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Bolševikai Pakels Puo-
limą ant Vilniaus 

Prieš Airius Pavartojami 
Kulkosvaidžiai 

TIK VIENA AMERIKOS 
MISIJA EUROPOJE. 

Ir ta veikiai bus atšaukta. 

KULKOSVAIDŽIAI PAVAR 
TOJAMI LONDONDERRY. 

Londonas, biri. 24. — Sulis 
naujausiu pranešimu iš Lon-
donclerry, riaušininkai ten 
buvę besiartinę į kareiviu ka-
armes. Tad kareiviai prioŠ 

anuos pavartoję kulkos vai-

LENKAI MOBILIZUOJA 
VISUS VYRUS. 

Visam mieste baisus padė
jimas. 

J Belfastą Anglija pasiuntė 
daugiau kariuomenės. TOJ. da-
1h jau pasileidusi ant London-
d»*i rv. 

Tuo tarpu darbininkai ant 
geležinkelių vis dar streikuo
ja. Kariuomenė ten neprive
žama. Kareiviai iš tolimu apy
linkių turi paskuoti pėsti. 

Darbininkai pakėlė streiką, 
atsisakvdami vesti anglu ka-
riuomeno ir amunicija. 

50 divizijų koncentruoja 
bolševikai. 

NEPERTRAUKIAMOS 
RIAUŠES LONDONDERRY. 

Riaušininkai užpuolė katalikų 
kolegiją.. 

T> 

Londonas, b i r i 24. — Airi
jos mieste Londonderry va
kar riaušės visu smarkumu 
buvo atsinaujinusios.- Išpat 
ryto prasidėjo smarki kova 
nnijonistų su nacijonalistais. 
Kai-kuriose vietose į barika
das šaudyta papliūpa. Naktį 
buvo prasidėję plėšiniai. 

Kareiviai į susirėmimus ne-
simaišė. Tik visas laikas nuo 
gatvių varinėjo pašalinius 
žmones, katrie išdrįso apleisti 
namus kokiais nors reikalais. 

Visos svarbesnėsės gatvės 
aptuštėjusios. Nes tose gatvė
se seka riaušininkų susikirti-
mai. 

Riaušininkai dominuoja. 

Didesnėj miesto dalyj domi
nuoja riaušininkai. Ligšiol ne
galima sužinoti tikras nuken
tėjusių žmonių skaitlius. 

Liudininkai pasakoja, jog 
kaikijriose gatvėse tebugulį 
nužudytų žmonių lavonai. 

Liudininkai podraug pasa
koja, kad anglų kareiviai pa
syviai atsineša į riaušininkus. 
Kareiviai mato, kaip ginkluo
ti riaušininkų būriai maršuoja 
į savo pozicijas ir jų nesulai
ką. 

Daugelis gyventojų apleidžia 
miestą. Anglijos vyriausybė 
j Londonderry pasiuntė dau
giau kariuomenės. Ta kariuo
menė už trisdešimts mylių nuo 
miesto apleido traukinį ir 
vieškeliais maršuoja. Trauki
niu keliauti paeian miestan bu
vo pavojaus. 

Užpulta kolegija. 

Sulig Central News depešos 

Varšava, byri. 24 (Rašo an
gį , laikr. korespondentas). — 
Kuomet lenku vyriausybė mo-
bilizuoja visus tinkamus ka
reiviauti vyrus, bolševikai iš
ilgai upės Berezinos ir toliaus 
į šiaurius prieš lenkus sutrau
kia skaitlinga kariuomene. 

Sugryžo iš karės fronto neu
traliai tėmytojai praneša, jog 
bolševikai tose apylinkėse jau 
turi sutraukę dvidešimts vie
ną diviziją. I r kasdien prane
šama, jog dar vis naujos ka
riuomenės divizijos sugabena
mos. 

Vienas žinovų pareiškia, 
kad sekantį mėnesį bolševikai 
ten prieš lenkus turėsią su
koncentravę penkiasdešimtis 
d.vizijų. 

Bolševikai pulsis ant 
Vilniaus. 

Abelnai nuomoniaujama, jog 
bolševikai ten naują puolimą 
piieš lenkus pradės \ savaitę 
arba dešimtį dienų laiko 

Naujas puolimas bus pakel
tas šone Polocko, Borisovo, 
Minsko ir Bobruisko. Puoli
mas atsirems net ligi Latvi
jos fronto, kur ligšiol veikimas 
nebuvo galima del pelkiuotų 
tei itori jų. 

Šiuo kartu bolševikų puoli
mo tikslas mestieš ant Vil
niaus, paimti tą im«»stą ir, 
tuibut, briauties toliaus. 

Nelenkai kariniai žinovai 
tvirtina, jog lenkams yra la
bai blogas padėjimas. Tuo tar
pu lenkai nepasirodo turį ko
ki* s-nors baimės. J ie viešai 
užgina, kad Lenkijai butų ko
kio nors pavojaus. 

Ukrainoje bolševikai pa-
žangiuoja. 

Pietiniam fronto šone, ty. 
Ukrainoj, bolševikai neper
traukia puolimo prieš lenkus 
ir visur pažangiuoja. 

Lenkai atsimeta visa linija, 
pradėjus pietinio. Šono deši
niuoju sparnu ir baigus upe 
Berezina. 

• 

iš Londonderry, unijonistai 
(protestantai) riaušininkai už
puolė ir apšaudė ten katali
kišką kolegiją. 

Bįshop gatvėje, kur yra toji 
katalikiška įstaiga, nužudytas 
vienas žmogus vardu McKcri-
na, katalikas. 

Depešoje į Exchange Tele-
graph Co. pranešama, jog 
Londonderry gatvėse guli visa 
eilė nužudytų žmonių lavonų. 

Washington, birž. 24. — 
Suv. Valstijų veikimas sveti
ngose šalyse baigiamas. Nes
kaitant Vokietijos, Suv. Vals
tijos Europoje šiandie turi tik 
vieną misiją. Ir ta veikiai ar
timuose Rytuose pašelpos rei
kalais. Ir ji, kaipo paskutinė, 
veikiai- bus atšaukta. 

Bet Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus būriai tuo tarpu vi
sur plačiai darbuojasi. Jų y-
ra pietinėj Rusijoj, Pabaltijo* 
valstijose, ("Yrnogorijoj, Alba
nijoj, Serbijoj, ČVko-Slovaki-
joj, (J ra i kijo j , Italijoj ir Len-
• • • • 
k; JOJ. 

Veikia Viennoij ir Budapešte. I 

ŠVENTOJO TĖVO PALAI
MINIMAS. 

Amerikos Lietuviu Rvmo 
Katalikų Susivienijimas Clii-
cagoje 17 Birželio pasiuntė 
šventajam Tėvui pasveikini
mą 23 Birželio gauta iš Ry
mo kablegrama: 

Sutkus Prezidentas Lietuvių 
Katalikų Susivienijimo Sei
mo Suvienytose Valstijose 
Chicagoje. 

Šventasis Tėvas maloniai 
priimdamas sūniškos pagarbos 
atsidavimo ir ištikimybės jau
smus, išreikštus Lietuvių Ka 
talikų Susivienijimo Suvieny
tose Valstijose Chicagos Sei
me, nuoširdžiai jam siunčia 

Vienas Amerikos R. K T - A p a š t a l i š k ę , palaiminime 
&ians būrys darbuojasi Prau- * , • . . , « buoj 
ruzijoj ir Belgijoj, gi dar ki-
.ItiP, mažesnis, veikia Viennoj 
ii JJndapeste. 

Būriai, veikiantieji Rumuv-
joj ir Serbijoj, baigia visus 
savo daraus ir apleis tas ;sa-
lis. -

Amer. R. Krvžiaus neatsto-
vaujamas' Armėnijoje, kur 
daibuojasi artimų Rytų pašai
pos komitetas. Bet R. Kryžius 
reikalingų daiktų yra pasiun
tęs tam komitetui. 

Vokietijoje darbuojasi bū
rys •pavadintas "Amerikoniški 
Draugai." T r tam būriui R. 
Kryžius duoda paramos. 

Artimų Rytų pašelpos ko
mitete yra SI amerikoniškos 
armijos oficieras ir 5 karei
viai Komiteto stoveinė yra 
Tifliše. Su valstybės departa
mentu komitetas susi neša tie
siog per amerikonšką amba
sadą Paryžiuje 

54 oficierai Vokietijoje. 

Vokietijoje keliose komisi
jose yra 54 amerikoniški ofi
cierai. 

Be to, okupacijos plotuose 
yra amerikoniška kariuomenė. 
Jon priklauso 771 oficieras ir 
16,631 kareivis. Tai kariuo
menei vadovauja gen. Alleu. 

Sulig karės departamento 
pranešimo, S. Valstijos dar 
turi: 119 oficierų ir 13 karei
vių Prancūzijoj; 65 ofreįerus 
ir 1,278 kareivius Kinijoje; 
11 oficierų ir 7 kareivius An
glijoje; 3 oficierus ir 2 ka-

Si beri jo j . 

Kardinolas Gasparri. 

ANGLIJA PASIUNTĖ RUSI
JON KOMISIJA. 

Londonas nenorįs aukso. 

Krassinas tvirtina, kad Ril-
sija už įvežamas Rusijon pre
kes anglams užmokėsianti au
ksu, jei mainan Rusija netu
rėsianti tinkamų prekių. 

Sulig žinių, Londonas te-
čiaus atsisakęs priimti (?) Ru
sijos auksą. Sako, tegu bol
ševikų valdžia tą auksą pa
vartoja apmokėti senąsias Ru
sijos skolas, ypač Prancūzijai, 
kuriai Rusija daug kalta. 
'* Iš to išeitų tas, kad preky-j 
ba su Anglija ir kitomis šali
mis negreit galėtų but atnau
jinta. 

Rusija yra plika. 
Krassin Londone pasakoja, 

kad Rusija turinti visokių 
prekių. Tuo tarpu jo tą tvir-
tinimą sumuša bolševiku vai-
džios susisiekimo komisaras 
Sverdlov, kurs tvarko Rusijos 
geležinkelius. 

Tuštėja Rusijos Miestai 
v 

Miestuose Negirdėta Brangenybe 
RUSIJOS MIESTUOSE MA 
ŽĖJA SKAITLIUS GYVEN 

TOJŲ. 

Tas darosi del stokos 
maisto. 

Nepasitikima Krassino 
pasakojimais. 

rv 
reiviu 

RUSŲ BOLŠEVIKAI APIE 
KANADĄ. 

Sako, busianti atnaujinta 
prekyba. 

Paryžius, birž, 25.—Pastara
jam talkininku ministerių 
pirmininkų suvažiavime mies
te Boulogne paaiškėjo, kad 
Anglijos vyriausybė bolševiki-
nėn Rusijon pasiuntė eksper
tų komisiją. 

