ d ų vice-ka 
ir pastaruoju laiku jų palanku
mas dar padidėjo. Anglų po
litiką seka italai. Taigi anglų 
ir italų valstybės pilnai palai
ko mūsų pusę. 

Prancūzai seniau buvo at-
sargesm Lietuvos klausimu ir 
buvo mažiau palankus mums, 

ralius ir pasiuntinys Petrapi 
ly, ir su įvairiais diplomatais 
bei žymiais visuomeninkais, 
patyrė, kad nuomonių skirtu
mo Lietuvos klausimu 
luose nėra. 

^mmmiimuMmnmnimmmumumiumMmiiummmnmtmiumiiimm Į *• 
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i „n "Draugas" į Lietuvą § 'Išmok Gerą Amatą. Už-
* dirbk $35 ad $75 Savaitėj 

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

_ nanties. Vietos atdaros. Specijalis 
Amerikos lietuviai padarykite malonumą saviškiams S S Kriaučyste-s skyrius, mokslas UŽ-

? i gum'-dina visus. 
MASTER SCHOOL 

190 N. State Str. 
Kampas Lake str. ant 4tų lubų. 

Lietuvos žmonės pagedauja dienraščio "Draugo" s 
Dovanai siuntinėti negalime, nes perbrangųs dabar lai- I 
kai sunku tesėti. Si 

= 

5 Lietuvoje, užrašydami jiems "Draugą" 
5 i 
| "Draugas" j Lietuvą | 
| ; Mttams : $8.00 | 
| Putei metą v $4.00 | 
= I 
| Adresuokite: | 

| DRAUGAS PUBL CO. | 
| 1800 W. 46th Street Chicago, lilinois. i 
įHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiiiHniumiiHiiHiHimiiHimtiiiimuiiiin? 

a 08. J. SMN6LMAN 
Gydytoja* ir Chirurgas 
Ofuae 4830 W. 13 Bt 

49 OBort 
l t « . 11M W. 49 Arens* 

Telafonaa Cieoro t«i« 
Ofiso Cicero 4f 

KtiUUMB UETCVKKAI 

LABDARYBĖS REKALAiS. 
ang-

Lietuvos pripažiniiiias de 
jure yra ateities klausimas. 

nenorėdami susirišti pažadėji- Kuomet jis bus nuspręstas, 
mais. Dabar prancūzų politika sunku numatyti. Viena prte-
Lietuvos klausimu pasikeitė, žastis, del kurios tas klausi-
Musų ministeris buvo prancu- mas iigišioi nenuspręstas, yra 

AMER. L. E. KAT. LABD. 
SAGOS REIKALE. 

zų ministerio pirmininko Mil-
lerand vardu priimtas buvu-

ta, kad didžiųjų valstybių mi-
msteriai pirmininkai susirupi-

sio prancūzų pasiuntinio Pe- nę tuo tarpu stambesniais 
trapily Paleologo, kuris da- klausimais, kaip va: vengrų ir 
bar veda 
reikalų mis* 

vinių, prekių važiojimą ir ki-
' patarnavimus į buvusią karo misijų 

prancūzų užsienio 
t O l V l t j l ^ AO 4 V U 1 * V i i 

sekėsi patirti prancūzų poli
tikos keitimą. Prancūzai da
bar labai nusirupinę prancū
zų atstovybės praplatinimu 
Lietuvoje. Jie nori reorgani
zuoti savo Iigišioi Lietuvoje 

suda-

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 likimų kas grei
čiausia Įteikti į neapgaulinga? 
Lenkijos rankas." 

Dar toliau Vilniaus lenkai 
pasipiktino, kad Lietuvos mo
kyklų vaikai vasaros metu ža
da eiti pasilinksminti po dar
bo j miškus. Iš to lenkų laik-

; rastis išveda, kad lietuviai i-
msia garbinti ąžuolus, kaip 
tat/buvo senovėje, kuomet V 
Lietuva buvo stabmeldė. Len
kas rašo: 
"Zaczekajmy trochę, a nieba-

vem zaplonie w jakims gaju 
nadniemenskim Znicz, i z Ia-
sow sic ukaže biala postae 
Krivre Krhvejiv ,*t t * t c / j » -

stko oplakanc skutki pozosta-
vienia Iitvrinora v'asnej ich 
mpwy. Polscy apostolowie Li-

;.ivry majų na sumieniu wielkų 
ię, že nie narzucili vszys-

tkim lit\vinom języka polskie-
go, ktory jeden jest w stanie 
zachowac w ezystosei Aviaro 
katolickų." 

Tat reiškia: "Palaukim dar 
mputi, 0 veikiai kokiam*1 

nors šile panemunėje ims lie
psnoti šventoji ugnis Znicz ir 
iš girių pasirodys baltas Kri-
vių-Krivaičių 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 
<-nkų laikraščio išeina, kad 

- j i r nrgalėju išlaikyti kataii-! kų Taryba (National Parmers 
i tikėiimo grynumą.Gražus y-1 Council) Plumb'o planą pagy. 

visuomenei skirs Tarpvalstinė 
Prekybos Komisija (Interstate 
C^oimnerce Comission). Jeigu 
kur reikės pertiesti naują ge
ležinkelį, tai to padauginimo 
lėšas padengs ta šalis, per ku
rią eis geležinkelis ir Suvieny
tų Valstijų Iždas. 

Geležinkelio įeigos bus ši
taip sunaudotos. Pirmiausiai 
turi būti išmokėtos algos dar
bininkams ir samdininkam?. 
Iš to, kas lieka vienas nuošim
tis eina atmokėti tam kapita
lui, kuris tapo įdėtas išper
kant geležinkelius iš kompa
nijų. Kas lieka, tą pasidalina 
pusiau geležinkelių darbinin
kai ir Suvienytų Valstijų Iž
das. Samdininkų dalis yra iš
skirstomą jiems metų gale to
kiu pat būdu, kokiu nuošim
čiai yra duodami kompanijų 
šėrininkams, tiktai tie nuošim
čiai bus pridedami ne prie šė-
rų, o prie samdininkų algos. 
Pridečkas valdininkams (exe-
eutives) 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. 

Šitą Plumb'o planą dauge
lis peikė sakydami, kad jis 
yra socijalistiškas. Mums tat 
nerupi. Nejaugi jau mes at
mestume į^rą, daiktą tik dėlto, 
kad jis socijalistiškas. Tečiaus 
visa šneka apie-Plumb'o pla
no socijalistiškumą yra visai 
tuščia. 

