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Lenkai Pripažįsta 
Netekę Vilniaus 

Lietuva Paliuosuota Nuo 
Rusijos Skolų 

Pasidarė Galą Buvusio 
Kaizerio Sunūs 

CIVILĖ KARĖ KINIJOJE. 

Kinų tarpan maišosi japonai. 

LENKAI PRIPAŽĮSTA NE
TEKĘ VILNIAUS. 

Miestą atidavę tik. po kovos 
gatvėse. 

Varšava, liepos 17 (suvėlin-

DAR APIE LIETUVOS 
RUBEŽIUS. 

Lietuvai pripažinta daug 
medžio. 

Washington, liepos 17 (su
la.) - čia oficijaliai paskelb-iv, :>l in ta)- ~ š i a n d , e i 5 K a m , ° 
ta, jog lenkai pr i t raukę i š ; n u 0 Balu<"*io ? a u t a E l t o s k a " 
Vilniaus. Užpakalinės lenku j b l e S r a m a : 

sargybos tečiaus dar gynusios i T a i k o s s u r u s a , s į s t a t y t i 
miestą. Susimilimai 
gatvėse. 

(Kol-kas dar neturima ži
nių, ar lenkai kartais neap
griovė mūsų sostinės pirm ją 
apleisiant. Bet jei miesto gat
vėse turėjo įvykti mūšiai, ma
tyt, lenkai turėjo noru nepa
likti sveiko miesto. Podraug 
dar nežinoma, su kieno ka
riuomene lenkai mušėsi Vil
niaus gavėse). 

BOLŠEVIKAI EINA PIR 
MYN LENKŲ FRONTE 

jvv"fce irubežiai eina nuo Dauguvos į-
vakarus. Prasideda nuo Dru-

!jos, Druikos upe per Brasla-
vąr tiesiai per Kazėnus, Naroč, 
Molodečną. Toliaus upėmis 
Volosinka, iš Loč Berezina. 
Paskui Nemunu, Svisloeiu pro 
Indure, Sidrą ligi Bobro ties 
Sabniu. 

Gražinami išvežti archrvai, 
dokumentai, knygynas, pirkly-
binis turtas. Lietuva paliuo-
suojania nuo Rusijos skolų del 
didelio nukentėjimo nuo karės 
vietoje atlyginimo nuostolių 

Lenkai stumiami atgal tarpe 
Minsko ir Vilniaus. 

Pekinas, liepos 19. — Liepos 
16 dieiu} Kinijos respublikos 
valdžios kariuomenė susirėmė 
su pakilusia generolo Anf'u-
kariuomene ties K\vanhnu, už 
30 mylių pietuose nuo Pekino. 

Čia atvežta daugybė sužeis
tų kareivių. ' • 

fcičia kol-kas ramu. Bet te
legrafu ir geležinkeliu susisie
kimas su Tien Tsin išdalies 
negalimas. 

Mūšių laukan iš čia buvo 
išvažiavę talkininkai su tiksiu 
sutaikinti rivalizuojančias par
tijas. Bet veikiai sugryžo ne
atsiekę tikslo. 

Maišosi japonai. 

Traukinis su pasiteiriaujančių 
buriu, kurin inėjo amerikonai, 
anglai, japonai ir prancūzai, 
buvo išvažiavęs susirėmimų 
frontan. 

Sugryžę pranešė, jog Pei 
sange Cliihli kariuomenės va 

ITALIJA VOS TIK IRASI 
PER BANGAS. 

Kasiin kaip išgelbės šąli 
Gšolitti 

; 

VOKIEČIAI PASIRAŠĖ PO 
ANGLIŲ SUTARIMU. 

Pristatys anglių tiek. kiek tal
kininku reikalauta. 

Rymas, liepos 17. — šiandie! Spa, Belgija, liepos 1S. — 
Italijoje minįsterio pirmininko j Vokietijos atstovai priversti-
vieta užima wi.as.. 75 metų, nai pasirašė po sutarimu, sulig 
išmėgintas diplomatas (iioli- kurio jie talkininkams bus pri-
"*• • versti pristatyti reikalaujamą 

Giolitti bur<> mimsteriu pir- kiekybę anglių, 
mininku pirm Italijos įstojimo j Kas mėnuo 'vokiečiai ture* 
karėn. Jis buvo didžiai prie- j talkininkams pristatyti 2 mili-
šingas Italiją Įstumti karėn. j jonu tonų. Talkininkai anglių 
Bet savo priešininkų buvo į-j tonui mokės 70 markių auk-
veiktas. Pasitraukė tad iš už
imamos vietos ir Italija tuo-
jaus atsidūrė karės vėsuion. 

su. 

artimi pačiai revoliucijai. Nes 
šaiyje mažai darbo. Nėra duo
nos ir pinigų. Kar.'; viską prn-
ri,]o. Italija paskendo skolose 
ir neturte. 

Tad šiandie GVJitti ėmėsi 
das su savo spėkomis buvo pr i - | < l a r b o u lbė t i viošoatiją nuo 
verstas atsimesti iš mūšio 
lauko. Taip padaryti jį priver
tę japonų kariuomenė, stovin
čioj i Yangtsune. 

Iš tų pinigų 35 markės bus 
pavartotos anglekasyklų kre-

Po karės jis vėl pašauktas j ditui, įsigyti maistą* ir reika-
valdyti viešpatiją. Jis atrado | ymgą za\\ą medžiagą. 
šąli finansiniai sužlugusia. Į 30 markių bus pavartota vi-
Atrado visoj šalyj tiK vienus j sokienis pataisymams ir 5 
nerimavimus, sukilimus, kurie į ma.ikės pačių anglekasių mais-

Japonai Įsakė tam vadui at
simesti atgal per porą mylių, 
kitan geležinkelio šonan. Kinų 
vadas paklausė, nenorėdamas 
susiremti su japonais. 

Pasirodė, kad japonai mė
gina pridengti sukilėlius. 

Pasiteiriaujantieji karinin
kai Yangtsune aplankė japo
nų vada. Tasai pripažino, kad 
Chihli liepę's atsimesti. Pa-

Duodama dar 100,000 dešim- reiškęs, jog Chihli neatsimeti-

Londonas, liepos 1S. — Pra
eito penktadienio oficijaliam 
pranešime iš Maskvos pareiš
kiama, kad sovietų kariuome
nė eina pirmyn tarpe Minsko 
ir Vilniaus, stumdama atgal 
nepatenkintus lenkus. 

Sako: 
ose nuo Smargainių > | T ( M 

c*rv<t t u 

(Smorgon) po žiauraus mūšio 
paėmėm sodžių Soly (už 4U 
mailių į pietryčius nuo Vil
niaus). 

"Linkon Baranovičių uže-
mėm keletą sodžių suž 33 mai
lių i pietvakarus nuo Mins
k o / ' 

N U S I Ž U D Ė PRINCAS JOA 

CHIMAS. 

Tai buvo jauniausias buvusio 
keizerio sunūs. 

Berlynas, liepos 19.— Pots
damo pasidarė galą nusišauda
mas buvusi0 vokiečių kaizerio 
jauniausias sunūs, princas Jo-
n eilinius. 

Ji> gn-ii.-'i liiivo paimtas li-
i;i'i!!Tn';i ir \"n:u inir<\ 

Kalb:unn. jig del didelių 
pevvorsmių Vokietijoje prineo 
]•-.;•.-,< v--"ad-'-jvs ri^vrika'uoti. 

-P<>i>dd8fe6 gyvena antrasis 
buvu<io kaiz'-T'o sunūs prin
cas Kilę] Frcdviek. Ta-ai k'au-
sinėiail:;;> i>;i>;i!<''' Tie/.::::':*- {;'.<.-

tinių miško kirsti ir -trys mi
lijonai rublių aukso. 

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

Tekstas siunčiamas. 
Vileišis 

mas butų buvęs jo karinei sto
čiai pavojingas. 

ATPLAUKIA 5 VOKIEČIŲ 
KARĖS LAIVAI. 

Kur juos padės Dėdė Šamas. 

BOLŠEVIKAI ATSIŽVEL
GĖ Į TAUTINE PADĖTĮ. 

Su lenkais Lietuvai trumpas 
rubežius. 

AUSTRIJA PALEIDO KO
MUNISTĄ RUSIJON. 

Washington, liepos 18. — 
Vietos lietuvių pasiuntinybė 
gav0 oficijalių smulkmenų a-{\ai turi but sunaikinti 
pie Lietuvos respublikos ru
bežius, kokie nustatyti sulig 
padarytos su Rusija taikos 
sutarties. 

Sulig sutarties Lietuvai pri
pažintos teritorijom, sakoma 
pasiuntinybėje, paremtos lie
tuvių tautiniais pagrindais. 
Naturalė rnbežių linija dau
giausia driekiasi upėmis. 

Su lenkais Lietuva nedaug 
turės vargo. Lenkų-lietuvių 
rubežių apspręsti palieka apie 
20 mailių. Visi kiti Lietuvos 
rubežiai, išėmus Latvijos šo
ną, nustatyti taiko* sutartimi 
su Rusija. 

Washington, liepos 19. —IŠ 
Prancūzijos uosto Brest į 
Snv. Valstijas plaukia penki 
vokiečių karės laivai, katrie 
prie dalybų toko Suv. Valsti
joms. Tie laivai New Yorke 
bus apie rugpjūčio 3. 
^Snlig taikos sutarties, pa

darytos Versaillese, už metų 
visi paimti vokiečių karės lai-

visiškojo suirimo.Ne/imia, kaip 
jaut pavyks atsiekti iaz tikslą*. 

Jo valdžios programa. 

Aną dien,ą ministeris pirmi
ninkas parlamente paskelbė 
valdžios programą. 

Jis pranešė, jog Italijos ka
riuomenė bus atšaukta iš visų 
svetimų žemifĮ 
trauks savo karės žygius AI 
banijoje, Mažojoj Azijoj ir 
Dodecanesus salose. 

Italijai reikalinga duon*. 
Duonos- kiek-nors gali gauti 
kadir iš tos pačios Graikijo?. 
Tad už tai Graikijai bus.ati
duotos Dodecanesus salos. 

Fiume klausimą bus "sten
giamasi taip išrišti, kad iš to 
butų naudos italų tautai ir 
podraug prieš save nesukelti 
jugoslavių. 

Italijos vyriausybė k'uovei 
kiaus stengsis susiartinti su 

tui ir medžiagai. 
Sutarime aiškiai pasakyta, 

kad jei Vokietija nepristatys 
reikalingos (sutartos) kieky
bės anglių per sekančius tris 
mėnesius, tuomet talkininkai 
okupuos Vokietijos plotus. 

Talkininkai Spaudžia Turkiją 
T A L K I N D I K A I IŠVYSIĄ 
T U R K U S I š EUROPOS. 

Prancūzai pradėjo kampani ją 
Sirijoj. 

jai globai. Arabai nori laisvės 
ir nepriklausomybės. 

