
“DRAUGAS"
l'ot.n.hnl tl.ll, K.mrt

Om Tmr ..........................  IBM
Ofc, Šlifui - ...... ..*■»• M.**

AT XEU-K-STAXOS 3 A COFT
DRAVGA8 OO, Ino,
IWH> W. 4«th Ht, ChMoto, Illhnila.

KAINA U
PRICE

LITHUANIAN DAILY FR1END

...............................................    ■ ■ I I

SECOND ED1TION 
ANTROJI LAIDA-

/
; }------------------------------------------------------ ■ M

FuMtahcd and dluributcd undrr pcnait (No. 4«), autborlirtl by ihc Act of Octobrr a, 1317, on fflr at Ihc !••»»( Officr of Chlcofo, III. Ily the onler of the PrcMdenl. A. R. Uurlcon. PoMmaofrr (icneral.

CENTAI
CBKTS

CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, LIEPOS (JULY) 19 D., 1920 M.
HNTEKK© AS SKOOND-CbASS MATTKR MARCH 31, Ittltt. AT CHICAGO, IbUNOIS L;M»UR THE ACT OF MARCH S, JST».

Lenkai Pripažįsta 
Netekę Vilniaus

CIVILĖ KARĖ KINIJOJE. ITALIJA VOS TIK IRASI 
PER BANGAS.

Kino tarpan maišosi japonai.

VOKIEČIAI PASIRAŠĖ PO 
ANGLIŲ SUTARIMU.

META1-VOL. V. No. 169

Talkininkai Spaudžia Turkiją

Lietuva Paliuosuota Nuo
Rudine £Vnln
& w UL IhJ W i/ A B w A

Pasidarė Galą Buvusio 
Kaizerio SūnūsI■

LENKAI PRIPAŽĮSTA NE
TEK? VILNIAUS.

DAR APIE LIETUVOS 
RUBEŽIŪS.

Miestą atidavę tik. po kovos 
gatvėse.

Variava, liepos 17 (suvėlin
ta.) — čia oficijaliai paskelb
ta, jog lenkai pasitraukę iš 
Vilniaus. Užpakalinės lenkų 
sargybos teč-iatis dar gynusio* 
miestą. Susirėmimai įvykę 
gatvėse.

(Kol-kns dnr neturima ži
nių, ar lenkai kartais neap
griovė musų sostinės pirm ją 
apleisiant. Bet jei miesto gat
vėse turėjo įvykti mūšiai, ma
tyt. lenkai turėjo norų nepr.- 

; likti aveiko miesto. Podraug 
dar nežinoma, su kieno 
riuomene lenkai mušėsi 
'niaus gavčse).

ku- 
Vil-

BOLŠEVIKAI EINA PIR
MYN LENKŲ FRONTE.

Lenkai stumiami atgal tarpe 
Minsko ir Vilniaus.

Londonas, liepos 18,
eito penktadienio oficijaliam 
pranešime iš Maskvos pareiš
kiamu, kad sovietų kariuome
nė eina pirmyn tarjie Minsko 
ir Vilniaus, stumdama utgal 
nepatenkintus lenkus.

Sako:
Vakaruose nuo Sinargainių 

(Smorgon) po žiauraus mūšio 
paėmėm sodžių Soly (už 40 
mailių j pietryčius auo Vil
niaus).

"Linkon Baranovičių užc- 
. mėm keletą sodžių suž 3.3 mai

lių į pietvakarus nuo Mins
ko.”

Pra-

NUSIŽUDĖ PRINCAS JOA 
CHIMAS.

Tai buvo jauniausias buvusio
keizerio sūnūs.

Berlynas, liepos 19. — Pots
dame pasidarė galą nusišauda
mas buvusio vokiečių kaizerio 
jauniausias sūnūs, princas Jo
achimas.

Jis greitai buvo paimtas Ii- 
guuinėu ir tenai mirė.

Kalbama, jig dėl didelių 
perversmių VeQuutijoje princo 
protas pradėjęs nesveikslnoti.

Putniame gyvena antrasis 
buvusio kaizerio suntis prin- 
ens Eitel Frvdrick. Tasai klau- 
mnčjamas pasakė nežinąs tik
ros priežasties, kodėl jo bro
lis nusižudęs.

Apart buvusio sosto įpėdi-

sB r. i t t , ,caU

gauta Eltos ka-

rusais nustatyti 
nuo Dauguvos į-

Lietuvai pripažinta daug 
medžio.

______ f
Washington, liepos 17 (su

vėlinta). — Šiandie iš Kauno 
nuo Balučio 
blegrama:

Taikos su 
rulicžini eina
vakarus. Prasideda nuo Dru
jos. Draikos upe per Brasla- 
vą, tiesiai per Kazėnus, Naroč, 
Moksle*'na. Tolinus upėiim* 
Volorinka, iš Loė Berezinn- 
Paskui Nemunu. Svialočiu pro 
Indui?, Hidrą ligi Bobro ties 
Sabui u.

Grąžinami išvežti archrvai, 
dokumentai, knygy nas, pirklv- 
binis turtas. Lietuva paliuo- 
suojama nuo Rusijos skolų dol 
didelio nukentėjinm nuo karės 
vietojo atlyginimo nuostolių. 
. Duodama dar 1(X),(MK> dešim
tinių miško kirsti ir trya mi
lijonai rublių aukso.

Geležinkelių medžiaga bus 
sugrąžinta proporcijonaliai vie 
tiniam reikalui ir Rusijos 
transporto padėčiai, laisvas 
tranzitas.

Tekstas siunčiamas.
Vileišis.

Pekinas, liepos 19. — liepos 
16 dieną Kinijos respublikos 
valdžios kariuomenė susirėmė 
su jmkilusin generolo Anfu- 
kariuomene ties Kvanhnn, už 
30 mylių pietuose ruio Pekino.

Čia atvežta daugybė sužeis
tų kareivių. ’ ‘

fričin kol kas ramu. Bet tt»- 
ir g»T‘?ink<dm'stisf ir 

kimus su Tien Tsin išdalies 
negalimas.

Mušiu laukan iš čia buvo 
išvažiavę taikininkai sn tikslu 
sutaikinti rivalizuojnnčias ]>ar- 
tijns. Bet veikiai sugrvžo ne
atriekę tikslo.

Maišosi japonai.

Traukinis su pasiteiriaujaučių 
buriu, kuriu inėjo amerikonai, 
anglai, japonai ir prancūzai, 
buvo išvažiavęs susirėmimų 
f rontan.

SugryŽę pranešė, jog Pei- 
sauge Childi kariuomenės va
das su savo spėkomis buvo pri
verstas atsimesti iš mūšio 
lauko. Taip padaryti jį priver
tę japonų kariuomenė, stovin
čioj! Yangtsuuo.

.JaiKmai įsakė tam vadui at
simesti atgal per porą mylių, 
kitan geležinkelio šonan. Kinų 
vadns paklausė, nenorėdamas 
susiremti su japonais.

Pasirodė; kad jaunai mė
gina pridengti sukilėlius.

Pasiteiriaujantieji karinin
kai Yangtsuiie aplankė ja im
lių vadą. Tasai pripažino, kad 
Cliihli liep/s atsimesti. Pa
reiškęs, jog Chilili neatrimeti- 
mas butų buvęs jo karinei sto- 
eini ]»avėjingas.

t

ATPLAUKIA 5 VOKIEČIŲ 
KARĖS LAIVAI.

Kur juos padės Dėdė Šamas.

Kasžin kaip išgelbės šąli 
G?olitū.

i 
-1---------

Rymas, lieju»17 
Italijoje mini 
vietą užima I :• 
išmėgintas diplomatas 
tti.

Giolitti hui*'> iiunmteriu pir
mininku pinu Italijos įstojimo 
hirčn? r llvo did’mi prh 
ši ligas Italiją įstumti karėn. 
Bot savo pr|ešininkų Imvo j- 
veiktns. Pasitraukė tad iš už
imamos vietos ir Italija tuo
jaus atsidūrė karės vėstilon.

Po karės Jis vėl pnšauktns 
valdyti viešinti ją. Jis atrado 
šalį finansiniai sužlugusią. 
Atrado visoj šalyj iik vienus 
nerimavimus, sukilimus, kurie 
artimi jiačiai revoliucijai. Nes 
Šalyje mažai darlio. Nėra duo
nos ir pinigų. Karė viską pra
rijo. Italija paskendo skolose 
ir neturte.

Tad šiandie Gi ditti ėmėsi I 
, dnrl>n gelbėti vicšimtiją nuo 

, visiškojo suirimo.Ne/.min, knip 
jam pamyks atsiekti tas tikslas.

Jo valdžios programa.

Aną dieiąj niinisteris pirmi
ninkas parlamente paskelbė 
valdžios programą.

Jis pranešė, jog Italijos ka
riuomenė line'atšaukta iš visų 
svetimų žemių.; Italija per
trauks savo karės žygius Al
banijoje, Mažojoj Azijoj ir 
Dodecanesus salose.

Italijai reikalinga duona. 
Duonos kiek-nors gali gauti 
kadir iš tos pačios Graikijnr. 
Tad už tai Graikijai bus ati
duotos Dodecanesus

Eiuine klausimą 
gitunųsi taip išrišti, 
butų naudos italų 
podraug prieš save 
jugoslavių.

Italijos vyriausyls! kuovei 
kinus stengsis susiartinti su

Pristatys anglių tiek, kiek tal
kininkų reikalauta. TALKININKAI IŠVYSIĄ 

TURKUS IŠ EUROPOS.

BOLŠEVIKAI ATSIŽVEL
GĖ J TAUTINI PADĖTĮ.

Su lenkais Lietuvai trumpas 
rūbelius.

Washington, liepos 18. — 
Vietos lietuvių pasiuntinybė 
gavo oficijalių smulkmenų a- 
pie Liehivos respublikos ru- 
bežius, kokie nustatyti sulig 
padarvfos su Rusiia taikos 
sutarties. -

Sulig sutarties Lietuvai pri
pažintos teritorijos, sakoma 
pasinntinylH’je, paremtos lie
tuvių tautiniais pagrindais. 
Nnturalč rtils*žių linija dau
giausia driekiasi upėmis.

Su lenknis Lietuva nedaug 
turės vargo. Lenkų-liotnvių 
rūbelių apspręsti paliety apie 
20 mailių. Visi kiti Lietuvos 
ruls'žiai, išėmus I^alvijos io- 
ną, nustatyti taikus sutartinu 
au Rusija.

Washington, liepos 19. — Iš 
Prancurijos uosto Brcst į 
Suv. Valstijas plaukia penki 
vokiečių karės laivai, katrie 
prie dalybų teko Suv. Valsti
joms. Tie laivai New Yorke 
bus apie rugpjūčio 3.

Sulig taiko? sutarties, pa
darytos Versaillese, už metų 
visi ymimt i vokiečių karės lai
vai turi Imt sunaikinti.

AUSTRIJA PALEIDO KO- 
MUNTRTĄ RŲRTJAK

Berlynas, liepos 19. — Aus
trija )<agaliaus puliuosnvo iš 
savo “globos” l'ngarijos ko
munistų vadų, buvusį Budu- 
pesto diktatorių Belą Kun.

Tą bolševiką reikalavo iš
duoti Ungnrija. Bet iš Rusi
jos buvo perspėjama Austri
jos vyriausyls’’ jo neišduoti. 
Nes Rusijoje yra Austrijos 
piliečių. Tiems buvo pavojaus.