Amerikos Darbo Federacija 
labai pagyrė Plumb'o pianą ir 
rūpinasi įvykinti. Geležinkelių 
darbininkai tik laukia tos die
nos, kada kapitalizmas bus 
prašalintas nuo geležinkelių, o . 
Plumb'o planą* jį prašalina 
neabejotinai. Visatinė Ukinin-

ryti diplomatinę Prancūzų At
stovybę Lietuvoje. Pasikalbė
jus ministeriui 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 j 
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-
n i n s tn ip -u«v £c i« .u i ivci». 
Anglai pripažįsta mūsų sienų 

turkų taikos klausiniai, Ma-
7 < w w w A - l i n e ir \mo t i r> «•« > trr*-a A B r f ~ ~ «_» ,. j ^ , . . . - — » . ^ 

kiečių klausimai. Visais tais 
klausimais reiškiasi didelhj 
nuomonių skirtumų. Tai ge
riausiai liudija anglų pasiųsta 
prancūzams nota del paėmimo 
vokiečių miestų ir San Rėmo 
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 

' " D r a u g o " 147 numeryje 
spėjome, kad 21-a Labdarybės 
kuopa susitvers Gary, Ind. ar
ba Marąuette Park, Chicago, 
111. Bet labai apsirikom. nes I rus varguolius lietuvius (tik 
minėtas abi koloniji aplenkė i lietuvius), reikalaujančius pa

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 šelpti ir globoti visus tik-

Kewanee, 111. J i dar neprane
šė savo kuopos dvasiško vado
vo bei valdybos adresų, bet 
visgi numeris 21-mas kevanie-
čiams tenka. Garbė jiems. 

gelbos kaip kūno, taip ir dva
sios reikaluose. 

Kada nelaimingasis asmuo 
nori iš kuopos gauti pašelpą, 
jis atėjęs į kuopos susirinki-

Bet tikimės, kad Garv, Ind. \ m p r a n e 5 a a P i e s a v 0 n e l a i ' 
ir Marąuette Parko lietuviai ™ n ^ . 1 ° ^ ° k u o p a p a s i n n -
katalikai visgi varysis, kad fe ™ ^ ( a l i o t ą ) komi 
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 ir našlaičius. 

Labdarybės darbuotė. 

Kad sužinojus Labdaringos 
Sąjungos pasibrėžtą tikslrj, 
reikia pareikalauti jos konsti
tucijos, kuri kainuoja tik 10c. 
Kolonija, rengianti sutverti 

3 S 
S. D. LACHAWKZ 
LIETT VYS GRABORICS 

Pai i taauju. laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale ineldiiu atsišaukti, o mano 
darbą busite užtoaedinti. 
2514 W. 2S PI. Chicago, 10. 
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i Dr. L L MAKARAS 
j Ltetartj Gjdjtojas te 

lUMiaade: IMM B*. ~ 
Tilafisu TOs— M Ir 
CbfcagoJ: 4916 80. 
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PRANEŠIMAS 
DT.M.T.STMKOLTS 

Lietutis Gydytojas ir Chirargas 
Perkelia ofisą f People Teatrą 

1«16 W. 47 Str. Tel. Bo«l, 160 
Valandos: 1 iki 3 po ptetŲ. 

Nuo ryto iki piet. 
TcL McKlafey 2«S 
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rė, Tai-sri naskutiniame Ame-
rikos Darbo Federacijos Sei
me, kada parėjo išreikšti nuo
monę apie Plumbo planą 
29.159 balsų buvo už jį, o 
S.349 priešingų. 

Tapo sudaryta tam tikra 
Plumb Plan League (Plumbo 
Plano Sąjunga). Jos uždavi
nys yra praplatinti žmonėse 
žinių apie tą planą išaišrkinti 
jį ir padaryti, kad tas planas 
įvyktų. Darbininkų laikraštis 
"I^abor" kuodaugiansia rašo 
apie tų planą.Jei kas nori kal
bėtojų, tai jrali jų parsikviesti 
iš to laikraščio redakcijos. 

Ir mes riša širdimi pritaria
me Plumb'c planui, nes jis }-
vestų tikrą demokratišką 
tvarką į geležinkelius. Jam į-
vykns streikai iš geležinkelių 
išnyktų savaime, nes patys 

atidėlioti pripažinimo klausi-! naują Lab. kuopą, turi parei- »Pini*W i r įvairaus kilnojamo ir 
kalauti iš Labd. 8^-gos Cen-1nekilnojamo turto; antrąjį, 

dvasinį, turtą sudaro geros Va
lios žmonės, aukodami varg
šų ir našlaičių sušelpimui savo 
laiką, triūsą ir dvasines pa-
jiegas. 

Materijalis turtas — pinigai 
susidaro iš narių mokesčių, 
aukų, pelno iš Vakarų, teat
rų, pokilių. lioterijų nejudomų 
aukų ir t. t. 

Kiekvienas narys turi pil
dyti tas priedermes, kurias 
uždeda ant jo valdyba, arba 
centro susirinkimas. Mokytes-
nieji nariai tarnauja savo 

jmokslu, žiniomis. Turintieji 

—•« 

siją ištirti ir sulig savo išga
lės šelpia pinigais arba pas-1 j 6 "^^jpJSJį ' ^ i^ 6 " 
kiria narį ar narę su kolekta 
per namus. Su tuom kuopos 
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 

Telefonas BotUeranl t l M 

DR. C. KASPUTIS 
DKNTISTAS 

3SS1 š. Hmlsted Str. 
Chicago, m . 

VALANDOS: r—12 A. M. 
1—6; 7—8 P. M. / 
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no dalį jie gautų kaipo divi
dendą prie algų. Kita dalis ei
tų į iždą ir dėlto darbinin-

mą, kadangi 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. Nemačius 
Steigiamojo Seimo darbų vai
sių, vargiai kuri nors valsty
bė skubinsis pripafinti nepri
klausomybę. 

Atskirtojo' Klai]>ėdos krašto 
T i r i i n n m m A !-»»•!<* T i/*±»»*r/%c V lon 

simas Iigišioi 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 minisrorių 
pirmininkų ir 2) jų padarytų 
nusprendimų vykinimas pri 
klauso nuo Pasiuntinių Tary
bos. Pastaroji dar pilnai m> 
atsJcyrė 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 su pavieniais Pasiuntinių 
Tarybos atstovais, teko išgirs
ti pažadėjimą, kad dabar vei
kiai bus svarstomas Klaipėdos 

tro nors vieno agitatorio. Tam. 
tikslui yra labai tinkamas agi
tatorius p. St. Jucevičių. J o 
adresas toks: 726 W. 18-th sf., 
Chicago, UI. J i s atsilankęs pa-
gelbon prie tvėrimo bile kolo
nijoje naujos Labdarybės kuo
pos, atsiveža ir konstitucijas 
ir kitas informacijas žodžiu 
ir spausdiniais. 

Antras agitatorius yra 
prof. kun. Pr. Bučys, "Drau-
OV»" r o < l ! » H n « T i e R / v 4 l~n /JJ» v, /vi 

jis yra visuomet užimtas, tai 
norint ji gauti, reikia prieš ke 
lias savaites su centru susiži 

^neso laike pašvenčia jį lanky-

i M - Drersr 7141 

Dr.C. Z VezeHs 
HETCTIB VKBTfSlAS 

Valandos: sno > i r t o iki t rak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4719 SO. ASHLAlfB AVKJTUB -
47 
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DH. S, NARELIS 
UETūTtS 

GTDVTOJAS IR CHTKUKOaa 
Ofrtaa ir Ofrtmtno ««r« 
3252 8 a Hateted 8tr. 