Tos komisijos pareiga yra 
patirti, kągi Rusija turi ek
sportui. Ar Rusija turės ko
kių nors prekių išvežti, kuo
met Anglija atnaujins preky
bą su bolševikine Rusija. 

Nes Rusijos bolševikų val
džios atstovas Krassin, kurs 
šiandie vieši Londone, kaip 
Angliją, taip ir kitas šalis 
mėgina intikinti, jog Rusija 
turinti visokiausios rųšies pre
kių, paruoštų eksportui. Todėl, 
sako, butų laikas talkininkams 
nuimti blokadą nuo Rusijos ir 

i 

pradėti prekybą. 

ORGANIZUOJAMAS NAU
JAS LENKŲ KABINETAS. 

Sverdlov vienam savo pra
nešime pareiškia: 

"Valdžia sukolekatvo nuo 
žmonių viską, kas tik buvo 
galima imti. Ir visi Rusijos 
sandeliai tušti. Ligi ateinan
čio javų'valymo nebus gali
ma išgauti jokio maisto nuo 
valstiečių." 

Pasiųsta Rusijon Anglijos 
komisija geriausia patirs, ką 
Rusija turi ir ar tiesą kalba 
bolševiku atstovas Krassin. 

Varšava, birž. 24. — Nau
ją "lenkų ministerių kabinete 
pavesta suorganizuoti liaudi
ninkų partijos vadui M. "\Vitas. 

Skulskio kabinetas atsista
tydino birželio 10. 

TALKININKŲ NOTA VO
KIETIJAI. 

Paryžius, birž. 24. — Čia 
vokiečių taikos atstovybei tal
kininkai indavė notą išsigin
ki avimo reikale. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

Paryžius, birž. 24. (Rašo an
gį, laikraščių korespondentas). 
'•— Maskvos ir Petrogrado gy
ventojai badmiriavo, kuomet 
aš apleidau tuodu miestu ge
gužės mėn. Badauja jie ne vi
soj to žodžio prasmėj, bet li-
teraliai. (lyventojų mirtingu
mas didėja del stokos maisto. 

Daugiau kaip per du metu 
didžiuma miestų gyventojų 
nei vieną kartą negavo pro
gos sočiai pavalgyti. Ųuonoje 
yra didesnė dalis šiaudų, pe
lų ir visokių nešvaryb'ių. Ar
bata — tai beržii lapai. Rei
kia žinoti, jog ta duoųa ir ar
bata — tai svarbiausias gy-. i 
venfojų maistas. Bet ir to 
maisto nėra užtektinai. 

"Tamsta negali turėti su
prat imo," sakė man vienas 
jaunas žmogus dirbantis bol
ševikų įstaigoje Petrograde, 
"kol kokį laiką Čia mūsų 
tarpe nepagyvensi. Žmonės 
išalkę per dienų dienas. Išal
kusiems nelengva atsilaikyti 
prieš visokias ligas. Del ba
davimo Petrogrado gyventoj u 
skaitlius sumažėjo ligi pusės, 
sulyginus su prieškariniu sto
viu. Darbininkai atsisako mie
ste gyventi, jei jie nujaučia 
sau geresnes sąlygas sodžiuo
se. Likusieji turės suklupti ar 
anksčiau ar vėliau." 

Padėtis Maskvoje. 

Maskvoje tokia pat padėt | 
Kituoniet Maskva skaitė d\ 
milijonu gyventoj*]. Šiandu 
nėra jau nei vieno milijono, 
Ir šis skaičius kasdien laip-l 
sniškai mažėja. 

Iš visų Maskvos gyventojų] 
gal dešimtas nuošimtis aptu
ri maisto sale bolševikų val-J 
džios patvarkymo dalinti 
maistą. 

Prie tos gyventojų rųšies 
priklauso buvusieji turtingi 
žmonės, katrie turi parduoti] 
kokių nors brangesni savo dai
ktu. Taippat visokie bolševĮį 
kiniai valdininkai ir spekulia*' 
tai. 

Šitos rųšies žmonės turi iš 
ko dažniau nusipirkti baltos] 
duonos, sviesto, daržovių, ge
resnės arklienos ar kitko. 

Svarui baltos duonos Mask
voje reikia mokėti dukart! 
tiek, kiek vienas darbininkas) 
uždirba per dieną, priskaičius 
ir duodamą bbnusą. 

Arkliena — bjauri. 

Pardavinėjama žmonėms a r 
kliena yra labai nešvari i r I 
bjauri mėsa. 

Daug kartų man teko ma
tyti, kaip gatvėmis vežimais 
vežama į krautuves nieku ne-1 
pridengta arkliena. 

Tokia mėsa yra tinkama 
tik klijų dirbtuvėms. Bet 
ja penimi išalkę žmonės. Ir 
be to dar brangi, ne kiek/fe
nam prieinama. 

AMERIKOS RADIKALAI 
MĖGINA GEEBĖTI 

RUSIJAI. 

V 
FW>H A P£*&rr2 OF 

asriis<ssžiS&--
BE*EA,orti> PTOMAINE 

New York, birž. 25. — Ru
sijos bolševikij valdžios agen
tas Martens praneša, kad so
vietinė valdžia veikiai atnau
jinsianti prekybą, su Kanada. 

Nes Kanadoje buvus bolše
vikinė misija, kuri tenai prie> 
lankiai sutikta fabrikantų ir 
bankininkų. 

Sako, greitu laiku Rusija 
įš Kanados sulauksianti sau 
reikalingų visokių mašinerijų. 

Londonas birž. 24. — Cia 
paskelbta, kad visuose garlai
viuose atšauktas bevielių tele
grafų operatorių streikas. 

Paragina darbininkus nekrau 
ti medžiagos Lenkijai. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS LOS 
ANGELĖSE. 

Washington, birž. 24. — Ko
munistų partijos Amerikoje 
vykdomoji valdyba paskelbė 
proklemaciją. Vieną tos kopiją 
gavo teisybės departamentas. 

Komunistai proklem^cijoje 
atsiliepia į darbininkus, kad 
jie atsisakytų krauti į laivus 
medžiagą, siunčiamą Lenkijai 
ir Japonijai arba ir kitai ko
kiai šaliai, kariaujančiai prieš 
bolševikine Rusiją. 

Los Angeles, Cal., birž. 24.-
Jau kelinta diena čia atjaučia-, 
mi didesni ir mažesni žemės 
drebėjimai. Kaip čia, taip a~ 
pylinkėse padaryta jau ir nuo
stolių. 

Smarkiausias drebėjimas 
buvo praeitą pirmadienį. 

3US REPREZENTTJ5JA 
MOS IR S. V. 

PALIUOSAVO 14 SVE 
TIMŠALIŲ. 

Washingtdn, birž. 24. — 
Talkininkai turės abelną kon
ferenciją liepos 2 mieste Brus-
selyj. Manoma, jog toje kon
ferencijoje bus reprezentuo
jamos ir Suv. Valstijos. 

PHILADELPHIA TURI 
1,823,158 GYVENTOJŲ. 

Į'/jy1*^ #*|£RNATTONAL CARTpON CO H. V. 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Žmogelis su šeimyna gryžta namo iš pikninko. Sakosi jis 

pikninku labai patenkintas. Daug visko suvalgęs ir jaučią
sis sveikas kaip krienas. 

Washington, birž. 24.—Phi-
laeelphia gyvenojų skaičiumi 
yra trečias miestas Suv. 
Valstijose. Turi 1,823,158 gy
ventojus. Pirmąją vietą užima 
New Yorkas, antrąją — Chi
cago. 

Boston, Mass., birž. 24. — 
Federalis teisėjas An3erson 
paliuosavo 14* suareštuota 
svetimšalių, paskirtų depor
tuoti. 

Teisėjas atrado, kad komu
nistų partija, prie kurios tie 
prigulėjo, nėra jokios prievar
tos partija. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 23 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.98 
Lietuvos 100 auksinų 2.75 
Vokietijos 100 markių 2.75 
Lenkijos lt)0 markių .70 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 f r. 00 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 46 
Italijos už l'dol. 16 1. 05 
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JffiTLVlV KATALIKŲ DIEKRAATIS 

"DRAUGAS" 
Btna kasdieną Išskyros nedėldlenliis. 

PRENUMERATOS K A I * A: 
CRICAOOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams . . . . ^ 8 6 . 0 0 
Pusei Metq . .; . .>,. . . , 8JW 

« T ¥ . VALST. 
Metams $6.00 
Pašei Metą 1.00 

Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašomo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Itperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus | 
registruotą laišką. 

" D r a u g a s " PubHshing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, UI. 

Lietuva ir Lenkija. 

». 
Didysis lenki] dienraštis 

Kurjer Warszawski" niuna-
Tije 105 balandžio 16 dieną šių 
įmetu patalpino straipsnį, ku-
įris turėtų ir mams rūpėti. 
j Straipsnio vardas yra " W 
lsprawie kresow \vschodniclr' 
(Apie rytinių pakraščių rei
kalus). Nors Lietuva nė n į 
rytus nuo Lenkijos, bet dien
raštis primena dalykų ir as
menų, paliečiančių Lietuvos 
gyventojus. 

Iš to straipsnio gauname 
patirti, kad žmonės jaačiau-
tieji clidc atsakomybę prieš 
istorijų, jei rytinės žemės nc-

į taptų suvienytos su Lenkija, 
. 3o gegužio 1VVJ m. Varšavoje 
sudarė Komitetų Suvienyti 

Į Rytiniams pakraščiams su vi
sa Lenkija. 

I
Tas komitetas pasirinko sau 

obalsį iš Didžiojo Keturmečio" 
Seimo, užgirtų 'S2 spalio 1JSJI 

i 

ski, Wawrzyniec hr. Pnttka-
mer, Wladyslaw hr. Puslow-
shi, Feliks Raczkotuski, atsto

vė Zofia Sokolnicka, Witold 

Didysis Karas 1920 m. -
(Fono Milašiaus straipsnis, at

metu ir įrašytų į abiejų tautų 
atsižadėjimo aKlų. Tena- yra 
parašyta: , 

sutariame, kad kaip turi
me vienų, visaunų ir ne
perskiriamų valdžios įstatų 
visai mūsų viešpatijai, Len
kų Karūnai ir Luuziai Lie
tuvos Kunigaikštijai, tar
naujančių, tai taip pat no
rime tureli po ta viena val
džia ir bendrų suvienytų 
tautos kariuomene ir iždų. 
l u o obalsiu persiėmęs Ko

mitetas nuo pai ;Sikurnno e-
mė darbuotis, kad Lenkijos 
pakraščių gyventojai taptų 
susipratusiais lenkLikos tauty
bės dvasios žmonėmis. J/ra-
džioje tas komitetas rinko 
žmonių parašus, kad jie prisi
dės prie Lenkijos. Tas komi
tetas taip-gi organizuodavo 
rinkinius į valsčių ir miestų 
tarybas. Vietiniams gyvento
jams padedant imta rengti 
apygardžiŲ, apskričių ir vie
tinių skyrių minėtojo varsa-
vinio komiteto. 