Tad Austrija pagalinus tą 
pavojingą bolševikų išsiuntė 
Rusijon. *

mos 17. — šiandie 
ilRterio pirmininko 

x« i4»s. 75 melų.
t.'ioli-

Mllos. 
bus * *»t«»n- 
kad iš to 
tautai ir 
nesukelti

uiof niekmu nežinoma, kur 
šiandie npsiverčia kiti try* 
buvusio kaizerio sūnus. Gi bu-

r- -,T,T7*T *<"* —* ■ —ir 
Rugvn saloje, Olandijoje.

PIRKITE KARĖS TAUFY- 
ttO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

. v**aii ■-<

Londonas, liepos 18. — Ijii- 
kraštis Tinies praneša, kad 
pranenzn kariuomenė pradėjo 
veikti Sirijoje. Kariuomenė 
maršuoja ant Alepjio ir Da
masko. Sirijos karaliui Fei- 
sal pasiųstas ultimatumas.

Spa, Belgija, liepos IS. — 
Vokietijos atstovai priversti
nai pasirašė jk> suturimu, sulig 
kurio jie talkininkams bus pri
versti pristatyti reikalaujamą 
kiekybę anglių.

Kas mėnuo vokiečiai turi“» 
I talkininkams pristatyti J nuli- 
[jonu tonų. Talkininkai anglių 
i tonui mokės 70 markių auk
su.

Iš tų pinigų 35 markės bus 
pavartotos anglekasyklų kre
ditui. įsigyti maistą ir reika
lingą žalią medžiagą.

30 markių bus pavartota vi
sokiems jMitaisynmms ir 5 
merkės pačių nnglekasių mais
tui ir medžiagai.

Sutarime aiškiai pasakyta, 
kad jei Vokietija nepristatys 
reikalingos (sutartos) kieky- 
ls‘s anglių js>r sekančius tris 
mėnesius, tuomet talkininkai 
okupuos Vokietijos plotus.

Prancūzai pradėjo kampaniją 
Sirijoj.

PASISKIRSTĖ ATLY
GINIMĄ.

Spa, liepos 18. — Talkinin
kai ]Nisiskirsite atlyginimą, ko 
k j tikini gauti nuo Vokietijos.

Prancūzijai turi tekti 52 
nuu.š., Anglijai 22, Italijai 10, 
Belgijai 8; gi -Japonijai ir Por 
tugalijai po tris ketvirtasis da
lia vieno nuošimčio. Likusie
ji G’A nuoš. bus juidalinta 
Serbijai, Rumunijai ir Lenki- 
jai.

Austrija ir Vokietija.
Šiandie didelis italuose ne- 

pasitenkinimas talkininkais, 
katrie iš atlyginimo Italijai 
skiria labai mažą dalį.

Lietuvos Misijos Adresas:
257 West 71 str.. New York.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

NEKUOMET TAIP NĖRA.
Tikietų pardavinėtojas ineinan&tam žmogui teatram
— Taip, tamsta! Tamsta lengvai atrasi tą sėdynę. Toji 

sėdynė stovi tiesiog už storoko stulpo ant balkono.

Londonas, liejies 19. — čio
nai pakeltas turkams pagrąst- 
iiimns, kad jei sultano valdžia 
atsisakys patvirtinti taikiniu-1 
kų puduuią laikos sutartį, tur-i 
kai ant visuomet bus išvyti i.š1 
kai an visuomet bns išvyti iš 
Europos.
Aiuo kartu Turkija atsisakė 
patvirtinti sutartį. Turkijos 

atstovybė prieš sutarties sąly
gas įsidėjo protestų. Talkinin
kai tad sutartyje padarė kai- 
kiirias atmainas. Ir atstovyls-i 
aiškiai pranešė, kad ligi liepos 
27 d. Turkija galutinai apgal
votų, kas padaryti su sutarti
mi. Tai paskutinis jai duotas 
laiko prailginimas.

Tai talkininkų uiti nui t ūmas 
turkams.

Prancūzai eina ant Damasko.

Prancūzų armija galų-gale 
pradėjo senai žadėtą kampa
niją Sirijoje, prieš arabus, ka-’ 
trio nenori pasiduoti svetimą-

į jai globai. Arabai nori laisvės 
ir nepriklausomybės.

Sulig apturėtų ' čia žinių, 
prancūzų kareivių koliuinnos 
maršuoja ant miestų Aleppo 
ir Damasko.

Sulig žinių, praeitą savaitę 
prancūzai pasiuntė 24-rlą va
landų nllimatnmn Sirijos kn- 

I raliui Fcisul, kurs U* lalkuiui- 
kų sutikimo juisiskelbė kara
liumi.

Prancūzai jmreiknlavo. kad 
karalius atsisakytų titulo, pa
siduodamas prancūzų globai, 
knd Sirijoj butų įvesta pran
cūzų kaliui kaipo oficijalė ir 
prancūzų moneta.

Negauta atsakymas.

Prancūzai nesulaukė atsa
kymo į savo ultimatumą. Tad 
praiiėta karės kampanija.

Kariuomenė pastumta dvieili 
atski riom kolinnmom.

Sulig paskesnių žinių, ara
bui kol-kns niekur nepasiprie
šina pranriizų kariuomenei.

Prancūzai tai kampanijai 
imvartoja 80 batalijonų pran
cūzų ir senegaliečią kareivių. 
Turima tankos ir lėktuvai.

TINKAMIAUSIA PORA. VOKIEČIAI PAGERBĖ 
PRANCŪZŲ VĖLIAVĄ.

Tegu pamėgina prohlbicijonis 
tai. Paskui giedojo senobinį savo 

himną.
Lincoln, Nebr., liepos 19. — 

Probibicijonistų partijos va
dai imn nerimauti. Seniau jie 
buvo įminę, kad kuomet Šaly
je bus įvesta svaigau; probibi- 
eija. tuomet proliiblcijos par
tijai nebus reikalinga gyvuoti 
ir veikti.

Bet šiandie pasirodė, jog jų 
manymai buvo klaidingi. Pro- 
hibiciją reikia saugoti ir gin
ti visokiomis priemonėmis. 
Nes ji gali Imt sugriautu taip, 
kaip buvo įvesta.

Priliibirijonistų partijos vir
šininkai yra nuomonės sušau
kti jMirtijos konvenciją ir no- 
ffiinuoti savo kandidatą į ša
lies prezidentus, kaip kad se
niau buvo praktikuojnmn.

Kai-kurie tvirtina, jog šį
met partija įgytų didelį skait
lių balsuotojų, kuomet šalis 
apsausinta.

Ir jei konvencija bus įkūny
ta, sakoma, kandidatu į prezi- 

b;!:: ftninsniustas WLUvMtU*' «>*«•• liMHHHUVia/' 
lliam J. Bryan, gi J vice-prv- 
ridentus "Billy” Sundnv.

Tai bent butų parinktina po
ra. Abudu yra nepaprastu ko- 
modijuntu Amerikos visliom.- 
nėję. -

Berlynas, liepos 18. — Lie
pos 14 d. prancūzai paminė
jo Bastilijos puolimą. Tą dieną 
čia būrys vokiečių apspito 
Prancūzijos ambasadą Ir nuo 
ambasados nutraukė išskleis
tą prancūzų vėliavą. Policija 
atėmė vėliavą.

Prancūzija pakėlė, protestą. 
Pareikalavo pataisyti tą išsi
šokimą pagerbiant prancūzu 
vėliavą.

Liepos 16 d. Vokietijos vy
riausybė užgana padarė Pran
cūzijai. Du augštieji valdinin
kai su buriu kareivių nuvyko 
pas prancūzų ambasadą. Te
nai tą pačią nutrauktą vėliavą 
ant stiebo užtraukė. Kareiviai 
atidavė militarinę pagarbą.

Pabaigoje susirinkę gatvėje 
vokiečiai skirstydainies pagie- 
dojo savo senobinį himną 
"Deutscbland uelier Alios.”

Nežinia, ar tuo pasitenkins 
Prancuzi ia.

LIEPOS 19, 1920.

OFICIERAS "PABUDINO” 
KAREIVĮ.

Chicago ir apylinkė*. — Gra
žu* oran ir vėsu šiandie; rytoj 
kiek šilčiau.

Temperatūra vakur nuRŠriauoia 
79 L, žemiausia — CO 1.

Saule teka 5:81; leidimai 621.
Mėnuliu leidžiasi 10:30 ryte.

Gavo 12 metų kalėjimo. PINIGŲ KURSAS
Malaga, Ispanija, liepos 19. 

— Perniai leitenantas Morena 
pašovė vieną kareivį su drus
ka, kurios kitas kareivis, ihiii 
leitenantui liepiant, buvo įhė- 
ręs patronnn.

Kareivis nuo te mirė. Karė.; 
teismas • leitenantą nebaudė 
dvylikai metų kalėjimam Pa
taisęs su druska patroną ka
reivis išteisintas.

Svetimą viešpatiją pinigą ver
tė mainant nemažiau $25,000 lie- 

17 <L buvo tokia sulig Mer
eliam ti Lvūh & Trasi Co.

Angliji* (derlingą svarui 
Lietuvos 100 auksiną

I

♦A8U
2.63

Vokietija* 100 markią 2.62
1/cnkijo* 100 markią .65
Prancūzija* tiž 1 dolierj 1! f r. 93 
ftvcicarijm už 1 dolierj 5 fr. (S 
Italija* už 1 dol. 16 1. 92
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“DRAUGAS”
Ema toeidlrn» llnkyma nccHIdknJite.

1 PREMVMERATOS KADI A:
CHK AGOJ IK I ZsIKVYJE:

Mctent* .................................. SA.OO
lhi.M-1   4.00

KfV. VAUST.
Metanu .................................. SO.OO
IhiM-l Mrtų ............................. 3.00

Prenumemte moku! ttkalno. LaI- 
kaa «Juuio«l nuo ulMlroAjmo dieno* 
ne nuo Nauju Mėty. Norint porm*i- 
nytl ndmej visada reikia prtalijatl Ir 
»<inu adrenut. Plnlftal rrrlnuete »fų- 
»tl liperknnt kraacjo ar axrrc»o "Mo- 
ncy Ordrr" arba Įdedant plnlrtia i 
rrclett-uob) lalik^.

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

Tel. McKinley 6114

Pasistengkim trnputį, įvary
ki m jfi j penkis milijonus. Tu
rint penkis milijonus, kad ir 
poperinių dolierių apsaugoje, 
galima išleisti 20 milijonų auk
sinų. Nors ir 29 milijonų auk
sinų dar permaža Lietuvos 
prekybos ir pramonės kasdie- 
niems reikalams, bet jau butų 
graži pradžia.

Jei nesnaustame ir savo dir
vų javus paverstame auksu, 
tai po 10 metų galėtume turė
ti 300 milijonų vaikščiojančių 
]k> žmones tikrų lietuviškų 
auksinų. To mus kraštui be
veik užtektų.

_________________DRAUGAS

ŠVENTOJI ŽEME.
—

Lietuvos Laisves Paskola.

Pirmadienis, liepos 13 1920

s

(Pabaiga).
kArėa pabaigos žydų

Lietuva ir Bolše
vikai.

Lietuvos Pinigai.
Iki šiol dar nėra lioluviŠkii 

pimgy. Mus tėvynėje vuikš- 
ėinju vokiečių išleistieji oku
pacijos, arlrn užpludiuc rub 
liai ir markės, kurias įpratome 
vadinti auksinais.

Dabar bolševikai apsėmė 
pristatyti Lietuvai tris milijo
nus rublių auksu. Nora reika
lo, kad tas auksus butų pini
gų išvaizdoje. Užtenka, kud 
Rusija mums duotų auksą, o 
pinikus galėtume pas taryti 
ir mes patys.

Milijonas rublių yra maž
daug trisdešimt pūdų'aukso; 
trys milijonui tat yru maž
daug devyniasdešimta pūdų 
aukso. Jeigu iš tų pinigų pa
sidarytume šešis milijonus 
tikri; lietuviškų auksinų, tai 
jie kiekvinnns turėtų vertę 
Amerikos kvoterio.

