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Prancūzija Pripažino de 
facto gen. Wrangelį 

Lenkai Saukiasi Pagelbon 
Maršalo Focho Asistentą 

Lenkų Armija Koncentruojama* 
Prieš Bolševikus 

PRANCŪZIJA TRUKDO 
LENKAMS TAIKINTIES. 

TALKININKAI PASISKIR 
STO Į DVI DALI. 

LLOYD GEORGE KALTINA 
LENKUS. 

Bolševikai pasinaudoja ta 
proga. 

LATVIJA SUSITAIKĖ SU RUSIJA. 
LONDONAS, Rigp. 12. — Tš Rygos vietos 

Times pranešta, kad Latvijos su Rusija taikos 
tvirtinta parašais. » 

aikraseiu: 
atarti s pa 

SUOMIJA PADARĖ ARMISTICIJĄ SU RUSIJA. 
(JELSINdFORSAK, Rugp. 12. — Suomijos ir Rusijos de

legatai Dorpate sutiko padaryti armisticija tarp abiejų ša-

Į METUS VISA EUROPA BUSIANTI "RAUDONA." 
PARYŽIUS, Rugp. 12. — Iš Lenku versmių patirta, kad 

sovietinės Rusijos karo ministeris Trockis savo stovyklą 
nukėlęs Baltstogėn. Ir tenai kalbėdama* buk pareiškęs, kad 
į metus laiko visa Kumpa busianti " raudona ," ty. bolševiki
nė.-

PRANCŪZŲ GLOBOJAMAS WRANGELIS PLIEKIAMAS 
PARYŽIUS, Rugp. 12. — Nesuspėjo Prancūzija pripažin

ti gen. Wraifgolio valdžios* pTetTnėje Rusijoje, kad štai gauta 
žinių, kad bolševikai jau pradėjo truškinti to generolo ba
rono karuomenę. Bolševikų spėkos perėjo upę Dnieprą ir 
briaujasi išilgai Aleksandro vsko-Seva'štopolio geležinkelio. 

REMS VVRANGELJ VISO 
MIS PRIEMONĖMIS. 

ku atstovais Londone, 
ssinu ir Kamenevu. 

Kra-

Bolševikai darbuojasi perkirs
ti kitą geležinkelj. 

Paryžius. Rugp. 12. — Pran
cūzu vvriausvbė nusprendė 
pripažinti generolų \Vraugeli 
vyriausiąja galva Rusų de fac
to valdžios pietinėj Rusijoj. 

LTžrubežinių reikalų minis
terija apie tai paskelbdama pa 
reiškė, kad gen. AVrangelio 
priešbolševikinę karuomeno j " » persimesti per Vislų ir per-
parems visomis galimomis mi-1 k l r s t i k}V* ^ležmkelį, kuriuo-

mi Varšava susisiekia su Dan-

Bolševikai kerta Danzigo 
karidorių. 

IVlšcviku karuonioiiė turi 
užėmusi apie 40 mylių Varša-
vos-Danzigo geležinkelio tar
pe Mlawa ir Cieebanov, anot 
apturimų čia žinių. 

Iš ten bolševikai energingai 
keliomis koliumnomis eina i 
pietus, ant Varsa vos, ir į va
karus, ant upės Vislos. Nori-

litarinėmis priemonėmis. 
Į Sevastopolį tuo tikslu kuo-

veikiausiai pasiųs augštajį ko-
misijonierių, kurs ten atsto
vaus Prancūziją. 

Paduota priežasčių. 

Užrubežįnių reikalų minis
terija paskelbė dvi priežastį, 
kodėl Prancūzija pripažįsta 
gen. \Vrangelio valdžią. Pir
miausia, kad 'gen. AVrangel 
pasižada atmokėti prancūzams 
senąsias Rusijos skolas. Pas
kui, kad jis pasižada Rusi
jon įvesti demokratinį šalies 
valdymą. 

Apie tą savo žingsnį Pran
cūzija tuojaus pranešė Angli
jos vyriausybei. Be to, parei
škė,, jog Praneuzija negali tu
rėti nieko bendra su bolševi

zmu. 
Kuomet bolševikai atliks tą 

žvgi. tuomet Danzitfo karido-
rius bus pilnai perkirstas ir 
iš to šono Lenkai negaus jo
kios pagelbos. 

PRANCŪZŲ GENEROLAS 
ŠAUKIAMAS PAGELBON. 

PAŠTĄ ORU TARPE MI-
NNEAPOLIO IR CHICAGOS. 

Tarpe Cliicagos ir Minneapo-
lio pradėta vežioti paštą lėk
tuvais. Lakūnas vieną dieną 
išskrenda iš Ohicagos, kitą 
dieną parskrenda. 

Lenkai ruošiami sulaikyti 
bolševikus. 

• 

Varšava, Rugp. 12. —^Aną 
dieną Lenkų armijos štabas, 
kurio priešakyj stovi Pilsud
skį, atmetė maršalo Focbo šta
bo viršininko generolo AVcy-
gand pasisiųlyuu; pagelbėti 
Lenkams prieš bolševikus su
lig padarytų paties maršalo 
Focho pienu. 

Gen. "VVeygand reikalavo jo 
žinybai pavesti visą Lenkų ar
miją ir štabą. Tas Lenkams 
nepatiko. I r jie tą reikalavi
mą atmetė. 

Bet kuomet šiandie nesu
laukta iš niekur pagelbos, 
Lenkai atmainė savo nuomone 

Londonas, Rugp. 12. — Tar
pe Prancūzijos ir Anglijos pa
kilo aršus nesutikimai, kuomet 
čia gauta žinių, kad Prancū
zijos vyriausybė pripažinusi 
gen. AVrangelį, priešbolševiki-
iiės karuomenės vada. kaipo 
R'isijoe valdžios galvą pieti
nėj Rusijoj. 

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Lloyd George tokiuo 
Prancūzų vyriausybės pasiel
gimu negali atsistebėti. J i s 
nuomoniauja, kad Prancūzų 
valdžioje turėjo pakilti kokia 
revoliucija ar kas kita. Nes 
su Prancūzų ministeriu pir
mininku Millerandu nebuvo 
tartasi apie tokius stebėtinus 
daiktus. 

Spauda apie tą nuotikį. 

Anglų spauda apie tą stebė
tiną nuotikį daug rašo. Sako, 
jog pirm kelių dienų taikiniu 
kai bendrai darbavosi sutai
kinti Lenkus su bolševikais, o 
čia ve kas įvyko. 

Kai-kurie laikraščiai pareiš
kia, kad talkininkai Rusijos 
klausime suskilo į dvi dali: 
vienoj dalyj stovi Anglija su 
Italija, kitoj dalyj — Prancū
zija su Amerika. Pirmosios 
dvi stovi už taiką Europoje 
susitaikius su bolševikais. Gi 
an t ros ios jv i už tolesnį karą 
prieš bolševikus, nes bolševi
kai nežada prancūzams atmo
kėti senų Rusijos skolų. 

Pragaišys Lenkiją. 

Toks keistas Prancūzų pa
sielgimas dar labjaus pragai
šins Lenkiją. Nes daugiausia 
Anglijos pasidarbavimu buvo 
tikėtasi sulaukti Lenkų-bolše
vikų taikos. Šiandie to nega
lima laukti. Nes talkininkai 
suskilo. Prancūzai atvirai re
mia gen. Wrangelį. 

Čia- nuomoniaujama, kad 
toks / Prancūzų pasielgimas 
leis Anglijai užmegsti ryšius 
su bolševikais, Lenkija bus 
pragaišinta ir pats gen. Wran 
gelis bus sutruškintas. t 

ir jau šaukiasi geu. \Veygan-
do pagelbos. 

Savo keliu Lenkų armija 
koncentruojama plote tarpe 
upių Narevo, ir Bugo. Sako
ma, tenai bus mėginama bol
ševikus sulaikyti ir atlikti ga
lutinę sprendžiamąjį, mūšį. 
Lenkai tuo savo- žygiu dar 
kartą mėgins išgelbėti Varšu
vą. 

Tuo tarpu Lenkai apleido 
Ostrolenką, kad butų patogiau 
pasipriešinti bolševikams. Len 
kai nuomoniauja, kad jie ne
leis bolševikams persimesti 
per Vislą, jei nepavyks su 
ruošiamuoju bolševikams 
spiendžiamuoju mušiu 

SAKO, BEREIKALO J I E 
UŽPUOLĖ RUSIJĄ. 

• 

Maskvos taikos sąlygos Len 
kams. i 

s 
Londonas, Rugp. 12. — 

visai neabejojama, kad Varsa 
va turV\s pulti, kol bolševikai 
prisirengs tarybosna su Len 
kais atstovais Minske. 

PERSIJOS SOVIETO SOS 
TINĖ YRA ARDEBIL. 

Azerbeidjano bolševikai ata 
kuoja Armėniją. 

f t 

BOLŠEVIKU TIKSLAS --
SUSOVIETINTI LENKU*. 
APIE T.UOS TIKSLUS VI

SAI NESISLEPIAMA. 

Konstantinopolis, Rugp. 13. 
— Persijos bolševikinis sovie
tas laikinąja sostinę tur i pa-' 
siskyręs miestelį Anlebil, už 
keletos mailių į pietus nuo 
Kaspijos jūrių. 

Senoji Persijos vyriausybė 
vis dar gyvuoja Teherane. 

Rusų bolševikai ištraukė 
.savo kariuomenę iš Enzeli ir Užvakar ministeris pirmi 

ninkas Lloyd George kalbėda-4 kitų- Persijos vietų del stokos 
mas parlamente apie Lenkijos 
padėtį nubarė pačius Lenkus 
už jų sauvaliavimus. 

J is pareiškė, jog šiandieni
niam Lenkijos likimui yra kal
ti patys Tankai. Jie kalti ir 
todėl už tai turi sunkiai at
sakyti. 

Kam jie puolėsi prieš Rusiją. 
Ministeris pirmininkas sa-

kė, kad talkininkai buvo pas
kyrę Lenkams laikinus rube-
žius rytiniam šone. Reikėjo 
tų rubežių laikyties. 

Bet Lenkap tuo nepasiten
kino. Jie užsigeidė savo šaliai 
atgauti kokius tai istorinius 
rubezius. 

Talkininkai Lenkus perspė
jo. Bet jie nepaklausė. Tr pa
kilo veržties Rusijon. 

Šiandie už tai juos patiko 
baisi nelaimė, kuri grūmoja 
pačiai jų nepriklausomybei. 

Šitam atsitikime bolševikai 
yra pateisinami, jei jie patvar 
ko Lenkus, jei jie nori atei
tyje apsidrausti nuo Lenkų. 

Bet tie patys bolševikai ne
būtų pateisinami, jei kėsintų
si prieš Lenkijos nepriklauso
mybę. 

Nes kadir atliko Lenkai ne
dovanotinas klaidas. Visgi jie! 
turi turėti nepriklausomybę. 

Lenkams sąlygos. 
Rusijos sovietų atstovas Leo 

Kamenev čia ministerjui pir
mininkui Lloyd George indavė 
sąlygas, kokias bolševikai pa
duos Lenkams Minske, Ir su
lig kurių turės but daroma 
armisticija ir x taika. 

maisto ir kitų karuomenei 
reikalingų daiktų. . -

Azerbeidjano bolševikai pra
dėjo puolimą prieš Armėnija 
ir jau užėmė Nakitcbevan. 