Dabar komitetas imųs pla
čiau dirbti. J is jau pasamdė 
visų eile. instruktorių, kurie 
turi dirbti drauge su apskri
čių komitetais. Kovo mėnesije 
1920 m. į komitetą taj>o pa
kviesti ir įstojo Šitie visuo
menės veikėjai: Kazitnierz 
Bisping, Adam Bogdanowicz, 
kunigaikštis VYitold Czartory-
jski, atstovas dr. Stet'an F*l-
kow»ki atstovas Ludwik Gdy, 
atstovas Wladyslaw Grabski iš 
Gniezno, grafas A. Jund^i'l, 
atstovas Ignaey Kaminski, T'> 
zet* Kaweoki, Fr . Karpinski, 
atstovas kun. Kaži-
mierz Lutos lavski, atstovas 
kun. S tani si u w Maciejmv'u:, 
atstovas Michaei Marek, at
stovas A. Marylski, Jan Nie-

S u d e k i atstovas *rkivyska- I s p a u z d m t a s pr^euz^hikraš 
pas Teodoroj drWitold t j >^ ^ ^ „ ^ ^ 
Węslawski, Kaz. Wierczak, 29 d 1$20 m 
atstovas dr. J a n Zaluski, A- *' ' 
^ s a n d e r Zwierzynski ir A-
dam hr. Žoltowski. . 

Ponų Jundzillo, Maeieje-
wiez ,iaus, Puttkamer'io, Pus-
lowski'o, Raczkovski'o i r Wę-
slawskiV pavardes pabraukė
me ne dėlto, kad juos ypatin
gai gerbtume, o dėlto kad mųs 
skaitytojai -žinotų, jog šie yra 
Lietuvos gyventojai ir jos ne
prigulmybės priešai. 

Visi komiteto nariai šaukia 
prisidėti visus norinčius kad 
visos vpakraščių'' ž^mės bu
tų prijungtos prie Lenkijos 
(weielone do RzeczpospoU^j). 
Šaukdami jie sako, kad jų tik
slo pasisekimas prigulės nuo 
to, kaip daug darbo kultūri
nio, ekonominio ir apšvietos 
bus įdėta. / 

Komiteto pirmininkas yra 
Jan Niemcewicz, o pildoma* 
sis skyrius: Feliks Raczkows-
ki, A. hr. Jundzill, Ignaey Ka
minski ir Josef Kaweeki. Ad
resas: Warszawa, Chmielna 5. 

Iš to sąrašo matome, kad 
ponams, išsižadėjusiems Lie
tuvos neprigulmybės paskirtos 
dvi pirmutinės vietos pildoma
jame komitete. 
Kaip smarkiai Lietuva trok^ 

šta neprigulmybės, taip smar
kiai ji pasmerkia šitų komi
tetų. Mes neturime gana stip
rių žodžių, kuriais pritiktų 
pavadyti Lietuvos gyventojus 
(lietuviais jie niekuomet ne
turės teisės vadintis) prisidė
jusius prie to komiteto. 

šimtas penkiadešimt sude
gusių Kaune namų rodo, kų 
daro mųs neprigulmybės prie
šai, trukdydami laisvę eida-
su išvien su kultūros nevido
nais, kad tik įvyktų Keturme
čio Seimo nutarimas. Be abe
jonės ne visi Rytinių Pakraš
čių Suvienijimo Komiteto na
riai žino ir pagiria tų, kų Lie
tuvoje daro "sus ipra t imų" 
platinantieji instruktoriai. Bet 
mums lietuviams dėlto nesi-
daro lengviau. 

Galime pasidžiaugti, kad 
Rytinių Pakraščių Suvienijimo 
Komitetui nepasisekė paveigti 
Lietuvų. Asmuo, kuriuomi ga
lime pasitikėti praneša mums 
iš Paryžiaus, jog talkiniiikai 
3 birželio 1920 sutarė atiduo
ti Lietuvai Vilnių ir Gani., na 
be plebiscito, o dabar lenkų 
užimtose vietose Suvalkų gu
bernijoje pervest iplebiseitų ne 
lenkams valdant, bet talkinin
kams kontroliuojant. Plebisci
tas reiškia visų vietos gyven
tojų užklausimas. Mes neno
rime sulenkėjusių savo žen.ių 
atgriebti. Ne kas mums butų 
nauda, gauti atgal į Lietuvų 
tuos, kurie jos atsižadėjo. Tik
tai be Vilniaus apseiti nega-
lime. A i f M j j j 

J au kelisyk pasakėme prie
žastis, del kurių tvirtiname, 
kad Vilinus yra Lietuvos nuo
savybė. Dabar .nebesinori at
kartoti. Vilnius yra ne vien 
Lietuvos geležinkelių centras, 
bet taip-gi ir Lietuvos istori
jos širdis. Kol Vilniaus netu
rėsim, tol nebus kalbos apie 
ramų pasišnekėjimų su jo už-

Dalykas visai netikėtinas, 
kad p. Čiderkio, Tarybų Ru
sijos Užsienio Reikalams Ko
misaro, protestai alijantams 
už rėmimą Leaikijos dabarti
niuose žygiuose Ukrainoje ga
lėtų rasti pateisinimo toj plo
tmėj, kurios Santarvė laikosi 
santikiuose su lenkais. Didžio
sios Britanijos pareiškimas 
dėlei ginklų ir amunicijos 
vartojimo kare Ukrainoj kal
ba visai aiškiai. Prancūzijos 
velčia ramumas, tai rezulta
tas jos atidžios akcijos, ir rei
kia būti visai naivu politikos 
situacijoj, kad netėmyti pas
merkimo lenkų karo Ukrainoj. 

Domentis tuo, kokią puikių 
rolę butų galėjus atlikti Len
kija demokratinga, kitų tautų 
nepriklausomybę mokanti ger
bti, atstatant nuo maskolio 
jungo pasiliuosavusias valsty
bes; suprantant, kokį uždavi
nį Santarvė, o ypač Prancūzija 
stato tai šaliai, kuri yra jų 
pašaukta, kad ateityj sulai
kius vokiečių įsivyravimų Ru
sijos laukiamame susitvarkhne 
visa širdimi norėtumei gauti 
pamato atsakomybę už visas 
Lenkijos politikos klaidas su
versti ant galvų vien kai-ku
rių jos vadų ar ant kai-kurių 
partijų. Bet tos tautos nelai
mei padėjimas yra toks, kad 
prisieina pastatyti klausimų, 
ar tik ne visa ta tauta, pra
dedant nuo pačių dešiniųjų 
ir baigiant pačiais kairiai
siais, kalta to nieku nepatei
sinamo imperijalizmo, kuris | t a s ^ į , i Į ^ į p ^ į , ! , , v.3lsty 

I mažai indomauįa romantizmo 
žygiu- Šiandien viso pirm rei
kia rūpintis, kad badu nenu
mirus ir kad raudonosios a-
narchijos tvano laimingai iš
vengus. Jei butų pavojinga 
savo impulsais pati minki 
užaugusi Lntakoj Sienkiewi-
czio tvarinių "Ugnimi ir kar
au, ' ' tai turėdama sau vadu 
žmogų, kuris užsipelno jos 
pasitikėjimą, bei jos meilę 
pat^ turėdamas tikro vado 
privalumus, energijų ir lyg
svarą — toji minia kartais 
lengvai ir greitai gal pasiduo
ti proto nurodymams. Gene
rolas Pilsudskis yra lietuvis. 
Šiandien tat jau kiekvienam 
žinoma iš pareiškimų paties 
generolo, kuris didžiuojasi .sa
vo kilme, ir ne be reikalo! 
Lai inspiruoja jį Jagelos, Mic 
kevičiaus ir Kosciuškos dva
sia ir tenurodo jam tikrą ke
lių jo akcijoj skaisčia: garbei, 
vargais atgijusios Lenkijos ir 
laimei Lietuvos, taikos ginė
jos, kurios nepriklausomybę 
nesenai Europa paskelbė. 

Ko nori iš Lenkijos Pran
cūzija ir jos alijantai? Dabar, 
kuomet visas > pasaulis taikos 
ištroškęs, niekas lenkų nepra
šo, kad jie deinonstruot savo 
brangius kariškus gabumus, 
kuriuos paveldėjo nuo prabo
čių ir kuriuos vainikuoja trys 
Lenkijos padalinimai. 

Pirmiausia Santarvė norėtų, 
kad Lenkija butų gyvu barje
ru ties Vokietija, nuo kurios 
socijalis pasaulis atsisuko, ir 
ties anarchiška Rusija, kurių 
remia gera dalis Azijos. Be to, 
dar butų pageidaujama, kad 
Lenkijos akcija koordinuotų 

grobikais. 
=E 

VYSKUPO KAREVICI0 
PADĖKA 

(Priskusta.) > 

Kun. Dexniui, 
(irand/Rapids, Mieli. 

kerbiamas Klebonai: 
5000 auksi-Tamistos auka 

mee\\icz, atstovas A. Piotro\v-'nų Vilniaus lietuviams del ka 

pjudina kaimynus, neduoda 
ramybės Prancūzijai bei san
tarvei ir gresia įkaitinti tau
tinius jausmus didžiosios Ru
sijos širdyj, pradedama tokiu 
būdu Santarvės valstybėms vi
sai nepageidaujamą akciją. 

Prie to viso jau išanksto nu 
matoma, kad lenkų žygis Uk
rainoj prakištas. Gali but 
pirmieji lenkų nepasisekimai 
ir Prancūzijos nepritarimo a-
tydus pareiškimas Varšavos 
vyriausybei, privers lenkus, 
kurie, be abejonės, jau turė
jo laiko pastebėti daugiau ne
gu atsargių pozicijų kitų San
tarvės • valstybių, galų gale 
atsižvelgti į savo darbus. Ge
nerolo Szeptyokio paskyrimas 
vieton buvusio PiLsudnkio vy
riausiuoju karo vadu, aiškiai 
rodo orijentacijos atmainų ir 
jau manoma, kad čia yra pa
ties Lenkijos valstybės pirmi
ninko inicijątyva. 