Naudingiau yra neleisti au 
ksą į žmones per runka*, o 
palikti jį respublikos ižde, 
duodant žmonėms jo vietoje 
imperinius pinigus, l’operinio 
pinigo vertė neina mažyn, jei 
imperinių ženklų yra išleista 
trečdalis viršaus, negu turima 
nukso. Tai-gi palikus devynias 
dešimts pūdų aukso respubli
kom ižde galima yra išleisti 
devynis milijonus jmjieriniŲ 
auksinų, kurių kiekvieno ver
tė bus tokia jau kuip ir Ame
rikos kvoterio. Jeigu vietojo 
J išleistume 10 milijonų pape
rimų auksinų, tai auksinai 
jau nebūtų lygus kvoteriui, u 
turėtų vertės 22 centu ir tru 
izitį.

Neimtų ]M*iktinn auksiną su
mažinti iki penktai dolierio 
vertei, t. y. iki 20 centų, bet 
daryti šalies pinigą mažesnį 
až Prancūzijos franką butų ir 
ji* ) a t ogu ir nuprotingu. Lai
kui Lietuvos pinigą kvoterio 
augšturnoje mums butų nau
dinga, pirmiausiai, dėlto, kad 
inu.-ų kaimynų 
gus markė yrn 
mo. Antra, tat 
Kintikiuose su
pinigas yrn dusyk didesnis už 
lcv»*l<*rj. Muinant yrn lengva 
skaitliuoti pinigus dusyk *iri<u 
pusiau, u sunku skaitliuoti 
t rt-čdaliais, arba . nelygiomis 
nuotrui>omis. Trečius patogu 
nias yru sentikiai su Ameri
ka, nef ir jos pinigas ištiso
mis skaitlinėmis prilygtų mū
siškiui. Bankams to patogumo 
nebūtų, nes jie pinigus lygi
na m- splaitun, tik labui įsnk- 
nMomis skaitlinėmis, tat iįe 
tari ir žmonių galinčių tą pa 
daryti.

Devynių milijouų auksinų 
Lietuvo* r<'ikjiliuns anaiptol 
nenžtenka. Todėl reikėtų su 
naudoti ir Amerikos paskolą.

vokiečių pini- 
kvoterio tlidn- 
butų naudingi 
Rubija, kurion

Bolševikų mes nemėgstame 
dei trijų aiškių priežasčių. 
Jie panaikinu spaudos laisvę, 
pasisavindami visas Rusijoje 
buvusias spmnduviir pudary 
domi jas vienos partijos įran
kiais. Jie persekioja tikėjimų. 
Nors pirmiausiai kenčia musų 
priešininkė pravoslavija, bot 
nemažiau už ją kenčia pats 
tikėjimų laisvės principas. Jie 
(Nuinikino patį laisvės šaltinį 
nuosavybę. Nors to panaikini
mo visiškai įvykdinti bolševi
kai nugalėjo, teciaus padori: 
ueapsukoiiių suirutę nuosavy
bės srytije. Kitų bolševizmo 
klaidų šiuo žygiu neminėsime.

Lenkų godumas ir neatsargi 
politiku padarė, kad Lietuva 
dalia r jau susiduria su boDe- 
vikija. Jš to susidūrimo turi
me naudos, kad žymus plotui 
buvusieji jmi lenkais dalai r vėl 
juu yra po lietuviais. Bet tu
rime ir lialudonės. Bonas su 
šonu susėjome su dideliu ir 
pavojingu kaimynu.

Rusija yra mums pavojinga 
tuomi, kad prieš Lietuvos no- 
prigulmytai iškilsiant, rusui 
turėjo Lietuvoje mokyklų ir 
prisiaukJėjo sau šalininkų iŠ 
musų pačių vaikų. Tie rusų 
išauklėtieji lietuviui nejaučia, 
kaip negarbingų ir nedorų dar
iu; jie daro tapdami liuosano- 
riais Rusijos šnipais Lietuvo
je.

Nors tat liolševikiškoji Ru
sija yra mums pavojinga. nors 
ji savaime turi mums nejui- 
kenčiumų klaidų, teeinu* mes 
neturime melu kovoti su bol
ševikais. Melus daugiausiai 
kenkia meluojančiam. Neper- 
daug tikėkime pasieniams upie 
bolševikus, nors neužmirškime 
tikrų bolševikijos klaidų. Be 
piktumo ir ta* meilingos tildy
tas žiūrėkime į tuos savu kai 
mynus.

Bolš«*vizmo skelbiamose tai
syklėse yra tiek nesąmonių, 
jog tikrai visa Rusija butų 
virtusi barbarizmo šalimi, jei 
nitų išpildžiusi kas buvo Im»I- 

ševizmo progrmne. liet kas ki
ta programas, kas kita pildy
mu.-. Daugelį geriausių savo 
programų dalių Imlševikni ne
pildė. Jie žadėjo mirties baus
mę panaikinti, o žudė carų ir 
jo valdininkus Im* teismo, žudė 
ir profesorius ligonbučio lo
voje. Taip-pnt ir blogųjų savo 
programų dalių bolševikai li
ko neišpiidę. Jie žadėjo jmi- 
nmkinti Rusijos kariuomenę, 
liet jos nepanaikino tik padnu 
gino ir sustiprino. Žmogaus 
prigimtije yra priežasčių sus
tabdančių išpildymų, kuomet 
labai plačios minios žadn ką 
nors kibai blogai išdaryti. 
Bolševizmas raštuose yru be
galo baisiu, l*ct jis nevjskp 
išpildo, kris parašyta. Tokiu 
budu jo baisumas mažėja. Še
šiolikto šimtmečio reformato
riui žadėjo pridaryti žalos ne
mažiau už diibnrtinius liolšcvį- 
kus. Kuomet dešimtimis mili
jonų at-irado tokių refor-

Nuo 
skaičius Palestinoje padidėjo 
nuo fij.OtM) iki lOO.lMM). Pa šim
tinis Sijonistų kongresas Lon
done žadėjo, kad nuo šios va
saros iki kitai Palestinon su- 
grjž dar 50.000 žydų. Arabai 
to žydų grįžimo nemėgsta dėl1 
dviejų priežasčių: viena dėlto, 
kad žydai grp.la viešpatauti 
ant arnhų, antra dėlto, kad u- 
niai padidėjus žmonių skaičiui 
mažoje Palestinos žemėje, jo
je viskas pabrangs ir pasida
rys angšta. Tiesa, galima ir 
reikia pagerinti Palestinoje 
vandenų išdalinimų, kad žemė 
pasidarytų našesnė ir galėtų 
išnuiityti daugiau žmonių, ga
lima ir reikia pristatyti dau
ginu triobų.Bet tat visa atseina 
daug piintrn. T fnn« n.icreriin- 
imis kapitalų ;dės urabui, u 
naudosis žydai.

Amerikos žydų mokintojai, 
rabinai, laikė surinkimą Ro- 
cliester, N. Y. ir jmdarė šitokią 
rezoliuciją.

Nors nei vienas žydų daig
ias nėra svetimas žydiškoms 
musų širdims ir nors mes e- 
same pasirengę padėti dir- 
bantiems, kml Palestinoje 
pasidarytų gyvenimo daliai 
žydų; tečiaus dabarties są
lygose mes tariame ir at
kartojame tą žydų gyvenimo 
]>ažvalgą. už kurią stovi mu
sų konferencija, būtent, kad
Izraelius nėra viešpatija, žemių, 

religijos bendrija; gyvena Palestinoje. Arabų ži*-

baugintojaa, bet tiktai geras 
vielinių dalykų žinovas. To- 
čiaus mums ižrodo, kad pavo
jus nėra taip didelis, žmonos 
i Atrūkę iš Rusijos. Lenkijos ir 
Rumunijos yra lyg asiueuys 
paleisti iš sunkių vargingų, 
prigimčiai priešingi; sunkeny
bių. Iš pradžių jie išrodo lyg 
nesavoje. Bet pakvėjmvę ra 
miu civilizuoto pasaulio oru 
veikiai nurimsta. Tas pats 
veikiausiai pasidarys ir bolše
vikiškai nuaiteikiisien'K žy
dams, atkeliauju ntiems j Pa
lestinų.

Nuriniinuu negalės greito! 
įvykti, nes negalimu prašalinti 
tuojaus nieko nekaltus Plės
tinos Arabus arba Brdiiiiuiš. 
Su jais žydai’ turės kivirčių 
nuolutai. Supykę ant Arabų 
žvdni ctH knrtnis nfknb’nh 
ir krikščioiua. Jau ir dabar 
anot Mclnnea augštųjlun Pa
lestinus koiuisijo.’iirriui Her
bertui Samuel’iui nrvisada’ su
kasi išpildyti ką žadėjęs krik
ščionims. Šitiems priklausan
čius vietos Palestinoje guli 
tikėtis laisvės ir jiagarbos tik 
tuomet,
parems viso pasaulio krikš
čionys.

Nors
Palestinoje ir dabar joje te-
bera, teėiiius Arabų tautos 
dvasiai Palestina toli nėra 
taip brangi kaip žydų tautai. 
Arabų tauta turi dar ir kitų 

Nei Beduinai nevisi

kuomet jas stipriai

Arabai ilgai gyveno

tiktai 
kad Palestina 
tautos tėvynė, liet kad visas 
pasaulis turi būti jos gim
tieji namui.

Saku, kad ir kitų šalių žy
dai, toli ne visi parodą noro 
keliauti j Phlcstiuų ir apsigy
venti joje. malonu*, kad
diduma Lietuvoje gimusių žy
dų myli tų šalį ir jų vadina 
savo tėvyne, kaip d-ras Rosen- 
bnum’as. Lietuviška politika 
šitame dalyke turėtų būti ne- 
trukdinti žydams norintiems 
atgauti Palestinų, nei neversti 
keliauti j jų nenorinčius. Lais
vė labiausiai pritinku denio* 
kraujai.

Jvruzolimujt* yra protestan
tų anglikonų vyskupas Dr. 
Bennie Meilines. Jis nesenai 
atvyko j Londonu ir išreiškė 
savu pastalias apie atplaukian
čius iš Europos į Palestinų žy
dus. D-ras Meilines sakė, kad 
rimtų žydų n<*daug t<*atkeliau
ja, kad daugiausiai yru nem
inus išeiviai iš Rusijos, Een- 
kijos ir Rumunijos. Jie be.eik 
visi yra bolševikui ir jie be
veik pagriebė j savu rankas 
virtines Sijonistų organizaci
jas. Tokiu budu visu galinga 
sijonistų organizacija gali tap
ti pavojingų sumanymų įran
kiu. Iš tokių žmonių galima 
tikėtis stambių suiručių, tik
tai nežinia, į kurių pu*,* j<*s 
kryps. Jo.* gali iškilti ekono
mijos, politikos, arba religijos 
srytije.

Sakoma, ktul Meilines nesąs 
siaurų pažiūrų žmogus

nėra žydų mės yru gana skystai žmonių 
gyvenamos. 550 tūkstančių pa
sitraukusių iš Palestini., A- 
rabų arlia Beduinų lengvai ga
lėtų sutilpti dideliuose pustuš
čiuose plotuose į pietryčius 
nuu Palestinos. Tai butų ir 
tiems plotams Įiauda ir civili
zacijai pelnas ir patiems Ara
bams daugiau stiprybės.

Tik, žinoma, žydai turėtų 
užmokėti arabams už jų ’ukil- 
nojamąją nuožmybę.. Žydai 
yra tiek turtingi, kad lengvai 
gali išpirkti visus 550 tūks
tančių Arabų turtu*, ir dar tu
rės įvalias kapitalo savu at
gautai tėvynei pageri ’ti.