Azerbeidjane yra vienuolik
toji Rusų sovietų armija. Lau
kiamos ten dar dvyliktoji ir 
trvliktoji armijos. 

v 

Anglų kaliniai mieste Baku 
vi* dar laikonii kalėjime, nors 
bolševikai senai pažadėję juos 
paliuosuoti. 

. 
Štai tos sąlygos:* 
1. Lenkų armija turi but su

mažinta ligi 50,000 vyru me
tinio kontingento. 

2. Šiandieninės J^enkų armi
jos demobilizacija turi pra«i-
sėti už mėnesio. 

3. Visi Lenkų ginklai, iš
ėmus reikalingus sumažintai 
armijai, turi but pavesti so
vietinei Rusijai ir Ukrainai. 

4. Visokios ,karo industrijos 
turi but demobilizuotos. 

f). Nei karuomenė, nei ka
ro medžiaga neturi but įlei
džiama Lenkijon iš užrubeži^. 

6. Linija Wolkowisk, Balt
stoge ir Prawevo turi,but pil
nai pavesta Rusijai susisiekti 
su Baltijos jūrėmis. 

7. Visų žuvusių, sužaistų ar 
luišų Lenkų piliečių Šeimyno
ms turi but skiriama veltui že
mės. 

Rusija iš savo pusės pažada 
atitraukti savo karuomenę 
nuo Lenkų rubežių, kaip veik 
Lenkų armija bus demobili
zuota, i 

Nori užimti visą Lenkiją. 
, * 

Su Bolševikų Armija, Rugfr 
11. (Rašo angį. lai k r. kores
pondentas). — X užimamus 
Lenkų miestui primiausia in-
eina bolševikų rai tari ja, pas
kui seka priešakinės armijos 
sargybos ir pagaliaus atvyk
sta sovietinė administracija 
(valdyba). 

Bolševikų komisarai į Len
kų miestus ineina bendrai su 
kazokais. Komisarų pirmuti
nis darbas sušaukti gyvento
jus susirinkimuosna ir* pasa-
kvti kalbas. 

Komisarai kalbėdami į gy
ventojus pareiškia, jo.g jie ne
turi reikalo bijotie* Rusų ka
ruomenės. Nes nors Rusų ka
reiviai yra apdriskę, dumbli
ni, prastai atrodą, bet jie yra 
labai ir tikrai draugingi žmo
nes. 

•Rusai — blaivininkai. 

Gyventojai perspėjami Rusų 
kareiviam< neduoti ir nepar
duoti jokių .alkoholinių svai-

jungta su Rusija. Lenkijai ne
priklausomybę bolševikai už
tikrins taip, kaip šiandie ne
priklausomybė užtikrinta JJk-
rainai. 

•'Rusams įsakyta nepereiti 
Vokietijos rubežių. Bolševikų 
HOrka gyventi santaikoje su 
parubežinėmis valstybėmis ir 
joms su prievarta- nebrukti 
sovietų. Bet toms valstybėms 
norima gyvu pavyzdžiu paro
dyti, kuomet atsigaivins Ru-
sijos industrija, kad bolševi-
kizmas nėra jokia destruktivė 
epidemija,* kaip tvirtina jo 
priešininkai." 

Taip kalbėjo Jromisaras Iva-
nitzky. 

Nuostaba buvo patirti, jog 
rusų armija kasdien kuoge-
riausiai buvo informuojama 
apie visą karo padėtį. Komi
sarui taip-pat buvo žinomi 
politikiniai nuotikiai Europo
je ir pati talkininkų konferen
cija mieste Hythe. 

r . 

Prasitarė ir apie Ameriką. 

Kalbėdamas Ivanitzky pri
siminė ir Ameriką. J is sakė r 
jog trumpoj ateityj Amerika 
įsitikins, kad jai yra geriau 
turėti draugingus santikius su 
Rusais. "Amerika apgailes
taus deportavimą daugelio' 
Rusų", pareiškė komisaras. 

Okupuojamoj Lenkijoj įvyk
sta mažos atmainos, išėmus galų. Nes Rusų kareiviai yra 

blaivininkai. Už tos rųiies nu- tai, kad žymesuėse vi#to«# iš-
sižengimus skiriama mirties 
bausmė. 
^ Toliau- .komisarai praneša- Gyventojai kuoramiausia už-

skleidžiamos raudonos vėlia-
* 

VOS. i - . 

siima savo paprastais kasdie
niniais darbais laukuose, ^alo 
javus. Bolševikai jiems tuose 
darbuose netrukdo. J ie džiau
giasi. Nes ir jiems teks žymi 

Lenkams gyventojams, jog 
*'starosta !", arba viršininkai, 
prašalinami iš užimamų vietų. 
Jų vietas užima Lenkų poli
cija su Rusų kareiviais. 
Kadangi daugel vietose Len- " a " s tu- Jav9V 

kų "\starosto<'' pabėga su ki 
tais valdininkais, tad komisą 
rai tokiose vietose tuojaus su
organizuoji1 lenkiškus sovie-
tus, tokius pat kaip Rusijoje. 

Sovietų pienai. 

VISA/VOKIETIJA STOVI 
UŽ NEUTRALYBC. 

Neieis gabenti amuniciją per 
Vokietiją. 

Berlynas, Rugp. 13. — Vo
kietijoje užgintos žinios, buk 
Praneuzija ouvus reikalavus 
sulaužyti Vokietijos paskelbtą 
neutralybę su tikslu gabenti 
Lenkams amuniciją arba ka
ruomenę per Vokietijos teri
torijas. 
Vokiečių darbo federacijos ir 

geležinkeliečių unijos paskel
bė proklemacijas į savo narius. 
Pareikalavo jų prisidėti J;am 
priai palaikyti tautos neutra
lybę. Bet podraug darbininkus 
perspėjo nieko nedaryti prieš 
talkininkus visuose jų oku
puotuose ruožuose. 

# Tenai absoliučiai netrukdy
ti talkininkams transportaci-

joje ir elgtie* iš viršaus nuro
dymais. 

Vokietijos finansų ministe
ris Wirtb apie šalies neutra
lybę taip yra pareiškęs: 

"Mūsų pasiketinimas but ra
miems, nesikarščiuoti, pildant 
aštriai neutralybę. Mes netu
rime pakilti už Lenkų imperi-
jalistinius troškimus.^ Lenkų 
erelis guli nukautas ir prislėg
tas prie žemės. Nežiūrint to, 
mes neturime toleruoti, jei per 
mūsų šalį butų siunčiama a-
munieija arba karuomenė. 
Mes negalime įsivelti karan 
Prancūzų kapitalo gerovei. 
Užšvietusi laisvė negali but 
skaisti mums po raudonąja 
vėliava. Yra tuščias; ir nesą
moningas daiktas kalbėti apie 
pVoletarijato diktataturą šiuo 
laiku. Bet podraug mes ne
norime nei kapitalistų dikta
tūros ." 

Iš Maskvos Grąjevan pri
siųsta civilis komisaras* Tai 
jaurias studentas kažkoks I-
vanitzky. J is ten padarė gerą 
įspūdį, nes iškalbus, malonus 
apsiėjime, inteligentas. 

Man teko su juo susieiti ir 
pasikalbėti. Sulig jo, iš Mask
vos įsakyta steigti sovietus so : 
džiuose, dvaruose, miesteliuo
se ir miestuose, kur tik ineina 
bolševikų kariuomenė. 

Sodžfams sovietai sudaromi 
iš dviejų miestų sovietų, ku
riuose yra po tris narius. Tie 
nariai nėra renkami, bet pap
rastai paskiriami. Tie sodžių 
sovietai tikrenybėje nėra so
vietai, be*t revoliucijiniai ko
mitetai. 

" B e t , " sakė Ivanitzky, 
"Maskvos noras paskelbti rin
kimus visoj Lenkijoj su tiks
lu išrinkti atstovus centralin 
šalies sovietam" 

Tas atrodo, kad bolševikai 
nori susovietinti Lenkiją. 

Nori visos Lenkijos. 

Ivanitzky njenoromis disku-
savo apie militarinius bolševi
kų tikslus. J is pareiškė, kad 
Rusija nori okupuoti visą Len
ki jĮį. Ir darys taiką tik tuo
met, kuomet Lenkija bus su
so vi et i nta ir federativiai su-

ALBANIJA GRŪMOJA 
SERBIJAI. 

Rymas, Rugp. 13. —Čia pra
nešta, Jcad- Albanijos valdžia 
pasiuntusi Serbijai (Jugosla
vijai) ultimatumą. Pareikala
vusi Serbų kuoveikiaus apleis
ti Trabosc ir atlyginti 600,-
000 frankų. 

KAREJOJ SIAUČIA CHO
LERA. 

Seoul Korėja, Rugp. 13. — 
v 

Cholera Korėjoj jau nužudė 
daugiau 600 žmonių. Daugiau 
3,000 naujų susirgimų pakilo. 

MIRĖ PO 43 DIENI/ BADĄ 
vmo. 

Pottsville, Pa., Rugp. 13. — 
Vietos kalėjime kalinys Obar^ 
les Wilson išbadavo 43 dienas 
ir mirė. Kalėjimo valdyba 
jam leido badauti ir badu mir
ti. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė, mainant nemažiau $25,600, 
rugpjueio 11 buvo tokia sulig Mer 
chants Loan and Trust Co.: 
Anglijos slerlingų svarui $3.(?T^ 
Lietuvos 100 auksinų 2.20 
Vokietijos 100 markių 2.20 
Lenkijos 100 markių .45 
Prancūzijos už 1 dol. 13 fr. 57 
Italijos už 1 dol. • 19 1. 70 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA t 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų . .***.**, , . . . . . . . 4.00 

8UV. VALST. 
Metams ...-.- $0,00 
Pusei Metu S.00 

Prenumerata mokas! iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruota laišką, t 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th S i Chicago, 111. 

bojamoms ir valdomoms tau
toms. 

k' 
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Šis tas apie M. Pro 
zorą. 

Pirm poros mėnesių patal
pinome p. M. Prozoro laiškę 
p. Milošui. Prozoros yra Lie
tuvos didžponis grafas. Pran
cūzų tauta gerbia jį už jo gra-

- žius prancūziškai rašytus vei-
. kalus. Iš Danų kalbos jis iš-
1 vertė prancūziškai garsaus 

Ibseno veikalus. Tai-gi, ma
tomai, jis moka ir Danų bei 

• Norvegų kalbų. 
Prozoras yra buvę* gana 

žymiu Rusijos diplomatu. An
trojoje tarptautinėje Hagos 
konferencijoje grafas M. Pro 
zoras buvo sekretorium. Ki
lusiam iš Lietuvos žmogui 
Rusijos valdžia nedavė di
džiųjų diplomatinių vietų, tin
kančių jo mokslui ir gabu
mams. Prieš karę p. Prozor' 
as buvo Rusijos atstovas žy-

- mesnėse Pietų Amerikos res 
publikose, paskiausiai Brazi-

• bjoje. 
Dabar tas diplomatas gyve

na mieste Nizza, prancūziš
kai Nice, ant ribos tarp 
Prancūzijos ir Italijos. 

Mums beveik visai neturint 
žmonių išėjusių tamtikrns dip
lomatijos mokslus ir dirbusių 
diplomatijos darbų prieš didįjį 
karų, o besivaduojant tokiais 
diplomatais koki pasitaiko, la
bai naudinga susipažinti su 
diplomatu profesijonahi. 

J is jau pasisakė norys tar
nauti Lietuvai, susivienyti su 
jos atgimimo darbu, sustip
rinti tarptautinę jos padėtį. 