Lenkų tauta labai greitai 
pasiduoda entuziazmui. Ne
jaugi ji savo senovės didvyrių 
žygių atsimindama jau pami
ršo savo vergiją, kurioj tik 
vakar buvo! Nejaugi jos šir
dyj dega noras parodyti vi
sam pasauliui, kad ji ligi šiol 
vis tebelieka karžygio So
bieskio Lenkija? Djėja, mus*ų 
laikais, gadynėje azijatiškos 
revoliucijos rytuose ir smar
kios socijalinės evoliucijos 
vakaruose žmonės jau labai 

ro nukentėjusiems šelpti ir į 
teikti kunigui Kuchtai, ir 2259 
auksinus Žemaiehį Vyskupijos 
vargšams šelpti aš jau iš Kau
no Iždinės gavau ir nuošir
džiai vargšų vardu ' tariu Ta
ni i s teu už tai aoi«. 

Melsdamas Dievo paKiinos 
Tamistos 'darbams htku su 
pagarba * N>, 

t P. Karev1čius;\vyskitpas * 
Kaunas, 8 gegužio,-1920. 
(Vyskupo Antspaudas). ^ 

bes, kurios atsirado Romano
vų valstybei sugriuvus. Štai 
kur gludi augštas Lenkijos 
uždavinys ir jam lenkai turė
jo pašvęsti visas ,savo jiegas 
nuo pirmos dienos savo nepri
klausomybės atgavimo. ,)nk 
Lenkija gav0 tą brangią savo 
nepriklausomybę ne už savo 
prabočių darbus, ne už savo 
ištikimybę savo senoms tradi-
cijoms,ne dėlei tautų teisės 
laisvo apsisprendimo ir netei
sybės dėlei. Nepriklausomy
bė jai yra duota iš atžvilgio 
vien į tą mažų prievole, kurių 
ji privalo atlikti sulig savo 
geografinių padėjimų, sudary
dama užtvarą vokiečių galy
bei — ir paramą nepriklau
somoms valstybėms, dar tik 
vakar atsiradusioms. Štai ko
kios politikos turėjo laikytis 
Lenkija per tuos dvejus me
tus. 

Bet vietoj to, ką ji darė, 
kuo ji užsiiminėjo? J i užsii
minėjo nelemtu siuntinėjimu 
savo ginkluotų legijonų .ka
riauti į visas tas šalis, kur, 
be abejonės, laisvės ir nuo
saikumo politika but davus jai 
vien ištikimų draugų. 

Štai keletas faktų mūsų 
nuomonės patvirtinimui. 

Vakaruose Lenkija turėjo 
naturalę draugę prieš vokie
čius, t. y. čeluj-slovakų žemę. 
Dabarties metu čekai su len
kais kaujasi Tesene, akyse 
Vokietijos, susitelkusios savo 
socijaliai rekonstrukcijai, kuri 
greitu laiku smarkiau įsigalės 
per taikos sutartį su aus
trais. 

Rytuose Lenkijos išsivysty
mas ir jos suaugimas priderė-
jo#vien nuo to, kad jos poli
tikos akcija nebūtų priešin
ga politinei akcijai Santarvės 
valstybių. Prancusija, Anglį-' 
jaĮ*:JJatiįa paskelbia Pabaltį-
jos karstų • neprikjausbinybę. 
Ką-gi daro Lenkijai J i užima 

ginkluota jiega Lietuvos pie
tines provincijas ir jos sosti
nę Vikrių^ ir lig šiol atsisako 
pripažinti alrjantų paskelbtą 
neprikltutomybę. Rezultatas 
toks: nepriklausomoji Lietuva 
— naturalė talkininkė prieš 
Rusijos ir Vokietijos reakci
ją — neturi vilties ateityj pa
matyti savo kaimynę susip
ratusia, i r trys Pabaltijos kra
štai, kuriems gresia Rusijos 

Tokiu būdu išviso Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui, nuo A 
merikos lietuvių per visą, lai
ką liko tepriduota juokingai 
maža suma, išviso sulig kur
so apie dešimtį dolierių, kuo
met yra daromi nuolatiniai tų 
pinigų rinkimai ir skaitomi 
net dešimtimis tūkstančių. 

Gal but Lietuvos Raud. 
Kryžius apturėjęs yra po ba
landžio 27 dienos ir daugiau 

ir Vokietijos pavojus, priver- pinigų, bet prisieina visgi nu-
sti įtraukti dar vienų vardų 
į savo priešų sąrašų. 

Pietuose randasi Ukraina, 
plačiausia šalis, kurios praei
tis, kalba, tikyba, kultūra, rei
kalai ir socijalė sudėtis jų ri
ša su Rusijos likimu. Ir todėl 
Santarvė, sąmoningai spręsda
ma Rusijos padėtį ateityj, 
neliurint į tai, apie kokitt Ru
sija čion kalbama,sveiko pro
to vedama palieka kol kas U-
krainos klausimų neišrištu, 
ljenkija-gi drįsta varyties li
gi pačio Kijevo, nepaisydama 
riziko sukelti prie ginklo visų 
rusų tauta ir užtraukti nau
ją okupacija Lenkijos terito
rijų, kurioms iš vakarų gre
sia Vokietija. 

Ko-gi tikrai reikalauja San
tarvės valstybės! Jos reika
lauja taikos, politinės taikos, 
per kurią galėtų prasidėti pa
saulyje socijalio tautoms sau
gumo vykdinimas ir nepap
rastų reformų darbas. Angli
ja galvoja vien apie tai, kaip 
sustiprinti pasaulyje savo dar 

nevisai nusistovėjusias per
gales. Amerikai viso pirm ru
pi, kad apsaugojus savo pra
monę ir prekybą, kurios svy
ruoja pavojuje. Prancūzija ie
ško garantijos prieš vokie
čius, kad jai rytuose turėti 
tvarkoje demokratinga ir ne
skaidomų Europą. 

Visas pasaulis reikalauja iš 
Lenkijos, kad ji atsižadėtų 
caro politikos priemonių sve
timoms teritorijoms grobti,kad 
ji susiorganizuotų savo pri
valomose sienose, kad ji pa
siskubintų paskelbti Lietuvos 
nepriklausomybę, kad grei
čiau evakuotų ginkluota jie
ga užimtas šalis ir susijung
tų su Baltijos kraštais tokiu 
būdu įvykdindama Prancūzi
jos ir jos alijantų sumanymus. 
Ant galo Rusijoje ir Ukraino
je tepalieka įvykiams vysty-
ties ir eiti savo loginiais ke
liais., 

Mes nekalbame su šalimi, 
bet kreipiamės į žmones ir į 
' ' žmogų. 

įfa»«— • • • • » — 

« 
Tst. DroTsr 7*41 

Dr. C. Z. Vezelis 
IJTBTUVTB D E i m i T A I 

Valandos: su© • ryt* Ud • ***-
Seredomis •«<> 4 *** 9 v a k a r e 

471B « 0 . ASKLAMD AVENTJ* 
arti 47-tos Gatrts 
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LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
PRANEŠIMAS. 

z. 
Lietuvos Raudonojo Kry

žiaus vyriausioji valdyba laiš
ku, nuo balandžio 27 dienos, 
š. m., N-317, į Lietuvos at
stovo Amerikoje paklausimą, 
kiek ji yra gavusi pinigų iš 
Amerikos lietuvių, šiaip atsa
ko: 

Kas link žinių apie pinigus, 
gautus iš Amerikos lietuvių, 
šiuonii pranešama, kad iki 
šiam laikui vyriausioji Liet-
Raud. Kryžiaus Valdyba yra 
gavusi viso 1,800 auksinų — 
gyvais pinigais, įplaukusių 
kason: 

a) Per p. Paltanavičių če
kiu per LithuanianSalesCorp. 
Nr. 1654 .: 200 auk. 

23—11—1920 — taippat če
kiu per Lithuanian Sales 

N-1669 4Q9 auk. 
2 3 - 4 1 taippat čekiu N-1687 

1000 auk. 
Nuo jšv. Petro ir PoMlo dr-

jos; ir nežinia, BIJO ko- 28-XI-
1919 * čekių . Lkhųaniani. Sąle,s 
Corp. — JST-104 . . . . 200 auk. 

Išviso 1800 auk. 

sistebėti, kad iki tam laikui 
taip mažai tebuvo gauta. 
.Lietuvos Raudonasis Kry-

žms, kaip ir kitų valsty
bių panašios įstaigos, yra pu
siau oficijalė įstaiga. J is už-f8* 
laiko keletą ligoninių Kaune 
ir kituose miestuose, o karo 
metu neša pagelbą visame pa
fronte. Lietuvos vyriausybė 
per Ministerių Kabinetą yra 
asignavusi šimtus tūkstančių 
tos įstaigos užlaikymui, o Lie
tuvoje nemaža surinkta aukų. 
Visa atskaityba yra vedama 
po valdžios kontrole ir, žino
ma, jam privalo rūpėti, kad 
surinktieji jo naudon nuo Lie
tuvos piliečių pinigai nenuei
tų kur į šalį. Todėl šiuomi 
kviečiu visas lietuvių įstai
gas ir organizacijas, kurios 
yra užsiėmusios Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus rėmimu" ar 
sušelpimu, suteikti Lietuvos 
Atstovybei Amerikoje (Rep-
resentative of Litliuania in 
America, 703-15th St., N. W., 
Washington, D. C.) žinių. 

1) Kiek nuo pat karo pra
džios yra čionai lietuvių surin
kta Lietuvos Raud. Kryžiui 
ir kiek jau iki šiam laikui 
pasiųsta Lietuvon ar tai sta
čiai Lietuvos Raud. Kryžiui, 
ar kokiai nors valdžios ypatai , 
kad atiduotų Lietuvos Raud. 
Kryžiui. 

2) Jeigu keno nors buvo 
pasiųsta ir pinigai tapo iki 
šiol nepriduoti, tai prašoma 
duoti prirodymų, kuomet, 
kam ir per ką buvo pasiųsti, 
idant Lietuvos Atstovybė, ga
lėtų suieškoti tuos pinigus ir 
įteikti Lietuvos Raud. Kry-
Z1U1. 

i. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Am. 

Redakcijos pastaba. Apie 
draudimą krikštyti mirštantį 
vaiką Raudonojo Kryžiaus įs
taigoje, apie pajuokimą mal
dos Raudonojo Kryžiaus prie
glaudoje Kaune p.* Vileišis 
taip-gi negavo žinių. J is neži
no, kad iš Amerikos tapo pa
siųstas į Lietuvą dr-as Rut
kauskas, kuris suteikia var
guoliams pagelbą, neužgauda-
mas jų tikėjimo jausmų. 

DR. J . SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Oourt 
Bes. I M t W. 4f AvesnM 

Telefonas Closro MM 
Ofiso Cloero 41 

KALBAME LEETCJVIAKAI 

R-"--"- — • • • i- J • *• T • 

DR. G. M. GLASER i 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St.. Ohicago. 111. 