Sulig apturėtų ' čia žinių, 
prancūzų kareivių koliumnos 
maršuoja ant miestų Aleppo 
ir Damasko. Londonas, liepos 19. — čio 

nai pakeltas turkams pagrąsi- j Sulig žinių, praeitą savaite 
nimas, kad jei sultano valdžia \ prancūzai pasiuntė 24-rių va-
atsisakys patvirtinti talkinin- \ landų ultimatumą Sirijos ka-
kų paduotą taikos sutartį, tur-' raliui Feisal, kurs l»e talkinin
kai ant visuomet bus išvyti iš |kų sutikimo pasiskelbė kara-
kai an visuomet bus išvvti iš: liumi. 

PASISKIRSTĖ ATLY-
GDnMĄ. 

nio. niekam nežinoma, kur 
šiandie apsiverčia kiti trys 
buvusio kaizerio sunųs. Gi bu
vęs sosto įpėdinis gyvena'* 
IJi.ujvn saloj.', Olandijoje. 

ros •/.a.-M " I 

nusižudęs. 
Apari būvu • • ! ) < ( ! ) ! > ( • ( 

|PD2KITE KARĖS TAUPT 
jMO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Berlynas, liepos 19. — Aus
trija pagaliaus paliuosavo iš 
savo "globos" Ungarijos ko
munistų vadą, buvusi Buda
pešto diktatorių Belą Kun. 

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

Tad Austrija pagaliaus ta 
pavojingą bolševiką išsiuntė 
Rusijon. 

Spa, liepos 18. — Talkinin
kai pasiskirsite atlyginimą, ko 
ki tikisi gauti nuo Vokietijos. 

Prancūzijai turi tekti 52 
T. ,-. nuoš., Anglijai 22, Italijai 10, 

K, Belgijai 8: gi Japonijai ir Por 
tugalijai po tris ketvirtasis da
lis vieno nuošimčio. Likusie
ji 6VĮ nuoš. bus padalinta 
Serbijai, Rumunijai ir Lenki
jai. .' / 

Europos. 
Šiuo kartu Turkija atsisakė 
patvirtinti sutartį. Turkijos 

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

Tai talkininkų ultimatumas 
turkams. 

Prancūzai eina ant Damasko. 

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

Prancuzai pareikalavo, kad 
karalius atsisakytų titulo, pa
siduodamas prancūzų globai, 
kad Sirijoj butų Įvesta pran
cūzų kalba kaipo oficijalė ir 
prancūzų moneta. 

Negauta atsakymas. 

Prancūzai nesulaukė atsa
kymo i savo ultimatumą. Tad 
pradėta karės kampanija. 

Kariuomenė pastumta dviem" 
atskiriom koliumnom. 

Sulig paskesnių žinių, ara
bai kol-kas niekur nepasiprie
šina prancūzų kariuomenei. 

Prancūzai tai kampanijai 
liavartoja 80 batalijonų pran
cūzų ir senegaliečių kareivių. 
Turima tankos ir lėktuvai. 

TINKAMIAUSIA PORA. 

Tegu pamėgina prohibicijonis-

VOKIEČIAI PAGERBĖ 
PRANCŪZŲ VĖLIAVĄ. 

tai. 

Austrija ir Vokietija. 
Šiandie didelis italuose ne

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

THINGS THAT NEVER HAPPESS 
.By GENE BYRffES 

Londonas, liepos 18. — Lai
kraštis Times praneša, kad 
prancūzų kariuomenė pradėjo 
veikti Sirijoje. Kariuomenė 
maršuoja ant Aleppo ir Da
masko. Sirijos karaliui Fei-
sal pasiųstas ultimatumas. 

Lincoln, Nebr., liepos 19. — 
Probibicijonistų partijos va
dai ima nerimauti. Seniau jie 
buvo manę, kad kuomet šaly
je bus įvesta svaiga>ų probibi-
cija. tuomet prohibtcijos par
tijai nebus reikalinga gyvuoti 
ir veikti. 

Bet šiandie pasirodė, jog jų 
manymai buvo klaidingi. Pro-
bibiciją reikia saugoti ir gin-

„ . .. . , . ti visokiomis priemonėmis. 
Lietuvos Misijos Adrese: | ^ ^ s t 
257 West 71 str., New York, ^ * J ^ 

Pribibicijonistų partijos vir
šininkai yra nuomonės sušau
kti partijos konvenciją ir no-
rfiinuoti savo kandidatą į ša
lies prezidentus, kaip kad se
niau buvo praktikuojama. 

Kai-kurie tvirtins, •*o<T ši-
met partija įgytų dtdelį skait
lių balsuotojų, kuomet šalis 
apsausinta. 

Ir jei konvencija bus įkūny
ta, sakoma, kandidatu į prezi
dentus bus nominuotas Wi-
lliam J . Bryan, gi } vice-pre-
sidentns "Bi l ly" Sunday. 

Tai bent butų parinktina po
ra. Abudu yra nepaprastu ko-
me<lijantu Amerikos visuouu-
nėje. -

Paskui giedojo senobinį savo 
himną. 

NEKU0MET TAIP N E R A . 
Tikietų pardavinėtoias ineinančiam žmogui teatran: 
— Taip. tamsta! Tamsta lengvai atrasi tą sėdynę. Toji 

sėdynė stovi tiesiog už storoko stulpo ant balkono. 

OFICIERAS "PASUDINO" 
KAREIVĮ. 

Gavo 12 metų kalėjimo. 

Mala.̂ a, Ispanija, liepos 19. 
— Perniai leitenantas Morena 
pašovė vieną kareivj su drus-

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 prancūzą 
vėliavą. 

Liepos 16 d. Vokietijos vy
riausybė užganą 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 skirstydamies pagie
dojo savo senobinį himną 
"Deutscbland ueber Alles," 

Nežinia, ar tuo pasitenkins 
Prancūzija. 

LIEPOS 19, 1920. 

i 

ChicsMro ir apylinkės. — Gra
žus oras ir vėsu šiandie: rytoj 
kiek šilčiau. 

Temperatūra vakar augščiausia 
79 L, žemiausia — 60 1. 

Saulė teka 5:31; leidžiasi 6-21. 
Mėnulis leidžiasi 10:30 ryte. : 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver: 

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 17 d. buvo tokia sulig Mef-

ka, kurios kitas kareivis, t i tn j^ t i t a L o a n & Trasi Co.: 
leitenantui liepiant, buvo įbė-
ręs patronan. 

~i 

--

Kareivis nuo to mirė. Karės 
teismas • leitenantą nebaudė 
dvylikai metų kalėjimam Pa
taisęs su druska patroną ka
reivis išteisintas. 

Anglijos sterlingų svarui $3.8» 
Lietuvos 100 auksinų 2.62 
Vokietijos 100 markių 2.62 
Lenkijos- 100 markių .65 
Praneuzijos už 1 dolicrį 11 f r. S3 
Šveicarijos už 1 dolieri 5 fr, 62 
Italijos už 1 dol. 16 1. 92 
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DRAUGAS Pirmadienis, liepos 19 1920 
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LIETUVIŲ KATALIKU DIESTRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena i&kj-rus nedėldienius. 

1 PRENUMERATOS KAINA: 
cmCAGOJf BR I'ŽSIENTJE: 

Metams $8.00 
Pusei Met« •••• *-°° 

^ 6UV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti ižperkant krasoje ar eiprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą, laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
- 1800 W. 46th St. Chicago, m. 

Tel. MeKinley 6114 

Pasistengkim truputį, jvary-
kim jg j penkis milijonus. Tu
rint penkis milijonus, kad ir 
popermiu. dolieriu. apsaugoje, 
galima išleisti 20 milijoną auk
sinų. Nors ir 29 milijonų auk
sinų dar permaža Lietuvos 
prekybos ir pramonės kasdie-
niems reikalams, bet jau butų 
graži pradžia. 

Jei nesnaustume ir savo dir
vų javus paverstume auksu, 
tai po 10 metų galėtume turė
ti 300 milijonų vaikščiojančių 
po žmones tikrų lietuviškų 
auksinų. To mųs kraštui be
veik užtektų. 

ŠVENTOJI ŽEME. 
-

(Pabaiga). I Daugintojas, bet tiktai geras 
N»o karė* pabaigos žydų j vietinių dalyki žinovas. T«-

skaičius Palestinoje padidėjo Į &*us mums ifcrodo, kad pavo-
ittio 65,000 iki 100,000. Pasku- jos nėra taip didelis. Žmonės 

Lietuvos Pinigai. 

Lietuva ir Bolše
vikai. 

tinis Sijonistų kongresas Lon
done žadėjo, kad nuo šios va
saros iki kitai Palestinon su-
grįž dar 50.000 žydų. Arabai' 

ištrukę iš Busijos, Lenkijos ir 
Rumunijos yra lyg omenys 
paleisti iš sunkių varginai}, 
prigimčiai priešingų sunkeny-

to žydų grįžimo nemėgsta deljbių. Išpradžių jie išrodo lyg 
dviejų priežasčių: viena dėlto, 
kad žydai grjžta viešpatauti 
ant arabų, antra dėlto, kad a-
mai padidėjus žmonių skaičiui 
mažoje Palestinos žemėje, jo
je viskas pab«angs ir pasida-

nesavėje. Bet pakvėpavę ra
miu civilizuoto pasaulio oru 
veikiai nurimsta. Tas pats 
veikiausiai pasidarys ir bolše
vikiškai nuaiteikusiPDis žy
dams, atkeliaujantiems j Pa-

Bolševikų mes nemėgstame 
del trijų aiškių priežasčių. 
Jie panaikino spaudos laisve, 
pasisavindami visas Rusijoje 
buvusias spaustuves ir padary 
darni jas vienos partijos įran
kiais. Jie persekioja tikėjimų. 
Nors pirmiausiai kenčia mūsų 
priešininkė pravoslavija, bet 

; šiol dar nėra lietuviškų nemažiau už jų kenčia pats 

; 

z 

pii:.gų. Mųs tėvynėje vaikš
čioja vokiečių išleistieji oku
pacijos, arba užpludim**- rub
liai ir markės, kurias įpratome 
vadinti auksinais. 

tikėjimų laisvės principas. Jie 
panaikino patį laisvės šaltinį 
nuosavybę. Nors to panaikini
mo visiškai įvykdinti bolševi
kai negalėjo, tečiaus padarė 
neapsakoma suirutę nuosavy-

Pn'es-

rys angšta. Tiesa, galima ir lestina. 
reikia pagerinti Palestinoje] Nurimimas negalės greitai 
vandenų išdalinimų, kad žemė i įvykti, nes negalima prašalinti 
pasidarytų našesnė ir galėtų 
išmaityti daugiau žmonių, ga
lima ir reikia pristatyti dau-
giautriobų.Bet tat visa atseina 
daug pinigo. Į tuos pagerini
mus kapitalų įdės arabai, o 
naudosis žydai. 

Amerikos žydų mokintojai, 
rabinai, laikė surinkimų Ro-
chester, N. Y. ir padarė šitokių 
rezoliucijų. 