Mųs dienraščiui ne viskas 
patinka, kas patinka p. Pro-
zorui. J is nebūtų vertęs lb-
sen'o veikalų, jei nebūtų mė
gęs jų dvasios. Ibsen'as bu
vo genijalis raštininkas, bet 
jo dvasia yra griežtai priešin
ga krikščionijos dvasiai. 

Bet reikiant diplomatijos 
darbų dirbti ir nemėgstant jį 
pavesti nemokantiems turime 
rimtai susipažinti su \). Prozo-
ru. 

Tai svarbiausieji demokra-
;tybės principai. Ant tų prin
cipų turėjo bVt atnaujintas 
pasaulis pasibaigus karui. 

Tų gražių ir skardžių žo
džių vedami prie karo laimė
jimo prisidėjo ir Lietuviai. 
Nes ir jiems rūpėjo apsispren
dimas, tautos ir tėvynės ne
priklausomybė. 

Pakilus Rusijoje revoliuci
jai ir .. talkininkams laimėjus 
karų, Lietuva apsisprendė. 
Pasiskelbė nepriklausoma 
respublika. Lietuvai nepriklau 
somybę pripažino pati šian
dieninė Rusijos sovietų val
džia, Italija,^&nglija, Prancū
zija ir kitos šalys. To pripa
žinimo laukta ir nuo Suv. Val
stijų. Laukta, kad gražus 
Prezidento paskleisti obalsiai 
butų inkunyti. Tas reikalinga 
pačios Lietuvos respublikos 
stiprybei ir pasaulinei demo
kratijai. 

Susikovus Lenkams su bol
ševikais, Suv. Valstijų vy
riausybė paskelbė savo pozi
cija. Valstybės sekretorius 
notoje Italijos ambasadoriui 
pranešė, kad Suv. Valstijos 
stovinčios už Lenkų nepriklau
somybę. Pareiškė, kad Suvie
nytos Valstijos nepripažįstan
čios bolševikų valdžios ir stip
riai stovinčios už senųjų ne-
padalinamų Rusija, su viso

kius jos dalimis, nors tos jau 
šiandie yra apsisprendusios 
savistovės respublikos. 

Suv. Valstijos nepriklauso
mybę pripažįsta Suomijai, 
Lenkijai ir Armėnijai. Bet 
atsisako pripažinti Lietuva., 
Latvija, Estiją ir Kaukazo 
respublikas. Sako, tos visos 
naujos respublikos yra Rusi
jos dalvs ir. neatskiriamos 
nuo Rusijos. 

Koks tai baisus priešginia-
vimas Prezidento \Vilsono o-
balsiams ir pasaulio demo
kratijos principams! 

Ir tuomi daroma baisi ne
teisybė ne tik Lietuviams, 
ėjusiems paskui tuos obalsius 
ir liejusiems kraujų del lais
vės, liet visai eilei kitų tautų, 
kurioms likimo lemta buvo il
gus laikus vergauti svetimų 
jam junge. 

Reiškia, kad tie obalsiai 
buvo tušti, jais buvo priden
giama koki kiti tikslai. Juos 
aikštėn išvilks laikai. (Ii 
šiandie mes turime taikin-
ties prie šiandieninių varžan
čių inusų troškimus ir teisei 
aplinkybių. 

i p. Vileišio Tautos Fondui 
Daromų Priekaištų. 

P. Vileišis daro daug prie- po Amerikiečių rimta skaitė. ' J 

Priesginia v imai Pre 
zidento Obalsiams. 

Transpor-
tacija. 

•Kansąs valstijoje yra dau
giau kaip 35 milijonai buše
lių pernykščių kviečių. Tie 
kviečiai stovi supilti ukėse ir 
bendruose ūkininkų,svirnuo
se. 

Kad tų kviečių išteklių butų 
galima paimti į malūnus, rei
ktų per 60 dienų kasdien pri
krauti po 480 vagonų. 

Tuo tarpu jau nukirsti šių 
metų kviečiai, kurių bus apie 
150 milijonų bušelių. 

Kituoraet Prezidento Wil- Senatorius Capper tvirtina, 
gono vadovaujamos Suv. Vai- jog nesenai 50 svirnų su ja-

'. 

stijos pakilo prieš Vokiečių 
imperijalizmų. Pakelta karas 
prieš . Vokietijų su skambiu 
obalsiu: Už pasaulio demo
kratijų! 

Mūsų garbingas prezidentas 
skelbė idealius pasauliui patr 
vaikyti principus. Daug kar
tų iškilmingai jis pareiškė už 
kiekvienos, kadir mažiausios, 
tautos apsisprendimų ir savi
stovybę. J i s pasakė, kad nei 
viena didžiulė viešpatija, ne
gali aiirinesti savo norų glo-

vais savininkai po ilgų pas
tangų vos gavo kasdien po 7 
vagonus javus vežti. 

Daugel viotose sugedo dide
lis išteklius ankstyvų kopūs
tų ir bulvių. Nes ūkininkai 
negali gauti geležinkelių va
gonų išvežioti tuos produktus. 

Del pritrukime vagonų 
Wiscousino valstijoje pieno 
produkcija vis labjaus mažėja. 

Del betvarkės ant geležin
kelių daugel vietose uždaryta 
daug dirbtuvių. Dešimtys tu-

kaištų Tautos Fondui. Tai 
jam apyskaitos neaiškios ir 
aežiurint j tai, kad T. Fon
das perdaug net smulkmeniš-
kas apyskaitas laikraščiuose 
garsina; jisai, lyg koks prin-
cipalas, reikalauja jų ofieija-
liu keliu. Tai vėl nesupranta
ma mums logika tvirtina,, kad 
T. Fondas esąs skolingas pi
nigų Lietuvos valdžiai• (? T);' ir 
jam, kaipo Lietuvos atstovui, 
turi tuos pinigus prisiųsti. Tai 
turi pretensija, kad T .Fondas 
nefinansuoja kelionės Lietu
von grįžtančių beturčių ir' pa
liegėlių ir kad neduoda lėšų 
kun. Žiliaus* knygai išleisti, 
ir tam panašiai. Kiekvienam 
pigu matyti, kad tie priekaiš
tai nieku nepamatuoti; kad 
p. Vileišio reikalavimai per
viršija jo kompetencija ir T. 
Fondo galimybę juos išpildy
ti; kad p. Vileišiui pačiam tu
rėtų būti aišku, kad taip elg
tis yra netaktinga ir neteisin
ga; — bet vis dėlto tuos prie
kaištus daro ir tiksliai ardo 
T. Fondo intakų į žmones, ati
traukia juos nuo aukų ir pa
čiam Fondui nori surengti 
pražūtį. Kodėl F Kų blogo 
Tautos Fondas yra padaręs ar 
gal padaryti Lietuvai! Kodėl 
jo gyvenimas ir augimas ne 
duoda p. Vileišiui ramiai mie
goti! O juk mes visi žinome 
ir p. Vileišis negali prisimesti 
to nežinąs, kad buvo toks kri
tiškas momentas mūsų dabar
tinėj istorijoj, kuomet T. Fon
das stipriai pastūmėjo neaiš
kų mūsų tautos likimų nepri-
gulmybės linkon. Apie tą mo
mentų taip rašo savo rapor
te mūsų gerbiamas atstovas 
kun. J. Dobužis: 

"Šiaip ne taip (iruodyje 
1918 m., pergyvenę visokių 
kartybių, įkurėą** 'Lietuva' 
— Spaudos Biurų. Lietuvos 
valdžia jų sutvarkė, nustatė 
jai programų, o amerikiečiai 
apsiėmėm aprūpinti pinigais 
ir visokia pagelba. Tuomet 
Lietuvių tauta ir valdžia bu
vo kaizerio malonėje fr per
gyveno pinigų krizį, yjiač Lie
tuvos nepriklausomybės pro
pagandai pasaulyje skelbti. 
Tad Tautos Fondas tuo pačiu 
laiku atėjo Lietuvai talkon ir 
savo aukomis išnešė Lietuvo* 
nepriklausomybės klausimų 
dailia*! ir rimtai į platųjį pa
saulį. Mūsų spaudos Biuras 
veikė Berne, atstovybės buvo 
Lauzanoįe, gi kovo mėn, 1919 
m. persikėlė irgi Bernan. Aš 
buvau tų įstaigų 'general ma-
nager ' is ' ir inegzdavau visaip, 
visur visokius santikiurs. Man 
daug padėjo tas mana titulas, 
jog esu Amerikos Lietuviu. Ta
rybos atstovas. Svetimtaučiai 
man tikėjo k r mūsų akcijų kai-

kstančių darbininkų neturi 
darbo. 

Nesenai tarpvaktijiaė komi
sija leido geležinkelių kompa
nijoms pelnyties daugiau pini
gų. Bet padėjimas neina ge
ryn. 

Ateis žiema. Del netikusios 
geležinkeliais transportaeijos 
prisieis gyventojams šalti įr 
badauti. Nes miestai neteka 
kuro ir maisto. 

KUO REDAKCIJOS. 

Vakar y kšeiame ' ' Draugo"' 
numerije trečiame puslapije 
tilpo raštas: "Aut galo susi 
laukėme džiaugsmingos valan 
dos." Tad yra apmokamas ap
garsinimas, už kurį Redakci 
ja neatsako. 

Taip kalba kun. Dobužis o-
ficijaHame savo raporte, pri
siųstame nepersenai T. Fondo 
pirmininkui. Rods ir be to mes 
žinoma kų Tautos Fondas j/-
ra nuveikęs Lietuvos neprik
lausomybės išgavimo reikale 
ir p. Vileišis negalėjo to neži
noti, tai kam-gi ieškoti men
kų priekabių, kad tų Fondų, 
mūsų nepriklausomybės stei
gėjų, sugriovus? Ypač, kad tie 
priekaištai visai neteisingi. T. 
Fondo apyskaitos yra smulk
meniškos ir visuomet laikraš
čiuose garsinamos. Tik»tas j u 
neinalto, kas nenori matvti. 
Kas del'santikių T. Fondo su 
valdžia, jis visados buvo jai 
palankus ir perdaug net pa
lankus. Kad tik Lietuvos val-
džiosMisija taip butų jam pa
lanki! Kodėl Lietuvos Misijai 
neapėmus pavyzdžio iš Ameri
kos valdžios nusistatymo link 
tokių organizacijų, kaip A. 
Raudonasis Kryžius, Y. M. C. 
A., Knights of Columbus \t 
tam panašių f Jos padeda val
džiai, bet ir valdžia joms pa
deda, niekados jų nekandžioja 
ir neisikiša į jų organizacijom 
kontrolę. Tuom labiau nesi
kėsina ant jų gyvasties, nes 
civilizuota Amerikos valdžia 
puikiai supranta, kad panašios 
organizacijos tai dideliausias 
valdžios ramstis. O pas mus!... 

Pavargėlių ar paliegėlių 
Lietuvon gabenimas tai ue T. 
Komio užduotis. Tuom reikalu 
privalėtų rūpintis L. Misija, 
nes kam gi cia ji atsiųsta? Kas 
del skyrimo lėšų kun. Žilius 
knygai išleisti, tas priguli prie 
poli tikinės akcijos, kuriai fi
nansuoti T. Komius visados 
laukdavo instrukcijų iš A. L. 
Tarybos ir be jos užgyrimo 
niekad nėra skyręs lėšų politi
kos reikalams. Ko<tel kun. Ži
lius neišgavo iš Tarybos už
gyrimo savo projekto, tai jau 
ne musų dalykas. 