SPECIJALISTAfl 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
QFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan- f 
da vakare. | 

Nedėliomis nuo 9 lkl 2 po plet- \ 
Telefonas Yards 687 

Dr. L L MAKARAS 
t Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

• 

|T«l«fWMM FallaMa U i Ir 
ChicagoJ: 4615 So. Woo i Btr. 

j Tik *Ė**+* yakake ttSS fttft Iki 7 

Wt » > — • • ^ • • ••«•—-^^-—^»^»——^>.^j| 

Resid. 1139 Independence Blvd. 
Telefonas Van Buren 294 

DR. A, A. ROTU, / 

Rasas gydytojas Ir 
SpecljaUstas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų liga 0t 

Ofisas: 8354 So. Hal&ted SC, Ohicago 
Telefonas Drorer 

VALANDAS: 
pietų 7—8 

10—11 vyto S—8 po 
Nedėliomis 10—Ii d. 

* " " - * Dr. M. T. STRKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47th St., 

(47 ir Wood gat.) 
} Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, I 

8:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis I 
9 iki 12 rytais. 

Tei. Btralevard 160 
Res. 2914 W. 43rd Street. 

McKloley 263 
• • » » » » » » • » » • • • • t*« 

Tel. 

Telephone: Yards 6492 

AR ŽINAI? 

Jog maistas turi but užden
gtas, kaip krautuvėj, taip ir 
namie. 

Jog vėžio liga išgydoma, 
jeigu į laiką sugauta. 

|tumn^| 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrime 
motsrtų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos. 

3256 -So. Halsted St,, Chicago, IU. 

$ $ • - - » » » » » » « , 

i Telefonas Boulcvard 9109 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3381 S. Halsted Str. 
Chicago, IU. 

VALANDOS: 9—12 A M. 
1—S; 7—8 P. M. 

y * * * * * * • • • • • » » • » > « » , 

ADVOKATAS 
Ofisas DidmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
Rambaris 824 

Tel. Central 6390 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Varas 4681 

l : 

« • • • • • ! 

! 

i 
i DR. CHARLES SEGAL 

P e r k ė l ė savo ofisą p o nnra. 

- 4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovu, tMOtcrų h* vy-§ 
n? ligų. 

< 'Valandos nuo 10 ikirl2 išryto; nuo j 
2 iki 5 po pietųį nuo 7 iki 8:3U 

S. D. LACHA W1CZ 
METUVYS GRABORICS 

Patarnauju, laidotuvėse ko p^flaosia. 
Reikale meldžiu atsiiaukti. o mano 
darbu busite oigonėdinti. 

y 2 8 1 4 W. 28 PI. Ohicago, IU. 
TeL Oanal I l t t . 

= = 

/££ 

vakare. Nedėli ami8 10 iki 1. 
Telefonas Drosel 2880 l 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR OHTRCRGAS 
Ofisaa Ir Gyvenimo vtet% 

3252 So. Halsted 8t». 
Ant Viršaus l niversal State Bank 

JI Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
• " 2 iki 4 po pfretų: b u o 7 rkl 9 vale. 

Nedė l i omi s nuo 10 iki 2. 
Telefoną* Yards 3644 

1 t "I = 

T. 

JOSEPHC WOLON 
Jetuvis AdMilcatai./ 

88 SO. LA 6ALLK BTHKETt 
Gyvaulmo Tsl. Bnmbol^t ii 

•akarafr 1911 W. IJ-nd Btract 
Tai. RocksnaU 6684 A ' J 

/ ' 

*«*••< 

I 
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fceuktądieius, birželis 25 1920 D R A U G A S 

i LIETUVIAI AMERIKOJE. 
ROSELAND. ILL. 

Birželio 6 d. mušu parapi ja 
turėjo iškihmįnga a p v a i k i l o 
jimą Dievo Kūno šventės. Ap-
vaikšeiojime dalyvavo viso< 
žymesnės vietinės lietuvių dr-
jos su savo ženklais ir vėlia
vomis. Žmonių tiek prisir inko 
į pamaldas , kad vos bažnyčion 
sut i lpo: daugelis pasitenkino 
stovėdami prieaugėje (arba 
kaip Lietuvoj yra tar iama, 
" lu j lunėiuje .") Visų šventų 
parapijos choras ir Pučiamoji 
Koše lando Lietuviu Orkestrą 
pr i ta rė prakilnių ceremonijų 
ir procesijų išpildymui. Alto
riai , kaip bažnyčioje, t a ip ir 
lauke skendo gyvose lelijose. 
Mokyklos vaikų dalyvavimas 
procesijoje, jų aprėdalai , mer
gaičių kvietkomis bars tymas, 
ministrantų nauji silkiniai rū
bai tiesiog visus žavėjo savo 
puošnumu. Pa t s klebonas kun. 
P. Lapelis tą dienų vartojo 
visose ceremonijose brangiau
sius bažnytinius rūbus, kurių 
įsteigimui tf leista daug šimtų 
dolierių. Tokio gražaus Dievo 
Kūno Šventės apvaikščiojimo 
Roselande da r niekad nėra bu
vę pirmiau. Tas parodo, kad 
Roselandas kįla visokiu žvilg
sniu. I r duosnumas žmonių 
bažnyčiai pas mus žymiai pa
didėjo šiuo laiku. Kiek sykių 
mūsų klebonas išeina kolek-
tuoti, niekad didesnių aukų 
jie neatsisako duoti. 

Finansinis parapijos stovis 
yra tvir tas . Visokiems extra 
pataisymams kas met yrą iš
leidžiama tūkstančiais dolie
rių. 

Reporteris. 

nelaimių prislėgti j ie nenusi
minė: \ i s i kaip vienas •>•, no 
eilėn, apgynė Lietuva . nuo 
priešų, iškovojo j a i laisvę ir 
plačiam pasauliui paskelbė, 
kad Lietuva jau laisva ir ne
priklausoma. Je igu mūsų bro
liai, vargo i r nelaimių pris
pausti , visas pas tangas dėjo, 
kad iškovoti Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę, tai kokia-gi 
gėda butų mums nepaskolinti 
nors šimtinės, kad palaikyti 
tą laisvę i r nepriklausomybę. 
Ka sergant i motina sakytų 
sūnui a r dukteriai , jei prašytų 
vamMis, o jis a r j i uepaduotę . 
Ta ip pat i r Lietuva. 

Taigi, kad ̂ ueužsitraukti to
kios rūstybės, pirkime bonų. Į 
Lai nesiranda lietuvio, kuris 
atsisakytų nuo prisidėjimo 
prie L. L. Paskolos ir atsisa
kytų pirkti bonij. 

Pov. Kar . 

CICERO, ILL. 

RACINE, W I S . 

Atsišaukimas į Racino 
lietuvius. 

l iae imeėia i ! J a u kelios die
nos ueįiKo progai , Kurioje ga-
uie nusipiiKti Laeiuvos l a i s 
ves r a sko ios bon$. Ziureiuie, 
Kad IKI liepos 1 u. nei vienas 
ueuuiiiuiei neatliKę. Lu siuvus 
piliečio pareigų — nenusipirkę 
L. L*, f. 00114. * 1J*ur l r visaua 
susieję ragiuKime, agituoKime 
viens Kiių įsigyti boua., Kau 
ueįiKtume užpakalyj kitų, dar
gi mažesnių, Kolonijų. 

J ųs, Kacino lietuves mote- j 
rys, 11-gi pasidarbuoki te Lie
tuvos pasKolai. J ų s lengvai 
ga lne iKalbeti savo vyru i pas
kolinu .Lietuvai $ J 0 , $ilJ0 ar 
$oou doi. dusų menus zouziai 
gali suminkštinti i r Kiečiausių 
vyro girdi. J V daugiau negu 
vyrai gali te pas idarbuot i i r 
uz t«į pasidaroavnna. tėvyne 
amžinai jums bus dekLugu. 

i r tu, j au iuka iu i r mergai te , 
įsigyk JU. L>. ¥. bona, prisidek 
pr ie šito praki lnaus darbo, 
n e p i r k nereikalingų daiktų, o 
tuos pinigus paskolink savo 
tėvynei. J i neprašo, kad mes 
aukotume, bet kad paskolin
tume. Dėkingi turė tume būti 
savo tėvyne^ kad j i t ik iiek 
iš mūsų reikalauja. Mes, gy
vendami šioje šalyje, nematė
me karo audros , nepatyrėme 
bado, nė vargo, kiek pa ty r ė 
mūsų broliai tėvynėje. Vargo, 

Ka t r i e p i rko te L. L. P . bonų 
ir pilnai užmokėjote, ateikite 
atsiimti juos, nes Lietuvos 
Misija jau prisiuntė. 

Ateidami atsineškite kvi
tas ir atvirutes, nes be jų bo-
nai nebus išduodami. 

Bonai bus dalinami pėtny-
ėios vak., birželio 25 d., Hv. 
Antano parap . svetainėje. Ku
rie dar nesate pirkę, nepamir
škite nusipirkt i , nes laikas pa-
>kolos jau baigiasi. ' 

Kas pirks įmokėdamas pil
ną sumą, tas tuojaus gaus ir 
boną. Lai kiekvienas lietuvis 
atsimena, kad dabart inei lie
tuvių gentkartei tapo skir ta 
imliuosuoti tėvynę iš vergijos 
pančių. Ko busime verti , jei 
savo pareigų neatliksime? 
Pmsianėios mūsų tautos gent-
kartės keiks mus už nerangu
mą nešdamos svetimų jungą, 
o pasaulis su panieka žiūrės 
į mus. 

Užtat, lai nelieka nei vie 
110, kurs nebūtų prisidėjęs pvie 
pa!iuosavhn0 mūsų tėvynės, 
skolindamas jai sulig savo is-
galės. 

S. T. 

eius apie kelionę' laivu " B a l -
tte." 

4) Paaiškėjus, kad didžiu
ma ki tataučių agentūrų labai 
išnaudoja lietuvius, dargi ne
suteikdami t inkamo patarna
vimo, pa ta r iama Amerikos lie
tuviams kreipties pr ie lietuvi ų 
agentūrų. 

5) Taipgi paaiškėjus, kad 
kai-kurie ir lietuviai (dėlei 
tūlų priežasčių pavardžių ne-
paduodame) pradeda sekti pė
domis kitataučių išnaudotojų 
ir stengiasi skriausti lietuvius 
išnešta jiems papeikimas j r 
patar iama Amerikos lietu
viams kreipties prie teisingų 
išlmndytų lietuviškų agentu-
• ' 1 1 - • 

Kolonijos pirmininkas 
A. B. Stankevičius 

Kolonijos sekretorius 
A. M. Mažieka. 

(ieg. 31 d., 1920 m. 
Laivas " B a l t u V Atlantiko 

vandenynas. 