Nors nei vienas žydų daig-

tuojaus nieko nekaltus 
tinos Arabus arba Beduinus. 
Su jais žydai" turės kivirčių 
nuolatai. Supykę ant Arabų 
žydai gali kartais užkabinti 
ir krikščionis. Jau ir dabar 
anot Mclnnes augiajam Pa
lestinos komisijoiii^rhii Her
bertui Samuel 'iui nevisada' se
kasi išpildyti ką žadėjęs krik
ščionims. Šitiems priklausan
čios vietos Palestinoje gali 

tas nėra svetimas žydiškoms tikėtis laisvės ir pagarbos tiS 
mūsų širdims ir nors mes e- tuomet, kuomet jas stipriai 

Lietuvos Laisves Paskola. 
Paskolos stovis 1 liepos. 

Lietuvos Laisvės bomj pir
kėjams nuošimčiai pradėjo au
gti nuo 1 liepos, š. m., kaip 

piuii Amerikos lietuvių vi>uu-
menė t0 reikalauja. Brantrųs 
L. L. Pa.-kolos stočių darniu-
tojai. Jus pasišventėte del tė-

ir buvo skelota. Sulig tą die- [ ?*?**> nesigailėdami savo pa-
u„„. i ilsio ir triūso oasiėmėte ui ną Amerikos lietuviai ir būvu 

kviečiami visą 5milijonų pas
kolą išpirkti Įgimtas lietuvių 
atsargumas arba ir tas, kad 
mes daugumoje įpratę vien 
šios dienos savo reikalais gy
venti perinai žvelgdami j ry
toju,—stovime ant kelio Liet. 
Laisvės Paskolos bujojimo. 
Daugelis negali dar sau iSsi 

ir triūso pasiėmėte uz 
sunkiausiojo darbo— paskolos 
rinkimo. Jums prisieina kar
tais skaudžių ir neteisingi} žo
džių išgirsti i r visokių nema
lonumų kartais patirti. Nepai
sykite. Lietuvos liaudis* kuri 
valdo Lietuva pjer savo rin
ktus atstovus, ištars jums pa
dėkų, Darbuokitės, prieidami 

aiškinti, kad svarbumas pirki- j i r Pragindami kiekvienų He
mo Lietuvos vaistyk* bonų y-J t u v J ' k i ekviena Lietuvos pilie-
ra ne tame, kad atsiimti meti-|TJ' ^skolos ^ ikas yra pail-
nį 5 procentą, bet svarba yra j « i n t a s> kolonijų kvotos turi 

but atliktos. Daugybė vyrų rr 
moterį) įvairiose paskolos sto-

i Paklydėlio Kelias 
i Keturiuose aktuose scenos 
{ veikalėlis. 
• 

!

Parašė 

Vystanti fiakelė 
j Kaina 15c. 

!

Veikalėlis neperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 

i rimto turinio. 
Norėdami gauti Adre-, 

suokite: 
"DRAUGAS" PUBL CO. 

1800 W. 46th Str. 
Chicago, BL 

! 

Dabar bolševikai apsėmė 
pristatyti Lietuvai tris milijo-jbės srytije. Kitų bolševizmo 

. nūs rublių auksu. Nėra reikn- i klaidų šiuo žy^iu neminėsime. 
lo, kad tas auksas butų pini- [ Lenkų godumas ir neatsargi 

^. gų išvaizdoje. Užtenka, kad i politika padarė, kad Lietuva 
Rusija mums duotų auksų, o j dabar jau susiduria su bolše-
piniLUs galėtume pasaarytiįvikija. Iš to susidūrimo turi-
It mes patys. 

Milijonas rublių 
me naudos, kad žymus plotai 

t2- buvusieji po lenkais dabar vėl 
daug trisdešimt pūdų'aukso; jau yra po lietuviais. Bet tu-
trys milijonai tat yra maž-j™^ ir baladonės. Šonas su 
daug devyniasdešimts pudųjšonu susėjome su dideliu ir 
aukso. Jeigu iš tų pinigų pa
sidarytume šešis milijonus 

i 
tikrų lietuviškų auksinų, tai 
jie kiekvienas turėtų vert-; 
Amerikos kvoterio. 

Naudingiau yra neleisti au 
ksą į žmones per rankas, o 
palikti jį respublikos ižde, 
duodant žmonėms jo vietoje 
poperinius pinigus. Poperinio 
pinigo vertė neina mažyn, jei 
popcrinių ženklų yra išleista 
trečdalis viršaus, negu turima 
aukso. Tai-gi palikus devynias 
dešimts pūdų aukso respubli
kos ižde galima yra išleisti 
devynis milijonus poperinių 
auksinų, kurių kiekvieno ver
tė bus tokia jau kaip ir Ame
rikos kvoterio. Jeigu vietoje 
$ išleistume 10 milijonų pope-
Yinių auksinų, tai auksinas 
jau nebūtų lygus kvoteriui, o 
turėtų vertės 22 centu ir tru 
patį. 

Nebūtų peiktina auksiną su
mažinti iki penktai dolierio 
vertei, t, y. iki 20 centų, bet 
daryti šalies pinigą mažesnį 
až Prancūzijos franką butų ir 
sKjatogu ir neprotinga. Lai
kyti Lietuvos pinigą kvoterio 
augštumoje mums butų nau
dinga, pirmiausiai, dėlto, kad 
mūsų kaimynų vokiečių pini
gas markė yra kvoterio didu
mo. Antra, tat butų naudingi 
santikiuose su Rusija, kurios 
pinigas yra dusyk didesnis už 
kveterį. Mainant yra lengva 
skaitliuoti pinigus dusyk arba 
pusiau, o sunku skaitliuoti 
trečdaliais, arba nelygiomis 
nuotrupomis. Trečias patogu
mas yra santikiai su Ameri
ka, nes ir jos pinigas ištiso
mis skaitlinėmis prilygtų mū
siškiui. Bankams to patogumo 
nebūtų, nes jie pinigus lygi
na ne aplamai, tik labai Įsak
miomis skaitlinėmis, bet jje 
tnri ir žmonių galinčių tą pa
daryti. 

Devynių milijonų auksinų 
Lietuvos reikalams anaiptol 
neužtenka. Todėl reikėtų su 

pavojingu kaimynu 
Rusija yra mums pavojinga 

tuomi, kad prieš Lietuvos no-
priguhuybei iškilsiant, rusai 
turėjo Lietuvoje mokyklų ir 
prisiauklėjo sau šalininkų iš 
mūsų pačių vaikų. Tie rusų 
išauklėtieji lietuviai nejaučia, 
kaip negarbingą ir nedorą dar
bą jie daro tapdami liuosano-
riais Rusijos šnipais Lietuvo
je. 

Nors tat bolševikiškoji Ru
sija yra mums pavojinga, nors 
ji savaime turi mums nepa
kenčiamų klaidų, tečiaus mes 
neturime melu kovoti su bol
ševikais. Melas daugiausiai 
kenkia meluojančiam. Neper-
daug tikėkime paskalams apie 
bolševikus, nors neužmirškime 
tikrų bolševikijos klaidų. Ba 
piktumo ir be meilingos akly 
bės žiūrėkime į tuos savo kai
mynus. 

Bolševizmo skelbiamose tai
syklėse yra tiek nesąmonių, 
jog tikrai visa Rusija butų 
virtusi barbarizmo šalimi, jei 
butų išpildžiusi kas buvo bol
ševizmo programe. Bot kas ki 
ta programas, kas kita pildy
mas. Daugelį geriausių savo 
programo dalių bolševikai ne
pildė. Jie žadėjo mirties baus
mę panaikinti, o žudė carą ir 
jo valdininkus be teismo, žudė 
ir profesorius ligonbučio lo
voje. Taip-pat ir blogųjų savo 
programo dalių bolševikai li
ko neišpildę. Jie žadėjo pa
naikinti Rusijos kariuomenę, 
bet jos nepanaikino tik padau 
gino ir sustiprino. Žmogaus 
prigimtije yra priežasčių sus
tabdančių išpildymą, kuomet 
labai plačios minios žada ką 
nors labai blogai padaryti. 
Bolševizmas raštuose yra be
galo baisus, bet jis neviskg. 
išpildo, kas parašyta. Tokiu 
būdu jo baisumas mažėja. Še
šiolikto šimtmečio reformato
riai žadėjo pridaryti žalos ne
mažiau už dabartinius bolševj-
kus. Kuomet dešimtimis mili 

šame pasirengę padėti dir
bantiems, kad Palestinoje 
pasidarytų gyvenimo daliai 
žydų; tečiaus dabarties są
lygose mes tariame ir at
kartojame tą žydų gyvenime 
pažvalgą, už kurią stovi mū
sų konferencija, būtent, kad 

parems viso pasaulio krikš
čionys. 

Nors Arabai ilgai gyveno 
Palestinoje ir dabar joje te
bėra, tečiaus Arabų tautos 
dvasiai Palestina toli nėra 
taip brangi kaip žydų tautai. 
Arabų tauta turi dar ir kitų 

Izraelius nėra viešpatija, i žemių. Nei Beduinai nevisi 
tiktai religijos bendrija; j gyvena Palestinoje. Arabų že-
kad Palestina nėra žydų mes yra gana skystai žmonių 
tautos tėvynė, bet kad visas įgyvenamos. 550 tūkstančių pa-
pasaulis turi būti jos gim
tieji namai. 

Sako, kad ir kitų šalių žy
dai, toli ne visi parodą noro 
keliauti į Palestiną ir apsigy
venti joje. Mes matome, kad 
diduma Lietuvoje gimusių žy
dų myli tą šalį ir ją vadina 
savo tėvyne, kaip d-ras Rosen-
baum'as. Lietuviška politika 
šitame dalyke turėtų būti ne-
trukdinti žydams norintiems 
atgauti Palestiną, nei neversti 
keliauti į ją nenorinčius. Lais
vė labiausiai pritinka demo
kratijai. 

Jeruzolimoje yra protestan
tų anglikonų vyskupas Dr. 
Rennie Mclnnes. J is nesenai 
atvyko į Londoną ir išreiškė 
savo pastabas apie atplaukian
čius iš Europos į Palestinų žy-

sitraukusių iš Palestinu A-
rabų arba Beduinų lengvai ga
lėtų sutilpti dideliuose pustuš
čiuose plotuose i pietryčius 
nuo Palestinos. Tai butų ir 
tiems plotams nauda ir civili
zacijai pelnas ir patiems Ara
bams daugiau stiprybės. 

Tik, žinoma, žydai turėtų 
užmokėti arabams už jų ^kil
nojamąja, nuosavybę. Žydai 
yra tiek turtingi, kad lengvai 
gali išpirkti visus 550 tūks
tančių Arabų turtus, ir dar tu
rės įvalias kapitalo savo at
gautai tėvynei pageri Mi. 