Tų padarę jie negalės ra
miai žiūrėti į šventąsias krik
ščionių vietas. Jas apsaugoti 
yra •tikras reikalas. Todėl 
Tautų Sąjungos konstitucijoje 
turėtų būti įstatų, užtikrinan
čių jų nepulitaiamybę.

Tai gi ir tas neapsakomai 
opusis dalyku.- gali būti ramini 
atliktas, jei tik visi, kuriems 
jis rupi, pasauli’) taiki) bran
gis labiau už .-uvu laikinus tro
škimus.

Paskolos stovio 1 liepos. 
I

Lietuvos Laisvės bonų pir
kėjams nuošimčiai pradėjo au
gti nno 1 liepos, S. m., kaip 
ir buvo skelbta. Sulig tų die
nų Amerikos lietuviai ir būvu 
kviečiami visų 5milijonų pas
kolų išpirkti {gimtas lietuvių 
atsargumas arba ir tas, kad 
mes daugumoje įpratę vien 
šios dienos savo reikalais gy
venti perinai žvelgdami j ry
tojų,—stovime ant kelio Liet. 
Laisvės Paskolos bujojimo. 
Daugelis negali dar sau išsi
aiškinti, kad svarbumas pirki
mo Lietuvos valstybės bonų y- 
ra ne tame, kud atsiimti meti
lų 5 procentų, tat svarba yra 
tame, kad Lietuva liktų ne
priklausomi amžinai,kad Lie
tuva'greičiau atsikratytų ne
turto, tada im 5 bet 50 nuo
šimčių nuudos visiems pilie
čiams butų. Lietuvių minios 
nesusipratimu naudojasi savo 
tikslams įvairus nepriklauso
mosios Lb'tuvos demokratini* 
respublikos priešai. Lietuvo- 
respublikos padėtis vis gerėja 
ir tvirtėja; piliečių susiprati
mas auga per tat ir paskolos 
pirkimas vis augu ir auga,

Per vienų jx*reitų birželio 
mėnesį Lietuvos lamų nupir
kta už 250 tuksiančių dol. 
Tatai reiškia, kad Lietuvos 
Paskola, nežiūrint į kliūtis, vi
sgi nusiseks; 5 milijonus pas
kolos — paramos Lietuva 
gaus.

Tik ponu leiskim runku kol 
darbas

plati Aim'rikos lietuvių visuo
menė to reikalauja. Brangų* 
L L. Paskolos stočių darbuo
tojai. Jus parišventėto dei fČ. 
vynės, nesigailėdami savo pa- 
ilsio ir triūso pasiėmėte už 
stinkiansiojo darbo— paskolos 
rinkimo. Jutus prisieina kar
tais skandžių ir neteisingų žo
džių išgirsti ir visokių nemn- 
lonumų kartais patirti. Nepai
sykite. Lietnvos liaudis, kuri 
valdo Lietuvę savo rin
ktu* atstovus, ištars jums pa
dėkų. DaYbuokitės, prieidami 
ir paragindami kiekvienų lie
tuvį, kiekvienų Lietuvos pilie
ti. Paskolos laikas yra pail
gintas, kolonijų kvotos turi 
Imt atliktos. Daugybė vyrų fr 
moterų įvairiose paskolos sto
tyse yrn piudŽadėję bonų pir- 
’-d (hni-i.lL* m ;
ipekėję. Sukibkite visas pas
tangas. kad tie visi per lia> 
pos mėnesį įvykdintų savo pa
sižadėjimus ir pilnai užsimo
kėtų. Kiekvienas pirkusią bo- 
ną tesuninda du, tris dar ne- 
pirkusius ir tol juos klubiniu 
kolei nenusipirks.

Težino kiekvienas, kad Lie
tuvų tokių nelaukia, kad čia 
būdamas jos neremia arba jos 
reikalus kojomis mindžioja.

žemiau talpinamos |>a>ko
los skaitlinės nušviečia jiasko- 
los bujojimą ir stovį 1 liepos, 
š. m. Lentelėje pažymėta kiek
vienos stoties kvota, stoties 
vardas, stovis 1 liepos ir ką 
stotis nuveikė per visą pra
eitų mėnesį.tebeina. Lietuva ir

L NEW YORK IR NEW JERSEY.
Apskr. kvota $700,000. Stovis liepos 1, 154,759.
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Minneapulis, Minu. Raudo
nojo Kryžiaus viešos sveika
tos programas, kaip i r gen r ra
liai jo tikslui, išaiškintas indi- 
jonams pnlt-kcijoM* Siutu
kalboje šioj <lalyjo Suvienytų 
Valstijų. Čionai randasi dau
gelis plaučių džiovos sergan
čių. Senis ,,Twn Mawks” pui
kus Raudonojo Kryžiaus kai

li' I ė-tojam.

inatorių, jie ėiuė nevio# suvo ajustsauguli Isilševizmo konks- 
progriupų pildyti ir virto ra- nuogumo, nes Rusiją saugos 
laiais padoriais p rotos tautais. |M*ti bolševikų daugylrf*.
Tos jaits pasidarys ir su mus Bolševizmą pagimdė klul- 
kaimynais bolševikais. jdinga Rusijos mokyklų pakrai-

Jie bus laba; pavojingi ten pa. Ten mokslas buvo atida- 
kur jų bus no milijonai, o tintas nuo doros. T# atidaįini- 
šimtai, nes tonai jie pilrfjs mą labai mėgsta daugelis mo
savo nežmogiškų programų, siškių nežnmnių, išėjusių gim 
Tai gi Rusijoje bolševizmas1 nazijas ir universitetas. Bet 
bus protingesnis negu Lietu- mokanti savo reikalų Žiūrėti 
voje. nes Lietuvoje bus bol- Lietuva turėtų doros ir mokslu 
ševikai tik atskiri asmenys ar- sutartį vykinti savo mokyldu- 
l»a nedidelės organizacijos, se, kad Lietuvoje bolševikų 
kurias prigimtis nesutrukdo hutų ncdangiM kaip ketu- 
nūo niekšiškų beprotybių. Mes ri, penki iš šimto tūkstančių 
turėsime labiau negu Rusijagj'ventojų.

Paklydėlio Kelias
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis.
Oį - r, 

Parašė
Vystanti takelė

Kaina 15c.

Vei kalelis neperd i < lel iu, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio.

Norėdami gauti Adre-. 
suokite:

•DRAUGAS” PUBL. CO. 
1800 W. 48th Str.

Chicago, O.
I' ' ..............—...................■ !>♦

65,000
8.000 Albouy, N. Y............................

..................... 27,300
........................... 265

20,000 Baj unnc, N. J............................ ..................... 4,026
10.000 Binghamtun, N. Y................... ••• •••«••••

250.000 brooklyn, N. Y. (5 st.) ... ..................... 30,921
10,000 brouz, N. Y......................... .......................6,680
10,000 Eiizubelh, N. J.......................... ..................... 7,700
10,000 Houtetk, Kalk, ....................... ........................ 1,945
5,000 Hcrkuner, N. Y....................... ..................... 2,000

ĮO.OUO Jerscy City, N Y...................... • •••••••>•• 1^350
10,000 Kcaruey, N. J.......................... .. • •••••••«•• iiyUSO

15, <XK> llarrinon. N. J......................... ................... 6,155
10,000 Long lnlond,..................... ... ........................2,752
2,000 • 3< <••«•••••••••• «••••••••••• 501

10,000 Miuipcth, L. 1............................ ........................2,195
20,000 New York City, N. Y........... , • •••••••••• . a£r ISO
12,000 Niagara I-’all*............................ ...................... 2,774
75,000 Neauk, N. J.......................... ...................28,200
7,000 Patamon, N. J.......................... ................... 6,300
3,000 Pastele, N. J............................. •••• ••••••••&60

45,000 Rochestcr, N. Y........................ ............  10,685
10,000 .Schcuoctady.................................. ...................... 2,700
5.000 Watcrvlict,................................... .......................... 450
B,UUO U tiee • •••••• «••••••• • • •••eaae.l

10,000 Be stočių.

4,363
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1,170
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3.036
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160
100
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DR. S. NIKELIS

30.000
5u,ūuu
10,000

70,000
10.000
80.000
65,000
15,000
5.000
3,000

20.000
15,000
20.000

130,000
17,000

H. WATERBURY, CONN.
Apskr. kvota $540,000. Stovis 1 d., 1135,758.

Anwjuiu................................     7..850 3,000
1,000
nieko
2,335 
stoka
MBO

965 
, 150

f
795

1.700
450

1.600 
moko

BnugvjKJrt ...
Bristai ...........
liartford ....
Meridcn............
Ne* Britam...
Ne* H avėti ..
So. MuidiesU-r 
Siinbury .........

Stamford ........
ThorupaouviUc 
Torrifigton ... 
Union City ..

Waterbury
Kulouijo* be stočių. Danbury. Derby ir kiton.

..6,676
...550
.23,478 
.1,100

.26,200

,14,977
..3.350 

... I
...793 
.6,350 
...450

4.600
39.282

Z

/

SERGĖKITE SAVO AKIS.

tmetono* r*r*l priteikiau aklatel 
bua paJmcvinimu tel Justi akte- 
Kuutnet ty kenti nūn r*J»ne »k*u- 
itjiruo, kuomet raite. liejau! | kru 
r*. kuu:.iet ekUtel ar uuv ax i«- 
tel. ta! tiuMnet yra Senkite knd 
reikia Jume akiniu, kuo lt sent* 
patyrini na prlduoe J urna rMlauaų 
patertterlnte ui prieinam, kaina 
nat taip temat M< IM lt M.

III. BOSTON MASS. 
■. kvota $580,000. Stovis 1

(Daugiau Bu*.)

8 000 ................................ 2,050
i4u,ta si
46.000 

4,000 
15,000

MtetlOU 12U.; ..........
Brockton (Monidlo)
BaMtriiMviBe ...........

Brighton .....................

................................... 34381
• •••••
•••• •••••• •••*0^0

.................................. 4,060

$218,474.
• nieko

4206
i iucko
i nieko
I 3,350

JOHN SMETANA 
Aldų Spedjalistas 

1801 8. Ashland Av. Chicago



DRAUGAS s
MUSŲ DARBUOTE.

Krikš.-demokratai mokė
jo socialistų daromas spragas 
taisyti. Paelrien šori a lietai— 
liaudininkai ką prižadėdavo1 
išpildydavo.

Partijų vietos seime.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas laikomas miesto teatre. 
Krikščionių demokratų atsto
vai sėdi centre, kairėn nuo jų 
sorijalistai-liaudininkai, o dar 
kairiau sodnlistai demokratai. 
Dešinė liko tuščia. Lenkų ir 
žydų atstovai, ntėję į seimo 
salę, pareikalavo, kad krikš
čionys demokratai pasitrauktų 
iš centro ir užleistų jiems vie
tą. Krikščionims demokratams 
atsisakius pasitraukti lenkai 
ir žydai bandė užuojautos 

»>rnnR«tn« ir ten 
nieko nepešę, atsisėdu socija
listų užpakalyj. Su socijalis- 
tais lenkai ir žydai eina iš
vien.

“13 kritikuotojų“

Iš .-<ouijalii»tų demokratų 
partijos atstovų tarpo trylika 
advokatų pareiškė seimui, kad 
jie atėję į seimą ne darlio dir
bti. bet kritikuoti. Tų advo
katų kritikos seimo darbų iš- 
pradžių trukdė, bet vėliau sei
mo atstovai ir komisijos, ne
žiūrint advokatiŠkų * kritikų, 
darbą varė pasekmingai pir
myn. Darlias buvo sunkiu, tat 
susitvarkyta.