RED. ATSAKYMAI. 

Komitetui (l)uquosno, Pa.) 
Pranešimų gavome vėlai, to
dėl negalėjome patalpinti . v 

ummiiiiiiHimiimimiuiiiiiiiiiiiiniiiiu 

NEPAPRASTAS BAR-
GENAS. 

PROTOKOLAI L I E T U V I Ų 
K O L O N U O S ANT LAIVO 

" B A L T I C . " 
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(Prisiųsta.) 

Lietuvių kolonija ant laivo 
"Ba l t i c " turėjo visą eilę su
sirinkimų, bet dėlei jų ioka-
lės svarbos paduodame t ik 
nekuriuos svarbesnius. 

Gegužio 23 d. būrelis lietu
vių, kėliau jųs laivu " B a l t i c ' ' , 
turėjo preliminari susirinki
mų, kuriame nutarė suorgani
zuoti lietuvrų. koloniją, ant lai-
vo " B a l t i c ' ' i r išrinko tam 
reikalui at l ikti valdybą iš pir
mininko A. B. Stankevičiaus 
ir sekr. A. M. Mažeikos. 

(ieg. 26 d. valdyba raporta
vo, kad ant laivo " B a l t i c " 
suras ta 14 vyrų, 2 motori i r 
(i vaikai. Sįame susirinkime nu
t a r t a sušaukti visuotinį lietu
vių susirinkimų 27 d. geg. 

Geg. 27 d. visuotiniame su
sirinkime dalyvavo visi I š v y 
ru; susirinkime nu ta r ta : 

1) kad visi lietuviai, ke
liaujanti kokia nors linija, lai
kytųsi būryje, idant, reikalui 
e>ant, galėtų/ kits ki tam gel
bėti. 

2) Sulig išgalės išmokti 
Lįetuvos himnų ir kitas lietu
viškas dainas, idant važiuo
jant Lietuvon per rubežių jas 
sugiedojus. 

?>) Rasta reikalingu praneš
ti į Amerikos lietuvių laikraš-

Parsiduoda la~ 

Imi pigiai ant \\ 

lubų mūrinis 

namas frontą^ 

žilo akmens. 

(iazas, elektra, vanos, šilto 
vandens šiluma. Kandus ne
ša $125.00 į mėnesį. Kaina 
$11,200.00 randas ant Bridge-
porto. 

Parsiduoda gražus mūrinis 
namas 8 metų senumo, 2 t'la-
tai 5—6" kambariai gazas, ele
kt ra ir vanos cementinis l>a-
.M-mentas ant Francisco Ave. 
tarpe* W. 35t 11 gat. ir VY. U 
WBX Raudos neša ant mene-
sio $65.00. Kaina $6,750.00. 

Parsiduoda pigiai, geras 
mūrinis namas, ant Bridge-
porto, 4 flatai po 4 kambarius 
augštas akmeninis baseinentas 
namas yra nesenas ir gerai ap
taisytas. Liaudos ant mėnesio 
neša $54.00 Kaina $5,650.01). 

Netikėtai parsiduoda na
mas mūrinis ant 2 lubų 6—7 
kambariai , stogas labai geras 
ištaisytas del drabužių džiovi
nimo. Raudos neša ant metų 
$45.00. Kaina $4,400.00 ant 
Bridgeporto pr ie Šv. Ju rg io 
bažnveios. 

Del paltesnių informacijų 
kreipkitės į ofisų: 

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

and Steam Ship Tickets. 
3402 S. Halsted St. Chicago. 

Tel. Yards 5379 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii 

FARMOS 
Dabar geriausias laikas pa

sižiūrėti kada javai matytis 
pas mus galima pamatyt pui
kių kviečių, rugių, k6rnų, do
bilų, alfalfos, gražių ūkių su 
puikiais hudinkais, pievomis, 
geroms ganykloms gerai atva
žiuot ant 4 Liepos, kada Lie
tuvių Ūkininkų bus Piknikas . 
Mūsų Draugijos Komitetas 
Lauks sveėių ant depot suba - j j 
toj, NedėKoj ir Panedėlyj o pa< 
ūkininkus Ims vietos pabūt 
kad ir ilgai. Mūsų piknike da-
livaus keletas rbieagieėių, 
ka ip Aldonui (Irusaitė, M, Du
ndulienė su kompanija A. 
Dvylis. 

Aš busiu Cliieagoj su būtoj, 
ir nedėlioj 26 ir 27 birželio 
(thine) pas J . (Jniša, 3147 So. 
Halsted St. \Torėdami pasikal
bėti atsilankykite. Taipgi at
vešiu daug tikro medaus nuo 
mušu farmu. 

t- v 

M. WALENčlUSr 
Box 96 Hari, Mich. 

Silpnybės,. paeinančios nuo porsidirbkno, pailsimo, sąnariu/ir numenu 
sustingimo, skausmu strėnose, yna greitai prašalinamos, vartojant ' 

PAIN-EXPELLERI 
" D r a n g ą R e i k a l e " 

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Expel ler is ir del jusu apsaugojimo, jif yra paženklintas 
mušu vaizbaženkliu 

\fa ANOKOR (Įksirsis) ^ 
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklin ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 76c. Taipgi galima gauti pas iidirtfejus: 
V. A D . R1CHTER &' CO., 3 2 6 ^ 3 0 Broadway, New York 

{Išmok Gerą Amatą. Už-
| dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. K\'-
rpėjal visur rei- \ 
kJtlaujami. Oc- . 
tiausias amatas, | 
mes i.šmokinanie 
į kcletii savai
čių, pri tyrimas 
duodamas moki-

nantios. Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučy«tts Skyrius, mokslas už-

J Kančdina visus. 
MASTER SCHOOL, 

j 100 N. Stato Htr. 
Kampas Lako str. ant 4tų lubij. 

VASARNAMIAI ANT 

ntifiiniiuiiiniimittitiiiLHiiiiiiNinitfiitt 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodame dvigubas stsmp%!i 

KetvericalB lr Subatomls. 
Dideliame pasirinkime šaunami, 

Visokie materljolai, valkams drabu
žiai, Slabė* ir Jakntss. 

i-» 

Žvairas Akis Galima Išgydyti 

Pi rma ir Paskui 

Valandos: 9 iki 6 

Mano specijalis /.vairių akių gy
dymas kalba pats savim. 2.000 pa
sekmingų atsitikimų; be skitjdo.įi-
mo, ehoroformos ar ligonbučio. 
Visas darbas mano ofise yra išpil
domas per vienų atsilankymų. At
sišaukite j mano ofisų, arba pakal-
bokit su sekančiomis nesenai iš
gydytomis "ypatomis. 

Štai yra Lietuviški pecientai, su 
kuriais kalite pasialboti savo kal
boje: 

Sophie Masters—4522 So. Pauli
na Str. 

Martlm Guguts—4882 tfo. Cali-
fornia Ave. 

Chas Dukton—4 356 So. Wood 
Str. 

Kainos prieinamos. Reikalauki
te liudintojų jūsų apylinkėj. 

23 metai ant State Str. 

Franklin 0. Carter, M. D. 
Akjs, Ansjs, Hosjs ir Gerkle 

120 So. State Str. Clucago, 111. 
Iškaba su sukančlausia šviesa. 

\ Nedėliomis 10 iki 12. 
* je 

Pluksnos 
79c 

Pluksnos 
79c 

1 Kurie rcuigetės ant ilgesnio] 
laiko praleisti pasilsio (vakiu 
cijų) dienas, o labjausia šei
mynos, tai galite gaut i pui
kiu vasarnamių (Cottages) 
arini pavieniu kambarių ant 
jau senai Lietuviams žinomos 
(Lemont 's Resort Fanuos , So
dus, . M ieh.) 

Vasarnamiai ir įrivieni ka-
ml»aritii passiranduos su lovo-

| mis, •— valgius patys turės 
pasigaminti . 

yra 
Visokie valgiai 

— mėsa ir i^rocernė — 
pristatomi anr vietos kožna 
diena, per Jmėerių iš Benton 
Marbor. 

Norite platesnių žinių, mel
džiu rašyti pjts 

A. J . LEMONT, 
Lemont ' s Resort Farm, 

Sodus, Michigan. 

PLUNKSNOS, 

iiiiimimiimmmmumiimmiimmum 

S T I P R I S VAIKAI. 
Suvirs 17 metų amžio. Pastovi vieta 
stipriam vaikui draskyti drukuotus 
lapus ir dirbti press ruiinyj. 48 val
andos savaitėje. 

Atsišaukite 
M r. Hiillm-k. 2nd floor Buterrick 

Publisliin^ O). 2239 So. P a r k Ave. 

Vail R«>ikalingos: vietos mažiems Vaiku
čiams, geruose namuose. Paliudiji
mai reikalingi. Atsišaukite į t'hilil-
ren's Home <ommision, Tily Hali, 
\Vaterbury, Conn. tarpę 11:00 lr 
t:00, arba rašykite prisiųsdami pa
liudijimus. 

ANT P.\RDAVIMO 
puiki lr grar/.i Groserno ir Saldainių 
krautuvė. Puikioj vietoj. Lietuvių ir 
ir Lenkų apgyventoj. Biznis išdirb
tas per 8 m«Įtus. 

Atsišaukite: 
KAZ. VENCKUS, 

4S32 So. Hcrmitage Ave. 

' / . 
Goods' 

itiliiiiiitiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiitiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiąL 

j PASKUTINE SAVAITE!! 
5 
E INSIGYTIPASPORTUS 1 

Kurie nori te važiuoti Lietuvon šįmet. 

Pasiskubinkite irpriduokite savo prašymus prieš 
S = 

Birželio 30, 1920, Nes vėliaus pasportai nepiliečiams ne

bus išduodami. 

Norint gaut i gera ir teisingą patarnavimą, kreipki-

= tės pas 
| • | 

I LITHUANlAN-AMERlCAN INFORMATION BUREAU I 
3114 So. Halsted St. Chicago, ffl. 
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I Extra Pranešimas! I 

T H E S T R E E T S CO. 

1'AICKIDI ODA 
Grosern*"* ir Kendinė lietuvi ų apgy
ventoje vietoje, prie šv. Jurgio baž
nyčios priežastis pardaviom patirsit 
ant vietos. 

»28 W. 83 St. 

Proga 
karų taisytojams, karu taisy
tojų pagelbininkams' tnickn 
taisytojams iy malioriams dir
bti nuo štukų ir uždirbti di
delius pinigus prie taisymo 
freiglit karų. Geros d a r b 0 sų-
lygos ir pastovus darbas. 

Atsišaukite 

W«ist 48th St ir So. Morgan st. 