Tą padarę jie negalės ra
miai žiūrėti į šventąsias krik
ščionių vietas. Jas apsaugoti 
yra * tikras reikalas. Todėl 
Tautų Sąjungos konstitucijoje 
turėtų būti Įstatų, užtiknnan-

dus. D-ras Mclnnes sakė, kadįčių jų nepaliečiamybę. 
rimtų žydų nedaug teatkeliau-į T*i-gi ir tas neapsakomai 
ja, kad daugiausiai yra nėra- j opusis dalykas gali būti ramiai 
mųs išeiviai iš Rusijos, Len- atliktas, jei tik visi, kuriems 
kijos ir Rumunijos. Jie be .eik jis rupi, pasaulio taiką bran-

tame, kad Lietuva liktų ne
priklausoma amžinai,kad Lie
tuva greičiau atsikratytų ne
turto, tada ne 5 bet 50 nuo
šimčių naudos visiems pilie
čiams butų. Lietuvių minios 
nesusipratimu naudojasi savo 
tikslams Įvairus nepriklauso
mosios Lietuvos demokratinės 
respublikos priešai. Lietuvo* 
respublikos padėtis vis gerėja 
ir tvirtėja; piliečių susiprati
mas auga per tat ir paskolos 
pirkimas vis auga ir auga. 

Per vieną pereitą birželio 
mėnesį Lietuvos bonų nupir
kta už 250 tūkstančių dol. 
Tatai reiškia, kad Lietuvos 
Paskola, nežiūrint į kliūtis, vi
sgi nusiseks; 5 milijonus pas
kolos — paramos Lietuva 
gaus. 

Tik penuleiskim rankų kol 
darbas tebeina. Lietuva ir 

tyse yra pasižadėję bonų pir
kti, daugelis yra dalimi užsi
mokėję. Sukeikite visas pas
tangas, kad tie visi per lie
pos mėnesį įvykdintų savo pa
sižadėjimus ir pilnai užsimo
kėtų. Kiekvienas pirkusis bo-
ną tesuranda du, tris dar ne-
pirkusius ir tol juos klabina, 
kolei nenusipirks. 

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

Žemiau talpinamos pasko
los skaitlinės nušviečia pasko
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
eitą mėnesį. 

• Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias am a tau, 
mes išmokiname 
j keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nanties. Vietos atdaros. Speoijalis 
KriauCystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOL 
1M N. State Str. 

Lake str. ant 4tu luba. 

visi yra bolševikai ir jie be
keik pagriebė į savo rankas 
vietines Sijonistų organizaci
jas. Tokiu būdu visa galinga 
sijonistų organizacija gali tap
ti pavojingų sumanymų įran
kiu. Iš tokių žmonių galima 
tikėtis stambių suiručių, tik
tai nežinia, į kurią pusę jos 
kryps. Jos gali iškilti ekono
mijos, politikos, arba religijos 
srytije. 

Sakoma, kad Mclnnes nesąs 
siaurų pažiūrų žmogus 

gį s labiau tiž sav«.- laikinus tro-

Minneapolis, Mirm. Raudo
nojo Kryžiaus viešos sveika
tos programas, kaip ir genera
lini jo tikslai, išaiškintas indi-
jonams prelekcijose Siou\ 
kalboje šioj dalyje Suvienytų 
Valstijų. Čionai randasi dau
gelis plaučių CBBOVOS sergan
čių. Senis '*T-we Hawks" pui
kus Raudonojo Kryžiaus kal-

ir bėtojas. 

naudoti ir Amerikos paskolą. Jjonu atsirado tokių refor-

matorių, jie ėmė nevisą savo lapsi saugoti lx>Hševizmo kenks-
programą pildyti ir virto ra- BungHmo, nes Rusiją saugos 
rainis padoriais protestantais, pati bolševikų daugybė. 
Tas pats pasidarys ir su mųs; Bolševizmą pagimdė klat-
kaimynais bolševikais. j dingą Rusijos mokyklų pakrai-

Jie bus labai pavojingi tenlpa. Ten mokslas buvo atida-
kur jų bus ne milijonai, ollintas nuo doros. Tą atidalini-
šimtai, nes tenai jie pildys irtą labai mėgsta daugelis mu-
savo nežmogišką programą. įsižkių nežraonic, išėjusių giro-
Tai-gi Rusijoje bolševizmas j nazijas ir unrversitebus. Bet 
bus protingesnis negu Lietu-įmokanti savo reikalų žiūrėti 
voje. nes Lietuvoje bus bol-, Lietuva turėtų doros ir mokslo 
ševikai tik atskiri asmenys ar- sutartį vykinti savo mokykio-
ba nedidelės organizacijos,!se, kad Lietuvoje bolševikų 
kurias prigimtis nesutrukdo į butų nedaugiau kaip keto
nu© niekšiškų beprotybių. Mes; ii, j>enki iŠ šimto tūkstančių 
turėsime labiau negu Busijagyventojų. 
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I. NEW YORK IR NEW JERSEY. 
Apskr. kvota $700,000. Stovis liepos 1, 154,759. 

Amsterdam, N. Y. .. .N. 27,300 6,500 
Albany, N. Y 265 
Bayonne, N. J 4,026 
Binghamton, N: Y 1,210 
Brooklyn, N. Y. (5 st.) .30,921 
Bronį, N. Y : .6,680 
Eiizabeth, X. J 7,700 
Hoosick, FaUs, 1,945 
Herkimer, N. Y 2,000 
Jersey City, N Y 1,350 
Kearney, N. J 5,380 

Harrison, N. J 6,155 
Long Island, 2,752 
Linden, N. J 501 
Maspcth, L. 1 2,195 
New York City, N. Y. 2.180 
Niagara Falls : . . ..2,774 
Newark, N. J 28,200 
Paterson, N. J 5,30© 
Passaic, N. J 550 
Roehester, N. Y 10,685 
Scbenectady, 2,700 
Watcrvliet„ 450 
U tlCa, m 1. • • • • • • • . • • • • . . . . . . J.,040 

Be stočių. 
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DR. J, SHMAN 
Gydytojai ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 
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< PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STTUKOL'IS 

Iiietv*i$ Grdytejas ir CHrovas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1916 W. 47 Str. TeL Boa]. 1M 
. Valandos: 1 iki 3 po pietg. 

6 iki S vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Bes. M14 W. 43rd 

Nuo ryto iki piet. 
TeL McKlaler 26S 

H 
* — - s 

Telefonas BosJerard MM 

DR. C KASPUTIS 
DENTISTAS 

MSI S. Halstcd Str. 
Cfctca*©, M . 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

I* 
1 n u . 
M. Dronr 7MI 

Dr.C.Z. Vėzdu 
U E T U V B DKH'lUffAS 

!Valandos: suo ,» ryto iki i ymk. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakar* 

[4711 SO. ASHLA1TD AVĖTOS 
47-M* Gatrto 

=SS5 

H. WATERBUEY, CONN. 
Apskr. kvota $540,000. Stovis 1 d., $135,758. 

Ansonia 7„850 
Bridgeport 6,676 
Brist oi 550 
Hartford '. 23.478 
Meridcn 1,100 
New Britain 26.200 
New Haven 14,977 
So. Manchester 3,350 
Simhury T 
Stamford 793 
ThompsonviUc 6,350 
Torrihgton 450 
Union City ....- 4,500 
Waterbury ' 39,282 
Kolonijos be stočių, Danbury, Derby ir kitos. 

3,000 
1,000 
nieko 
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nieko 
4,280 

DR. S. NARELIS 
MHTCVI8 

GYDVTOJA9 IK OKTRUBOM 
Ofisas tr Oyrvoimo Tt«ta 
*m» S * Hateksd 8 « . 

Aat Viršaus Fniversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pteto: nuo 7 iki I vak 

Nedėliomis ojuo 10 iki S. 

SERGĖKITE SAVO AUS. 

8,000 
140.000 
45.000 
4,000 

15,000 

III. BOSTON MASS. 
Apskr. kvota $580,000. Stovis 1, liepos $218,474. 

Athol ..2,050 
Boston (2st.) 34,281 
Brockton (Montello) , 9,598 
BakUnnsville 550 
Brighton 4,050 

(Daugiau Bus.) 

. 150 
? 
795 

1,700 J Smetonos serai pritaikinti akiniai 
> bua palengvinimu <Jel Jusu aklu. I 

4o0 į Kuomet tų kenti nuo gsiroe skaa- $ 
1 6f»0 '< d ė J i m o ' ^uoroet raidas liejasi j kru > 
l .ouu ^ ? ^ kuor.iet skaitai ar tiuv* ar |» -
nioko ) Sai> t a l t u o m e t Tea. ženklas, kad 
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Eepos 19 tiaS DRSU6SS s 1 
MŪSŲ DARBUOTE. 

(Tąsa). 
Krikš.-demokratai mokė-! kun. K. Žitkevičius, kas. — 

jo socialistų daromas spragas' kun. KariaČka ir generalis in-
taisyti Paskiau socialistai— i struktorius — kun, M. Kruja-
liaudininkai ka prižadėdavo' vi&ns. Nutarė veikti naujais 
išpildydavo. | pamatais, būtent: suorgani

zuoti visas katalikiškas orga
nizacijas ir iš tų centrų atsto
vų sudaryti Katalikų Veiki
mo Centro Tarybą. 

Nutarimai tapo įvykdinti. 
vai sėdi centre, kairėn nuo jų I Sucentralizuotos šios organi-
soeiįalistaUiaudiiunkai, o dar j ̂ j 0 t . . Lietuvių katalikių aw-
hąiriau socialistai demokratai, i t ^ s^sūgA', pavaaajinui-
Dešinė liko tuščia. Lenkų ir | ^ Darbo Federacija, į kurią 
žydų atstovai, atėję į seimo j ^ į ^ j u o z a p o draugija ir 
salę, pareikalavo, kad krikš- j gy ffitos> ūkininkų Sąjunga. 

Partijų viet06 seime. 

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas laikomas miesto teatre. 
Krikščionių demokratų atsto-

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
HOMESTEAD, PA. 

čionys demokratai pasitrauktų 
iš centro ir užleistų jiems vie
tą. Krikščionims demokratams 
atsisakius pasitraukti lenkai 
ir žydai bandė užuojautos 
gauti pas socijalistus ir ten 
nieko nepešę, atsisėdo socija-
listų užpakalyj. Su socijalis-
tais lenkai ir žydai eina iš
vien. 

"13 kritikuotojų" 

Iš socijalistų demokratų 
partijos atstovų tarpo trylika 
advokatų pareiškė seimui, kad 
jie atėję j seimą ne darbo dir
bti, bet kritikuoti Tų advo
katų kritikos seimo darbą iš-
pradžių trukdė, bet vėliau sei
mo atstovai ir komisijos, ne
žiūrint advokatiškų * kritikų, 
darbą varė pasekmingai pir
myn. Darbas buvo sunkus-, bet 
susitvarkyta. 

Katalikų frakcijos seimo 
preactiumas. 

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

Starkus, 
1) sekret. — Ambrozaitįs, 
4) kas — prof. Jurgaitis, 
5) Purickas, 6) nariai: Stul-

ginskas, 7) Vailokaitis J." 

Žemdirbių Sąjungos likimas. 

Žemdirbių Sąjunga, kurią 
Lietuvoje suorganizavo Banai
tis, Žilinskas ir kiti iš stam
besnių dvarjš&ikų ir ūkinin
kų visai neteko intakos. Gra
žiai pradeda gyvuoti ir vysty-
ties Lietuvos ūkininkų sąjun
ga. Žemdirbių Sąjunga savo 
atstovų seiman nepravarė. 