Katalikų frakcijos seimo 
prezidiumas.

1) pirm. — Krupavičius,
2) vice-piriu. — Zigmas 

Starkus,
1) sėkret. — Ambrozaitis,
4) kas — prof. Jurgaitis,
5) Puriekas, 6) nariai: Stul- 

ginskas. 7)—Vailbkaiūs J.* 

Žemdirbių Sąjungos likiAias.

Žemdirbių Sąjunga, kurią 
Lietuvoje suorganizavo Banai
tis, Žilinskas ir kiti iš stam
besnių dvarjtfinkų ir ūkinin
kų virei i.eteko inthkos. Gra
žiai pradeda gyvuoti ir vystv- 
ties Lietuvos ūkininkų, sąjun
ga. Žemdirbių Sąjunga savo 
atstovų seiman nepravarė.

TUtas.

“ Pnžangii-čiai ” bandė sudls- 
ryti Uitą, kuriuo galėtų susi
siekti Lietuvos netikintieji in
teligentai su tikinčiaisiais, liet 
tas tiltas kol kas silpnai lai
kosi. Nors “pažangiečiai” iš
reiškė, kad jie leisią tikėji
mui laisvai plėtoties, vingi 
<lnr noKiirado savo gyvavimui 
prasima, kuri išplaukia iš 
krikščioniškos gyvybė* šabi
nio.

(Tąsa). .
kun. K. Žitkevičius, kas. — 
Icun. Kari&čka ir generalis in
struktorius — kun. M. Knina- 

Į vittus. Nutarė veikti naujais 
pamatais, būtent: suorgani
zuoti visas katalikiškas orga
nizacijas ir iš tų centru atsto 
vų sudaryti Katalikų Veiki 
mo Centro Tarybų.

Nutarimai tapo jvykdinti. 
Sucentralizuotos šios organi
zacijos: Lietuvių katalikių mo 
torų sąjunga; pavasarinio 
kai, Darbo Federacija, j kurių 
inėjo šv. Juozapo draugija ir 
šv, Zitos, Ūkininkų Sąjunga.

Organizuojama ir centrali- 
zuojama: Lietuvių katalikų 
mokytojų sąjunga; “Blaivy 
bės,” "Tretininkės.” “Gyva 
sis Rašančius;” paskutiniu 
laiku šv. Vincento a Pauliaus, 
Kūdikėlio Jėzaus draugija, be 
to, dar prisidėjo jau seniau 
susiorganizavę: "Ateitininkų 
Fondas" ir Ateitininkų Cent
ras, seserys iš Marijampolės, 
Saulė. (Jokia partija j kaL 
Veikimo Centrų neineina.

Visi tie Centrai į posėdžius 
daromus kas savaitė atsiun
čia savo atstovus — tai Centro 
Tatyba. Atstovais dažniausin 
esti\ minėti organizacijų pir
mini nkaL .

Kaune - Katalikų Veikimo 
Centras turi butų, į kurį su
sikraustė dauguma minėtų 
organizacijų. Ten yra jų raš
tinės, redakcijos. Turima dvi 
sali paskaitoms. Tai paleng
vina bendrąjį darbų. Panašiai 
yrn susitvarkiusios bei tvar
komos organizacijos jirovinci 
joje.

Visų savo darbų Katalikų 
Veikimo Centras veda per or- 

’fcamzaeijas, joms padėdamas 
dvasiniai ir materijaliai. Rei
kalui esant steigia ir gaivina 
apmirusias organizacijas ir 
sušelpia. Visos organizacijos 
gali naudotis Centro instruk
toriais. Rinkimų, metu Lietu
vių Katalikų Veikimo Centras 
organizacijoms padėjo atspau
sdinti atsišaukimus, sušelpė 
organizacijas apygardose, pri
rengė prie bendrojo sutartino 
darbo. Prisidėjusių organiza
cijų vadai ir katalikai darbuo
tojai kas mėnuo gauna įvai
raus tūrinio paskaitas, (tas 
jiems darbų palengvinu ir or- 
gunizacijų.narius šviečia). Be 
to, dar palaiko “Žiburėlį” 
inok. laikraštį.

TRUMPA PAVIENIŲ OR
GANIZACIJŲ APŽVALGA.

Lietuvos Darbo Federacija.

KATALIKŲ DARBUOTĖ* 
iSprccnTP a* a a v v w **•

Gerb. kun. prof. Meškaus
kas ingai i o tas tarties su Ame
rikos lietuviais katalikais Lie
tuvos Kslalikų Veikimo Cent
ro padarė darbuotojų konfe
rencijai sekanfj pranešimą a- 
pio Katalikų Veikimo Centrų 
ir tas organizacijas, kurios į 
Katalikų Veikimo Centrų in- 
eina.

Visos organizacijos dirban
čios katalikų dvasioje veikia 
išvien susispietę prie katali
kų Veikimo Centro.

Vokiečių okupacijos laiku 
Katalikų Veikimo Centrų s& 
darydavo tik inteligentai. Va
saros iaike iūiū m. visuotina
me suvažiavime katalikai dar
buotojoj išrinko naujų valdy
bų iš 5 žmonių: pirm.- kųn. 
Vailokaitis, vior-pinn- — ku^ 
prof J. Meskauakas, i*4kret.—

Ji jungia vinis krikščionių 
dąrbininkų draugijas ir orga
nizacijas Lietuvoje. Tai krik- 

J_-v:-:—i... urtituunmt^
.fiv. Juoza|x> ir Av. Zitos drau
gijos užregistruotų skyrių tu
ri 30. Skyriui tari savo kny
gynus, chorus, orkindras, liau
dies kursus. Geriausia gal gy
vuoja “Zitietės;” jų skyriai: 
Vilniuje, Rygoje, L'mpojuje. 
Panevėžyje, Kauiu*, Aiauliuo- 
ze,'TelšiuuseųKnišedoryM*, Už- 
Ventoje, Šakiuose, Vilkavišky
je, Marijampolėje ir tt. Jos už
laiko skalbykla*', krautuves, 
vieihučius.

Darbo Federacija ' pravedė 
į Liet Steigiamąjį Seimą *d 
savo atstovų, Metą dar
bininkų klausime (ypač dva
rų darb.) įstatymų. Turi sa- 
vii cignuę A/O4 vaaUAMM^.

Lietuvos Darbo Federaei- 
jos Centro Valdybos sąstatai: 
Pr. Raulinaitis, — pirm-Z. 
Mažeikaitė — sekretorė; na
riai: Pr. Povilaitis, V. Beržin-

LIETUVIAI AMERIKOJE.
HOMESTRAD, PA.

Liutuvių Raudonojo Kry
žiaus Rėmėjų skyrius mėnesi
nį smurinkimų laikė nedėliojo, 
birMio 27 d., 1920 m. Suvi
rinkime aptarta daug dalykų. 
Pakeltas klausimas sumužini- 
mo lėšų Centre, kad tokiu bu
du išdidinus šelpimo dari ui 
ir «i»svandyta pasklyduMo.- 
žinios apie nedorų pasielgimų 
vedėju kai-kurioHc gailestin
gumo įtaigose Lietuvoje su 
katalikais vargšais ir našlai
čiais. Tuodu klausimų reika
lu L. R. K. Rėmėjų skyrius 
vienbalsiai priėmė sekančias 
dvi rezoliuvijas:

I. Kadangi užlaikymas sek- 
retnriiatn L. R K. Rėmėju 

į Ceptro ir 'Jautus bando taip- 
pat ir Lietuvių Katalikų Fe
deracijos sudaro dideles lėšas;

Kadangi tie trys sekretori- 
jatai labai lengvai galėtų bū
ti suvesti vienan Centrnn ne- 
|Mi|Nidanuil skriaudos tom* 
trims organizacijoms;

Kadangi tokiu sujungimu 
Sumažėtų užlaikymo lėšos ir 
padidėtų šelpimas kultūrinių 
įstaigų Lietuvoje:—

Todėl Ij. R. K. lt skyrius, 
Tlomestead, Pa., šiuoini rei
kalauja, kad L. R. K. Ii. val
dyba kreiptųsi į viršminėtas 
organizacijas, perstatant jom* 
naudingumų susivienijimo ir 
kviesti jas pavesti savo reika
lų vedinių viemun sekretoriui. 

11. Kadangi iš įvairių šaltinių 
pasklydo žinios, kutalikų lai
kraščių atkartotos, kad Lietu
voje kai-kurių gailestingumo 
įstaigų vedėjai nežmoniškai 
pasielgia su katalikais varg
šais ir ypač vaikais našlai
čiais, drausdami jiems pildy
ti savo tikėjimo priedennes;

Kadangi' mes katalikai L 
R. K. Rėmėjų skyriaus Homcs- 
tead, Pa. nariai aukojamo 
pa vargeliams ir našlaičiams 
Lietuvoje, kad prašalinti ne
tik jų kūnu, bet ir dvasios 
skurdų:—

Todėl šiuomi kreipiamės j 
L. R. K. lt. valdybų, kad ji 
prisakytų savo atstovui Lietu
voje, gerb. Dr. A. K. Rutkaus
kui, kad jis neskirtų piniginės 
pašcljios tokioms įstaigoms, ku 
riose taip nedorai pasielgia su 
kutulikais vargšais ir kutali
kų vaikais našlaičiais. Pir
miau tur išreikalauti pridera
mų užtikrinimų įstaigos vedė
jų, kad panašus atsitikimai jų

..................—---------- - —x 
vedamoje ištaigoje nnatsikar
tot ų.

1’auuTi gerbiamam D-rui 
Rutkauskui, kad, aplinkybėms 
leidžiant, jis stengtųsi taip 
skriaudžiamus vargšus ir naš
laičius ]>erk<-lti Įstnigo.-nn, ku
rios muku ir rūpinasi pagerbti 
vargšų ir našlaičių įsitikini
mus.

Patarti gerb. D-rui A. K. 
Rutkauskui, kad jis šelpimo 
reikalais ieškotų jut ta rimo 
Lietuvių Katalikų Centre ir 
jo patarimais vadovautųsi.

Pirm. A. Tumasoniz.
Rašt. Petronėlė Medonienė.

Tuose mūruose 
randasi prieglauda,

SIOUX CITY. IOWA.

Extra Proga Biznieriams!
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Parsiduoda “Draugo” mūrinis namas. Stovi gero
je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
lieuviu Av. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga- 
rago, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu:

“DRAUGAS" PUBL. CO.

1800 W. 46th Str. Chicago. IU.
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skus, P. Radzevičius. Pr; Itau- 
linničiui išvažiavus pirminiu- 
kauju P. Raita*virius.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Sąjunga.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Sąjunga turi apie 30 skyrių. 
Užlaiko ir steigia mokyklas: 
ūkės, — Karmėlavoje ir Va- 
bnlninkuose, nerimo — Bir
žuose ir Vabalninkuose, siuvi
mo — Panevėžyje ir Nauja
miestyje, vnk. kursus suaugu
siems — Jurbarke, vaikų dar
želius — Linkuvoje ir tt

Karėje už Lietuvos neprik
lausomybę organizavo kariš
kių šelpimo dariią fronte ir 
sužeistųjų kareivių, rinkdama 
tam aukas, dovanns, siusda
ma kareiviuin# skalbinius, dra
bužius. Įsteigė Panevėžyje ir 
Naujamiestyje kareivoms val- 
trvl-lna "T Sfeitriamau Reinu* CM* • • - o -v •
pravedė 4 savo atstoves. L. 
K. Mot. S-grnį pirmininkė M. 
Galdikienė, sekretorė 0. Stul- 
ginskieną.

(Pabaiga kis).