Parsiduoda "Dry -Ctoods" Krautuve 
Kreitu laiku. Diznis išdrbtas 3 metai 
kmp pr>venu ant vietos. Priežastis 
pardavimo pirkėjas patirs ant vie
tos. 

Atsišaukite: 
3625 8. Halstcrt Str. Cliiea^o. 111. 

REIKALINGI L E I B E R I A I 

del fabriko darbo. Pastovus 

darbas. 

LINK B E L T 0 0 . 

39th ir Stewart Ave. 

R E I K A L I N G I 

Pap ras t i Leiberiai. Atsi
šaukite 

Šiuomi pranešu savo kostumieriams, kad aš sugry-
žau iš ligoul)učio ir vėl pradedu savo darbą, 'ČeveryktĮ 
taisymo. Mano kainos "25e. pigesnės negu k i tur mokė
si, jei netiki persit ikrink. Darbą atlieku gerai, greitai = 
ir pigiai, už darbą savo garantuoju. 

Taip-pat turiu senos mados eeverykų, parduodu po 
$2.50, $3.00 ir $3.50. Reikale kreipkitės pasmane, o bu-

S • site užganėdinti 

i 
JUOZAS BŪDVYTIS, 

39?9 i^fettrr Ave. 
iininiiiinni»miiiiuiminun»iniiiimiMH«MiiniiiMiiHi 

8 ^ 

Jos B. Clow & Sons 
534 So. Franklin St. 

ANT PAKDAVIMO 
4 kambarių medinis namelis, gra
žioj vietoj. .Parsiduoda pigiai. At
sišaukite nedėlioj 10 ryte iki 7 vaka
re. 

4980 Archer Ave. 
prie Cr»wford (40) Ave. 

T H E S T R E E T S CQ, 

Leiberiai 

Gera mokestis ir darbo są
lygos, ir pastovus darbas. 

Atsišaukite . 

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiliiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiin 

[ Didelis išpardavimas Namu j 
Į per Birželio mėnesi \ 

Ant lengvų išmokė j imy kiekvienma lengvai praeina
ma, Atsišaukite tuojaus pas: 

| J. POŠKA I 
mm "mm 

| 4436 Washtenaw Ave. . Chicago, 111. i 
Tel. McKinley 5688 

w 
I • ', 

$20.00 

DOVANŲ PRANEŠU $30.00 

OOVAHtl 

^ 

m 

West 48th i r So. Morgan St. iiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiT 

savo kostumieriams ir visiems lietuviams, kad pas 
mus dabar eina 

SPECTAAJS IŠPARDAVIMAS 

Parsiduoda pigini ir an t pi-
grių išmokėjimų mūrinis name
lis (bungralow) 6 kambarį ų ir 
2 lotai, šioje savaitėje turi bū
ti parduota. Kaina $2§00.©0. 

Taipgi turime ant pardavi
mo labai pigių lotų, gražioj vie
toj su pilnais "improvementaia" 
Lotai pločio 27% pėdos, ilgio 13G 
Kaina $500.00 ir augščiau. 

Kas šitą pagarsinimą atsi
neš nedėlioję birželio 27ta 1920 
gaus $20.00 kredito. Ofisas at
daras 10 iš ryto iki 4:30 vai. 
vakare. 

Wm. D. Murdock & Go. 
REAL ESTATE 

MAIN OFFICE 

17 N. LA SALLE ST. 

TELEFONAS FRANKLIN 253 

CHICAGO 

REIKALAI'KJTE 

Joe L. Zukowski 
ASST. MGR. 

LOCAL OFFICE 

6810 \%. ROOSEVELT ROAB 

(12th Street) 

S £ 
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D R A U G A S Penktadienis; birželis *25 1920 

JUBILIEJINIS PIKNIKAS 
Dievo Apveizdos Parapijos 

National Grove Riverside, III. I 
= s 

20 Sukaktuves ir Išvažiavimas 
NED., BIRŽELIO-JUNE 27, 1920 

S £ 

• • . s r 

Tai nepaprastas, bet Jubiliejinis piknikas ir paminėjimas 20 metų sukaktuvių nuo įkū
rimo Dievo Apveizdos parapijos. Senesni ir jaunimas, visi šios parapijos žmonės per ilga laiką 
ruošėsi prie jubiliejinio išvažiavimo, dėlto šioj pramogoj bus visko daugiau ir geriau, negu kad 
esti paprastuose v kermošėliuose. Parapijonės pasotins išalkusius skaniais užkandžiais, ištroš
kusius pagirdys saldum midum ir gardžiais gėrimėliais. Žinoma, gros geri muzikantai. Bus 
žaidimų ir daug, daug negirdėtu-neregetu nąujanyGių ir smagumu. Tik atvažiuokite kermo-
šiun, pamatysite, paragausite ir visuomet džiaugsitės, kad nepraleidot taip retai pasitaikančios 
progos. Chicagos ir apieh'nkės lietuvius ir lietuves kviečia į jubiliejinę pramoga. 

KLEBONAS IR PARAPIJONAI. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Penktadienis, birž. 25 d., 
Šv. Vilhelmas. 

Šeštadienis, birž. 26 d., 
Šv. Jonas ir Povilas, kank. 

DU SUŽEIDĖ PLYŠUSI 
BOMBA. 

Apgriauta plumbuotojo 
dirbtuvėlė. 

Užpraeitą naktį padėta bom
ba tirs plunihnotojo dirbtu
vėle* durimis, 41*27 So. State 
gat. Plyšdama bomba apgrio
vė dirbtuvėlę ir sužeidė dvi 
moteriškes. 

Aukomis krito praeivės mo
teriškės. Jos yra : Etbel Ro
bertą, 4120 So. Dearbora gat., 
ir Auna (Juest, 3519 Rliodes 
ave. 

Abidvi ėjo pro šalį tuo mo
mentu, kuomet Kaltinais ju 
>pr'o£o bomba. Abidvi pritren
ktos prie šaligatvio. Paimtos 
ligoninėn. Tenai pasakojama, 
kad pavojingai sužeistos. 

Subombuota dirbtuvėlė pri
guli AVilliamui Do\vns. Pasa
kojama, jog jis nesugyvena 
garžiuoju su "S teamf i t t r s 

0 and P h u n b e r s " unija. Pirm 
vienerių metų kartą ties jo 
namais buvo pamesta bomba. 

• • • 
Tad policija nuomoniauja, 

kad šitam atsitikime yra pra
džia karės tarpe plumlmotojii. 
Unija pavartoja pagiežą priei 
neapkt'iiėiauią žinoki. 

Vadinasi, demokratų bus lai
mėta 

* 

Tas sukiršino republikonus. 
(Ii kuomet Colby dar nupeikė 
republikonų partijos platfor
mą, pasidarė dar blogiau. 

Suprantamas daiktas , jis 
tą visą žygį prieš republiko
nus atliko mandagioj lomioj, 
dailiais žodžiais. Bet kas no
rėjo suprasti, tas suprato jo 
kalbos reikšmę. 

Republikonai labai susirū
pinę apie demokratų partijos 
konvencija, kuri prasidės a-
tcinantį primadienį mieste 
San Francisco. 

J San Franci sco šiandie ke
liauja visi stipriausieji demok
ratu partijos šulai. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.. 

PRANEŠIMAS. 

KARŠTAI DARBUOJASI 
GELEŽINKELIŲ DARBO 

TARYBA. 

Labdarybės reikalais. 

Keletas asmenų trokšta su
daryti Labdarybės kuopą Olii-
cagoje Marquette Pa rko apie-
linkėje. Buvo ket inama pirmą 
posėdį padaryt i pereitoje ne
dėlioję, bet jis tapo at idėtas 
į nedėHa -7 birželio. Pradžia 
bus tuojaus po pamaldų Šv. 
Kazimiero Vienuolvne, t. v. a-
pie 9:30 rytmetyje*. Susirinki
mo vieta 2634 W. Marquette 
Road* Šv. Kazimiero Vienuo
lyno Kapelianija, mokyklos 
kambarys. Tikimės, kad al
si hmkys p. Jncevyčius su pra
kalba. 

Rengėjai. 

o perėję ant rą kartą galėsite 
kitiems pagelbėti. Nereikia ap
lenkti nei vieno namo. Reikia 
užrašyti kiekvieno lietuvio var
das, a r j is pirks boną, a r no, 
nes tas if ikalinga žinoti'. 

J. K. Encheris. 
L. L. P. St. Rast., 

4403 So. Mozart St. 

NORTH SIDE. 

Nes geležinkeliečiai nerimauja 

VALSTYBĖS SEKRETO 
RIUS BUVO CHICAGOJE. 

Sujudino jis vietos politikus. 

Per Cbicagą į San Francis-
co pravažiavo valstybės sek
retorius Colby. J i s cia užtru
ko kelias valandas. 

Bet užteko ir t rumpo laiko 
sukiršinti vietos, politikus. 

Reikia žinoti, kad sekreto
rius Colby kituomet buvo di
dis mirusio pulk. Roosevelto 
šalininkas. J i s išvien su Roo-
seveltu daliję darbavosi prog-
resyvei (bulnUizeriij) part i jai . 
Buvo jis didis republikonų 
senos partijos priešininkas. 

I r kuomet 191(> metais pro-
gresyvė part i ja , Roosevelto 
vadovaujama, sugryžo atgal 
republikonų partijon ir su Ši
ta išnaujo susiliejo, Colby tuo
met nesutiko but republikonų. 
I r iš progresivio demokratu ir 
ėmė veikti demokratų naudai. 

Ve kodėl Colby užsipelnė 
dabart inę vietą demokratų 
administracijoje. 

Tadgi dabar jis pravažiuo
damas per Ohieagą išdrįso pa
kalbinti buvusius progresy
vius politikas neturėti nieko 
bendra su republikonai s, bet 
pereiti demokratų partijon, 
kaip kad jis yra padaręs. 

I r jis pareiškė, jog didžiu
ma progresyvių žmonių, be 
abejonės, pereis demokratų 
pusėn ateinančiais rinkimais, i 

(leležinkeliu darbo taryba 
iš trijų žmonių, kaip žinoma. 
savo raštinę turi Oliicagojo ir 
čia darbuojasi kuoveikiaus iš
rišti klausimą, paliečiantį už-
mokesties padidinimą darbi
ninkams —* geležinkeliečiams. 

Rytinėse valstijose del men
kos užmokėsiies iš naujo pra
dėjo' nerimauti darbi miricai. 
Kai-kuriose vietose didis ju 
sustreikavo. Kiti žada pakil-
ti streikan, jei tarylia ilgai 
vilkins savo nusprendimą. 