* 
Tiltas. 

'Tažaugiečiai" bandė suda
ryti tiltą, kuriuo galėtą susi
siekti Lietuvos netikintieji in
teligentai su tikinčiaisiais, bet 
tas tiltas kol kas silpnai lai
kosi. Nors "pažangiečiai" pa
reiškė, kad jie leisią tikėji
mui laisvai plėtoties, visgi 
dar nesurado savo gyvavimui 
prasmės, kuri išplaukia iš 
krikščioniškos gyvybės šalti
nio 

KATALIKŲ DA&BUOTŽ* 
LIETUVOJE. 

Gerb. kun. prof. Meškaus
kas ingaliotas tarties su Ame
rikos lietuviais katalikais Lie
tuvos Katalikų Veikimo Cent
ro padarė darbuotojų konfe
rencijai sekantį pranešimą a-
pie Katalikų Veikimo Centrą 
ir tas organizacijas, kurios į 
Katalikų Veikimo Centrą in-
eina. 

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

Organizuojama ir centrali
zuojama: Lietuvių katalikų 
mokytojų sąjunga; "Blaivy
bės," "Tretininkės," "(Šyva
sis Rąžančius;" 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 kat. 
Veikimo Centrą neineina. 

Visi tie Centrai į posėdžius 
daromus kas savaitė atsiun
čia savo atstovus — tai Centro 
Taryba. Atstovais dažniausia 
esti\ minėti organizacijų pir
mininkai. , 

Koune - Katalikų Veikimo 
Centrts turi butą, į kurį su
sikraustė dauguma minėtų 
organizacijų. Ten yra jų raš
tinės, redakcijos. Turima dvi 
sali paskaitoms. Tai paleng
vina bendrąjj d^rbą. Panašiai 
yra susitvarkiusios bei tvar
komos organizacijos provinci 
joje. • 

Visą savo darbą Katalikų 
Veikimo Centras veda per or

ganizacijas, 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-
zdinti atsišaukimus, sušelpė 
organizacijas apygardose, pri
rengė prie bendrojo sutartino 
darbo. Prisidėjusių organiza
cijų vadai ir katalikai darbuo- į 
tojai kas mėnuo gauna įvai
raus turinio paskaitas, (tas 
jiems darbą palengvina ir or
ganizacijų, narius šviečia). Be 
to, dar palaiko 
mok. laikraštį. 

Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus Rėmėjų skyrius mėnesi
nį susirinkimą laikė nedėlioję, 
birželio 27 d.. 1920 m. Susi
rinkime aptarta daug dalykų. 
Pakeltas klausimas sumažini
mo lėšų Centre, kad tokiu bū
du padidinus šelpimo darbą 
ir apsvarstyta pasklydusios 
žinios apie nedorą pasielgimą 
vedėjų kai-kuriose gailestin
gumo įstaigose Lietuvoje sa 
katalikais vargšais ir našlai
čiais. Tuodu klausimų reika
lu L. R. K. Rėmėjų skyrius 
vienbalsiai priėmė sekančias 
dvi rezoliucijas: -. 

I. Kadangi užlaikymas sek-
retorijatų L. R. K. Rėmėjų 
Centro ir Tautos Fando taip-
pat ir Lietuvių Katalikų Fe
deracijos sudaro dideles lėšas; 

Kadangi tie trys sekretori-
jatai labai lengvai galėtų bū
ti suvesti vienan Centran ne-
papadarant skriaudos toms 
trims organizacijoms; 

Kadangi tokiu sujungimu 
sumažėtų užlaikymo lėšos ir 
padidėtų šelpimas kultūrinių 
Įstaigų Lietuvoje:— 

Todėl L R K. R skyriam, 
Homestead, Pa., šiuomi rei
kalauja, kad L. R. K. R. val
dyba kreiptųsi į viršminėtas 
organizacijas, perstatant joms 
naudingumą susivienijimo ir 
kviesti jas pavesti savo reika
lų vedimą vienam sekretoriui. 
II. Kadangi iš įvairių šaltinių 

vedamoje įstaigoje neatsikar
totų. 

Patarti gerbiamam D-rui 
Rutkauskui, kad, aplinkybėms 
leidžiant, jis stengtųsi taip 
skriaudžiamu- vargšus ir naš
laičius perkelti jstaigosna, ku
rios moka ir rūpinasi pagerbti 
vargšų ir našlaičių Įsitikini
mus. 

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

Pirm. A. Tumasonis, 
Rast. Petronėlė Medonienė. 

SIOUK CITY. IOWA. 

Liepos 4 d. šv. Kaz. parap 
elioras, vadovaujant vietiniam 
vargonininkui St. Simonavi-
čiui, parapijos svetainėje bu
vo įrengęs didelį koneertą. Į-
rengime daug pasidarbavo 
pats vargonininkas S. Simo
navičius, kuris nemažai turėjo 
darbo iki išmokino tiek daug 
visokių naujų ir gražių dainų. 

Choristai ir choristes su 
dideliu pasišventimu dirbo ir 
visada ėjo į repeticijas, kad 
tik geriaus išmokti. Pelnas 
n a c V i r t a c TĮpranii^c nonrJoi 

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

Gražiai padainavo duetą 
Piemenėlis" ir "Čiūčia liu-

TEUMPA PAVTEHIU OE-
GAMZACIJŲ APŽVALGA. 

Lietuvos Darbo Federacija. 

J i jungia visas krikščionių 
darbininkų draugijas ir orga
nizacijas Lietuvoje. Tai krik
ščionių darbininkų sąjunga. 
Sv. Juozapo ir Šv. Zitos drau
gijos užregistruotų skyrių tu
ri 30. Skyriai turi savo kny
gynus, "chorus, orkestras, liau
dies kursus. Geriausia gal gy
vuoja "Zitietės;" jų skyriai: 
Vilniuje, Rygoje, Liepojuje, 
Panevėžyje, Kaune, Šiauliuo
se, TelšiuoseJCaiŠedoryse, Už-
ventoje, Šakiuose, Vilkavišky
je, Marijampolėje ir tt. Jos už
laiko skalbyklas, krautuves, 
viešbučius. 

Darbo Federacija pravedė 
j Liet. Steigiamąjį Seimą 10 

Vokiečių okupacijos laiku savo atstovų, keletą dar-
Kataliku Yukln-o Centrą sit j bininkų klausime (ypač dva-
ilarydnvo tik inte 
sa.ro> lai ko 1019 
me suvažiavime katalikai dar-1 Lietuvos Darbo Federaci-
buotojui išrinko naują valdy-Jjos Centro Valdybos sąstatai:j 
bą iš o žmonių: pirm.- kun. j Pr. Ranlinaitis. - - pirm.: Z. 
Vailokaitis, vioe-pirm. — kunj | Mažeikaitė — sekretorė; na-
prof. J. Meškauskas, s*kwt—! riai: Pr. Povilaitis. V. Beržin

ei gent ai. Va- i rų darb.) Įstatymų. Turi sa-
m. visuotina-,vo organą "Darbininką." 

pasklvdo žinios, kataliku lai-,,. ,. ,. ,, . , 
F vv: , ' , , _\ . I ha dvi seseles. M. Adomo-
krascių atkartotos, kad Lietu
voje kai-kurių gailestingumo 
įstaigų vedėjai nežmoniškai 
pasielgia su katalikais varg
šais ir ypač vaikais našlai
čiais, drausdami jiems pildy
ki savo tikėjimo priedermes; 

Kadangi' mes katalikai L. 
R. K. Rėmėjų skyriaus Homes
tead, Pa. nariai aukojame 
pavargėliams ir našlaičiams 
Lietuvoje, kad prašalinti ne
tik jų kūno, bet ir dvasios 
skurdą:— 

Todėl šiuomi kreipiamės j 
L. R. K. R. vaidyba, kad ji 
prisakytų savo atstovui Lietu
voje, gerb. Dr. A. K Rutkaus
kui, kad jis neskirtų piniginės 
pašelpos tokioms' įstaigoms, ku 
riose taip nedorai pasielgia su 
katalikais vargšais ir katali
kų vaikais našlaičiais. Pir
miau tur išreikalauti pridera
mą užtikrinime Įstaigos vedė
jų kad panašus atsitikimai jų 

skas, P. Radzevičius. Pr. Rau-
linaičiui išvažiavus pirminin
kauja P. Radzevičius. 

Lietuvio Katalikių Moterų 
Sąjunga. 

Lietuvių Katalikių Moterj 
Sąjunga turi apie 50 skyrių. 
Užlaiko ir steigia mokyklas: 
ūkės, — Karmėlavoje ir Va-
balninkuosė, nerimo — Bir
žuose ir Vabalninkuose, siuvi
mo — Panevėžyje ir Nauja
miestyje, vak. kursus suaugu
siems — Jurbarke, vaikų dar
želius — Linkuvoje ir tt. 

Karėje už Lietuvos neprik
lausomybę organizavo kariš
kių šelpimo darbą fronte ir 
sužeistųjų kareivių, rinkdama 
tam aukas, dovanas, siusda
ma kareiviams skalbinius, dra
bužius. Įsleigį Panevėžyje ir 
Naujamiestyje kareivams val
gyklas. ] Steigiamąjį Seimą 
pravedė 4 savo atstoves. L. 
K. Mot. S-gos, pirmininkė M. 
Galdikienė, sekretorė O. Stul-
ginskienė. 

(Pabaiga bus). 

nienė ir J. S., zdaitė. J is ne 
pirmą sykį jau ^2vo gražiais 
balseliais žavėjo publiką. 

A. Petroiiis. gabus solistas, 
ir-gi gražiai padainavo "Vai 
putė, pu tė" ir "Ne bile kieme 
mergelė auga." 

Duetą "Oi tu rūta, r ū t a " ir 
"Valio valužė" ytin gražiai iš
pildė S. Darmaitienė ir M. 
Adomonienė."' 

S. Simonavičius, vargonin
kas, solo dainavo " Ę r a mano 
brangi" ir "Pamylėjau va
kar ." Publikai taip patiko, 
kad iššaukė antrą sykį. 

Kitų jau ir nebeminėsiu, nes 
labai daug vietos reikėtų už
imti. 

Sužinoję, kad koncertas pa
vyko dabar gailiasi tie. kurie 
nebuvo. Kalbama, kad kancer-
tą reikės atkartoti. Girdėjau, 
kad varg. S. Simonavičius grei 
tu laiku žada kitą surengti ir 
vėl gražiomis dainomis publi
ka nalinksminti. 

Apart koncerto, gerą įspūdį 
publikai darė ir svetainės iš
puošimas Lietuvos vėliavos 
spalvomis, o scena išpintač ir 
apvainikuota žaliais vainikais. 

Po programos prasidėjo žai
dimai, kurie tesėsi iki vėlumai. 