Liepos 4 <1. šv. Kas. jMirnp. 
cianas, vudovaujunl vienumui 
vargonininkui St. Simonavi- 
eiui, (mrapijor- svetainėje bu
vo įrengęs didelį koncertų. Į- 
rengime daug pasidarbavo 
pats vargonininkas S. Simo- 
naviėius, kuris nemažai turėjo 
darbo iki išmokino tiek daug 
visokių naujų ir gražių dainų.

Choristai ir choristės su 
dideliu pasišventimu dirbo xr 
visada ėjo į ropetieijaa, ka< 
tik geriaus išmokti. Pelnas 
paskirtas parapijos naudai.

Programas susidėjo iš dau
gelio • dainų, duetų, solų ir 
kvartetų, ir viskas labai gra
žiai išėjo. Kaikurias dainas 
chorai ir solistai priversti bu
vo atkartoti.

Gražiai padainavo duetų 
“Piemenėlis” ir “Čiūčia liū
lia” dvi seselės, M. Adomo
nienė ir J. S.. \zdaitė. Jis ne 
pirmų sykį jau tavo gražiais 
balseliais žavėjo publikų.

A. Petronis, gabus solistas, 
ir-gi gražiai padainavo “Vai 
putė, putė” ir “Ne bile kieme 
mergelė auga.”

Duetų “Oi tu rūta, rūta” ir 
“Valio valužė” vtin gražiai iš
pildė S. Darmaitienė ir M. 
Adomonienė.'1

S. Simanavičius, vargonin
kas, solo dainavo “Ęra mano 
brangi” ir “Pamylėjau va
kar.” Publikai taip patiko, 
kud iššaukė antrų sykį.

Kitų juu ir nei įeini nėši u, nes 
labai daug vietos reikėtų už
imti.

Sužinoję, kad koncertas pa
vyko dalmr gailinsi tie, kurie 
nebuvo. Kalbama, kad kaneer- 
tų Teikės atkartoti. Girdėjau, 
kud vurg. S. Simanavičius grei 
tu laiku žada kitų surengti ir 
vėl gražiomis dainomis publi
kų judinksminti.

Apart koncerto, gerų įspūdį 
publikai dūrė ir svetainės iš- 
jjuošimas Liutiivos vėliavos 
sjudvomis, o scena išpintai- ir 
apvainikuota žaliuis vainikais.

Po prograuK?* prasidėjo žai
dimai, kurie tęsėsi iki vėlumai.

Linksmutis.

f niišlaičius, gavo iš valdžiom 
prieglaudai namą, kuris jau 
tniputį uptnisytus. Bet knd 
mažos jiegos musų brolių Lie
tuvoje, idant galėtų pilnai į- 
rengti tą prieglaudą ir viskuo 
ją. aprūpinti, todėl ir šaukia
si pageliais j mus amerikie
čius, idant padėtume jieraa. 
Nantas, kurį valdžia atidavė 
minėtai draugijai, kitados bu
vo Jėzuitų klioštorius. Bet ca
rų laikais buvo atimtus, vie
nuolini išvaikyti. Gi karo me
tu pats namus liko labai ap
griautas, 
šiandie
kurioje aprupimuiia nemažas 
būrelis nuo gatvių surinktų 
lietuvių našlaičių.

lYntonviiečiai neatmetė to 
Lietuvos našlaičių, js*r tumiu 
pasiuntiniu, prašymu ir sekan
tieji aukojo:

Antanas Mazirkauskas 10 
į Jul., AITounu \ uičiunuo 5 <lol., 
Ona Simanavičiūte 3 dol.

Po 2 dol.: A. Domeika, O. 
Milnšauskiutė, P. Ivanauskas, 
K. Vaičiūnas, P. Paliunas,S. 
Virmuuskas, J. Pažiūra, 

J. Bahmitis.
Po 1 dol.: P. Mnlvdutė, J. 

Skripkunienė, J. Vaičiūniene, 
J. Juraitis, K. Milonis, M. 
Satlorius. A. Grinius, I. Stan
kus, J. Virmuuskas, L. Vir- 
mauskienė, V. Strikulis, B. 
Saulis, P. Kasiulis, L.Virmau 

skas. O. Virmauskienė, J. 
Rudaitis, J. Bagdonas, J. Ru
dzevičius, P. ZaromskLs Iz. 
Bartninkus, J. Žalieekis, ‘J. 
Klūkus, P. Dzikienė, O. Rudai- 
tienė, K. Bartasis, A. Kancert- 
vičienė, J. Grigorns3. Kance- 
revičius. Smulkių 1.25c.

Viso surinkta 63 dol. 25c. 
Visiems geraširdžiams ačiū. 

Šienpjuvis.

lėtų jausties. kaijio tikroj 
Lietuvos bažnyčioj. Suvargin
tosios, išdraskytos Lietuvos 
žmonės menkai tegali prisidė
ti, todėl nusprendėme kreip
ti* prie Jūsų, už jurių-nuirių 
gyvenančių, brolių ir seserų, 
prie Jūsų, kurie nematėte 
tiek kuro baisenybių, vargo, 
ir skurdo, ne.- ir turtus Juey 
nesunaikintas. Jumyse viena
tinė musų viltu. Jeigu neli
psite kuogreičiausiai savo do- 
lierinis, musų bažnytėlė stovės 
ir tolinus tušti ir kariuomunė 
po karžygiškų žygių, po kas
dieninio darbo, šventadieniui 
atėjus, negaliu tinkamai dva
sios reikalų aprūpinti. Kiek
vienas atsiųstas doleris bus 
priimtas su didžiausia padėka 
ir liudys, kud Amerikos lietu
viai-katalikai’ remia Lietuvos 
katalikų reikalus ir kad ame-1

I4

- WATERWLIET, N. Y.

Lukai retai kuda būva žinu
čių iš šitos lietuvių kolonijos, 
lig sakytum, kad risi čionai 
saldžiui miegu. Teeinu nors 
mažas lietuvių būrelis, vie
nok kokuos vienus judu, kru
ta, it tos skrusdės, ir durbuo- 
jusi Lietuvai-tėvynei, k....v 
myli, nes ji yru jų tėviškė, 
jų gimtinė šalis. z

Birželio 29 <Lir musų ma
žų kolonijų atlankė svečiai iš 
Lietuvos, pp. J. Iškauskas su 
J. Ryl«<»v»ė»n įTĮoJn napndflVn. 
jo likimų Lietuvos nušlaičių, 
kur ir kaip užlaikomi. Pruno- 
šė, kad .-usidariusi Kaune Kū
dikėlio Jėsam < i ra u gija, pasi
ėmus globoti ir auklėti tuos

rASrORTV BIAKKAfi 
FILDOSIK

DYKAI.
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ATSIŠAUKIMAS.
(prisiųstas).

Karo vėsulų išgriautus Lie
tuvos gyvenimus juu vėl pra
liejo kilti, augti ir plėtotis. 
Knip užtvenkta vandens sro
vė, atgavus liuosybę, didžiu 
smarkumu veržiasi pirmyn ir 
liejas virš upės krantų, taip 
ir musų gyvenimas ne Uek 
mnterijalis. kiek ypač dvasi
nis, besiplėtodamas ir augda
mas įgija kaskart daugiau 
reikalų. Taip, Šiauliuose prieš 
karę* vienoje bažnyčioje var
giai jau tatilpoin ir visi jau
tėm reikalą įgyti antrą baž
nyčią. Hinndieną-gi kai miež
io gyventojų įkaičiu s tūkstan
čiais kareivių |>adi<iėjo, su vie
na bažnyčia apsieiti jau vi
sai nctagalėjom. Taigi graži 
ru>ų karei vijos šventykla,
įastatytoji prieš karų Lietu

vos pinigais, jau perniai tapo 
atšvęsta į lt Katalikų Imžny- 

ėia (Av. Jurgio) ir pavesta 
musų karžygių kareivių dva
sios reikalams rūpinti. Bet 
njairt sienų toj bažnyčioj nie
ko nėru. Nėra kielikų, arnotų, 
kanų pušku, stulų, kamžų, 
ulbų, liktorių ir tt; vienu žo
džiu, tebė-ra tušti. Tiktai pa
siskolinę pinigų nnt greitųjų 
pastatėme uitorėlį, o dėl lai
kymu pamaldų paskolinom 
reikalingus rubus. Ir taip var
gstame. kaip ubagai. Rinkti 

kurią' auka.* uuo apliukinių žmonių 
negalima, nes ne tiktai Šiau
lių miestas yra pavirtęs griu
vėsiais, tat ir aplinkiniai gy
ventojai yra išdeginti, turtas 
jų sunaikintas arta išplėštas. 
Ainnliii nnialinkėse perdaug 
nelaimių, vargų ir ašarų. Vie
nok būtinai turime nors šiek 
tiek sutvarkyti tą bažnytėlę, 
kad musų Tėvynė* ginėjai- 
kareiviai,‘atėję paaimelsti, g»-

rankų suvargintiems broliams 
LioUivojo. Tai gi broliai ir se- 
serys, ilgai negalvodami, kie
kvienas sulig išgalių siųskite 
aukas kuogreičinusia, nes kas 
greit duoda, du syk duoda. 
Pinigus prašoma siųsti šiuo 
adresu: Lietuva, Kaunu gub., 
m. Šiauliai, administratoriui 
fiv. Jurgio bažnyčion.

Per paštą iš Amerikos siųs
ti pinigus kol kas nepatogu, 
todėl reikia siųsti arba 1) per 
Lietuvos Misijų, (Lithuanian 
Mission, 257 Mest 71 Str. Ne\v 
York City, N. Y.) arba 2) 
per “Jrving National Bank,” 
kurio skyriui yra beveik kie

kviename miestelyje Ameri
koje, arba 4) Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Bendrovę 
(So. Boston, Mare).

Perskaitys šitą atsišaukimų 
paduok Tamsta ir savo pa
žįstamiems ir paragink auko
ti.
Administratorius kiaulių 

Jurgio bažnyčios,
Kun. L Lapis

Karo kapelionas, 
Kun. J. Mališauskas.

Džiakoau.-,
Kun. Jul. Jasini kas. 

Šiauliai, Kauno gnb,,
10 geg. 1920 m. .

Šv.

SUGRĄŽINS SVEIKATĄ 
ČEKO SLOVAKUOS 

VAIKAMS.

\Vashington. P-lė Emilė 
Pipal iš Dės Moines, louu, iš
važiavo j Pnigue, kur ji prisi
dėk prie Junior Rod Cross vai
kų sveikatos ibi r Ik?.

Mokydama vaikus 
žaisti šviežiame ore, 
sugrąžinti sveikatų

tikumui 
pagelbės 
tilksta n-

V. W. RUTKAUSKAS ■
ADVOKATAS
O f Imu DldmlrtlrJ:

South La Šalie Street 
Kwub*rii >34 

Tat Guaind «>••

29 ■ 
■
■

■
Vakarais, 812 W. 33 8L

Td. Vanta 4«SI

■■■■■■■■■■■■■■i

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas 

fL Avtn 
U

Dr. L E. MAKARAS
Llrtatto Gydytoju ir thlnup. 

IMM Ma. MlrlUraa Ava.
IdrlMM l-aUMM M* U I1S
C3ik»<vJ: Uit, So. Woo4 Rr.