Beje, p. Vileišis yra pasiun
tęs T. Fondui reikalavimų, 
kad išmokėtų 255.00 algos p. 
Jonui K. Miliui, kuris buvo 
Laisvės Sargų Centro Balti
ninku ir likos pakeltas į Lei 
tenantus Amerikos L. Briga
dos Viršininko. Čia T. Fondas 
atsisakė mokėti, nes jau yra 
išmokėjęs L.. Sargams—Bri
gadai $11,000.00 i r kiti tos Bri
gados viršininkai gaudavo al
gas iŠ tos sumos. Kam tokia 
diskriminacija p. Miltui? 

lndomu, kaip mūsų visuo
menei išrūdys šitoks faktas: 
Liet j i^s Misijai atvykus Ame
rikon, Tautos Fondo pirminin
kas pasiuntė p. Vileišiui pa
kvietimą atsilankyti Bostonan, 
prie tos progos jo maldauda
mas, kad kartais prakalbose 
užsimintų apie Tautos Fondų, 
kaipo įstaigų padariusių tiek 
gero Lietuvai ir dar daugiau 
galėsiančių padaryti, jeigu tik 
jų oficijaliai parėmus ir užgy-
rus. P. Vileišis * štai kų atsa
kė: ' 

" Į Tamstos gerbiamąjį lai
škų nuo 19 Gnlodžio turiu 
garbės atsakyti, jog Lietuvos 
Valstybės Misija yra atkelia
vus į' Amerikų įvairiais Vals
tybės reikalais. Ir todėl kaip 
tokia negalėtų aktyviai užsi
imti vieno ar kito Fondo rei
kalais, ir laikyti jų* lėšų pa
dengimui prakalbas, nors tų 
skaitytų Jabai svarbiu. 

$u. tikra pagarba, 
J . VUeiiis." 

Tas trumpa ir aišku. Į taip 
ausistačiusį valdininkų nebe
buvo k$$ daugiau kalbėti. P. 
Vileišis užsilipo ant atstovy

bės sosto, ir mums nieko dau
giau rielįko, kaip tik su pa
garba į jį žiūrėti ir laukt, kas 
čia toliaus bus. Neilgai reikė
jo laukti, kad pamačius, kaip 
jis nuo to sosto nulipo, įsimai
šė į partizantų minių ir už 
puolė ant Tautos Fando ofi-
cijaliu ir privačiu keliu. įdrą
sinti tokia p. Vileišio takti
ka, mes turime garbės ir tei
sės paklausti: jeigu Valsty
bės reikalai neleidžia p. Vilei
šiui* Tautos Fondo šelpti, tai 
ar tie patys .Valstybės reika 
lai leistų jį griauti? Ar tuom 

m 

tiįslu Lietuv. Valdžia atsiun
tė jį. Amerikon, kad suardžius 
naudingų įstaigų, kuri tiek y-
ra aukavusi Lietuvos neprik
lausomybei išgauti ir padeda 
mųsų *ta«tai dirbti kultūros 
darbų! • 

Kun. K. Urbanavyčius, 
T. F. Pirm. 

K. J. Krušinskas, 
T V SLJrr x. r . o ^ J . 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

Apie veidmainius. 

1. Klausimas. Ar galima [>a-
<itikėti tokiuo kataliku veikė
ju, kuris tarnauja laisvamanių 
organizacijai užimdamas* kny-
giaus vietų? 

Kaimynes. 

Atsakymas. V. Jėzus paaiš 
kino šitų klausimų sakyda-
uuts, jog negalima dviem po
nam tarnauti. Kas laisvama 
nių draugijoje yra knygium, 

J a s katalikų organizacijoj pai
niojami, kaipo laisvamanių šni-
I>as, tarnaujantis laisvama
niams ir kenkiantis katali-
kams. 

veidmainių joje neliktų visai. 
Nesvarbu yra žiurkes peikti, 
svarbu yra jas iš, savo nam-ų 
išveisti. Taip ir su veidmai
niais. 

Kun. P. Bučys. 

FAKTAI PATYS KALBA. 

l imfc Gerą Amatą. Už-
dirbk | 3 5 iki $75 Savaitėj 

— 
v » 

cm 2. Klausimas, r r ka« 
vertas^ papeikimo, ar 
toksai katalikas, kuris 
už pinigu< parsiduoda lai
svamaniams, eidamas jų tar-
}>an veikti, ar tokie Iaisvama-
maniai, kurie samdo katali 
kų veikėjų už knygių lig ne
turėdami savo tarpe -Žmogaus, 
kuris galėtų knygiaus vietų 
užimti? 

Kaimynas. 

Ne kiekvienas yflt katalikas, 
kas kataliku vadinasi ir tarpe 
katalikų painiojasi. Asmuo e-
santis laisvamanių draugijos 
knygium ir drauge užimantis 
kokių nors vietų katalikų or
ganizacijoje yra veidmainis. 
Veidmainiai yra blogiausia 
laisvamanių rųžis. Ne kiekvie
nas veidmainys padaro tiek 
blėdies, kiek Judesius, bet ir 
Judošiaas ir dabartinio veid
mainio dvasia yra vienokia. 

Katalikų organizacijoms ko
vojant *u laisvamanių draugi
jomis ir įstaigomis nevalia 
naudotis veidmainiais "nei vei-
dmainybe. Laisvamanių orga
nizacijos visų stiprybę gįauna 
iš veidmainių, kurie jiems tar
nauji šnipų tartiybų, praneš
dami visa kas darosi tarp ka
talikų ir tyčia griaudami ka
talikų darbų iš vidaus. 

Nelaimingos yra tautos, ku
riose veidmainių — judošių 
nuošimtis yra didelis. Kas 
parduoda už pinigus tikėjimų 
ir sųžinę, tas dar pigiau par
duoda savo tėvynę. Daugiau y-
ra perkančių tėvynę iš judo-
Šiaus negu tikėjimų. Nebus 
naudos Lietuvai išvijus iž.sa
vo žemių įvairius priešus, jei 
tie priešai turės užtektinai 
parsiduodančių Lietuvių, per 
kuriuos jie galės taip pakreip
ti Lietuvos gyvenimų, kaip no
rės. Kas ištiesų nori neprigul-
mybės Lietuvai, tas turi rū
pintis, kad parsiduodančių 

Mes jau parodėme, kad, T. 
F. stengiasi nevieit politiška 
akeljų varyti, bet stengiasi 
iaip-pat, kieu T. F. finansai 
leidžia ir šelpimo darbų varyti. 
Prif šelpimo T. F . neužmiršta 
i r kultūros reikalų. Qa?žino-
jrflį nedaug kas padaryta, nes 
T: F . stinga aukų, kad visus 
reikalavimus išpildžius. Bet, 
^r.Iig išgalės, vis gi sušelpė ir 
knUuros įstaiįras, kaip va: mo
kyklas arba besimokinančių 
jadnuomenę. Iki šiol Tautos 
Fondas sunaudojo šiepis kul
tūros reikalams: 

6-14-19 per kun. J . Dobužį 
moksleiviams 6,000.(K)! 

7-19-19 " 'Saulės" mokyk
loms Kaune per Kan. Alšaus-
kų g : . . " 10,000.00 

9-29-19 per Kun. J . Tamo
šaitį, moksleiviams Šveicaruo
se, .-t 5,000.00 

2-2-20.per Kun. J . Laukaitį 
Lietuvos pakraščiams šviesti, 

XJ-,UUU.tJU 
4-29-20 per Vyskupų Kare

vičių įvairiems kultūros rei
kalams, 4,000.00 

Viso labo . . . . $36,000.00 
Nėra tai didelė suma, bet 

vis-gi tai gausi parama, y pa 
tingai šiame suirutės momen
te, kada visas pasaulis, it ko 
kis vulkanas, verda, visur 
ginklai žvanga, kraujas liejas, 
neįstabu, kad ir Lietuvių ka
talikiškoji visuomenė duodas 
vienur kitur, visokiems svie
to lygintojams suvadžioti. 
Kad tinkamai parėmus Lietu
vių kultūrines įstaiga*, reikia, 
kad lietuviškoji visuomenė pa
rodytų daugiau politiško soli-
dariskumo, daugiau noro veik 
ti išvien. Tik bendromis spė
komis galėsime kų naudingo 
Tėvynei nuveikti. Lietuvių 
katalikiškoji visuomenė per-
greit duodas bile kam suklai
dinti. Užtenka, kad kokis kata
likų veikimo priešininkas i š 
leistų kokį "burbulų, ' ' žiūrėk 
jau ir pradedame svyruoti a-
bejodami katron pusėn žengti. 
Taip % būti negali. Turime pa
rodyti, kad mes pažįstame vil
kų avies kailyje, žinome kas 
yra mus prietelis ir kas tik 
apsimetėlis. Nuduodųs inusų 
prietelį jis tyko, kad kaip 
nors gavus progos suprovo
kuoti katalikiškos visuomenės 
darbuotojus, pakrigdžius kon
struktyvi katalikų veikimų, nes 
drumstame vandenyje leng
viau žuvytes gaudyti. Tad Lie
tuvį katalike, jei tau brangus 
yra tavo įsitikinimai, jei sto
vi už krikščioniškus princi 
pus, tai rerak Tautos Fondų 
savo aukomis, kalbink ir ki
tus, kad aukotų taip prakil
niam tikslui, kaip kėlimas 
krikščioniškosios kultūros, 

remk Tautos Fondo kultūros 
skyrįi . 

Tautos Fondo Sekretorijatas. 
222 S a 9-th Street, 

Brooklyn, N. Y. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

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

nanti es~"vietos atdaroa Specijalis 
Kr^Lučretėm Skyrius, mokslą* už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOL 
190 N . S t a t e Str. 

Kampas Lake str. am 4ty labu. 
i . 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju, laidotuvės© ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atBlBaukU, o mano 
darbu busite u*s<m*dtBtfc» 
2314 W. » n Ckicago, m. 

TeL Ganai HW. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS' GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22ad Street 

Tel. Canal «222 
Res. 8114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 
:.,a-s;3Cįg' 

XP.WA*TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
VAL. Vakarais 7 iki 9 
NedėIiomi8 11 iki 1. 

1 4509 S. A*Msmd Ave. Chicago, Ui. f 
Pitone Vards 1053 

II 
— : . 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgas Street 

CHICAGO, HJLEHOIS 
Telefonas Yards &OS1 

Valandos: — 8 iki 11 Ii ryto; 
I pe pietų iki • vak. Hedėllo-
mis nuo E iki 8 vai. •skara. 

K -

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė 6avo oflsa po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų, tr vy
ru M** 

'Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nue 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

r PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1618 VY. 47 Str. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
« iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2914 W. 43rd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
TeL McKinley 263 

• • » • ! « • • • • • • a , m m , . , m m mtm m , Į 

j OR, S . NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS DR C H K L RGAM 
Ofisas ir Gsvenimo Tlsts 

8362 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Universal State Bank 
Itoiandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 \ k i 4 po pietų: nue 7 iki 9 vak. 

Medėliomls nuo 10 iki 8. 
Tetefsaas Tardą S544 I = 

Te*. Drover 7848? 

Dr. C. Z. V eželis 
U B I U T I 8 DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak, 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. AftJBLA»» AVKNUE 
arti 47-tos Gatves 

i Dr. L L MAKARAS 
f Uetovte Gydytoja* Ir 

t MSSS 8a. 
lalef«OM PaUmaa Sst Ir 
Ckloagoj: 4818 S*, 
r ik 

»> 

I 

I 

II 
IlSv 

• j j * ik* n e s 

Skausmus ir gčlimus nutildo 

PA1N-EXPELLER 
Vaisbaseeklis ulrsg. 8. V. Pat. Ota*. r 

DRAUGAS REIKALE, 

m>mm X> 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street | 
KasshatUs 394 

TeL 

S 
• 

f Vakaraia, 812 W. 33 81 ! 
J TeL Tards MM | 
••••«»a»mni 

file:///Vilsono
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D R A U G A S 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
• ->< 

ATSIŠAUKIMAS. 