Linksmutis. 

našlaičius, gavo iš raidžios 
prieglaudai namą, kuris jau 
truputį aptaisytas. Bet kad 
mažos jiegos mūsų brolių Lie
tuvoje, idant galėtų pilnai į-
rengti tą prieglaudą ir viskuo 
ją. aprūpinti, todėl ir šaukia
si pagelbois Į mus amerikie
čius, idant padėtume jiems. 
Namas, kur j valdžia atidavė 
minėtai draugijai, kitados bu
vo Jėzuitų kliostorius. Bet ca
rų laikais buvo atimtas, vie
nuoliai išvaikyti. Gi karo me
tu pats namas liko labai ap
griautas. Tuose mūruose 
šiandie randasi prieglauda, 
kurioje aprūpinama nemažas 
būrelis nuo gatvių surinktų 
lietuvių našlaičių, 

Waterwiiečiai neatmetė to 
Lietuvos našlaičių, per tuodu 
pasiuntiniu, prašymo ir sekan
tieji aukojo: 

Antanas Mazirkauskas 10 
dol., Alfonsas Vaičiūnas 5 dol., 
Ona Simanavičiūtė 3 dol. 

Po 2 dol.: A Domeika, O. 
Milašauskiutė, P. Ivanauskas, 
K. Vaičiūnas, P. Paliunas,S. 
Virmauskas, J. Paziera, 

J. Balnaitis. 
Po 1 dol.: P. Malydntė, J. 

•Skripkunienė, J. Vaičiūniene, 
J . Juraitis, K. Milonis, M. 
Satlorius, A. Grinkus, L Stan
kus, J. Virmauskas, L. Vir-
mauskienė, V. Strikulis, B. 

Extra Proga Biznieriams! 
S Parsiduoda "Draugo" mūrinis namas. Stovi gero-
• je vietoje aut kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
9 lieuvių Šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga-
• rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai 

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. Chicago. EI. 

Saulis, P. -i^ulis, L.Virmau 
skas, O. Virmauskienė, J. 

Rudaitis, J. Bagdonas, J. Ru
dzevičius, P. Zaromskis, Iz. 
Bartninkas, J. Žalieckis, *J. 
Klokas, P. Dzikienė, O. Rudai
ti enė, K. Bartasis, A. Kaneert-
vičienė, J. Grigoras,S. Kance-
revičius. Smulkių 1.25c 

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

Šienpjuvis. 

ATSIŠAUKIMAS. 

WATERWLIET, N. Y. 

Labai retai kada būva žinu
čių iš šitos lietuvių kolonijos, 
lig sakytum, kad Visi čionai 
saldžiai miega. Tečiau nors 
mažas lietuvių būrelis, vie
nok kožnas vienas juda, kru
ta, it tos skruzdės, ir darbuo
jasi Lietuvai-tėvynei, kurią 
myli, nes ji yra jų tėviškė, 
jų gimtinė šalis. 

Birželio 29 d.ir mūsų ma
žą koloniją atlankė svečiai iš 
Lietuvos, pp. J . Šeškauskas su 
J. Balsevičių. Jiedu papasako
jo likimą Lietuvos našlaičių, 
kur ir kaip užlaikomi. Prane
šė, kad susidariusi Kaune Kū
dikėlio Jėzaus draugija, pasi
ėmus globoti ir auklėti tuos 

(prisiųstas). 

Karo vė'sulų išgriautas Lie
tuvos gyvenimas jau vėl pra
dėjo kilti, augti ir plėtotis. 
Kaip užtveidcta vandens sro
vė, atgavus liuosybę, didžiu 
smarkumu veržiasi pirmyn ir 
liejas virš upės krantų, taip 
ir mūsų gyvenimas ne tiek 
materijalis, kiek ypač dvasi
nis, besiplėtodamas ir augda
mas įgija kaskart daugiau 
reikalų. Taip, Šiauliuose prieš 
karę vienoje bažnyčioje var
giai jau betilpom ir visi jau
tėm reikalą įgyti antrą baž
nyčią. Šiandieną-gi kai mies
to gyventojų skaičius tūkstan
čiais kareivių padidėjo, su vie
na bažnyčia apsieiti jau vi
sai nebegalėjom. Taigi graži 
rusų kareivijos šventykla, 
pastatytoji prieš kar^ Lietu
vos pinigais, jau perniai tapo 
pašvęsta Į R. Katalikų bažny
čią (Šv. Jurgio) ir pavesta 
mūsų karžygių kareivių dva
sios reikalams rūpinti. Bet 
apart sienų toj bažnyčioj nie
ko nėra. Nėra kielikų, arnotų, 
kanų pušku, stulų, kamžų, 
albų, liktorių ir t t ; vienu žo,-
džiu. tebėra tušti. Tiktai pa
siskolinę pinigų ant greitųjų 
pastatėme altorėlį, o del lai
kymo pamaldų paskolinom 
reikalingus rūbus. Ir taip var
gstame, kaip ubagai. Rfnkti 
aukas nuo aplinkinių žmonių 
negalima, nes ne tiktai Šiau
lių miestas yra pavirtęs griu
vėsiais. l>et ir aplinkiniai gy
ventojai yra išdeginti, turtas 
jų sunaikintas arba išplėštas. 
Šiaulių apielinkėse perdaug 
nelaimių, vargų ir ašarų. Vie
nok būtinai turime nors šiek 
tiek sutvarkyti tą bažnytėlę, 
kad mūsų Tėvynės ginėjai-
kareiviai,vateje pa*imel«ti, ga

lėtų jausties, kaipo tikroj 
Lietuvos bažnyčioj. Suvargin
tosios, išdraskytos Lietuvos 
žmonės menkai tegali prisidė
ti, todėl nusprendėme kreip
tis prie Jūsų, už jurių-marių 
gyvenenčių, brolių ir seserų, 
prie Jūsų, kurie nematėte 
tiek karo baisenybių, vargo, 
ir skurdo, nes ir turtas Jūsų 
nesunaikintas. Jumyse viena
tinė mūsų viltis. Jeigu nešel
psite kuogreičiausiai savo do-
lieriais, mūsų bažnytėlė stovės 
ir toliaus tušti ir kariuomenė 
po karžygiškų žygių, po kas
dieninio darbo, šventadieniui 
atėjus, negalės tinkamai dva
sios reikarų aprūpinti. Kiek
vienas atsiųstas doleris bus 
priimtas su didžiausia padėka 
ir liudys, kad Amerikos lietu-
\ - i o i . L-otol ib-oi v»imftia T . i a ruvAC i 
* »*A » • k V V l U I t l t U l A V. * * * * * * *,*« W » * . • \ s « ~ j 

katalikų reikalus ir kad anie-; 
rikiečiai paduoda brolišką 
ranką suvargintiems broliams 
Lietuvoje. Tai-gi broliai ir se
serys, ilgai negalvodami, kie
kvienas sulig išgalių siųskite 
aukas kuogreičiausia, nes kas 
greit duoda, du syk duoda. 
Pinigus prašoma siųsti šiuo 
adresu: Lietuva, Kauno gub., 
m. Šiauliai, administratoriui 
Šv. Jurgio bažnyčios. 

Per paštą iš Amerikos siųs
ti pinigus kol kas nepatogu, 
todėl reikia siųsti arba 1) per 
Lietuvos Misiją, (Litliuanian 
Mission, 257 West 71 Str. New 
York City, N. Y.) arba 2) 
per "Irving National Bank," 
kurio skyriui yra beveik kie

kviename miestelvje Ameri-
koje, arba 4) Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Bendrove 
(So. Boston, Mass.). 

Perskaitęs šitą atsišaukimą 
paduok Tamsta ir savo pa
žįstamiems ir paragink auko
ti. 
Administratorius Šiaulių Šv. 

Jurgio bažnyčios, 
Kun. L Lapis 

Karo kapelionas, 
Kun. J. Mališauskas. I 

Džiakonas, 
Kun. Jul. Jasinskas 

Šiauliai; Ka.pno gnb.; 

10 geg. 1920 m. . 

FABFORTŲ BLAŠKAS 
PILDOME 

DYKAL 

B»ltic Consnlt«tfen Bor»-»u, tao, 
SS So. Dcarborn St. Chicago. 

Koom 20« 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po aum. 

4729 S. Ashland Aveuue 
Specialistas džiovę, moterų ir \j-
rų ligų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo T iki S:J0 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Dreiel 2880 

•S 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisą* DUratartri: 

29 South La Salle Street 
Kambuto 324 

VeL 

Vakarais, 812 W. 33 S t 
TeL Yardi 4081 3 

Dr. P. P. ZAUYS 
Lietuvis Dentista* 

108O1 So. MichiSRB, A 
Biel—1 rx 

VALANDOS: > M • nk 8 

i 
Dr. L L MAKARAS 

Lietuvto Gydytoja* tr 
BMtteaOes 1WM 8*. 

Oticafo!: «16 So. Wooi wr. 
n M » iki 1«M 

M. S 
« 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHTRCRGAS 
2201 \Ve>t 22nd SSrcci 

Tel. Canal S222 
Rcs. SI 14 W. 42»d Street 

Tt-1. MeKiniej' 43SS 

ANT PARDAVIMO. 
Nejjirdėta propa arauti gražų 

^ p^^Nciiiuiais mūrinį namą 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir
mos klcsos knygynos ir Cigarų 
krautuve. Aamuose naujausi įtai
symai, kaip va: visame name ga-
zas, geriausi elektros įvedimai, 
maudynės abejuose pagyvenimuo
se, basementas, akmens pamatas 
2 pėdų ir 18 colių storas. Grindjs 

| bascjncntc cementinės. Garu šildo-
Washington. P-lė Elnilč j mas visas namas. Suros naujausio 

Pipal iš Des Moines, Iowa, iš-, įtaisymo. 1-mas pagyvenimų — pk 
važiavo į Praguo, kur ji prisi-'mos klesos knygynes ir cigarų 
dės prie Junior Red Cross vai-! krautuvė kampas 47-tos ir Wood j 
kų sveikatos darbo. j ^ 1 ^ G r i n dJ8 mim)- d u r j s i r l an-

ąžuoliniai. 2-mc pagyvenimo 

SUGRĄŽINS SVEIKATĄ 
ČEKO SLOVAKUOS 

VAIKAMS. 

Mokydama vaikus tikaniai 
žaisti šviežiame ore, pagelln'-s 
sugrąžinti sveikata tūkstan
čiams vaikų. P-lė Pipai gimus 
Amerikoj, bet kalba ėekiškai. 
Tūkstančiai netinka.- ai mai
tintų ir sergančių vaikų bus 

gai 
durjs ir langai taippat ąžuoliniai. 

Parduosiu narna ir biznį viduti
ne kaina dolto kad išvažiuoja i 
Europą. Atsišaukite tuojaus į 

P. MAKAREWICZ, 
1757 W. 47 gat. Chicago, UI. 

prižiūrėti žiose Junior Red j 
Cross žaismių vietose ir vasa-' CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
rinėse stovyklose. 

-^— 

ws.s. 
VfMHSffWGSSW«PS 

IS8VEU BY THE 
UNITED STATES 
GCfVERNMENT 

Kas tiktai iš Cicero nonte 
gauti "Draugą" arba padusti 
i ii » — —•* * * - . » « . . » « « <-x v Ir/vlz-a >-*%o n 

dos darbą kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1511 S. 49 Court 

Pas ji galima gauti malda
knygių ir kitokių knygų. 

adokit*. 