Tik raka*. Ud !|M
Im* m. K 

■a

i

C

DR. S. BIEŽIS. 
IJETtVlh GYDYTOJAS Ul 

CilMU'KGAS
2201 Wrrt 22tMj hlnrl 

Tel. Cimal «S«
Kr*. 2114 W. 42u<l Širve*

Tol. McKluler OM

ANT PARDAVIMO.
Negirdėta pnrgn gauti gražų 

icaiiuiuia mūrinį namą 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir
mos kl<<Mm knygynu* ir Cigarų 
krautuvė. AninuoMi naujauNi įtai
symai, kaip va: visame name ga- 
uui, geriausi elektrini įvedimai, 
maudynės alajuosc pagyvenimuo
se, buMciucntas, akmens pamatas 
2 pwlą ir IS colių storus. Grindįs 
liiiu<in«tite (tarti ūililo.

mos visus namas. Suros naujausio 
įtais.vnio, 1-nuis pagyvenimų — pi: 
mos klew. ktiygi nt* ir ctgarų 
k ra utinė ka'j'pua 4 7-tos ir Wood 
gnt vis Grindįs muro, <lurjs ir lan
gai ažuvliniai. 2-m< pagjnrcninu) 
durį* ir langui taippat užuobuiat

Parduosiu namą ir bimj viduti
ne kainu dėlto kad iivnžiuoja į

- j ' 
J MAKAREWICZ, 

1757 W. 47 gat. Chicago, ID.

cianu, vaikų. P-lė Vipai gimus Europi| Aldirekitc tuojau, i

-

Amerikoj, bet kulta čekiškai.
Tūkstančiai netinkamai mai
tintų ir sergančių vaikų bus 
prižiūrėti šiose Junior Rod
Cross žaismių vietose ir vasa- CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
rinėae stovyklose. Km tiktai iš Cicero nonte j
———————— gaatj "Draugą” arba pachmtf 

į jį apgarsinimą, ar kokj spzn- * 
dos darbą kreipiatės prie p. . 
A Valančiaus.\

▼J. o. u,
WAR SAV1NGS STAMPS 

iB»urn ar tnb
UNITED STATĖS
GOVERNMENT

1511 S. 49 Court

Pas jj galinu gauti malda
knygių ir kitokių Knygų.

Paunaudoldtz
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PAGERĖJO GATVEKARIŲ 
VAŽINĖJIMAS.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Pirmadienis, liepos 19 d., 
6v. Vincentas Paulietis.

Antradieniu liepos 20 d., 
šv. Margnrieta. pana kank.

LIET. LABD. SĄJUNGOS 
CENTRO PROTOKOLAS.

SUIMTA DVI GAUJOS 
JT AUNU PLĖŠIKŲ.

Prisipažino prie piktu darbu.

Tai vis 16—18 metų nepri- 
nu ulini. išaugę ir išauklėti gat
vėse. Viena jų gauja laikoma 
Austin policijos nuovadoje, gi 
kita \Vest Chicago ave. nuo
vadoje.

Pradžioje laivo suareštuoti 
vos keli. Bet tie išgiedojo 
policijai savo piktus darbus ir 
mm*- Vitu- <.’1>nts Tž-Hn 
nėjo plėšimais žmonių ir 
taigą.

RADIKALŲ BYLA.

(11

Chicagoje vediniui radikalų 
byla. Dvidešimts radikalų kal
tinama už. suokidbiavimą pa
kelti revoliuciją su tikslu su
griauti šalies vyrinnsybę ir 
įvesti komunistų diktatūrą.

Aną dieną įspūdį padarė 
valstijos kaltintojas (proseku- 
t orius) niipiešdnnms vaizdą. 
kAs Ciluuigoje turėjo įvykti, 
jri tiems suokalbininkams Im
tą* pavykę sukelti ėin revoliu- 
riją.
•Jų pinuos žingsnis, sakė 

kaltintojas, turėjo Imt tuojnus 
visame mieste panaikinti ži
burius, taip, kad naktimis bu
tą tamsu. Paskui pagrobti vi
są maisto išteklių ir įsteigti 
viešąsias virtuves. Tose virtu
vėse pavalgyti turėjo gauti 
tik savieji “draugai”. laik
raščiai turėjo hut sustabdyti, 
sergantieji nepriimami į ligo
nines. Gi numirėlių lavonai lai 
dujami tik specijaliai lei
džiant miesto diktatoriui.

ATĖMĖ AUTOMOBILIŲ 
ARTI POLICIJOS NUO 

VADOS.

Anądien du vyruku 
South Clurk gatvra policijos 
nuovados sustajMlė automobi
lių pravažiuojantį WaJt<*r l)u- 
nkel. 1200 Webster ave. Ir 
šitą privertė jiedviem atiduoti 
automobilių.

no”, knd jų vieny draugą pn- 
likusi nelaimė. Jitslu Imtinai 
turi turėti automobilių. Sakė 
sugrąžinsiančiu.

kcl (Ntsuko policijos nuovadon.

Tiedu Dunkeliui 4 4

arti

paniški-

įsilipę nuvažiavo, gi Duri-

POLICIJA SUARE8TAV0POLICIJA SUARE8TAV0
RADIKALĄRADIKALĄ.

Streikininkų vadas gali atsi
durti kalėjiman.

Blogas ėia dniktus, kad dar
bininką unijas dažninusia val
do mažos duros Žmonės.

štai kadir sustabdymas Chi
cagoje gatvekarių važinėjimo 
tomis dienomis. Vienas žmo
gus be niekur nieko staiga, 
niekam nežinant, paskelbia 
būrio darbininkų streiką ir 
tuomi supiirnližuojiiinns visa
me mieste susisiekimas. Gy
ventojams padaromi milžiniš
ki nuostoliai.

Gatvekarių kompanija įvai
riose miesto dalyse turi elek
tra* “fnelą, t’ įnirta cntvekn 
rimas pristatomos reikalingo: 
elektros sjiėkos.

Tokių mieste elektros spėką 
stočių turi ir Edisono koin|w- 
nijn, katra miestui pristato c- 
lektros šviesos.

Rytmečiais ir vakarais, kuo
met mieste pndidėjn gatvekii- 
rių važinėjimas, gatvekarių 
kompanijai neužtenka nuosa
vą stočių. Tuomet šitai kom
panijai ateinu pngelbon Edi
sono kompanijos stotys.

Gatvekarių kompanijos sto
tyse dirbu darbininkai, susi- 
organizavę unijon. Kad tuo 
tarpu Edisono kompanijos sto
tyse darbininkų unija nepripa
žinta. i

Organizuoti darbininkai mė
gina ir neorkiinizuotus pat
raukti unijon. Ik-t tas nevyks
ta. Be to, organizuoti darbinin
kui. katrie šiandie streikuoja, 
reikulmijtt dnr ir didesnės už
mok ėst les,

Organizuotų darbininkų vy
riausias vadas yra kažkoks 
Boyle, pramintas “Umbrelln 
Mike.“ Jis nesenai paliuosuo- 
lus iš kalėjimo. Buvo teismo 
nubaustas už įvairius suokai- 
biiivimus darbininkų sluogs- 
niuose.

Ir štai tasai Bovle aną die
ną be niekur nieko dėl dides
ni,, užmoki'srio ir pnskelbė 
streiką organizuotiems dar
bininkams elektros stotyse. 
Kuom* visi gatvekarini turėjo 
sustoti, nes Edison kompanijos 
stotys yra persilpnos pristaty
ti reikalingų sjiėką važinėti 
gntvekariams. Ir ne visur tą

iŠ

Liet. R. K. Amen LsIhI. Są
jungos Centro priešpusinetinis 
susirinkimas buvn Inikyfas ne
dėlioję. birž. 27 d.. 1920 m., 
3-ėią vnl. |m> pietų Dievo Ap- 
veinlos Įmnipijos svetainėje^ 
pric l’nion ir 18-tns gatvės, 
t 'hiengoje.

Susirinkimą ntidnrė pirm. 
A. Niiusiila nuilibi.

1) Pnitokohis iš praeito su
sirinkimo buvo perukuitytas ir 
priimtas.

2. Vįsupinnn buvo ra|x>rtai 
iš kuopų jtasidarbnviino Kapi
nių Dienoje Nv. Kazimiero 
kapinėse.

Sulig atstovą raportų, kuo- 
;pos sūrinio nnfą na 
prieglaudai sekančiai:

1 -mn
48.

2- ras
3- eia
4- ta
5- ta 

džiais 
02.

6- tn
7- tos kp. raporto nebuvo.
S-tn kp. sykiu su užkandžiais 

ir aukomis 130.30.
Viso................. $636.30

3) Kuopų atstovų raportai 
iš šv. Antano dienos.

1- mn
75.

2- ros
3 Čia
4- la .,
5- ta ..
6- ta .,

V i<o
4) .Jonas Petraitis, atstovas 
k p., i nešė,kad ateityje prie

• I

kp. surinko auką $77.

k p. rajM»rto nebuvo, 
kp. surinko 287.00. 

k p. surinko 5.00.
kp. syki ir su užknn-

ir n u komis sudarė 124.

kp. -urinko 32.50.

kp. aukų surinko $.348.

kp. rnjiorlo nebuvo, 
k p. surinko $35.85.

„ 90.00.
„ 60.00.

56.41.
...............$591.01.

guli padaryti.
D juk tam pačiam darbinin

kų vadui buvo progos darbi
ninkus taikinti gražiuoju su
ev;a!vekarių kompaija ir liepa
rnližuoti miesto. Bet jis to ne
padori. Parodė tai, ką jis gali.

1 kDarbininkai jMiklnnsė.
Daugelis miesto ir kitų val

dininkų nuomoninuja, kad to

Chicagoje suareštuotas radi
kalas Jnck Prokopokik, 2637 
Wrst 18 gnt. -lis einąs 24 me. 
tus ir dirbęs Wrsl Side Can- 
dy Co. dirbtuvėje. Tenai jis 
pagarsėjęs su savo radikalė
mis kalbomis ir skleidimu ko
munistų raštų. Turbūt, bu< 
deportuotas.

BIZNIERIAI GARSINK1TĖS 
“DRAUGE.”

ki voooni vicnoinenčii• r*•< . T. -I! r- vardtj

I
JL rtTBATlS > FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

Rt*l ESTATC-INS-JRANCE 
£viwtirAwtTtarBmttr 

bKJTARUliAS 
210 ia BakiaB Ctneige llhsm

TfLlFMOat BoutC«A>D

reikia suimti ir išnaujo užda
ryti kalėjiman.

Išvesti jo streiknn darbinin
kai streikuoju. Gi kompanija 
gavo naujų darbininkų ir va
žinėjimas gatvekarių gryžta. 
normalėn vngon.

Argi tai gali būt blogesni* 
daiktas, jei organizuotus dar
bininkus valdo tokie žmonės, 
knip Boyle, katrie nesiskaito 
su visuomenės pažiūromis.

Labai geras daiktas darbi
ninką organizacijų-. Bet 
organizacijas turi valdyti 
mintingi žmonės.

tas 
iš-

18.
— l'Hrkni joHiiIjytsi J112 
dose jūrėse pasigavo vieną 
graikų laivą Kilia, luiivo įgu
lu paimta nelaisvėn ir konfis
kuota 7 milijonai rublių.

Konstantinopolis, liepos

ti reikalą naŠhi’in prieglau
dos.

Iš priežasties vėlaus laiko, 
in«*Žimns ntidėtas f-eknnčism 
susirinkimui.

Posėdį uždari pinu. A. Nau
sėda.

Maldą ntknlln’jn kun. Pr. 
Bučys.

Jonas Purtokas.
I jiIi. SQj- Centro rašt.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
BRIGHTONPARKIE 

ČIAMS

Kadangi musų kolonija dar 
neatliko savo užduoties, ty. ne
išpirko paskirtos bonų kvotos 
$6G.QOO.OO, todėl turime dar 
du mėnesiu laiko, knd išpirk- 
tume likusią suma $20,000 to
mis pačiomis *ąl vgoinia kaip 
ir pirma kad pirkome.