Į Lietuvius dailydes. 
Keliams atsidarius, jau dau

gelis Lietuvių iškeliavo, o dar 
daugiau žada grįžti Lietuvon. 
Didžiuma grįžta, kad pasiliuo-
savus nuo boso darbdavio ir 
tenai savarankiai apsigyventi. 
Bet jei mes grįšime pavieniais, 
nesu<iorganizave, tai tenai pa
sisvečiavus ir vėl reiks grįž
ti atgal į senę, vergiją. 

Taigi (Jrami Rapids Lietu
vių dailydžių būrelis sumanė
me sutverti dailydžių bendro 
v£, kad suorganizavus Ame
rikoje Lietuviui medžio iš
dirbėjus, kurie mano grįžti 
į Lietuvą. 

Taigi, kad sudarius tam rei
kalingą karjitalą pradėjimui 
darbo, kaip tai nupirkimui 
mašinų ir taip toliaus, kad 
darbas turėtų geras pasekmes, 
reikalingi yra darbštus ir su-
manus amatninkai, kaip ta* 
dailydes, mašinistai ir dizai
neriai. 

Todėl mes atsišaukiame į 
Lietuvius dailydes, kurie pri
taria tam darbui, kad prisi
dėtų patarimais. 

Mūsų tikslas yra ne del iš
naudojimo Lietuvos žmonių, 
bet kad pagelbėjus jiems at
sistatyti iš po karės griuvė
sių. 

Tai-^i, kurie pritariat tiems 
sumanymams, kreipkitės šiuo 
adresu: 1220 Hamilton A ve., 
(iruntt Rapids, Mieli. 

Kviečia komitetą^: 
M. Aleksiunas 

J. Koveza 
K. Marcinkus. 

RACINE, WIS. 

dr-Jt, visados stengiasi griauti 
tą, kas naudinga, niekinti tuos 
(tarbu<, kurie draugijai gar
ina neštų ir nieko gero nevei
kti. Tas pats yra ir "bro l ių" 
bei "seserų' draugijoje. Bet 
ateis laikas, kad pamatys ir 
supras jie savo klaidas. 

Broliai, Lietuviai, darbinin
kai ! Visi mes kovojame už 
laisvę, už geresnį būvį- Atsi
minkime, jei mes patys nedir
bkime, tai niekas kitas už mus 
nedirbs. Štai yra proga. Pir
kime L. L. P. bonų, kiek kas 
galime. Padėkime Lietuvai at
sistoti ant stiprų nepriklauso
mybės kojų. Kuomet sugrįši
mo tėvynėn, linksma bus maty
ti mūsų darbo vaisiai. Tada 
galėsime pasigirti esą Lietu
vos sūnumis, piliečiais, nes tą 
liudys atlikti mušu darbai. 
Bet, priešingai, nieko nevei
kdami, dar-gi trukdydami pra
kilnų tėvynės darbą, galime 
labai apsivilti. Sugrįžę tėvy
nėn galime karčių išmetinėji
mu nuo tėvu, broliu ir seserų 
išgirsti. 

Tad dirbkime kol laikas! 
Tadas Varanius, 

agitatorius. 

BINGHAMTON, N. Y. 

( 

Iš L. L. P. stoties darbuotės. 
Racino Liet. L. P. stotis su

sitvėrė kaip tik ta pas 
kola buvo paskelbta. Stoties 
komitetan inėjo atstovai iš se
kančių draugijų: A. L. T. S. 
35 kp., L. D. S., po Sv. Juo
zapo globa, 6o kp., S. L. A. 
100 kp., L. K. K. H\\ Kaži 
iniero parapijos, S. L. K. K. A. 
()7 kp., Tautos Fondo 7# sk. 
M. ir M. Šv. P. R. pas. (Irau-
gijos, {šv. Kazimiero pas. dr-
JCNT. M. D. 121 kp. ir L. (J. D. 
15 sk. 

Visos eia įvardintos drau
gijos bei skyriai tvirtai stovi 
nž L. L. Paskolą. Pav., M. ir 
M. Šv. P. R. dr-ja nors nėra 
skaitlinga narėmis ir tvirta fi
nansiniu žvilgsniu, teėiaus L. 
L. P. bonų pirko už 100 dol. 
(iarbė moterų ir mergaičių 
dr-j ai. 

Yra skaitlingosmų ir 
turtingesnių draugijų, k. a. 
Šv. Kazimiero dr-ja. J i , gali
ma sakyti, yra tvirčiausia iš 
visų Racino dr-jų. Nors ir ji 
turi nusipirkusi L. L. P. boną, 
bet, atsižvelgiant į dr-jos tur
tą, išrodo permaža. Yra vilties, 
kad sekančiame susirinkime 
Šv# Kazimiero dr-ja da nusi
pirks bonų už kokius pora ar
ba trejetą šimtų dolierių. 

Be augščiau įvardintų drau
gijų yra da ir daugiau, kaip 
Brolių ir Seserų vadinama 
tautiška draugija. Vardas gra
žus. Bet neužtenka vien vardo, 
kad juo pasididžiuoti. Kame-

. #i tas darba<.' Buvo kviesta 
ir ji prisidėti prie L. TJ. P. 
stoties komiteto. Griežtai atsi-
>akė. Štai tau "bro l ia i " , ir 
" sese rys" Lietuvos! Tai neiš
manėlių darbas, kurių nedaug 
vra toje draugijoje, bet ku-
rie veda ją kur tiktai nori. 
Tokie gaivalai, jei liktai "gau
na progos įsibriauti j kokią 

. Nuo senai čia buvo laukta 
kalbėtojo/ Lietuvos Misi
jos Amerikoje pirm. p. J . Vi
leišio. Liepos 24 d., 3:30 po 
pietų, sulaukta ir susitikta 
ant stoties. Jį pasitiko L. L. 
f*. Bonų komitetas. Pervažia
vę miestą sustojo Ąrlington 
viešbutyje, kur buvo įrengtas 
pokilis. Mūsų kolonijos Lie
tuviai prisidėjo prie komiteto 
surengimo minėto pokilio ir 

i dalyvavo jame viso 24 žmo-
I nės, tame skaičiuje ir dvi 
I merginos. Pokilin turėjo at
ivažiuoti ir Dr. Šliupas su ki
tais svečiais, todėl pietus nu
sitiesė iki penktai valandai. 

Pradėjus pietauti kun. K. 
Ambrozaitis pirmas prabilo, 
pasveikindamas Liet". Misijos 
pirm. J . Vileišį. 

Po to p. J . Vileišis, atsaky
damas į kun. K. Ambrozaičio 
sveikinimą, pabrėžė graži] 
Bingbamtono Lietuvių svetin
gumą, iš kurio net ir svetim
taučiai gali pasimokinti. Prie 
to dar pridėjo, "kad tokis vai-

Po pietų visi persikėlė j 
privatinį namą, kur p-lė$ Ona 
Rinziaučiutė ir Jieva Lašaitė 
padainavo solo. 

Po to visi rengėsi į svetai
nę, kur turėjo įvykti prakal
bos. Tuomtarpu pribuvo ir 

ff>r. J . Štrupas, F . flivotas, M. 
Garmus, p-lė Kazlauskaitė ir 
p. Valteris. Visi iš Seranton, 
Pa. 

Lygiai 8 vai. vakare prasi
dėjo prakalbas. Jas atidarė 
p., P. Šaučiulis visųpirma at
siprašydamas publikos, kad 
vėlokai pradėjo. Pranešė, kad 
pirmiausia kalbės p. J . Vilei
šis, paskui Šliupas ir kiti. Po 
to programą vesti pakvietė 
p. J . Stanislovaitį, o jis eisiąs 
bonų pardavinėti. 

Bažnytinis chorui padaina
vus Lietuvos himną, p. Ji Vi
leišis pradėjo prakallg, kuri 
užėuvė 1 vai. ir 45 min. J i s nu
rodė, kiek Lietuva nukentėjo 
karės laiku, bet po karės su
lyginant BU kitomis tautomis 
Lietuva yra laimingesnė, nes 
ji skolų neturi, fturodė taip-gi, 
kad L. Paskola vra teisėta, 
nes ją užgyrė Lietuvos val
džia, kad už ją atsako visa 
Lietuva. Todėl visi turėtų tą 
paskolą remti. 

* Paskui kalbėjo Šliupas. J is 
pabrėžė, kad Lietuvos įiepri-
klausomybės reikalais jam pri
sėjo būti Europoje. Sakė, jog 
Lietuvių tauta yra viena iš 
seniausių, kuri dabar nusista
čiusi yra jokiai kitai tautai 
neleisti save valdyti, o būti 
savistove valstybe. Paskui pa
pasakojo, kaip pabėgėliai 
grįžta iš bolševikų " r o j a u s " 
nudriskę ir išbadėję, apie 
Kapsuko karalystę Lietuvoje, 
apie jo mirtį ir atsikėlimą. 
Paskui kalbėjo, kad Lietuvai 
reikalinga turėti savi pirkly-
biniai ir pasažeriniai laivai. 
Ragino žmones padėti Lietu 
vai juos įsigyti. Tarpuose- bu
vo dainų, kurias išpildė baž
nytinis choras. Vakaras užsi
baigė su Lietuvos himnu. 

Žmonių prakalbose buvo a-
pie 2(X). Bonų parduota už $1,-
700.00. Jžanga buvo 15e. 

Po prakalbų komitetas sve
čius nulydėjo vėl į Ąrlington 
viešbutį, kur dar pavakaravę 
išsiskirstė. Presos komisija. 

ši ngumas, visų reiškiamas 
draugiškumas rodo, kad ir 
svetur būdami Lietuviai ne
prarado to gražaus papročio, 
koks buvo Lietuvoje nuo senų 
laikų. Baigdamas kalbą svei
kino visus su nepriklausoma 
tėvyne ir atgavimu mųs 
sostinės Vilniaus. 

Paskui kun. K. Ambrozai
tis parstatė J . Stanislovaitį, 
čia gimusį ir augusį jauni
kaitį, kuris jau du metu lanko 
Cornell'io universitetą. J . 
Stanislovaitis pasisakė nema
tęs Lietuvos, bet mylįs ją ir 
esąs' jos piliečiu. Sakė, kad 
užbaigęs mokskj tuojaus va
žiuos Lietuvon darbuotis jos 
naudai. Prie to dar pradėjo, 
kad jis nežuvo Lietuvai, kaip 
tai atsitinka su daugel kitų, 
tai už tą ačiū tėvams. 

Vakaro pirmininkas p. P. 
Šaučiuliy prasitarė, kad esą 
programa sudaryta, kurios 
reikėtų prisilaikyti. J is sakė, 
kad stoka laiko neduoda vi
siems išreikšti savo jausmų, 
kurių lupos tyli, bet širdys 
daug kalba. Vaudan visų su
sirinkusių • ir komiteto pasvei
kino Lietuvos atstovą ir iš
reiškė didelę pagarbą. P-as J . 
Vileišis jam padavė ranką ir 
padėkojo. 

RED. ATSAKYMAI. 