J 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. I P A G E R Ė J O G A T V E K A R I Ų 

VAŽINĖJIMAS. 
Pirmadienis, liepos 19 d. 

Šv. Vincentas Paulietis. 
Antradienis, liepos 20 d., 

Šv. Margarieta. pana kank. 

Streikininku vadas gali atsi
durti kalėjiman. 

SUIMTA DVI GAUJOS 
JAUNŲ PLĖŠIKŲ. 

Prisipažino prie piktų darbų. 

Tai vis 16—18 metų nepri-
augliai, išaugę ir išauklėti gat
vėse. Viena jų gauja laikoma 
Austin policijos nuovadoje, gi 
kita West Chieago ave. nuo
vadoje 

Pradžioje Iruvo suareštuoti 
vos keli. Bet tie išgiedojo 
policijai savo piktus darbus ir 
išdavė kitus sėbrus. Užsiimdi-
nėjo plėšimais žmonių ir j 
tai su. 

RADIKALŲ BYLA. 

Chicagoje vedama radikalu 
byla. Dvidešimts radikalu kal
tinama už suokalbiavimą pa
kelti revoliuciją su tikslu su
griauti šalies vyriausybę ir 
Įvesti komunistą diktatūra. 

Anų dieną įspūdi padarė 
valstijos kaltintojas (proseku-
torius) nupiešdamas vaizdą, 
kas Cilieagoje turėjo Įvykti. 
jei tiems suokalbininkams bu
tų 'pavykę sukelti čia revoliu
cijų. 
t Jų pirmas žingsnis, sakė 

kaltintojas, turėjo bu t tuojau^ 
visame mieste panaikinti ži
burius, taip, kad naktimis bu
tų tamsu. Paskui pagrobti vi
sų maisto išteklių ir Įsteigti 
viešąsias virtuves. Tose virtu
vėse pavalgyti turėjo gauti 
tik savieji "draugai". Laik
raščiai turėjo but sustabdyti, 
sergantieji nepriimami i ligo
nines. <2i numirėliu lavonai lai 
dojami tik specijaliai lei
džiant miesto diktatoriui. 

ATĖMĖ AUTOMOBILIŲ 
ARTI POLICIJOS NUO 

VADOS. 

Anądien du vyruku arti 
South Clark gatvės policijos 
nuovados sustapdė automobi
lių pravažiuojanti AValter Du-
nkel, 1200 Webster ave. Ir 
šita privertė jiedviem atiduoti 
automobilių. 

Tiedu Dunkeliui "paaiški
no'*, kad jų vienų draugą pa-

Bloitas čia daiktas, kad dar
bininkų unijas dažniausia val
do mažos doros žmonės. 

Štai kadir sustabdymas Clii-
eagoje gatvekarių važinėjimo 
tomis dienomis. Vienas žmo
gus be niekur nieko staiga, 
niekam nežinant, paskelbiu 
būrio darbininkų streiką ir 
tuomi suparaližuojamas visa
me mieste susisiekimas. Gy-
ventojams padaromi milžiniš
ki nuostoliai. 

Gatvekarių kompanija Įvai
riose miesto dalyse turi elek
tros stočių, iš kurių gatveka-
riams pristatomos reikalingos 
elektros spėkos. 

Tokių mieste elektros spėkų 
stoėių turi ir Edisono kompa
nija, katra miestui pristato e-
lektros šviesos. 

Rytmečiais ir vakarais, kuo
met mieste padidėja gatveka
rių važinėjimas, gatvekarių 
kompanijai neužtenka nuoss-
vų stoėių. Tuomet šitai kom
panijai ateina pagelbon Edi
sono kompanijos stotys. 

Gatvekarių kompanijos sto
tyse dirba darbininkai, susi
organizavę unijos. Kad tuo 
tarpu Edisono kompanijos sto
tyse darbininkų unija nepripa
žinta. 

Organizuoti darbininkai mė
gina ir neorkanizuotus pat
raukti unijon. Bet tas nevyks
ta. Be to, organizuoti darbinin
kai, katrie šiandie streikuoja, 
reikalauja dar ir didesnės ūž
iu okesties, 

Organizuotų darbininkų vy
riausias vadas yra kažkoks Į 
Boyle, pramintas "Umbrella 
Mike." Jis nesenai paliuosuor 
tas iš kalėjimo. Buvo teisme 
nubaustas už įvairius snokal-
biavinms darbininku sluo^s-

IŠ CHICAGOS LIETUVip 
KOLONIJŲ. 

LIET. LABD. SĄJUNGOS 
CENTRO PROTOKOLAS. 

Liet. R. K. Amer. Labd. Są
jungos Centro priešpusmetims, 
susirinkimas buv0 laikytas ne
dėlioję, b i r i 27 d., 1920 m., 
3-čią vai. po pietų Dievo Ap
vaizdos parapijos svetainėje^ 
prie Union ir 18-tos gatvės, 
Chicagoje. 

Susirinkimą atidarė pirm. 
A. Nausėda malda. 

1) Protokolas iŠ praeito su
sirinkimo buvo neskaitytas ir 
priimtas. 

2. Visupirma buvo raportai 
iš kuopų pasidarbavimo Kapi
nių Dienoje ST. Kazimiero 
kapinėse. 

Sulig atstovų roportų, kuo-

prieglaudai sekančiai: 
1-ma kp. surinko aukų $77. 

48. 
2-ros kp. raporto nebuvo, 
3-čia kp. surinko 267.00. 
4-ta kp. surinko 5.00. 
5-ta k p. sykiu- su užkan

džiais ir aukomis sudarė 124. 
02. 

ti-ta kp. surinko 32.50. 
7-tos kp. raporto nebuvo. 
8-ta kp. sykiu su užkandžiais 

ir aukomis 130.30. 
Viso $636.30 

3) Kuopų atstovų raportai 
Antano dienos. 

1-ma kp. aukų surinko $348. 
75. 

2-ros kp. raporto nebuvo. 
3-čia kp. surinko $3.">.8T). 
4-la „ „ 90.00. 
5-ta ., ,, 60.00. 
64a „ „ 56.41. 
Viso $591.01. 

4) Jonas Petraitis, atstovas 
8 kp., inešė,kad ateityje prie 
Šv. Kazimiero kapinių vartų 
(bromų) pašaliniai vertelgos 
perdaug arti nesistatytų savo 
būdų, nes: 1) lieka visai siau
ras takas inėjimui i kapines 
ir 2) kadangi Šv. Kazimiero 
kapinės yra Lietuvių Katali
kų, tai ir ta vieta turėtų su-

ti reikalą nasaion prieglau
dos. 

Iš priežasties vėlaus laiko, 
mesimas atidėtas sekančiam 
susirinkimui. 

Posėdį uždarė pirm. A. Nau
sėda. 

Maldą atkalbėjo kun. Pr. 
Bučys. 

Jonas Purtokas. 
Lab. Saj. Centro rast 

IŠ TOWN 0F L>KE 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
BRIGHTONPARKIE 

ČIAMS. 

Kadangi mūsų kolonija dar 
.•> <..>»u\̂ > .-c* t,» u i u u i n i r ^ ) i.v . ilt;-

išpirko paskirtos bonų kvotos 
$60.000.00, todėl turime dar 
du mėnesiu laiko, kad išpirk-
tume likusią suma $20,000 to
mis pačiomis sąlygomis kaip 
ir pirma kad pirkome. 

Visi tie, kurie dėlei kaikurių 
priežasėių negalėjo iki šiol 

urinko aukų našlaičių nusipirkti L. L. P. bono, arba 
neišbaigė "mokėti ir negavo 
grąžo paskolos ženklo, kaipo 
Lietuvai ištikimybės paliudi
jimo ir gražios lietuviškos vė-
liavutės langan Įsidėti, dabar 
yra gera proga tą visa įgyti 
nuo stoties iždinink0 p. Jovai
šos, 4449 So. California Ave. 
arba nuo stoties pardavėjų, 
kurių adresai visiems yra ži
nomi. * , 

J. K. Encheris, Stoties rast. 
4im s į \(n7*rt «f 

Birželio 14 d. Davis Square 
parko salėje, L. Vyčių 13 kp. 
laikė pusmetini susirinkimą, 
kurin atsilankė gana skaitlin
gas būrelis narių. Visupirma 
išklausyta įvairus raportai. 

Po to inešta ir nutarta bir
želio 28 d., vietoje svarstymo, 
įrengti indomų programėlį, su-
.>idedantį iš įvairių pamargini-
mų. Darbas pavestas V. S. 8% 
Z. X. 

Paskui liko išrinkta Z. Jnr 
gaičiutė, kaipo žaidimų vedė
ja. 

išrinktas V. Stancikas. 
Kitame susirinkime prie kp. 

prisirašė: 0. Jaškaitė. 
Korespondentas. 

iš Šv. 

^EKALAUJA^ 

REDIALINGI LEIBERIAI 
del fabriko darbo. Pastovus 
darbas. 

LINK BELT CO. 
39th ir Stewart Ave. 

L. R. K. A. CH. APS. 
ŽINOTINA 

niuose. 
Ir štai tasai Boyle aną dio-! naudoti Liet. Katalikų Įstaiga 

ną be niekur nieko del didės-Kr tai patogiausia butų sunau-
ni0 užmokesčio ir paskelbė j o i i našlaičių prieglaudas na-

Kuopos, kurios buvo paėmu
sios tikietų pardavinėti į bu
vusius Seimo vakarus, prašo
mos grąžinti arba pinigus toms 
pačioms ypatoms, kurios 
tuos t i kietus išdavė, kad pas
kui galima butų tvarkiai su
grąžinti į apskritį. 

Viktoras Balanda. 
Apskr. rast,. 

3258 So. l'nion Ave. 
Chieago, BĮ. 

REIKALINGI 
Vyrai ir Vaikai dirbti Pack-
ging House 

HETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str. 

nill|iUiUIHIil»tllHIUIlllIHIttNII||lUllltttiMaitlllHNMH^MltttHHWiflHllttni;iS»» 

f KUN. J. MEŠKAUSKO f 
I Žemaičių Seminarijos Profesoriaus S 

I PRAKALBOS I 
| Utarninke, 20 d. Liepos, 1920 | 
| ŠV. MYKOLO PARAFUOS SVETAINĖJE | 
i 1644 YYabansk Avenue 3 
| 7 : 3 0 V a i Vakare | 

= Svečias ką-tik atvažiavęs iš Lietuvos papasakoja I 
= daug įdomiu, žinių apie jos partijas ir Steigiamąjį I 
5 Seimą. I 
1 ĮŽANGA DOVANAL 1 
= v.^^:. v n i Į i T r T i c 5 
= Kviečia n u m i t c i A j . s 
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REIKALINGI 
Foundrės darbininkai 60c j valandą. 
Tiktai pirmos klesos vyras lai at
sišaukia. 

W. W. KIMBALL CO. 
2631 W. 26 Str. 
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"DRAUGIJA" 
• • • M | i 

Gavome 6 " Draugijos" numerius po 2 num. vienojo knygoje 
Kaina vienos knygos $1.00. 