Ant VlrSams rniversal State Bank 
Valandos nuo 16 Ud 1* ryto: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 

Nedėiiums mm IV Iki 2 
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16 metų 
pildantis w _ *į9?££i . — „ : -

č»« i»o t m r j t m u p i i v -

be skirtumo luomo ir 

darbininkai gautų visą gėle 
žinkelio pelną. Vieną to pel- [klausimas. Kad Klaipėda bus 

priskirta prie Lietuvos, abejo
jimo nėra. Lieka nuspręsti 
vien priskyrimo teknikos klau 

kams nebereikėtų tą iždą pa-Jsmius. 
pildyti mokesčiais. Liet. Atstovybė Amerikoje. 

dermes, 
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, pagaliaus, 
kam ir tai yra sunku, tai po 
10c. kas mėnuo. -

Nariai labdariai moka įsi
rašydami po $5.00 ir kas mė
nuo po 50e. 

Garbės, arba amžinieji, na 
riai įmoka į LaMar. Są-gos 
Centro iždą per savo kuopos 
iždininką $100.<*0. Tuos pini
gus jie gali į mokėt ir dal'inls 
po $50.00 per du metu arba 

noii. rviti agitatonai turi mta* 
darbuotę. m m ^g°m\'> rinkimui ir dah-

nifnui drabužiu, knvcji ir ki-
Labdarybės sąjungos nariai, tokių daiktų. Mokantieji įvai-

Labdaringos Sąjungos nar iu ' r i , J naudingų darbų, ypač 
gali būti kiekvienas baigęs puvinio, pašvenčia tą mokslą 

lietums katalikas, ! i r l a i k < ) d a l c Į? pagaminimui 
V f l r o - i f u v i s n p a l r a l i i i o i i į n i k t u 
. t~c,^a = o r _ ^ . ^ . 

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

Kuopa rūpinasi savo koloni
joje įtraukt į Lal)d. Są-ga 
kuodaugiausia žmonių ir visas 
katalikiškas draugijas. Drau
gijų mažiausia metinė mokes
tis $10.00. 

Aukos yra reikalaujamos ir 
renkamos is žmonių ne atsi
žvelgiant į tautas ir jų tiky
bą. Nes svetimtaučiai labda
rybę labiau atjaučia negu lie
tuviai, nes svetimtaučiai se 
nai suprato labdarybės svar
bą, o lietuviai vos keli meta 
kaip pradėjo rūpintis ir in-
domaut tuo reikalu, ypatingai 
Chicagoje. 

PASARGA: Iki 

savo ineigų mažiausia vieną 
trečdalį, siunčia į centro iždą^ 
Garbės narių visi pinigai 
siunčiami į centro iždą. O cen
tras visas ineigas sunaudoja 
našlaičių prieglaudos reika
lams, o laikui bėgant ir senelių 
prieglaudai. 

Platesnės žinios telpa kon
stitucijoje. • 

Daug pranešimų tilpo 
"Drauge" praeityje ir tilps 
ateityje. Kitą syk pranešiu, 
kiek kuri kuopa turi Garbės 
narių, todėl rišos kuopos teik
sis man prisiųst skaitlių, įs
tojusių 1920 metais. Senesnius 
garbės narius turiu visus, iš-
skirus 7 kuopą. Su skaitliumi 
garbės narių reikalinga pri-
duot ir kiek ki,ris garbės na
rys yra įmokėjęs. 

Visais kuopų reikalais rei
kia kreiptis šiais adresais: 
,;ul. Šliogeris, 1508 So. 4-Sth 
CL, Cicero, III. arba St. Juce
vičius^ 726 VY. 18th St., Oni-

SK»i 

cago, 111. 
Am. L. R. Kat. lAbd. 

sulig gos centro agitatorius" 
a*-

centro iuitarim<\ kuopa visų] Jul. Šliogeris. 



Antradieniu liepos 13 1926 DRKOSJS 

HUSU DARBUOTĖ. 
RBW Yorko apielinkės Fede- gų, 

racijos Taryboe narių ir ; ma 
darbuotojų septinta 

konferencija. 

t 

? 

. { konferencija, laikyta, bir
želio 21 d., 5. m., gerbiamu 
Drabišių bute, 222 South str., 
Brooklvn,X. Y.. atsilankė: 
L. Šimutis, J . Banys, B. Va-
škevičiutė, P. Montvila, S. 
Daunoras, A. Drabišius, J. 
Bendoraitis, A. Staknys, T. 
Šeimis ir J. Karosas. 

Darbuotojams priėmus šeš
tos konferencijos protokolą ir 
išrinkus konferencijos vedėju 
StDaunorą . ir raštininku J. 
Karosą, nustatyta šiai konfe
rencijai sekanti dienotvarkė: 

kariups dabar išleidžia-
beveik tai* pačiais tiks

lais Įsikūrusių įstaigų rašti
nių užlaikymui. 
Federacijos kongresas turė
tų pasistengti suorganizuoti 

s 
1 • 

NAMAI ANT PARDAVIMO 

Cicero, lietuviai turi labai 
didžią garbę susilaukę svxčio 
iš Lietuvos. Kiekvienam ma-

Federacijos skyrius j apskri- l o n u išgirsti kelis žodelius- a-
"Tls* pie mūsų tėvynę. Atsilankys 

Amerikos lietuvių katalikų pas mus su gerb. kun. Bučių 

v 

Į 

, 

1. Federacijos kongresas: 
a) įnešimai ir sumainymai 

Federacijos kongresui, 
b) Federacijos nauja kons

titucija, 
c) Federacijos raštinė. 

n. 
1. Lietuvos spauda ir Ameri

kos lietuviai: 
a) Lietuvos valstybės ofi-

cijalio organo *' Lietuvos'' 
keistos pažvalgos į Amerikos 
lietuvių darbuotę* 

b) Klaidingų žinių apie 
Amerikos lietuvius skleidimas 
Lietuvos spaudoje, 

c) Kokia Amerikos lietu-

darbuotojai didžiumoje dabai 
veikia kiekvienas sau, atski
rai. Pas mūsų darbuotojus ne
stinga norų dirbti, yra juose 
didžiausis šaltinis pajėgų, su
manyme kupinai, bet nėra 
bendrijančio ryšio,, kurs galė
tų gerus norus, gražias pas
tangas ir naudingus sumany
mus sunaudoti visuomenės nnu 
dai. Darbuotojai ilgai ir nuo
sekliai šioje konferencijoje ie
škoję būdu, kaip lietuvių ka
talikų darbuotojų mintis ir 

kun. J uozapas 

Geru daigtu buių, kad visos 
dr-jos pradėtų mokėti ir cen
tro mokestis po C centus nuo 
kožno nario. Tas mokestis 
dr-jos gali sumokėti vietbuam 
Fed. skyriui arba siųsti tie
siog Centram 

Podraug geistina butų, kad 
visos \Yorcesterio dr-jos kat
ros dar nepriklauso prie Fe
deracijos, kad priklausyti?. 13 

susirinki-

Meškauskas, 
Kauno Kunigų Seminarijos 
profesorius. .Prakalbos bus 
utarninko vakare 8-tą valau- [skyrius mėnesinius 
da. lianos 13 diena. Šv. Ąura-
no parapijos svet. Bus galima 
ir bonų tada nusipirkti. 