(ieležinkelių organizacija 
viršininkai yra baimėje. Nes 
prieš jų norą gali užsipliekti 
streikas ir sugriauti organiza
cijas, 

Pats prezidentas AVi Įsomis 
aną dieną paragino tarybą pa
siskubinti BŪ savo galutiniu 
nusprendimu. Nes šaliai yra 
pavojus. ' * 

Bet tarybą negali skubi n-
ties. J i paskelbė, kad to klau
simo dar neišrišo ir nežinia 
kaip greitai apsidirbs. Sako, 
tas klausimas ta ip sukompli
kuotas, kad užima daug laiko 
viską visapusiai aptart i ir su
derinti . 

Tad prieš tarybą pakeliami 
nepasitenkinimai. Norima ją 
diskredituoti . 

. 

BRIGHTONPARKIEČIŲ 
DOMEI 

L. Vyčių 5-ta kp. rengia šei.-
mininį išvažiavimą birželio 27, 
t. y. nedėlioj, j Fores t Preser
ve B rūmeli Park . 

Šin išvažiaviman kviečiam 
ir kitų kuopų nariai . Draugiš 
kai galėsime pasilinksminti, 
pasidžiaugti gamtos gražumu.) 

Kelrodis — Reikia paimti 
Mihvaukee-Gale gatvekarį ir 
važiuoti iki galui. Paskui , pe
rėjus tiltą, paimti kit.ą gatye-
karį ir važiuoti iki galui. Iš
lipus eiti po dešinei iki išva
žiavimo vietos. Jaunutis. 

Agota Sedauskaitė 50.00 
Juozapas Žvirblis . . . . 100.00 
Juozapas Giedrikas . . . . 50.00 
Jona%s Valentukevičius iš 

Roekford, 111. . . . . . . . .50.00 
Tarnas Aleksiunas 50.00 
Mykolas Gustas 50.00 
Dominikas Paulauskis . . 50.00 
Anupras Naruševičius . . 50.00 
Silvestras Markūnas . . 5u.00 
Antanas Girdžius iš 

Peoria, 111. 50.00 

PRANEŠIMAI, 
IŠ TOWN OF LAKE. 

Kadangi K. V. bonų parda
vinėjimas jau baigiasi, todėl 
sujudo, sukruto Cbicagos aps
kritis darbuotis, nes daug 
da r t rūks ta iki paskirtai kvo
tai . 

LIETUVOS BONŲ 

pirko "Draugo" Ofise šie as 
menys: 

Antanas W a z # r d . . . 

A. L. R. K. Moterių Sąjungos 
21-ma kuopa laikys savo pusme
tinį susirinkimą, birželio 25 d., 
1920 m., Šv. Kryžiaus par. svet, 
8-tą vai. vak. Visos narės malo
nėkit atsilankyti, nes turim svars
tymui daupr dalykų. 

Rašt. B. D. K. 

ANT PARDAVIMO. 
W — — X 

K u r t a i ! namas 5 ir 6 lytmbarui, 
vandeniu apšildomas. I,otas 30x125 
pėdu namas naujas, gerame padė
jime ir gražioj vietoj 5JT42 So. Ro-
ckwell St. parsiduoda už $10,000.00. 

Medinis namas skiepas muro 2 
pagyvenimų 5 ir 5 kambarig vanos, 
elektros šviesa su ViSkais geras na
mas ir geram padėjime. Lotas 50x125 
kampas vieta 2902 W. 39th St. 
Brighton Tark parsiduoda tik už 
$6300.00. . 

Medinis namas, 2 pagyvenimų 7 ir 
7 kambarių vanos ir gazo Šviesos. 
Biznio vieta namas geram stovyje. 
Lotas 50x125 vieta 5311 So. Hals-
ted St. arti Bulvaro parsiduoda la
bai pigiai tik už $6300.00. 

Morta Šlevinskienė . 
Leonardas Jesevieius 

$50.00 
50.00 
50.00 

•v 

SUPERINTENDENTAS 
REIKALAUJA ALGOS. 

Kuomet aną dieną teisėjas 
Scanlan nubaudė, kalėjimu ir 
}Mnig1ne pabauda dešimtį mo
kyklų tarybos narių už pra
šalini mą mokyklų superinten
dento Cbadsey? pastarojo ad
vokatas pareikalavo užmokėti 
buvusiam superentendentui $8, 
000 algos. Nes jei jis neteisin
gai prašalintas, tad jam turi 
būti mokama alga. 

Bet kas eia jam mokės al
gą. Negi tie patys tarybos na
riai, katr ie vra nubausti . 

Teisėjo nubausti tarybos na
riai paduoda apeliaciją. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E . " 

S 

$ 2 5 0 0 . 0 0 
Dovanoms 

O nmms, br igbtonparkiee ia i j Kazimieras Rumšas 50.00 
ar nereikia ir-gi sukrusti prio 
darbo. J u g mes ir-gi tur ime 
paskirtą kvotą — 60,000 dol.— 
išpirkti, o iki šiol išpirkome 
tik apie $40,000, ty. $30,000 
savo stotyje, o $10,000 kitose 
stotyse arba nuo pardavėjų 
iš kitų kolonijų, kurios gavo 
kreditą už mūsų pinigus. Bet 
mes žinome, kiek mušu koloni-
j a pirko bonų ir kur j ie nebū
tų pirkę, mes juos vis p r a k a i 
tysime pr ie mūsų kvotos. 

Tai-gi, dabar visi pardavi
nėtojai pr ie darbo. Eikime 
namas nuo namo, kur da r ne
buvome ir ten, kur dar niekas 
nepirko, arba mažai pirko, bo
nų. Eikime tuomis gatvėmis, 
kuriomis p i rma ėjome. Tokiu 
būdu lengviau bus surasti bro
lius lietuvius. 

(latvės padalintos sekančiai: 
į pietus nuo Areber ave., 
So. Artes ian ave. i r So. Camp
bell pereis pp. J . Podžiuvelis 
i r P . Kvie tkus ; So. Maple-
wood ave. i r So. Eoekwell St. 
pereis pp . J . Poška i r R. An-
dr ie l iunas; So. Washtenaw av. 
ir So. Talman ave. pereis pp. 
V. Paukšt is ir J . Pe t r a i t i s ; So. 
Fairfield ave. i r So. Califor-
nia ave. pereis pp. J . Podžiu
velis i r P . Kvie tkus ; So. Mo
zar t St. i r So. Francisco ave. 
pereis pp. B . Nenartonis, i r 
K. Nenartonis; W. 46tb St. W. 
46th place i r W. 45th St. pe
reis pp. J . J . Paleikis ; So. 
Richmond St. i r So. Sacra-
mento ave. pereis pp . Izd. 
Paškauskas , o į žiemius nuo 
Areber ave. pereis visas lie-
tuviais apgyventas gatves se
kant ie j i : J . Bubliauskas, M. 
Dūda, J . Biežis, P . Česna, J . 
Aleksandrayičia, J . Povilaitis, 
K. Nusevieia, M.~ Macikunas, 
J . Eučiunas, B. Andriešiunas, 
J . Nusevičia ir K. Kaminskas. 

Visi, kurie savo gatves jau 
perėjot, eikite vėl iš nauja, 

Gvardija D. L. K. Vytauto lai
kys savo priespusmetini susirinki
mą nedėlioj, birželio 27 d., 2 vai. 
po pietų, 8v. Kryžiau); parapijos 
svetainėj. Kviečiami visi nariai 
susirinkti, nes randasi svarsty
mui svarbių reikalų. 

Su pagarba 
J. Legnugaris, rašt. 

4645 So. Wood St. 

Mūrinis d a r n a s 2 pagyvenimu 7 
ir 8 kambariųr garu apftildomas elek
tros šviesa. "Oaragė" del dviejų au
tomobilių namas labai geras ir gra
žioj vietoj arti Halsted St. and Gar-
field Bulvaro prekė tiktai $12,000.00. 

Del visų virš minėtų namų kreipki
tės prie: 

Izidorių Pupauska, 
3402 S. Halsted St. 

Tel. Yards 5379 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. MorgSD Street 

CHICAGO, ELLEMOIS 
Telefonai Tardą W « 

Valandos: — 8 lkl 11 Ii ryto; 
I po platų lkl 8 vak. If •delto
mis nuo 6 lkl 8 raL vakarą 

s — 
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PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Balttc Oonsultatlon Bureau, Inc. 
SS 86. Dearbora S t Ohlcago. 

Roora 206 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojam© kad 
sutaupinsime jums 10% lkl 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainoa 

Vyru Ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko
tai su dirželiais ir be, for fltting 
ir kitokio styllaus $32.50 lkl $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po 815, 17.50, 
820, $22.50, 825. ir 880. Juodi 
Siutai po 845 iki $65. Meiinos vii 
nos siutai po $35 iki $60. Valku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Yyru kelines $4. ir augščiau. 
Meiinos pusvilnes kelines $5.60 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena cirkinio siunčiamo J 
Europa. J 

Atdara kiekviena diena Iki 8 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDOtf/ 
1415 So. Halsted Street 

} { » • • « » » » »^M— • • » » » » » » » » • • • ' } 

^ BE= 39 

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS 
$ 2 5 0 0 . 0 0 
Doyanoms 

Per 3 Dienas Turės Būti Išparduota 300 Lotu 
Už tokią prekę kokia pirkėjas pasiyHs. Lotai randasi gražioj dalyj miesto 

Morgan Park Garden Subdivizin 
Ant 113-tos gatvės ir Ashland Avenue (Važiuojant Halsted 11 \ karais) 

Išpardavimas prasidės Birželio (June) 25, 26 ir 27 dieną, 

PETNYČIOJ, SUBATOJ IR NFfDELIOJ 

2 kartus dienoje, vienas 2 vai. po pietų, antras vak. kožną dieną, tik minėtas 3 d. ant 113-tos ir Ashland Ave. 
$2500.00 Dovanomis bus išdalinta visiems tiems, kurie atsilankys ant to išpardavimo, nepaisant, kurie 

pirks loty ar ne, o dovanu galės gauti. 
v » Nepraleiskite šios progos, nes kita tokia nebus, lotai bus parduoti už tiek, kiek kas įvarys ant licitacijos 

(Auction Sale) Taipgi bus duodama ant lengvų išmokėjimu. 

Liberty Bondsai ir Liberty Land & Invest. Co. Šerai bus priimami už pilną vertę. 
Ateikite į Ofisą 3^01 So. Halsted St., bus daug Automobilių, kurie Jus-nuvež už dyka .tiesiai prie li

citacijos lotų ir dovanų. 

Dovanos bus parodomos nuo Ketvergo, Ju^e 24, Ezerskio Salėje, 4600 So. Paulina St. 
Patįs visi atvažiuokite ir atsivežkite savo draugus, jeigu kurie lotu nepirksite, tai nors dovanų išlaimėsite. 

3301 S. Halsted St. Phone Boulevard 6775 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 
N I 
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