''Draugiją" gausime ir toliau. Kas norite, galite pas mus 
užsiprenumeruoti. 

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime. 

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

"GANYTOJAS" 
redaguojamas prelato A. Dambrauskos, padedant kun. M. Vait
kui. Laikraštis didumo 32 pusi. Jis talpins straipsnių iš pla
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto
jus apie bažnytinį-religijinį gyvenimą apskritai pasaulyj ir y-
pae Lietuvoje, kels ir gvildens įvairius gyvuosius mūsų dvasiš
ki još gyvenimo klausimus. Laikraščio kaina: Amerikoje $10.00 'Anglijoje 25 šilingai 

"ŽVAIGŽDE" 

streikij organizuotiems dar
bininkams elektros stotyse. 
Kuone visi gatvekariai turėjo 
sustoti, nes Edison kompanijos 
stotys yra persilpnos pristaty
ti reikalingu spėkų važinėt: 
gatvekariams. Ir ne visur ta 
gali padaryti. 

O juk tam pačiam darbinin-
tikusi nelaimė. Jiedu būtinai j kų vadui buvo progos darbi-
turi turėti automobilių. Sakėininkus taikinti gražiuoju su 
sugražinsiančiu. gatvekarių kompaija ir nepa-

POLICIJA SUAREŠTAVO 
RADIKALĄ. 

,-

Įsilipę nuvažiavo, gi Pun-: raližuoti miesto. Bet jis to no
kei pasuko policijos nuovadon.: padarė. Parodė tai, ką jis gali. 

• Darbininkai paklausė. 
Daugelis miesto ir kitų val

dininkų nuomoniauja, kad to
kį žmogų visuomenės vardu 
reikia suimti ir išnaujo užda
ryti kalėjiman. 

Išvesti jo streikan darbinin
kai streikuoja. Oi kompanija 
gavo naujų darbininkų ir va
žinėjimas gatvekarių gryžta. 

Chicagoje suareštuotas radi
kalas Jack Prokopokik, 2637 
AYest 18 gat. Jis einas 24 me
tus ir dirbęs West Side Can-
dy Co. dirbtuvėje. Tenai jis 
pagarsėjęs su savo radikalė
mis kalbomis ir skleidimu ko
munistų raštų. Turbūt, bus 
deportuotas. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 

S FABIJONAS 

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

REAL ESTATE-INSJRANCE 

EOROPEAN AMERICAN BURFAU 
SIIIOCII Pimjus P»rduod» L*ivohoft*» 

N O T A R I J L Š A S 
3741 So Hjfcted Street. Chieago lllmoi* 

- B o u t e v A « o 6 ' 1 

normalėn vagon. 
Argi tai gali but blogesnis 

daiktas, jei organizuotus dar
bininkus valdo tokie žmonės, 
kaip Boyle, katrie nesiskaito 
su visuomenės pažiūromis. 

Labai geras daiktas darbi
ninkų organizacijos. Bet tas 
organizacijas turi valdyti iš
mintingi žmonės. 

Konstantinopolis, liepos 18. 
— Turkai nacijonalistai Juo
dose jūrėse pasigavo vienų 

| graikų laivų Filia. Laivo įgu
la paimta nelaisvėn ir konfis
kuota 7 milijonai rublių. 

HK'i. įnešimą parėmė Jul# Šlio
geris ir visi atstovai vienbal
siai priėmė. 

Išrinkta komisija, .kurion 
inėjo: Jonas Petraitis ir B. 
Sekleckas, kad nuvyktų į ka
pinių direktorių susirinkimų 
su virš minėtu klausimu. 

5) Rengiamas piknikas, ku
ris įvyks 18 liepos Bergman's 
darže, Riverside, 111. 

Piknikui darbininkai išrin
kti iš Centro susirinkimo. 

Komitetui Anast. Valančiui 
dar rinkta j pagelbų B. Sek-
i-kas ir Jonas Mikolainis. 
fiknike iždininku Julijonas 
Šliogeris. 

Sekančios kuopos žadėjo 
duoti piknikui darbininkų: 
]š 1-mos kp. šeimininkės ir už 

baro 6 asmenys, iš 3-čios kp. 
• prie bolių. iš 4-tos kp. paža
dėta 5 darbininkai, iš 5-tos 
kp. prie tikietų pardavinėjimo 
ir atėmimo, iš 6-tos kp. prie 
žaismių. 

6) St. Jucevičius aiškina 
čarterio įregistravimą, kad 
butu geras ir kitose valstijose! 
Esama nemažai lėšų.bet ma
tydami čarterio reikalingumų 
ir kitose valstijose, nutarta 
padaryti 2.") kopijas kitom? 
valstijoms. 

7) St. Jucevičius davė i-
nešimą, kad Labd. Sųjungu 
laikytų seimų tikslu supažin
dinti visuomene su Labd. Są
junga ir kad plačiau išgarsin-

KONCERTAS. 
. i i fc— 

Šeštas Beethoveno konser
vatorijos mokinių koncertas 
įvyko birželio 26 d. Mark 
VYhite parko salėje. 

Koncerto vedėjum buvo 
prof. A. Pocius, kuris, prieš 
pradėsiant programų, prabilo 
į susirinkusius ir paaiškino 
tikslų. 

Pirmiausia ant pijano skam
bino p-lė S. Auskalnaitė. A-
part jos da skambino Mana 
Dap, K. Vitkauskaitė, JR. He
bei, V. Briedis. M. Žukauskai
tė ir K„ Gaubis. 

Duetų ant pijano išpildė p-
lės B. Kraus ir \f. Žukauskai
tė. 

Ant smuikos grojo Al. Brie
dis. Jam pijami pritarė brolis 
V. Briedis. 

Solo dainavo p-lė J. Šulc-
kaitė. "Barkarole", A. Quist 
(svetimtautė) ir Gr. Šidiškiute. 
Šita da jauna mergaitė, 
bet balsas jau gerai pralavin-
tas. "Serenade" solo daina
vo p. J . Balsis. Savo gražu 
balsu jis tikrai žavėjo publiką. 
Solo dainavo da ir p-lė Beno-
šaitė. 

Duetų padainavo p-lė G. Ši-
diškiutė ir A. Kesinskis. 

Ant galo pasirodė mergai
čių choras ir padainavo "Lul-
laby" ir "To the Danee." Pi
jami pritarė p. Pocius. 

Reikia pažymėti, kad šitą 
mergaičių chorą išmokino po
nia O. Pocienė. 

B. M. 

REIKALINGAS VARGONI | 
NINKAS. 

kuris galėtų užimti ir vaikę 
mokytojaus vietą. Išlygos ge
ros. 

Kreiptis šino adresu: 
Kun. J. Šimkus, 

720 rue Parthenais, 
Montreal. Canada 

REIKALINGOS 
Merginos ir Moterys 

Doti viršelius ant asmple cases. 
Prityrę ir neprityrę. Darbas atlie
kamas ant klijuojamos mašinos, 
taip kaip poperinm dežiij.. Leng
vas, švarus ir galima daugiau, už- j 
dirbti kaip prie bench darbo. Ge-.j 
ros algos j r geros darbo sąlygos, j 

Atsišaukite Šiuo adresų : 
Knickerrocer Case Co. . 

226 N. Clinton Str. 

Eina sykį į mėnesį. Kaune. 
Sis laikraštis skiriamas katalikų dvasiškiems reikalams aprū

pinti: Iš paduotų nurodymų, kas bus jame rašoma matyti, kad 
bus labai įvairiaus turinio ir pilnas malonių pasiskaitymų. Re
daktorius kun. M. Vaitkus. • 
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 Šilingu 

Visus galite užsiprenumeruoti "DRAUGE". 

Kas norite tiesiog su tų laikraščiu Administracija susinešti tai 
tevartoja šį adresą: ^ 

KAUNAS, DIDI VILNIAUS G. N. 34 UTHUANIA. 

• • • • • • • • • 
l • • 
• • I • • • I • • • I • I l • • • • • • • I I • 

Telephone: YmrOa 6492 

A. SHUSHO 
Turiu patyrttn? 

moterių Ugos«: rū
pestingai p i-iii u-

*Į riu ligonę ir kudi-
4 j kj laike ligos. 

S255 So. Halsted C , Chieago, m. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S a Morgsc Street 

CHICAGO, OAJMOa i 

•alandoe: — S iki 11 18 nrto: I 
I gp piety Iki t vak. minite; 2 
mis BUO S iki 8 TaL Takar*. I 

• - • - • - • • " • - - • • m 

* 

Pardavėjas kuris kalba Lie
tuviškai, Ruskai ar Lenkiškai, 
gali padaryti gerus pinigus at
sišaukdamas pas 

S. D. LACHAWICZ 
LEETUVYS GRABORICS 

Pat&mauju. laidotuvėse ko pigiausi*. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užconMinti. 
2314 W. 2S Pi. Chieago, m. 

TtL Oaaal S1M. 

J,P.WAJTCHES 
ATTORNET AT LAW 

LIETCVIB AJOTOKATAS 
« « 8. WOOD STRKBT 

1M W. Itth .STRKBT 
CHICAGO. 

MeKtaler 43M 

1s 

H. H. EDŪTIS, 
1733 N. Francislo Ave. 

Telefonas Armitage 919 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

LEIBERIAI REIKALINGI 
PRIE FABRIKO DARBO. 
DARBAS PKIE MAŠINOS 
IR TRUCK'O. GEROS AL-
GOS. 

ATSIŠAUKITE — EM-
P!,OYMEXT DEPT. 

ACME STEEL GOODS CO. 
2834 ARCHER AVE. 

Resid. 11S» Indcpcndcnce Blrd. 
Telefonas Vau Boren 2*4 

DR. A. A. KU1H, 
RaaM grėtytoias b cfairargM 
Spedjallstu Motertfiku. VjrUkg 
Vaiku tr visu chroniSku Ogu 

VALANDAS: 10—11 ryto t—t pc 
pietaj 7—* Tak. VedeUomis 10—»» * 
Ofisas: SSM So. Halsted BL, CMcagr 

TetefOBM Drorer —t 
i » t m » > e > e > e e > e a a > * t » » n « ' 

Dfi. G. M. GUSER 
-i 

Prftkttkuofs SS metai 
Ofisas 3148 So. Morgan 8 t 

•\erte w-ro St , CBleago, DL 
SPECIJAiiSTAS 

VoteriSteų, VyriSfcu. taipgi enro-
nlskų Ugtj. 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

4 Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
1 Telefonas Tards Ątl 

e » . ^ , « . ! » * . « • » « • > 

WESTPULLMANIECIAI! 

Atkreipiame Jusu atydą, 
kad pas Jus dienraštį *' Drau
gą" atstovauja p. M. Kaupe
lis 12115 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugą", taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti } 
dienraštį. 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J . J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvedė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio" 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome d£ti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną "Vyties" numerį. 

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip. kaip iliustracija. 

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. 

I 

"VYCI0" Administracija 
3261 S. Halsted St. Chieago, III. 

file://�/erte