Mes Ciceriečiai turime su-
brusti, kad išpirktmue Lietu
vos Laisvės Paskolos Bonų! 
paskirtą kvotą. 

Iki šiolei mes turime supir-
kę už $18,000, o mums paskir-

iiiius įaiko paskutini penkiadie
ni kiekvieno mėaiesio. 

Prot. Rast. 

LAWRENCE. MASS. 

Parsiduoda Jbiz-
niavas namas 
puse muro puse 
medžio, geras 
del saloono, dar 
ir barai yra ja
me, labai gera 
vieta del Lietu
vio. Raudos ne
ša aut mėnesio 
$92.00 Kaina 
$6,750.00. 

i w m PRAKALBOS j 

Parsiduoda mūrinis namas 2 
flatas beLsinente 4 kambariai ne-
J'latas beismente, 4 kambariai ne
toli uuo Šv. Jurgio Bažnyčios. 
Bandos neša ant mėnesio $32.00. 
Kaina $2,850.00 

r i 

i 
t 

vis jstaiga privalėtų teisingai 
informuoti Lietuvos spaudą 
apiasvarbesnius Amerikos lie-
uvid darbus ir taisyti įvyku
sias! klaidas. 

r l. ^pietuvos valstybės atsto
vę žygiai Amerikoje: 

a) Lietuvos liuosybės sar
gai, 

Lietuvos žemės^Jt>ankas. 
Pinigų siuntimas Lietu

von, \ 
d) Amerikos lietuvių šelpi

mo organizacijos ir Lietuvos 
valstybės atstovai. 

IV. . 
L New Yorko apielinkių 

Federacijos Tarybos darbuo
tojų konferencijos ir mmų vi
suomenė. 

a) Kaip atsineša j New 
Yorko apielinkės Federacijos 
Tarybos darbuotojų konferen
cijas Amerikos lietuvių katali
kų visuomenė ir sjpauda, 

b) kiek konkrečias naudos 
yra atsiekusios konferencijos. 

V . • 
Darbuotojų pi'anesimai 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, pasi'ža-
dėjo. patys ir kitus darbuoto
jus ragint, gaminti Federaci
jos kongresui kuodaujriausia 
naudingų kaip pačiai Federa
cijai, taip mūsų visuomenei ir 
tautai ingšimų ir sumanymų. 

Šiuomi darbuotojų konferen
cija suranda naudinga, kad 
lietuvių katalikų visuomenė, 
spauda, o vėliau Federacijos 
kongresas apsvarsytų, ar bu
tų reikalinga: 

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

Konferencija permato iš tų 
dviejų organizacijų raštiniu 
sujungimo dar.s- naudos ir ti
kisi, kad dabar pasiskirsčiu-

pastangas subendrinti, priėjo 
prie tos išvados, kad tų svar
bų reikalą, geriausia galėtų ap
rūpinti Federacijos skyriai. 
J Federaeijos (Katalikų Vieny 
bes) ineina gabiausi ir pra
kilniausi kolonijų darbuoto
jai. Jei keli ar keliolika Fe
deracijos skyrių susirištų į ap
skritį ir to apskričio darbuoto
jai laikytų konferencijas taip 
dažnai, kaip galima, ir apie 
savo nutarimus 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 j visuomene prabilti. 

Darbuotojų konferencija tu
ri nemažai vilties, kad šį rei
kalą 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 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
kinimą mūsų gyvenimam 

Federacijos raštinė. 
Federacijos raštininkas pra

nešė konferencijai, kad Fede
racijos raštinė dar neturi pas
tovio buto, S. L. R. K. A. cen
tro raštininkas bnvo hidėię* 
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, kar nepato
gu ir neparanku esą dirbti. 
Konferencija išrinko L Šimu
tį, A. Staknį ir J. Karosą Fe
deracijai kuogreičiausia tinka
mą Brooklyne vietą surasti. 

Iš dienotvarkio šioje konfe
rencijoje tik tiek spėta ap
kalbėti. 

Stasys Daunoras, 
Konferencijos Pirmininkas. 

Jonas E. Karosas, 
Konferencijos Raštininkas. 

ta yrą. už. $25,000. Pirkime 
kiek tik mes galime. Kurie pir
ko, tie gali dar antrą boną nu-

fsipįrkti. Turime užlaikyti sa
vo vardą kaipo pirmininkai tė
vynės reikalų rėmime. 

Visiems 'malonu gal
va pakėlus vaikščioti su t>asi-
tikėjimu, kad jis padėjo savo 
tėvynei atsistoti ant tvirto 
Vytautinio 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 gos balso. 
Jam neateina į mintį Yytau
tas, Keistutis, Mindaugis, Ge
diminas ir jų pasišventimas. 
Tokis nenori visai girdėti 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 ėjrrir gynė prie
šą iš tėvynės, iš Lietuvos, kad 
tik ji butų laisva ir gyvuotų. 
Šitie yra tik keli priminimai' 
apie šventus mūsų prabočių 
darbus. Mes lietuviai turime 
šiandieną ir-gi išgirsti Lietu 
vos balsą. J i nereikalauja, kad 
mes savo gyvastį atiduotume, 
tik prašo kelių pinigėlių pa
gelbėti jai perplaukti banguo
janti pavojų. Stokime tat 
visi į eilę ir stengkimes, Ci
ceriečiai, savo kvotą išpildy
ti. 

Yietinės Stoties 
Iždininkas. 

Fed. Valdyba ir Laisvės Bonų 
Komisija. 

WORCESTER. MASS. 

Liepos 1 dieną, 1920 m., šv. 
Pranciškaus svetainėje L. Vy
čių vietinė kuopa buvo įren
gus draugišką vakarėlį. Šitas 
vakarėlis buvo vienas iš dau
gelio, kuriuos kuopa rengia, 
kad narių tarpe atsirastų dau
giau draugiškumo ir vieny
bės dvasios. Į šį vakarėlį at
silankė apie 40 narių. Prog
ramos pildytojai yra sutarę 
taip, kad vieną vakarą ją iš
pildo merginos, o kitą vaka
rą vaikinai. Šitame vakarėly] 
programa atlikta vyriškais 
talentais. 

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

Pijano solo išpildė Rapolas 
Juška, Montello vargoninin
kas. 

Duetas: pijano skambino 
J. Pins i s, smuiką grojo M. 
Valinskiutė. ;" 

Eiles padeklemavo F. Ješ-
kelevičius. 

Prakalbą pasakė mokslei
vis F. V. Strakauskas iš So. 
Bostono, Mass. 