Lietuvių Dailydiiif Komitetui, 
((i rand Rapids, Mich.) Pirma. 
Tamistų pasigarsinimą talpir 
name Redakcijos skyriuje. To
lesnius pranešimus ir jus ma
lonėkite siųati 'į apgarsinimų 
skyrių, kaip tat daro visos ki
tos pirklių ir pramonės įs
taigos. 

PARSIDUODA 
40 akrų vaisių farmu Hart, Mich, 
Kraži farma apie 2600 -vaisinių me
džių su 9 kam. na'mu ir pečiumi. 1 % 
mylios nuo miesto, prie State kelio, 
tirštai apgyventoje lietuvių vietoje. 
Verta pamatyti. Galima gauti pigiai 
su mažu užmokesčiu, l ikusius leng
vais išmokesčiais. Pirkėjas sykiu gaus 
ir sezono vaisius. Kreipkitės: 

MfTjfJ'BIKRY S T O R I . 
MH» S. Mfttetcrf Sar., €M«ago . 111. 
l'lioiu- Monro*- 2250. 

• • I I i 

ATVAŽIUOTA CHICAGOK 
LIBTUV03 MISIJA SU 

NAUJAUSIOMIS ŽINIOM*. 

Chicagos lietuviai rengia, 
milžiniškame Auditorium' te
atre, didelę iškilmę paminėji
mui atgavimo Lietuvos sosli-

r, 
jaunas vaikinu* tarnauti Banke už 
pasiutinj (mersen^er) truput} vyr**» 
Mm k*fe> lft inetų. 

AtSiSauklte i C nivei*al State B a n į 
3242 S, MateU* Str.. Cltfeag*, I l» . 

• f ' ' I.. .. I-.I H - * ' i M imtmMO..-— 

ART PARDAVIMO. 
Gerbiamieji Lietuviai Pranešu , kad 

ai parduodu biznį Č E V B R Y K Ų 
nės Vilniaus. Manifestacija at- KRAUTT/VB ir taippat turiu masina* 

del čeverykų taisymo. Parduosiu viBką sibus Nedėlios vakare^ 7 vai. 
Galima Ls kalno sakyti, kad tai 
bus vienas iš svarbiausių ir 
indomiausių susirinkimųCliiea 
gos lietuvių gyvenime. Šioje 
iškilmėje dalyvaus Lietuvos 
Misijos nariai, gerb. Jonas 
Vileišis ir Majoras Povylas 
Žadeikis. Misijos nariai atvež 
Chicagos lietuviams daug nau
ji] žinių kų tik iš Lietuvos 
gautų, o ypatingai apie Vil
nių ir kitas lietuvių atgautas 
vietas. 

Vakaras bus pamargintas 
puikiu muzikališku programų 
po vadovyste pono>* Pociaus, 
kuris pažadėjo padaryti ta. va
karų neužmirštinu. Tikietų 
kainos yra nustatytos labai 
žemos, kad kiekvienas galėtų 
pasinaudoti šia nepaprasta 
progų. Pirmos lubos, ložos ir 
balkonas po $1.16; antras ir 
trečias balkonas po 55c. Pelnai 
bus paaukotas Lietuvos Raud
onajam Kryžiui. Kiekvienas 
lietuvis, kurio gyslose teka tik
ro lietuvio kraujas, kuris go
doja savo tautą ir savo kraš
tą, privalo dalyvauti šioje iš
kilmėje ir parodyti pasauliui 
savo skaitlingu susirinkimu, 
kad pas mu^ yra vienybė, pa-
jiega ir noras būti nepriklau
somais ir savystoviais, todėl 
kas i\k gyvas, tegul eina į 
Auditorium teatrų, Nedėlioję, 
RiitfpJHėio 15-tų, ir padeda su
šukti: 44Vali'>, Vibahi-4 raunu." 
Idant užsitikri turu geresno 
vietų, pirk t i kietu, iš kalno. 

(Apg.). 

kartu iš priežasties, kad noriu važiuo
ti Lietuvon. Man gaila parduoti ge 
rą biznį, geroje vietoje, lietuvių apgy
ventoje. A5 darau gerą "bizni, aS darau 
kitame mieste taippat Ir č ia darau 
gerą gyvenimą. Kas norėtų lengvai 
pasidaryti sau gyvenimą tai meldžiu 
kreiptis po tuo adresu 
14S9 S. 49 Ct. Cicero, IU. 

— 

PARSIDUODA 
Gro.sernė ir Bučernė. Biznis labai ge
rai išdirbtas. Priežastis pardavimo .pa
tirsite ant vietos. 

2722 W . 47tti Str. 
< ——_—______ 

TIK K A R T A l GYVENIMĄ T O K I A 
P R O G A ! 

Pąr»idtKKla: 1523 V . U t i i Str. 2 
lubų muro ir medžio namas. 
Krautuvė ir 3 kambariai. Randos 
$38.©«. Parsiduoda už 1200*.06. 

S. Y O N D O R F & CO. 
M W. Randorph Str. 

Tel. State 72S8. 
• ^ — — rrrr. 

PRANEŠIMAS AUTOROBI 
LIŲ SAVININKAMS. 

0GDENPARK 
Hiuomi pranešu, kad l ieka atida

ryta tikra automobil ių taisymo Sapa, 
po vardu Ogdeti Park. Auto Repair 

Su amatu esu gerai susipažinęs, ir 
todėl užtikrinu, kad darbą atl iksiu 
atsakančiai , greitai ir pig iau negu 
kitur kur. Mano t ikslas yra teks , kad 
darbas but at l iktas atsakančiai , o ne 
kad tik a t s tumus nuo rankų, darbą 
galėsiu atlikti vlsokj, nuo ratų iki 
viršaus. Taipgi turim tam t ikrus J-
rankius del radiatorių, geležims su
virinti "Welding" carbon'ui iŠ de-

• ginti. 
Jei kada pasitaikintų kel ionėje k o 

kia nelaimė, galite pasaukti po že
miau paduotu adresu, o m e s pribu
s ime partraukti. 

Ogden Park Repair Shop 
6308 Racine Ave. 
Telefonas Weatworth 1598. 
MYKOLAS ARBASAUSKAS 

REIKALAUJA. 

Geri ir pigus namai. 
4. flatų medinis namas 4453 S. 

Richmond Str., preke 6800. ant iš
mokėj imo vieną lotą pri imsime kai*) 
pirmą inmokėjimą. 

2. flatų po 4 kam. 4335 So 
Str., prekė $2900. 

6 kam. muro namas 3030 W. 40ta 
Str., parduodame už $3000. 

2 flatai po 4 kam. ant Mojsart Str. 
ir 44tos prekė $3700. 

2 f laitai ir bisnis 2»4-9 W. 43 Str. 
parduosiu už $4300. 

2 ' f l . po 6 kam. naujas muro na
mas prie 3ūtos ir ». Richmond Str 
už $6800. 

Nauja medinė cottage ant S. Ro-
ckvvell Str. u ž , 2800. , 

Vist Sltie namai parslduos ant len
gvo išmokėjimo, inmokaht vieną pusę 
l ikusius randos išmokės. Atsišaukite 
pas savininką: fc 

A. > \ l . l t l K V s , 
4414 S. (a l i fornia Ave. 

PAIEŠKOJIMĄ*}. 
Reikal ingas Vargonininkas doras ir 

žinantis savo amatą ir sugabus po
draug mokytojas. TeatsMieipa ant 
šio antrašo: 

Kun. J? Vaišnoras, 
408 Ta bar Str. PitsburgU, Pa . 

REIKALINGI 
Pagelbininkai 

1><'1 geueralio fabriko dar
bo, kaip trudtiiig, šlavimo ir 
tt. 

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Boul. 

•491 

S! M 
Turiu patyrim* 

meter lų Ilgose; rū
pestingai prižiū
riu l igonę Ir kūdi
ki la ike ngoa. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 
39th & STEWART 

8255 8o. Halsted St., 

HKIK \L1N<; \ S PAKTNJE1US. 
prie krutamu paveikslų teatre. Vieta 
i&dirbta. Biznis e ina gerai. Kreipki
tės tuojaus 

V. MISEVK'IUTfi, 
:<:> »s So. Italsi4-(l Str. Chlcago, III. 
Antros lutkon. 
Valandos nuo 10 iki 2 v. dieną 

ir „6 „ 8 vai vak. 
Phone: Yards 2100. 

IC1 IK \ I . I \ < . \ s MANADZEIUS I R 
K A S f C R K A 

Krutamu paveikslų teatre. Abudu tu* 
ri būti patyrę. Tik Subatomis ir Ne -
dčlioinis. Kreipkitės tuojaus: 

V. MISEVlčt iTT£. 
:{."»»« S. Halstcd St. O i i c a g o , 111. 
Valandos: nuo 10 iki 2 dieną 

" 6 „ 8 ral . vakare 
Ant antrų lubų. ; 

: 
REIKALINGA 

Inteligentiška, sviesi forelady 
tiirp 30 iki 40 metų senumo pri
žiūrėti 30 moterų dirbtuvėje. Tu
ri mokėti kalbėti lenkiškai, Lie
tuviškai, Bohymiškai ir .Angliškai. 

Valandos nuo 7:30 A. • M. iki 
5:00 P. M. 

Užmokestis — $25.00 į savaitę. 
Pranešti tiktai laišku. 

A — 102 "Draugas" 
1800 W. 46th. St. Chieago. 

Dr. A. L. Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Ti'l Ganai a i IS 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyveni mas 
2911 W. 6Ssd Str. 

Tai Prospect 3*€«. 

= = S S 

n » • • -

Telefonas Bonievacd M M 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8831 S. Halsted Str. 
VALANDOS: »—12 A. lf 

1—B; 7—8 P. M. 

* 

. 

PAIKAKOJTMAS 
Augusto 3 d. Leonas Aukškal ius 

išėjo' j ieškoti darbo ir nežinia kur 
žuvo. Senumo 4 4 metų, 5 pėdų 6 c o 
lių augstumo. Chicaffoje gyveno apie 
2 2 metų. 

Atsišaukti- į 

STAN1KJLOV4 LJ1KI . 
4522 So. Marshfield Chlcago, IU. 
arba į JofcUne Auk.škalnį 
1«»4 Jeffersou Str. Qtt*>, l«efc 
Tel. 3291 Gary. 

LAIŠKAMS 
POPIERIAI 
Mes turim visokios rųšies spau
sdintų la iškams rašyti popierų, 
prie tėvų, motinos, brolių, sese
rų, mylimosios, visokių giminių, 
draugų, pažįstamų irtt. I lgė-

L jimosi dainos, tautiškos dainos 
l - v isokios kitokios dainas ir 

a Tuzinai 
36 su 

Konverta l s 
$1-00 

i Laiškai spausdinti keliomis spal 
vomis, su gražiais apskaitymais 
ir kvretkais: jūsų g iminėms pa
ž įs tamiems bei mergelė! yra la
bai smagu gauti gražų laiškelį, 
kuriame gražiomis eilubėrais yra 
išrokuoti jūsų jausmai prie jų , 
Tėvelia.ra« yra švent i laiškai, jie 
laukia nuo jūsų išsiilgę; rašykit 
j i ems dailius la i škus su daine-

; lėmis išreikšto jais jūsų jausmų. 

Siųskite $1.00 tuojau*, popieriai 
jau yra supakuoti po 3 tuz. KU 
konvertais , ir prirengti išsiųsti. 

M. (L V ALASKAS 
11444 Michigan Ave. 
DEPT. 11 CHICACO, WL. 

BEGALO 

SVARBU UHUiiitiiHiiuraniiiK'r intimmiiiHiHm 

Pramonei dirva dabar pasididino dvigu
bai. Fabrikai turi darbo kelis kartus dau~ 
giau, negu kuomet nors pirmiau. 