Visi tie, kurie dėlei kaikurią 
priežasčių negalėjo iki šiol 
nusipiikii L, u, 1'. Bonu, linui 
neišhaigė "mokėti ir negavo 
grąžo paskolos Ženklo, kaipo 
Lietuvai ištikimybės paliudi
jimo ir gražios lietuviškos vė- 
linvutčs langai) įsidėti, dabar 
vrn gern proga tn visa įgyti 
nuo stoties iždininko p. Jovai
šos, 4449 So. Califnrnin Avo. 
arlm nuo stoties pardavėją, 
kurių adresai visiems yra ži
nomi.

J. K. Encheris, Stoties rašt. 
4403 So. Moząrt St.

S. L. R. K. A. CH. APS.
ŽINOTINA

IS TOTO OF L5KE

Birželio 14 d. Davis Sąuare 
parko salėje. L. Vyčių 13 kp. 
laikė pusmetinį susirinkimą, 
kurin atsilankė gana skaitlin- 
gns būreliu narių. Visnpirniu 
išklausyta Įvairus Taperiai.

Po to i neši a ir nutarta bir
želio 28 <1., vietojp svarstymu, 
įrengti indomų programėlį, su
sidedantį iš įvairią ]iaiiiargini- 
liių. Darinis jmvestas V. S. s.ų 
Z. N.

Paskui liko išrinkta Z. dur 
gničintė, knipo žaidimų vedė
ja.

Pirmininko pnvnduotojum 
išrinktas V. Stancikas,

Šitame susirinkime prie kp. 
prisirašė: O. Juškaitė.

Korespondentas.

REIKALAUJA. ‘

REIKALINGI LEIBERIAI 
dd! rihrrirn ' T’-Mnvn'
darbu.

LINK BELT CO.
39th ir Steuart Ave.

REIKALINGI
Vyrai ir Vaikai dirbti 
ging House

HETZEL & CO.
1743 Larrabee Str.

Pack-

liepos 19 1920 
“=====s±

»

I

Prakalbos

I

inimiiuiufHiituuuiuHftitnmititHiitiii

KUN. J. MEŠKAUSKO
Žemaičių Seminarijos Profesoriaus

Utarninke, 20 d. Liepos, 1920 
ŠV. MYKOLO PARAPIJOS SVETAINĖJE „ 

1644 Wa barnia Avenue 
7:30 VaL Vakare

Svečias ką-tik atvažiavęs iš Lietuvos papasakoja 
daug įdomią žinių apie jos partijas ir Steigiamąjį 
Seimą.

ĮŽANGA dovanai.
Kviečia KOMITETAS.

“npaimi ia ”
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m
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"I
Gavome G “Draugijai” nnmrriuic po 2 nnm. vienoje knygoje =

Kaina vieno* knvcns SI.00. I

B

S
šv. Kazimiero kapinių vartų 
bromų) jiasaliniai vertelgos 
icnlaug arti nraistatytų savo 

biuių, nes: 1) lieka visai siau
rus takus inėjituui į kapines 
ir 2) kudangi šv. Kazimiero 
kapinės yni Lietuvių Katali- 
<ų, tai ir ta vieta turėtų su

naudoti Liet. Katalikų įstaiga 
r tai patogiausia butų sunau- 

d >ti mtšlaiėių prieglaudos nn- 
m.:i. Įnešima |iarėuiė Jul. Šlio
geris ir vari atstovai vienbal
siui priėmė.

Išrinkta komisija, kurion 
inėjo: Janus Petraitis ir B. 
Si*kh*cka>, kml nuvyktų j ka
pinių direktorių susirink imą

Kuo|nm, kurios Imvo pnėmu- 
sios tikietų pardavinėti j bu
vusius Seimo vakarus, prašo
mos grąžinti nrhn pinigus toms 
jmėioins ypatoms, kurios 
tuos tikietų* išdavė, kml pas
kui galinin butų tvarkiai su
grąžinti j apskritį.

Viktoras Balanda.
Apskr. rast., ■

3258 So. Unlon Ave. 
Chicago. III.

KONCERTAS.
-------

šeštas Bimthoveno konser
vatorijos mokinių koncertas 
įvyko birželio 26 <1. 
\Vhite parko salėje.

Koncerto v<*dėjum 
prof. A. Pocius, kuria,
pradėaiant programą, prabilo 
j susirinkusius ir paniškino 
tikslą.

Pinniausia nnt pijano skam
bino p-lė S. AuŠkalnaitė. A- 
part joa dn skambino Marta

.Murk

buvo 
prieš

su virš minėtu klausimu.
5) Rengiamas piknikas, ku

ris įvyks 18 liepos Bvrgnum’s
darže. Riverside, 111.

Piknikui darhininkai išrin
kti iš Ccntm susirinkimo.

Komitetui Anast. Valančiui
dnr rinkta į pagellią B. Sek-
Į kas ir Jonas Milcolninis.
i iknikc iždininku .Bilijonas
Šliogeris.

Sekunčios kuopos žadėjo 
duoti piknikui darbininkų:
Iš l-iiios kp. šeimininkės ir už 

l*ara 6 asmenys, iš 3-čios kp. 
.prie Imlių, iš 4-to« kp. jiuža- 
dėta 5 durbininkai, iš 5-tos 
kp. prie tikietų |mr<lavinėjimo 
ir atėmimo, iš G tos kp. prie 
žaismių.

6) Kt. Jucevičius aiškina 
parterio įregistravimą, kad' 
butą geras ir kitom* valstijose* 
E-nma nemažai l<*šą,bot ma
tydami parterio reikalingumą 
ir kitose valstijosi*, nutaria 
padaryti 25 kopijas kitoms 
mist i joms.

f tioaviJmc«* - ••• «•*•>
m-šiiną, kad IjhIhI. Sąjunga 
laikytų seimą tikslu supižin- 
dinti visuomenę su Italui. Są
junga ir kad plačiau išgarsin-

Dap. K. Vitkauskaitė, Jt. He
bei, V. Briedis, M. Žukauskai
tė ir K. Gaubis.

Duetą nnt pijano išpildė j>-
lės B. Kraus ir M. Bukauskai
tė.

Ant smuikos gfojo Al. Brie
dis. Jam pijami pritarė brolis
V. Brii*dis.

Solo dainavo p-lė J. Aulc-
L'Hit,- • * Rarlro

. • i- y A

(svetimtautė) ir G. fiidiškiuta. 
Šita da jauna mergaite, 
liet lialsas jau gerai pralnvin- 
tas. “Serenade” solo daina
vo p. J. Balsis. Savo gražu 
įgilau jin tikrai žavėjo publiką. 
Solo dainavo da ir p-lč Beno- 
šaitė.

Duetą (ladaiuavo p-lė G. Ši- 
diškiutė ir A. Kraiimkis.

Ant galo pasirodė mergai
čių choras ir pndaifiavn “Lul- 
lahy” ir “To the Danei*.” Pi- 
jnnu pritarė p. Pocius.

Reikia pažymėti, kad šitą 
mergiukių chorą išnmki.no po
nia O. Pocienė.

B. M.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
•••••aaaeetaa aoeeeeeaeea—

REIKAI.IMGI
Fnundrva <tart>>nlnkal COc | rnlandu. 
Tiktai pirmo* kleaaa vynui 
■Uaukta.

W. W. RIMBAI.!. OO.
2*3! W. 3« Str.

•t-

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

kuris galėtą užimti ir vaiką 
mokytojaus vietą. Išlygos ge
ros.

Kreiptis šiuo adresu: 
Kun. J. Šimkus, 

720 rue Parthenais, 
Montreal, Canada

REIKALINGOS 
Merginos ir Moterys 

Dėti virfr-liua anl oaniplc caien. 
’rityrp ir neprityrę, lhiritaa atlic- 
tniiiHs nnt klijuojamo* mašinos, 
taip knip pojierinių dėkit). Jx'ng- 
vau, švaru* ir galimo daugiau, už
dirbėti knip prie trach darbo. Ge-. 
nm nlgoo ir gero* darbo aąlygoL 

A f kišau kitę žino admtą .* 

Knickerrocer Case Co. .
226 N. Clinton Str.

Pardavėjas kuris kalba Lie
tuviškai. Raškai ar lukiškai, 
gali padaryti gerus pinigus at
sišaukdamas ]ias

H. H. EDUTIS,
1733 N. Francislo Ave.

Telefonas Armitage 919

REIKALINGI LEIBERIAI.

LEIBERIAI REIKALINGI 
PRIE FABRIKO DARBO. 
DARBAS PRIE MASINOS 
IR TRVCK’O. GEROS AL
GOS.

ATSIŠAUKITE 
HX)YMWNT DEPT.

EM-

ACME STEEL GOODS CO. 
2834 ARCHER AVE.

VVESTPULLMANIEČLAI!

Atkreipiame Jogų atydą. 
kad paa Jus dienraštį “Drau
gu” atstovauja p. M. Kiupe 
lis 12115 So. Halsted St.

x » j| gturu? guuu AMUirti 
nusipirkti “Draugą”, taip- 
pogi galite Užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimą paduoti j 
dienraštį.
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Kaina vienos knygos $1.00. _
“Draugiją” gausime ir toliau. Kas norite, galite pas mua jg 
užsiprenumeruoti. |

Metams $6.00. Prisinntinesime kaip tiktai gausime.

■ | I■ ■ ■■ ■
■■■ ■ ■

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

“GANYTOJAS” 
redaguojanus prelato A. Dambrauskus, padedant kun. M. Vait
kui Jjaikraštia didumo 32 pual. Jia talpina atraipsuią iš pla- 
ėiorion dvasiškąją metodo srities, atcngsis informuoti skaityto
jus apie Imžnytinį-religijinį gyvenimą apskritai pasaulyj ir y- 
pa? Lietuvoje, kels ir gvildens įvairius gyvuosiu musą dvasiš
ki jm» gyvenimo kiauaiinus. Laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 'Anglijoje 25 Šilingai

“ŽVAIGŽDE”
Eina sykį į mėnesį. Kaune.

Šia laikraštis aki namas katalikų dvaaiškiema reikalams aprū
pinti : la paduotą nurodymų, kaa bus jame rašoma matyti, kad 
bus labai įvairiau* turinio ir pilnas malonią pasiskaitymą. Re
daktorius kun. M. Vaitkus.
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 Šilingu

Visus galite užsiprenumeruoti “DRAUGE”.
Kaa norite tiesiog su tą laikraščių Administracija susinešti tai 

tevartoja šį adresą: ,

KAUNAS, DIDŽ. VILNIAUS G. N. 34 UTHUANIA.

I
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AKUŠERIU Dr. M. Stupmdd
A. SHUSHO

i

patyrimąTariu
moterių U*ow: ru

prUiu-peatlair*!
ria Uronf tr kudl-
kj laiko llffoa.

Turtą patyrimą 
moterių ncooa: ru- 
paatlairal prUiu- 
rta )>roo* tr kadi- 
kj laiko llaoa.

i
I

S. D. LACHAWICZ
IAETVVYS (IRABOBICS

1.14.1 uvOm k. 
tiekiu. m.Kliu Kt.ik.ukU. • 
•Urbu l-u.lt. ul.ontdlnli
«U4yW. M PL

M. 11 M.

x
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Chlc®«o, m.
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Užsiprenumeruok “Vytį”
Dr. J. J. Bielskis, grįžt lamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausią Lietuvos iliustraciją. Su “Vyčio” 
9-ju No. išleistu už gegti'sės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio akiltysna. Dabar Lietuvos 
Iliustracijomis puošime kiekvieną “Vyties” numerį.

Vargu kas kita jra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gnbiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaiaduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

B
Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 

žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamtą.

Mėgi Lietuvą, nori - pasigrožėti jąja — užsisakyk 
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

“VYČIO” Administracija
k 3261 S. Halsted St.
—...............— ------—...
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