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

Prakalba kun. F. Virmaus-
ko. 
• Po programos visi pradėjo 

Parsiduoda gražus mūrinis na
mas 4 fiatai po 6 kambarius ga-
zas ir vanos. Kandąs neša ant mė
nesio $110.00. Kaina $10,250.00 
jis yra ant \V. tibth St. ir S. Union 
\ve. labai gražioj vietoj. 

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 mažeasiio namo ar
ba aut loto geroj vietoj. 

Didelio bargenas ant Bridgepor-
to parsiduoda namas medinis ant 
2 lubų 2 fiatai po 4 kambarius ir 
2 fiatai po 2 kambarius. Raudos 
neša per mėnesi $45. Kaina $3.-
500.00 jis yra dabar tik iš Jauko 
numaiavoras. Viskas geram stovi]. 

Parsiduoda geras ant 2 lubų 
medinis namas 2 fiatai ]>o..t> kam
barius. Vanos gazas elektra kiek
vienam kambarij. Raudos neša 
$40.00 ant mėnesio, parsiduoda tik 
už $3.350.00 kas turite nors pen
kis šimtus tas jį galite pirkti, o 
likusius ant išmokesčio kaip ran-
dą-

Parsiduoda labai pigiai mūrinis 
namas ant 3 lubų labai geroj vie
toj 3 fiatai po 6 kambarius vanos 
ir gazas. Randos ant mėnesio 
$75.00. Parsiduoda tik už $7,800.-
00 nepraleiskit tos geros progos. 
Bet kreipkitės į mano ofi6a del 
platesnių žinių. 

GEORGE PETKUS. 
Real Estate. Loans & 
Insurance, Foreign Exchange 

and Steamship Tiekėte. 
3402 S. Halsted St. Chicago. 

TeL Yards 5379 

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

turi netingėti atvykti 

SEREDOJE LIEPOS (JULY) 14 D. 

} Dievo Apveizdos Parap. Svetainę 
Kampas West 18-tos gatvės ir So. Union Avenue 

Kalbės žinomas ir iškalbiiigac . eikėjas. 

įžanga dovanai Kviečia Rengėjai 

! •» 

žaisti šilko, katinas ant pe
čiaus, lai gyvuoja Lietuva ir 
tt. 

Bfeĵ S Per programą buvo 
dalinamas; Jšaldiny,^ kuris bu-
v 0 vietoje ir vėsino kiekviena 
šiltame vakaro. 

Liepos 3, 4. ir o dd. para
pijos darže buvo ' Lawn party. • 
Per visas tas dienas pa ra pi-
• " 1 * " • ! * 1 _ 

^EKALAUJA^ 
REIKALINGI LEIBERIAI 

del fabriko darbo. Pastovus 
darbas. 

LINK BELT CO. 
39th ir Stewart Ave. 

KAIP GALIU ATITRAUKTI KŪDIKĮ? 
Šis tai dalykas, su kokiu turi susidurti kiek
viena kūdiki žindanti motina. Geriausia at
pratinti kūdikį nuo žindimo atitrauki nė jaut 
laipsniškai — pradedant nuo septinto mėnesio, 
maitinant du ar tris sykius iš bonkoe gert ant 
dienos, ir laipsniškai padidinti bonkos maiti
nimą, iki galutinai kūdikis būna atitrauktas 
nuo krūties. 

J3cmknb 

REIKALINGAS. 

. j V | » f . V ^ W » pCtA"! 

REp. ATSAKYMAS. 

i 

"A 

P-nui Antanui Vafineviciui. 
šioms šelpimo reikalais pajė- j Soranton. Pa. Tamstas kores-
goms arčiau tarp >avę> susi-. ^mdeneijos "negalime patal

pinti del adreso trukumų. į Marijos vaikelių dr-ja, per M. 
jSorantnnenėra Providens ave.jVeniuke, įmokėjo metines mo-

Am. Ii. R. Kataliku Fodera-
B įss (Kataliku Vienybės) 13 
skyrius smarkiai darbuojasi 
nuo pat susiorganizavimo. Y-
patingai daug protiniu pajie-
gu deda ton darbuotėn sky-
rio pirmininkas, kun. L. Kava
liauskas, taip-gi Veikiančioji 
komisija. 

Sulaukus vasaros Komisija 
pasistengėm surasti vietą, kur 
visos draugijos, priklausančios 
prie Federacijos, gagėtų reng
ti išvažiavimus arba geguži
nes. Surasta graži ir patogi 
vietą. Pirmas išvažiavimas bu-i 

minti ir pakvėpuoti tyru o-
ru. 

Vasarinė mokykla. 
Šią savaitę pra&klėjo užre

gistravimas vaiku, kurio lan
kysis į vasarinę mokyklą. Iki 
šiolai susirašė virš 300. Maty
ti, kad LawTen«a» vasarinė 
mokykla nepasiliks nuo kitų 
kolonijų, kaip So. Boston, 
Worcesterio, Cambridges ir k. 
Valio! 

Sakunarf. 

Salesmonas kuris mokėtų 
Lietuviškai, Ruskai ar Lenkiš
kai gali uždirbti gerus pinin
gus, atsišaukite pas M. J. E-
DUTIS, 1733 Xorth Francis-
eo Ave. Telefonas Armitage 
919. 

S 

EAGLE BRAND 
(COND£NS£D MUK) 

Taip arti panašus motinos pienui savo skoniu ir leng
vai suviršinaiuas, kad ji galima duoti pakeičiant su 
krūties pienu be jokio apsunkinimo atitraukimui kū
dikio nuo žindimo. «. 
Mūsų penkiasdešimts keturių puslapių kūdikiu kny
gelė paaiškina kaip reikia kudikj atpratinti. Taipgi 
yra pilnos maitinimo instrukcijos jūsų kalboje. Abi 
bus pasiustos jums dovanai, jeigu pasiųsit mums ku-
pomj šiandien. 
Eagle Brand. padarytas iš geriausios rūšies karvės 
pieno ir malto cukraus, yra tinkamiausias stalui ir 
valgiams gaminti. — Pirkit dėžę šiandien ir naudo-
kit jį visokiems reikalams, kurį naudojama pienas ir 
cukrus. Bandykit su kustardu. 

I 
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ši s Labelis ir Vardas 
yra Joms GvaranUJa 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Eudson St. New York 

Iškirpk Kuponą. Pažymėk no ! 
rimą knygutę ir prisiusk jį ! 
mums ŠIANDIEN. 
Mrs I 
Street | 
City j 
State (8> i 
. . . .Nurodymai apie Valgius 

INSTEIGTA 1857 M. . . . . Kūdikiu Gerovė į 
Kili Borden Produktai: 

Borden's Evaporated Milk Borden's Malted Mjlk 
Borden^s condensed coffce Borden's Milk Chocoiate 

S3 

KKIKAI.IKGA MKRGAITfc 
pndoti prie naminio darbo, mažoj 
jS îmynoj. pora užmokestis. — pasto
vus 'darbas. 
6222 Encrhart A \ T . 

Tol. Normai 833 

REIKALINGOS 
merjrinos del lcnjr\'aus fabriko dar
bo. Gera mokestis ir geros darbo 
s*j*y£fos. AtSiSfi^ikite: 

ADAMS & WESTtjAKE 
324 W. <)liio Str. 