Fabrikų pelnas ir bendrovių turtėjimas 
auga neapsakomu spartumu. Kas įdeda da
bar į "Nemuno" Bendrovę šimtą dolierių, 
tas už mėnesio-kito turėt vertės už kelk Šra
tus dolierių. 

Nemuno "Bendrovė nupirko Brolių Šuvo-
lovų fabriką Kaune ir dabar jau išdirbinė j a 
žemdirbystei ir geležinkeliams reikalingus 
padargus. Fabrikas jau dirba. Bus daug pa-

i didintas, kaip tik susidės Amerikoje daugiau 
pinigų. 

KAS JDĖS [ "NEMUNO" BENDROVĘ PINI
GŲ, TAS NESIGAILĖS. AMATN1NKAMS 

SĖMNINKAMS PRIVILEGIJOS 
DARBE. 

"NEMUNO" FABRIKAS TAI DIDŽiAUSlS 
DIRBANTIS FABRIKAS VISOJE 

LffiTUVOJE. 

• » • l » H H I I I I » • • • • • • • 

ienas oeras 
• » ' » • ' » » » » » » » » » • • » » » » • • • » ! 

Bet tai tik kol Lietuvos auksino kursas že
mas; kaip tik Lietuvos auksino kursas pa
kils ir už "Nemuno" Bendrovės šėrus reikės 
kur kas daugiau mokėti. — Vienas asmuo 
gali pirkti mažiausia penkis šėrus. 

Visi dėkitės prie "Nemuno" Bendrovės, 

Pasiskubinkit, nes kuomet Lietuvos auksino 
kursas pakils ir kuomet "Nemuno" Bendro
vės šėras ka&uot daugiau, negu kad dabar, 
kad nereikėtu gailėtis, kode! nepasinaudojo
te gera proga. Apsukrus žmonės naudotasi iš 
pirmiausios progos ir todėl jiems sekasi. Buk 
tokiu k Tamsta, pasipirkdamas "Nemuno" 
Bendrovės šėrę! 

"Nemuno Bendrovę Amerikoje atstovauja 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė. Visais "Ne
muno" Bendrovės reikalais kreipkitės šiuo-
mi adresu: 

LITHUANIAN 
DEVELOPMENT 

CORPORATION 
294 • 8th Avenue 
New York, N. Y. 



DRKUGAS Penktadienis , Rugp. 13 1920 

m 
' » » -

CHICAGOJE. 
• i — • • • • • m» • • • • » • » » • • » • » » » •'% 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Penktadienis, Rugp j . 13 d., 
šv . Vigbertas. 

Šeštadienis, Rugp. 14 d.. 
Šv. Euzebijus. 

LENKAI TIESIOG NETEN 
KA GALVOS. 

Rengiasi jie į skaitl ingus susi
r inkimus. 

ĮSISIŪBUOJA DEMOKRA 
TŲ KAMPANIJA. 

Kova jau pradėta Chicagoje. 

Demokratu partijos prezi-
dencijalė kampanija jau prasi
dėjo Chicagoje. Iš čia ji ple
čiasi į visus vakarus visu savo 
smarkumu. 

Kuomet republikonn partija 
perdaug pasitiki <avo stipru
mu ir darbuojasi užsidarius, 

P inu keliu dienu Cliieagos 
lenkai ruošėsi atlikti skait
lingus susirinkimus visose 
miesto dalyse. Susirinkimų 
tikslas buvo paraginti šalies 

U2KVIETIMAS GERBIA
MIEMS: 

Illinojaus, Indianos, Michiga 
no, Wisconsino ir kitų į va
karus esančų valstijų l i e tu

viams Katalikų Kunigams. 

vyriausybe tarti žodLuž ne- .. . ... , - r . . / . . ' ; . . . . * . , \\. 40-tb gatvui pirmadieniu 
larmmga Lenkiia, duo t i . Len- 0 M. . . - - D . 

' ' : ' . . 2:00 vai. po pietų Ib Rugpj. 
kaius moralę, gi jei galima, 1 O 0 r t ^ - . _ . : . . „, . .. 
kains uioralę, gi jei galiiua, 
ir materijalę pagelbą. 

Šiandie-gi jie jau atmainė 
susirinkimu tikslą. Nes Šalies 
vyriausybė jau paskelbė savo 
poziciją. Pasakė, kad ji sto
vinti už Lenkijos nepriklau-

demokratu vadai išeina atvi- somybę ir nepalieėiamybe. 
ran laukan ir skleidžia minio
se savo partijos idėjas. 

Tomis dienomis Cbieagoje 
lankėsi demokratų kandidata i 
i vice-prezidentus Franklin 
Roosevelt. Auditorium teatre 
jis pasakė inauguraeijinę kam
panijai kali),*). Iš eia kandida
tas iškeliavo j vakarus. 

Su didžiausiu entuzijazmu 
ji ėia sutiko vietos demokra
tai. Svarbiausias jo tikėkis in 
tikinti ir patraukti savo pu
sėn progresyvius balsuotojus, 
katriems jau nuobodu yra dir
bti išvien su republikonais, 
kurių šįmet kandidatu yra se
nojo stiliaus be t inkamo šiems 
laikams pažangumo žmogus. 

Reikia atsiminti, kad repub-
1 ikonų partijos kandidatas į 
Šalies prezidentus yra ameri-
niškas aristokratas. Cli demo
kratų partijos — prasčiokas, 
visiems prieinamas, pats ki-
tnomet buvęs darbininkas 
žmogus ir neturtinga^. 

Tai jlidelis skirtumas. Su 
tuo skirtumu demokratų par
tijos vadai prieš rinkimus ir 
nori supažindinti balsuotojus. 

Lenkai tad turės susirinki
mus, kad išreikšti savo padė
kų vyriausybei, kuri nepamir
šta jų nelaimingos šalies. 

Ateinanti sekmadienį Len
kai visose miesto dalyse turės 
susirinkimus, kuriuose, sup
rantama, klius ir Lietuviams. 
Nes tamsių Lenkų minių su
pratimu Lietuviai blogai pada
re susitaikindami su Kusi ja ir 
nenorėdami pasiduoti Lenkų 
kultūrai. Lenkų minias apie 
Lietuvius piktai informuoja 
Lenkai vadai, dažniausia 
persiėmę imperia l is t in ia is ir 
svetimiems skriaudas daryti 
jausmais. 

SUIMTAS UŽPUOLIKAS 
TRAUKINIO. 

Bažnyčios, Tėvynės i r mū
sų paėių reikalai sudarė Pit ts-
Imrgh'o susivažiavime. Sulig 
i o reikia susiorganizuoti i r 
provincijoms. Todėl visi mųs 
provincijos Kunigai nuošir
džiai kviečiami susirinkti Chi
cagoje Šv. Kryžiaus kleboni
joje ant kampo S. Wood i r 

1020 m. .Jeigu atskiri užkvieti-
mai nepasiektų į laikų, tai mel
džiama pasitenkinti šituo už-
kvietimu. * 

Su pagarba, 
Kun. Aleksandras Skrypko. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
PRAKALBOS IR KRU-
TAMIEJI PAVEIKSLAI. 

PRAŠALINTAS IŠ TARNY 
BOS INDOMUS POLIO 

MONAS. 

Policmonas Tliomas J . (Ja-
Ivin dar kart.} prašal intas iš 
tarnybos. Tai jau šeštu kar tu 
prašalintas. Praėjusius penkis 
kartus jis buvo išnaujo pri
imtas poliemonauti. Bet šiuo 
kar tu gal ta ip jau ir pasiliks. 

Perdaug jis prasikalto, tu
ri nedailų rekordą. Nes š ta i : 
penkis kar tus jis buvo praša
lintas iš t a r n y b o s penkis kar
tus buvo nubaustas ; aštuonis 
kar tus buvo suspenduotas. 

Kas čia kaltas? Baugiausia 
svaigalai. I r paskutiniu kar tu 
del svaigalų neteko vietos. Nes 
kuomet jis " u ž s i t r a u k i a , " tai 
nesusivaldo. Kabinasi prie vi
sų, grūmoja, nežino pats, kas 
jis yra ir kokią vietų užima. 

Policija sakosi suėmusi kaž
kokį juoduką Jolinsonų, kurs 
v»sąs buvęs aną vakarą užpuo
lęs traukini , ateinantį iš Nevv 
Vorko, ir sužeidęs vieną žmo-

Plėšikas buvęs ėia apsaugo-
jamas savo draugų. Pagal i aus 
vienu prekiniu t raukiniu pa
kuistas i rvtus. 

i. C * * 

Apie tą jo kelionę patyrusi 
policija. Išėjusis iš Cliieagos 
traukinis Micliigan Central 
geležinkeliu buvo sulaikytas 
ties l l o gatve. Policija pra
dėjusi krėsti vagonus. P ik tada 
ris iš vieno vagono išokęs ir 
pasileidęs bėgti. 

Detektivai ėmę ] bėgantį 
šaudyti ir tasai pasidavęs. 

Suimtas nenorįs prisipažinti 
prie užpuolimo traukinio. 

POLICIJOS VIRŠININKAS 
ATRADO PAMESTĄ KU 

DIKĮ. 

Mav\vood, lėktuvu laukė, 
vieno lėktuvo paleistas prope
leris ant vietos užmušė jauną 
lėktuvų mašinistą Cbarles 
Nanista, 2722 So Crawford 
ave. 

Riverside policijos viršinin
kas Tiddy ant upės Deaplane/i 
kranto atrado kokios tai nedo
ros rankos pamestą poros sa-
vaiėių sveikutėlį kūdikį. Pas 
kūdikį a t ras ta ir pieno bute
liukas. • 

Paimtas Šv. Vincento prieg
laudos įstaigon. 

Penktadienyj , 13 Rugpjūčio, 
&v. Kryžiaus par. svetainėje, 
Town of Lake, 46Mb ir Wood 
str., 7:.')() vakare. 

Antradieny j , 17 Rugpjūčio, 
Visų Šventų parapijos svetai
nėje, Roselande 108<K> S. Wa-
basli ave., 7:30 vakare. 

Ketvir tadienyj , 19 Rugpjū
čio, Šv. Mykolo parapijos sve-i 
tainėje, 1644 W. AVabansia 
ave., 7:30 vakare. 

Penktadienyj , 20 Rugpjū
čio, Šv. Petro ir Povylo parap. 
svetainėje, West Pullmane, 
12259 So. Kmerald ave., 7:30 
vakare. 

Pirmadienyj, 23 Rugpjūčio, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
svetainėje, Brigliton Parke, 
4-MK) So. Fairfield Ave., 7:30 
vakare. 

Trečiailienyje, 25 "Rugpjūčio, 
Šv. Juozapo parapijoje, No. 
Cliicago. 

Penktadienyj , 27 Rugpjūčio, 
Melrose Parke, 111. Ttalų para
pijos svetainėje, 7:30 vakare. 

Tame maršrute kalbėtojai 
I us kun. Je r . Vaičiūnas, kun. 
V. Kulikauskas, kun F . B. Se-
rafinas ir kun. P. Bučys. Ne 
visi kalbėtojai bus kiekviena
me vakare, bet po du. Vietiniai 
klebonai žadėjo pagarsint i tas 
prakalbas ir savo žodžiais. Bus 
krutamųjų paveikslų. įžanga 
dovanai. Aukų rinkimo nebus. 