PARSIDUODA. 
Barzdaskutvkl' (T.Thrr «^-~-> , -«. 
tuvių apfryvcuioj l.o:........ i<ti„.̂ »s>-
tis pardavimo savininkas eina į ki
tą "biznį" Atsišaukite: 

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

iiaUim»»r. . Md. 

1 Telephone: Tards 6492 

AKUŠERIU 

PARSIDUODA • 
naujas 5-kių kambarių namas su pu
se akro žemos, tikra viStu farma. 
netoli miesto gelžkclio ir kitų pa- Į 
ranku m ij. Parsiduos pigiai už Casb 
arba ant lengvų ISlygri. Atsišaukite j • 
laišku pas savininką: | 3255 So. Halsted St. 

A, SHUSHO 
Turiu patyrimą 

moterių ligose; ra* 
pestingal prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligoa. 

"KRON. OHIO. 

Liepos 1 d. L. D. S. 64 kp. 
laikė oxtra susirinkime r<?ika-

vo įrengtas birželio 20 d., ku-]le siuntimo atstovo j Ohib ir 
ris gerai nusisekė ir gryno 

• i r . . 

pelno davė* 30 dol. 
Birželio 25 d. laikytame su

sirinkime jsirasė dar viena di
delė — Šv. Vardo Marijos mo
terų — dr-ja, kuri narių turi 
400. Kitos dr-jos, k. a. Labda
rybė-- dr-ja, per p-nią A, Zu-
mviėiene, Mot. Sąjungos ."> 

kp,, per M. Ciauekaitę, Spau
dos dr-ja, per p. J . Vaitkų, ir 

rišu.-, pats aukų rinkimr 
l)as butų daug pasekniing( 
nis, ir vienai raštinei jsiku-|o ant Providenee Road nėrajkesiis. Be to įsirašė vienac p i-
ruf, ?usitaupvtų nemažai pini- ouaiwio 2037. vieni? narys 

1 Miehigan apskričio susivažia
vimų, kuri.s buvo 3 d. Iiepo> 
Cleveknd'e, Ohio. 

Liepos 5 d, lietuviški bol
ševikai buvo surengę piknike. 
Nesulaukdami vakaro pradė
jo stumdytis ir ant galo taip 
susipešė tarp' savęs, kad kelis 
vežimus "svieto lygintojų" šal 
tojon nugrūdo. 

Liepos 6 d. sustreikavo dar
bininkai, dirbantieji prie mie
sto gatvekarių. Karai nevai
kščioja. Darbininkai reikalau
ja didesnio mokesčio. M. 

PARSiniODA 
pigiai 5 pasažierių automobilis 191S 
metų 6 cylindrų. mašinerija geriau
siam stovyj. 

Atsišaukite pas savininką: 
4511 S. Viood Str. 

ANT RANDOS 
4 kambarių beismentinis f'atas, e-
lektros šviesa, steam heat, šiltas van
duo. JSG mėnesyje S215 Ftoorno* 
Str. Atstšaukite vakarais po 6. 

A. CHERNAISKAS. 
Box 15 Borwyn, BĮ. 

PARSIDUODA 
saliunas ir du namai turi but par
duoti trumpu taitea, už pigią prekf 
lietuvlų apg>*ventoj vietoj. 
Savininkas, 

' 4632 MarshfMd Av«*. 

Chleaco. IH. 

PAirKSflV GIEDANČIA' KAS NORI 
PIRKTI. 

Kanary birds (kanarks). Galima 
gauti. 4612 S. Wood Str. 
basemente. Kainos įvairios: prastesni 
pigiau narduodami. raokytt bran
giau. 

PARSIDUODA 
mūrinis geras namas. 3 pagyvenimų | 
po 6 kambarius, elektros Šviesa, ga
zas ir vanos. Viskas gerame stovyj I 
ir pardavimui rakandai 6 kambarių. į 
Priežastis pardavimo savininkas iŠ- i 
važiuoja į Lietuvą. Kreipkitės prie 
sar* "itnko. 

DR. 6. M. 6LASER 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas S148 So. Morgan St, 
Kertė 32-ro st.. Cnfcago, DL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1» ryto 
iki 2 po pietų, nuo ( iki S valan
da vakare. 
Nedėliomis nuo 9 Iki 2 po plet 

Telefonas Tards 487 

REAL ESTATE SALESMAN 
Pilną arba pusę laiko. Mums reikia 

vyrų. gerų darbininkų ir gerų agi
tatorių mūsų kampanijoj, kurt prasi
dėjo. Mes jums padėsime ir pakelsi
me iki 110.000 algos į metus. 

JA VARAS and JOHNSON 
8di floor— U8 N. La SaUeStr. 

M. KAIRl-V 
818 W. Slst Str. CMcago. RU 

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

s 
V. G. 

Branch R. 2 Detrolt Mich. 

PIEKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 

A 

> V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS i 

2G South U SaOe StrMl j 
KamlMrto M4 1 

Tc4. OngMg U N 1 
• 

> Vakarais, 812 W. 33 St. J 

i 

X 

: 
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DRAUGAS Antradienis, 

««! 

CHICAGOJE. ! 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. KOVA PRIEŠ PERŽENGĖ-
JUS PROHIBICIJOS. 

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

Trečiadienis liepos 14 d., 
šv. Banaventuras, vysk. 

POLICMONAS PAŠOVĖ 
ŽMOGŲ. 

Jie mokės bausmes ir mo
kesčius. 

BALSAS LIETUVOS 
AMERIKOJE. 

Pašautas ant rytojaus mirė. 

% 

Ant kampo West Lake gat 
ir Xo. AVestern ave. policmo-
nas atrado besivaidinančio 
du vyru — Joseph Sloan ir 
Bernard Dolan. 

•Policmonas liepė abiem ski
rties ir eiti kas sau. 

Vietoje to, Sloan pradėjo 
tuojaus argumentuoti su p<>-
liemonu. Ir pagaliam; puolė
si prieš poliemoną. 

Pastarasis, išsitraukęs re
volverį, pokštelėjo. 

Sloan sukniubo. Paimtas Ii 
ironinėu. Tenai mirė. 

POLICMONAS PASIRODĖ 
VIKRESNIS. 

Kitaip butų buvę blogai. 

Svaigalu prihibieijos įvedimo 
viršininko asistentas Bro\vn 
paskelbė, kad Chicagoje sa-
liunihinkai kuoraniiausia Šin-
kuoja svaigalus. Bet tegu jie 
nepainirs ta Kad UŽ t ą 5STC 

darbą turės skandžiai atsaky
ti. Jie turės mokėti mokesčius 
ir pabauda*. 

Tuo keliu, sako, tik vienam 
Chieago galės but surinkta 
milijonai dolieriu. 

Prohibieijiniams agentams 
įsakyta padaryti įsakymu vi
su nusižengėliu probibicijai 
sąraše. Paskui kiekvienam bos 
paskirta mokestis ir baus
mės. Bausmės siekia nuo tūk
stančio dolieriu ligi trijų tu
ksiančių. 