Šv. Antano, Cicero, UI., ir 
Aušros Vartų parapijoje to
kios prakalbos jau buvo. 

J jas kviečia, 
Rengėjai. 

pas stoties iždininkę J . Vis 
kontą, 4635 S. Wood Str. ir 
nusipirk bona\ su kur iuo vel
tui gausi ženklelį i r kada pa
kabinsi savo namų lange, jok* 
Lenkas nedrjs varstyti durių 
ir siūlyti lenkiškų bonų. 

Nubarta įrengti prakalbas, 
atspauzdinti atsišaukimų laiš
ko pavidalu ir jį išsiutinėti 
nėti visiems pirkusiems bonų, 
prašant, a r negalėtų daugiau 
nusipirkti bonu, a rba prikal
binti vrie pirkimo nors povie-
nų savo draugų. 

Je i pardavinėtojai yra par
davė bonų už kelis tūkstan

čius kiekvienas, tai pirkusiam 
labai lengva yra prikalbinti 
vienų arba du draugu. 

Town of Luke tur i apie 50 
pardavinėtojų, kurie bonų 
pardavė už 120,000 dol. Kuo 
daugiau bus pardavinėtojų, tuo 
daugiau parduosime bonų. 

Laiškai jau spauzdinami ir 
nepoilgam bus išsiuntinėti,1 p 
kol kas visi abelnai kviečia
mi prisidėti prie svarbiausio 
tėvynei darbo. Mokėjome iš
kovoti Lietuvai laisvę, sten-
gkimės jų ir palaikyti . 

Jonas P. Parkauskas. 
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PRANEŠIMAI. 
A. L. R. K. Moksleivių susi 

rinkimas įvyks šestadionyj, Rug
pjūčio 14 d., 1920 m., Dievo Ap-
voizdos parapijos svetainėje, 18-1 h 
ir Union gatvių. 3:00 vai. pn 
pietų. 

Visi moksleiviai ir moksleivės 
kviečiami atsilankyti į šį SUKINI:-
kiimj. pos yra priošmininis ir yra 
Ubai daug dalykų nutarti. 

Norėta kelis kartus sušaukti su
sirinkime, bet nežinia kame prie-
žastiH, kad nesusirenka. Todėl šį 
kartą nepamirškite atsilankyti. 

Valdyba. 
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Labai Svarbus Pranešimas! 
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- 1. JEIGU siunti pinigus į Lietuva siųsk per LIETUVOS AME
RIKOS PRAMONES BENDROVE — persiunčia geriausia ir pi
giausia. 

• 

\. 2. JEIGU nori važiuoti j Lietuvą, kreipkis prie LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES, suteiks Tamistai teisin
giausias informacijas, parūpins laivakortę, išmainys pinigus ir gra-
ziai išleis j kelionę. 

3. JEIGU turi susitaupęs pinigy investyk juos j LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES Šerus. Gausi gerus nuo
šimčius ir tavo pinigai dirbs del naudos tau ir Lietuvai. 

4. Dabar LETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE 
ruošia Lietuvoj fabrikus idant palengvinti tavo broliams ir sesu
tėms pasiekti gerbuvj. Todėl prisidėk prie šios Bendroves neatidė
liodamas. Šery dabar da gali gauti po $10 viena. Pirk kadaugiau-
siai gali. Pelnas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli. 

Lithuanian American Trading Co. 
112 N. Greene Street Baltimore, Md. 

= 
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£iuonii praneHame, jopr buvusio 
Sus. Liet. B. K. Am. seimo rengi
mo komisijos susirinkimas bus 
penktadienyje, Rugpjūčio 13 d., 
7 :30 vai. vak. buvusiojo L. D. 8., 
o dabar p. Baltučio krautuvėje 
901 W. 33rd Str., Chicago, 111. 
Visi komisijos nariai malonėkite 
punktualiai susirinkti, nes žinoto 
kiok turime svarbiu reikalų. 

Valdyba. 
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TEMYKITE, KURIE MANOT KELIAUTI I LIETUVĄ! j 
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Laivakortes parsiduoda tiesiog jKitkunus ir K laip«'da ant Pacto-Ekspresiniu jaivų, 7—8 dienos van
deniu, po 2—4—6 žmones vienam kambaryje. * • 

l a iva i šie išplaukia 21 ir 24 Rugsėjo 1920 m.is miesto Montreal Kanada. 
Kurie manot važiuoti, pasiskubinkite užsisakyti vietų ant šių Ekspresiniu laivų. 
Keleivius palydžiu iki laivų, del t o , kad su te ikus parankias vietiįa ir sutvarkau, kad bagažas bu

tų apdraustas ir pasiųstas sykiu su keleiviai*. 
PasportUH del jųs iŠJieškosiu per 3 dienas, laiko taipgi pasirūpinsiu, kad neturė tumėt jokių' neprij im-

numų dėlei taksų. , 
Ilasažieriai iš kitų miestų galite užtikrinti sau vietas ant tų laivų, prisiųsdami 5 dol., kurie bus 

prlruokuoti prie laivakortės, o atvažiavę pas mane i Detroit nors už trijų 'dienų prieš išplaukimą laivu 
apturėsi aau vieta ant laivo ir neturėsi jokių biogu mų kas link pasporto ir taksų. , 

Itossia su Lietuva dabar gyvena taikoje taip-gi galima drąsia i keliauti j teVyhę, kur i taip senai 
laukia nuo jūsų pagelbos. I 

l'iniguR siunčiu su garantija, nes siuntėjas v isada sulaukia kvitą, su parašų priėmėjo. 
Bile okiam remale kreipkitės ypatiškai arba per laišką šiuo adresu: 

M. ZARCH1NSKIS, Užveizda Bureau 638 Grandy Ave. Detroit, Mich. i 

i 
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IŠ TOVVN OF LAKE. 

Viename bendrame L. L. P . 
stočių valdybų ir bonų parda
vinėtojų susirinkime p. Kai rys 
pranešė indomų nuo t ik j . Už-
ėjęs, sako, pas vieną žmogų 

PIRKITE KARĖS TAUPY- ' a u t r e ( ^ k a r t ^ s u t i k s l u Par" 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). ( l u o t l hon^ r a ū d u i r k l t a ' t l k 

Su praeitu L. J). S. CliicagaH 
Apskričio pikniku l>uvo leidžiama-
serijomis kai-kurio dalykai, kaip 
tai: auksinis laikrodėlis, penki 
rusiški rubliai auksu ir 'Darbi
ninko" prenumerata ištisiems me-
tajns. 

' Paskutiniu du daiktu laimėju
sieji jau atsiėmė, bet laikrodėlio da 
neatsiėmė tas kam ji.u teko. V'ar-
das ir pavardė to, kuris j j gavo, 
yra: Stanislovas Vasilauskis. Se
rijos numeris 95. ir paeilinis 13. 
Adresas visai neišskaitomas. Mi
nėtas asmuo, turinus tokią seriją 
prašomas atsišaukti žemiau pa
duotu adresu: 

Alex Krencius, 
1420 So. 48th Court, 

Cicero, 111. 

DR. G. M. GLASER . 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 314!> So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Ohic«co, I". 

SPECIJALISTA8 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ll*ų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1© ryto 
ikf S po pietų, nuo « iki 8 valan
da vakare. 

Nedėtomis nuo 9 iki 2 po plet. 
Telefonas Tardą 687 

j | * » « š>mm& m • • • • • m m •> • • • • • • p * 
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| ANCHOR LINJJA Į 
| S. S. CALABRIA | 

Išvažiuoja Rugpjūčio 17, 1920 
3-čics Klesos Kaina = 

| HAMBURGĄ $120.00 | 
| DANZIG 135.00 
| Dadedant $5.00 War Taxų 

Lokalis Agentas randasi jusu mieste ar apielinkėje. | 
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ne Lietuvos Laisvės, bet Lie
tuvos vergijos bonų pardavi
nėtoją. Tai buvo Lenkas, kuris 
norėjoj kad Lietuvis pirktų 
lenkiška boną. Žmogus sakėsi 
esąs Lietuvis ir nepirksiąs len
kiško bono. Trenkąs tada sa
ko: " Tu nesi Lietuvis, nes ne
turi lietuviško b o n o " . Tada 
žmogus ėmė ir nupirko L. L. 
P . boną, nakabino lange Lie
tuvos vėliavą ir sako: " D a b a r 

r! jau nelankys lenkas mano na
mų. ' ' 

Lietuvi, nelauk kol Lenkai 
paragins pirkt i L. L. P . boną. 
Neatsijtalbinėk, bet atsilankyk 

L. D. S. Chieagos Apskričio 
prieSseiminis susirinkimas bus 
Rugpjūčio 15 d., 1920 m., Apveiz-
dos Dievo parap. svet., 18-tos ir 
Union ave., 2:30. Kuopų atstovai 
meldžiami atsilankyti su daugel 
sumanymų. 

Valdyba. 

ImMaamm Follnuui SMj 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Micliigan, Avenue 

^ — 

PRANEŠIMAS PERSIKĖLIMO 
šiuonii pranešu visiems lietuviams, jog aš perkėliau 

savo įstaigą iš po numerio 2384 So. Oakley Ave. į visiems 
labiau prieinamą ir parankesnę vietą po numeriu 2116 
\V. 22 Street, šalę Illington Teatro. 

Perku ir parduodu namus ir lotus; skolinu pinigus ant 
nuosavybių; apsaugoju nuo ugnies; parduodu l a i \akai -
tes; siunčiu pinigus Lietuvon; parūpinu pasporttis; pa. 
dirbu ir užtvirtinu visokius dokumentus. 

Su visokiais reikalais meldžiu atsilankyti ant naujo 
antrašo: 

JONAS I.BAGDZIUNAS 
2116 W. 22 St., tarpe Leavitt ir Hoyne Ave. 
Telefonas: (anai 2138. 

* 

VALANDOS: t Iki t 

Resid. 1139 Independence Blvd. 
Telefonas Vau Buren 394 

OR. A. A. ROTH, 
Rasas gydytojas Ir chirurgas 
SpeeUaltetaa Moterišku, Vyriškų 
Vaiki} ir visu chroniškų ligų 

VAIiAHDAS: 10—11 ryto • — I po 
pietų 7—8 vak. VeAėtlomla 10—11 a 
Ofisas: SS54 So. Halsted St., Chicagt 

Telefonas Drove* M9B 
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Susivienijimo Am. Liet. Karei
vių susirinkimas bus penktadienyj, 
13.d., Rugp., 8 v.«v.r Švento Jur
gio parapijos svetainėj, ant 32 
pi. ir Auburn Ave. 

Kas tik prigulk prie šitos ka 
reivių organizacijos, visi privalot 
buti šiame dideliame susirinkime, 
nes begalo yra daug svarbių, rei
kalų. Yra daug naujienų prisiųs
ta iš Lietuvos nuo mūsų kareiviu, 
kurie jau randasi Lietuvoj. 

Kviečia visus Centro Vald. I 

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

IU Al. ESTATE—INSURANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
I rfi i vokortes 

» NOTARIJUšAg 
S09 W. 35th Str. Chicago, 111. 

Telephone Boulevard 611 
m _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ - - — - — - » • • ! • • *-* 

PIRKITB 
LIETUVOS PASKOLOS 

BOKUS 

U. S. MAIL STEAMSH1P COMPANY, inc. 
Važinėjimas iš NEW YORK tiesiog i 

BREMEN ir DANZIG 
Kambarėliuose ir Trečia Klesa 

Kreipkitės ' 

45 Broadway, New York City N. Y. 

arba į Vietinius Agentus. -

) 
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