Mokesčiu rinkėjas Magei 
piireiškia, jog Vulsteauo Įs
tatymas, kuriuo uždrausta go
rimuose vartoti daugiau pu
sės vieno nuošimčio alkobolio, 

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

Lietuvos sunųs ir dukterys, 
Lietuvoje, visi kaip vienas 
stojo šventon kovon už lais
vę savo močiutės, Lietuvos; 
ir podraug meldžia sav0 bro
lius ir seseris.gyvenančius A-
merikoje, prisidėti prie to 
švento darbo — pagelbėti neš
ti tą sunkią naštą už tėvynės 
ir mūsų pačių laisve. 

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

O iš. mūsų, amerikiečiu, vi
sai mažai pagelbos tereika
lauja, tik tiek, kad kožnas 
vienas lietuvis ir lietuvaitė pa
skolintų nemažiau kaip po 
1(K) <lol. Lietuvos valstybės 
reikalam* ir tai ant 5% nuo 
šimčio, kokio nei viena banką 
nemoka, nemoka net nei Suv. 
Valstijos už Liberty ir Victory 
bondsus. 
Klausimas, ar atsiras iš mū

sų, amerikiečių, lietuvis arba 

IŠ CHICAGOS L IETUVI Į Į I I 
KOLONIJŲ. 

lgil lI l l l l f l l ttMHIIt>Hftll lf lHll l i l l l initI l l lMlllf l l i : i l l tI l l l ft lI!t l l l I if lllHtlllIlItlIlIlIinilItfllIUflIlIlIHHHIfitHAfttiNHtMHilSUtttfm^Į 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Šv. Cecilijos giesmininkų 
draugija laikė mėnesinį susi
rinkimą, kurin susiėjo g r a ž u s ' | 
jaunimo 

EXTRA! EXTRA! EXTRA! 
• ^ NEPAPRASTOS ^ftv 

PRAKALBOS 
būrelis ir gražiai .S 

svarstė dr-jos reikalus. Kalbėki § 
ta apie pikniką, kurs įvyko £ 
liepos 11 d. Sutarė 
važiuoti "trokais". 

Po pusiaunakčio poticmonaa 
Drenetbal ties Rusb gat. ir 
Walton Place pamatė einan
čiu du intaiiamu vyruku. 

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

Vyruku, anot policmono pa
sakojimo, jau siekė savo re
volverių. Bet policmonas pasi
rodė vikresnis. Šis greičiau iš
sitraukė revolverį ir abudu 
prispyrė prie sienos. Ir 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. 

Vietoje pavežinimo, tasai į 
prašantį šovė ir paliko gatvė
je. 

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

ne kiekvienam gerai supran 
tanias. 

Jis sako, jog tas įstatymas 
prohibieijiniams valdininkam* 
leidžia nuo nusižengėlių iško-
lektuoti ne tik bausmę, 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 Cbicago-
je galima surinkti kelis kar
tus daugiau. 

"Anti-Saloon'' sąjungos su
perintendentas Davis tvirtina, 
kad Chicagoje 2.500 saliunų 
pardavinėja svaigalus. Be to. 

_ Į lietuvaitė, kurie išsižadės sa
vo brangios Lietuvos ir nors 
kiek jai nepaskolins? 

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 tam panašios 
organizacijos paskolins po 
daugiau. 

Mes jums užtikriname, bro
liai 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 Kauno ka tik atvažiavo profesorius £ 
KUNIGAS JUOZAPAS MEŠKAUSKAS 1 

Jis ŠĮ VAKAR pasak\s prakalba . 5 
STEIGIAMOJO SEIMO DARBŲ PRADŽIA - | 

;,;;:hikani= $v. Antano Parapijos Svetainėje Cicero, 111. 8 :00 vai. vakare. | 
| . Bus taipgi kalbėtojų: Kun. P. Bučys ir kiti. Benas ir choras pagrąžis programą, i 

A na ijos lo"metų 1 įžanga Dovanai: (Skaityk korespondencija iš Cicero). | 
Tavi lBO «jlr«L-Tiiv/.< P a m i - I HinilllllHlllllllllllllllllllllllllllllllHllilIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllilIlHHIIIIIIIIIIimillllllllllliHiUlllllllllllliniHHIIHIIHIH 

nėti tas sukaktuves dr-ja ren
gia vakarę su progiama, kuris 
įvyks rugsėjo 2(5 d., 11/20 m., 
Sehool Hali svetainėje. Įžan
gos ženkleliai jau pardavinė
jami. Patartina kiekvienam iž 
anksto įsigyti, nes vėliau gali 
pritrukti. Rudenį nutarta į-
rengti pasilinksminimo vaka
rų. Vėliau bus pranešta ka
da tas vakaras įvyks. 

Šitų draugijų sudaro veik
liausias šios kolonijos jauni
mas. Savo priekyje turi uo
lų darbuotojų vargonininkų 
V. Daukšų. Jis yra draugijos 
pirmininkas ir pirmutinis vi
suose draugijos darbuose. 

Alumnė. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

"Draugo" redakcijon yra 
atėjęs laiškas iš Lietuvos Mr. 
J . Bukauskis nu0 Prano Bu-
kauskio iš Kudarių kaimo, 
Tauragės apskričio. 

Prašome atsiimti. 

SUSIRINKIMAS. 

Šv. Jurgio mokyklos Alum-
nų susirinkimas įvyks utar-
ninke, liepos 13. 1920, Šv. Jur
gio mokyklo j pusė po sep
tynių. 

Visi n - m i malonėkite pri
būti. Rast. 

ėia yra tukstanėiai tokiu vie-j ? e r a i k a s .iie P*r vieni yra 
tu, kur svaigalai paslapėia 
pardavinėjami. 

Tad kaip tuos, taip kitus 
būtinai reikia patvarkyti už
dedant jiems pabaudas ir 
dvigubas mokestis. Tuo keliu 
bus surinkti milijonai ir apsi
mokės kiek probibk'ijos agen
tų užlaikymas. 

Ž M O U B L I S N E T E R . 0 $5.750. 

Frank Zborel, 9301 Vangb-
an ave., išmainė ėekį vertės 
$5,000 ir su kitais $150 ir 
$600 vertės bondsų pasidėjo 
ant nakties namie. 

Naktį *j namus įsikraustė 
vagis ir pražuvo visi pinigai. 

SUAREŠTUOTAS KONT-
RAKTORIUS SU 4 KITAIS. 

Jo pašiuryj atrastas pavogtas 
automobilius. 

Aną dieną keturi plėšikai 
ties 47 gat. ir Spaulding ave. 
susistabdė pravažiuojantį sun
kų automobiliu. prigulinti 
Intemrban Motor Dispatch 
kompanijai. 

Plėšikai įsilipo automobi-
Sveikumo^comisijonierius U ^ >oferJ ^ v a i g i n o ir nu-

važiavo pietų šonan. Tenai 

SVEIKIAUSIOJI SAVAITĖ. 

Dr. Robortson paskelbė, jog 
praėjusi savaitė Chicagoje pa
sirodė sveikiausias laikotar-
sis. kokio čia nekuomet nebū
ta. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E . " 

f f -PAT.fc S. FABIJONAS 

A. PARAUS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

R E A L E S T A T E - I N S ' J R A N C C 

EHROPEAN AMERICAN BUREAU 
I * Parduoda Latvokort** 

N O T A R U t ^ A S 

174) Se Rahlei Strett. Ctocif* •"*•<» 
TCLI>HONC BOULCVARO 611 

retai apgyventose vietose šo-
ferį išmetė ir patys pražuvo 
su automobiliu. 

šoferis tuojaus davė žinių 
kompanijai. Šita policijai. 
Automobiliu buvo gabenta vi
sokiu prekių vertės $4.000. 

Už poros dienų policija at
rado automobilių daržinėje 
miesto atmatų kontraktoriau^ 
\Villiam Stcep, r>400 So. Ho-
man gat. 

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

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

J ie yra Lietuvos laisvės ir 
.jūsų, broliai ir sesės, priešai, 

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

Be abejonės, tie visi buvo 
apmokami išlaukinio Lietu
voj, priešo, bet maža tesirsnda 
tokių išdavikų, katrie igno
ruoja jos nepriklausomybę ir 
neperka laisvės bonų. Mes už-
tikrinam, kad kiekvienas a-
merikietis lietuvis ar lietuvai-
tė.ankščiau ar vėliau parva
žiuodamas Lietuvon parsivež 
ženklą parodyti, jog ir mes 
geibėjom Lietuvą, 

Amerikiečiai! Stokim eilės-
na už Lietuvos laisvę. 

Raginkit vienas kitą ,kad 
nepasiliktų be Lietuvos hono, 
o ypatingai prižiūrėkime sa
vo vertelgas.kad kiekviena? 
turėtų nusipirkęs ant savo 
vardo už $500 boną, bet ne 
mažiau kaip už $100, nepai
sant koksjr kuom neužsiimtų: 
ar agentas, ar barzdaskutįs, 
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 ka nu
veikė Lietuvos laisvei. 

L. L. Pask. Chic. ir apielink. 
apskričio Valdyba 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
POSĖDIS. 

Turėjo būti šiandien, bet del 
svarbių priežasčių yra perkel
tas į ateinantį utarninką 20 
liepos. 

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

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

KAIP NAMIE. ATĖJUS f 

Peoples Stock Yards State Bank 
kamp. 47 gatve ir Ashland Ave. 

t Užtat kad čionais kalbame Lietuviškai. 

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

AR GALI BŪTI GERESNE BANKĄ? 
BANKAS 

ant kampo 
47tos ir Ashland Ave. 

Chicago 

r 

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
sirinkti. 

v a i u v u a . 

Po valclnl neutmJrSk. kad trertao-
atas vaistą* tavo skilviai yra EATO-
NIC. Prašalina viena naamagumos 
suvirškinimo, o tas raiškia, kad rei
kia pamėginti Tiaaa, Parduodama 
pat Ttma aptiekoriaa. 

Dr.P.P.ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 
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ERNESTWEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
H « daodamc dvigubas sumpat 

KetvergaU tr Subatomta. 
Dideliame pasirinkime gauaazii, 

Visokie mAterUolai, vaikam* draMt-
Hal. Nebe* ir Jakntėa. * 

Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 
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10801 So. Mic&lgan, A m o e 
l n I i i m. 

VAIANDOftt 9 »& • v a a w « . 

J.P.WATTCHES 
ATTORNE7 AT LAW 

L T E T m s ADVOKATAS 
•M? S. WOOD STRKTT 

7M W. l*Ui STKE5T7 

cmoaeo. 
McKlDler 43»» 41 

»»aavaaaaaaaa»»»a»aai%a»aaae 
ReskS. i i SS IrnVprTnkiK-r STnS. 

Toleron&s Vaa Barea 2*4 

DR. A. A. ROTH, 
Rosa« gydytoja* Ir chirurge* 
SpeeŲaltauM MtotertRro. Vyriška 
Valka ir visa cbrostSka lUnj 

Oflsae: SS54 So. Haisted St.. Chio«ke« 
Telefonas Drorer P«*S 

VALAHDA8: 10—11 ryto 9—S po 
p e * "t—* vak. 1 — P — i 10—11 d 
M t O f « « M M * a M a M a « f t M « M 

T 

Dr.MeStupnicki; 
3107 So. Morg«i Street 

CHICAGO, DULDIOI8 
Tetefonae Vardą 6981 

Yalaados: — I iki 11 U ryto; 
t po pieta Iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare l 

X 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

472S S. Ashland Avecne 
Specialistas džiova, motern ir vy
ra lijra. 

Valandos nuo 10 Iki 12 išryto: nuo 
2 iki S po pietų: nuo.T Iki S:30 
vakar*. Nėdrliomžs 1C iki >, 

n 
; j 

Telefonai) Drexel 2SS0 

PASPORTV BLAVKAS 
PTLDOME 

DYKAI. 

Baltlc Consnttatfon Bnr^sn. Inc 
SX So. Dferhorn St Chtcagn. 

Room 200 

GRAMAFONAI 
Geriansiii išdirbysčiu gvarantuoti ant 10 metų, 

l>arsiduoda už numažintą kainą, prie kožno gramafo-
no pridedame 5 rekordus dykai. 

Grafonola GL kaip ant 
paveikslo su gerais dn-
beltavais springsais, mo
toru; išduoda skambu ir 
gražų balsą. Kaina $50. | f ja | » j ja 
00. Labai paranki j Lie-

parsivežti. $ 5 0 « 0 O 

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

Krautuvė atdara Nedėliomis visą dieną. 
Nauji gražiausi lietuviški rekordai. 

E4535 Jaunavedžio Passiskundimas ir Tarditoja, Dialogas. 
E4536 Pavasario Dainos ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmas. 
K4.VV7 Piemenrlis ir Pavasaryje, F. Petrauskas. * 
E423T Jonas Smikis ir Maušo Kelionė. Dialogas. 

,E44T.r) Girtuoklis, Mėtavonė ir Pasakos Stebuklai. 
E4272 Spragilų Daina ir Strazdelis. Petrauskas. 
E44T4 Miclaširdystė ir Vai Verčia Laužo. Petrauskas. 
K4416 Mylimoji Polka ir Vestuvių Valcas. 
E4363 Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė Leidžias. 
E3417 Padespanas ir Mazurka. 
E2356 Lietuva Tėvy'nė Mūsų ir Tykei Nemunėlis Teka. 
E2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė. 
JI23")8 Darbininkų Marseletė ir Sukeikime Kovą. 
E3191 Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo. 
E4181 Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas. 

Kataliogą pasiunčiame kožnam dykai. 
/*>•'•' •'. atstu K ' . .•• '•-•;', .:•'<.).;/. K >i IKIU. Auksiniu cbiiUn 

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 So. Haisted St., GucagoJO. 
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