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\ Rusija Verčiama 
Taikinties su Lenkais 

Kitaip į Tą Žiuri Bolševikų 
Valdžia Y 

Nestipriai Laikosi Lenkijos 
Ministerių Kabinetas 

PLENUOJAMA PRAŠALIN TI TURKŲ SULTANA. 
Plečiasi bolševikizmas tarpe 

turku. 
. _ 

ANGLIJA PASIŲSIANTI 
BOLŠEVIKAMS ULTIMA 

TUMĄ. 

BOLŠEVIKAI YRA KITO 
KIOS NUOMONĖS. 

Sako, reikia ginti Lenkiją. 

Jie nori taikinties tik su 
Varsa va. 

Varšava, liepos 21. — Šian
die lenkams galima sulaukti 
pakvaišusios galvo* Talkinin
kai pažada lenkus ginti. Bet 

Londonas, liepos 21. — Va
kar Anglijos ministerių kabi
netas turėjo susirinkimą. Ap
kalbėta Rusijos sovietų vai-1 praktikoje nieko nedaroma, 
džios atsakymas Anglijai km-Į Anglija diplomatiniu keliu 
kų klausime. j darbuojasi del Lenkijos, kaip 

atsakymas nepatenkino An- Į kituomet vra žadėjusi. Kad 
glijos vyriausybės. Nutarta 
pranešti (ultimatumo formo
je) sovietų valdžiai, kacf toji 
duotų kuoveikiaus galutina 
savo atsakymą, ar darys tal
ką su Lenkija, ar ne. 
Ministerių kabinete podra«si-k a n i s t a i k a *x\ W W * . ^ . d 

tuo tarpu bolševikų armijos 
visu frontu pažangiuoja. 

Didžiausias vargas tame, 
kad štai vakar bevieliu tele-

Konstantinopolis liepos 21. 
— Svarbiausias turku nncijo-
nalistų miestas Anatolijoje, 
Angora, yra nužiūrimas kaipo 
nauja islamo sostinė. Angoro-
jo yra susirinkimų vieta emi
sarų iš Indijos ir Persijos. 

Čia pranešta, jog emiras 
Feisal, Sirtįos karaKus. Kurs 
Angoroj turi keturis savo at-
stovus-oficierus, yra pažadėjęs 
Mufeiapnai Kernai pašai, tur
kų uacijonalistų vadui,*duoti 
visokia galimą pagelbą išgel
bėti pasaulio išlamizma. 

Iš pasitikėtum versmių pa
tirta, jog musulmanų atstovų 
susirinkime Angoroj pakeltas 
klausimas proklemuoti karalių 
Husseiną, Hedjazo kalifą, vie
toje/dabartinio turklį sultano 
Konstantinopolyj. Sakoma, 
Hussein paeinąs tiesiąja linija 
iš Magometogentkarčių. 

Sulaikomas Trakijoj 
puolimas. 

Graikų puolimas prieš tur
kus nacijonalistus ir bulgaius 
Trakijoje laikinai sulaikomas, 
kol Turkijos sultano vyriausy
bė nepatvirtins talkininkų pa
duotos taikos sutarties. 

Kuomet įvyks tas faktas, 
tuomet kuoaiŠkiausiai grai
kams bus žinoma, ką jie turi 

PAKRINKA TURKU KABI 
NETAS. 

Matyt, turės baigties sultano 
viešpatavimas. 

grafu iš Maskvos pasiųsta len- <***& Trakijoje. Tuomet do
kumentaliai bus paskelbta, 

nusprendė, kad jei bolševikų 
kariuomenė pereis tikros Len
kijos rubežius, tuomet toksai 
žygis bus priskaitomas prie 
karė:; žygio prieš pačius tal
kininkus. Ir tuomet talkinin
kai pakilsią ginti Lenkiją. 

Nepasiųsią kariuomenės. 

Išreikšta mintis, jog Lenki
jai svetimų šalių kareiviai ne
reikalingi. Lenkija turinti už
tektinai vyrų. Todėl talkinin
kai lenkams pagelbon neduo
sią kariuomenės. 

Bet vietoje to talkininkai 
lenkams pristatysią kiek rei
kiant pinigų ir karės medžia
gos. Be to, geni Wrangeliui ir 
kitiems priešbolševikiniams vu 
dams duosią visokią galimą 
paramą. 

Prekybos atnaujinimas. 
Pagaliaus kabineto posėdyje 

apkalbėta klausimas prekybos 
su Rusija. Nieko galutina ne
nutarta. Bet čia nuomoniau-
jama, kad kaip ilgai bolševi
kai nesitaikinsią su lenkais, 
taip ilgai Anglija neprade-
sianti išnaujo tarybų su Kras-
sinu prekybos klausime. 

Pasakojama, kad jei Rusijos 
sovietų valdžia šiandie paklau
sytų Anglijos ir taikintusi sn 
lenkais, tuomet Anglija ir tal
kininkai imtų tarties patys su 
bolševikais padaryti taiką. 

Prancūzai už lenkus. 

Iš Paryžiaus pranešama, 
jog Torancuzų parlamente Len
kijos klausime kalbėjęs mi-
nisteris pirmininkas Mille 
rand. Jis pareiškęs, kad Ang
lija Maskvai siunčia ultimatu
mą, i r jei sovietų valdžia at
sisakytų taikinties su lenkais.' 

" tuomet prancūzai visomis'prie
monėmis gintų Lenkiją. 

Pasakė: 
MPrancūzija laikys savo žo

dį. Esu tikras, kad ir Ang
lija tam reikalui bus ištiki-

tor> taikon nesi maišytų talki 
ninkai. 

Bolševikai stovi už" tai, kad 
Rusijos ir Lenkijos nesutiki
mai — tai ne talkininkų rei
kalas. Su tuo reikalu ypač 
Anglija negali turėti nieko 
bendra. 

Todėl bolševikai lenkams 
pasiųlo taiką be jokio pašali
nio tarpininkavimo. 

Lenkai, gavę pas i ųl y m ą, tuo 
jaus atlaikė susirinkimą. Ne
žinia kas nutarta. Nes jiems 
aekoktu butų apsilenkti talki
ninkų ir priimti bolševikų pa-
siųlymą. Juk tuomi butų 
smarkiai nukauta Anglijos di
plomatija. 

Bet imant kitaip, taippat 
bloga. Nes talkininkų pagel
bą žadama, tečiaus ji neatei
na 

Lenkų spauda tame klausi
me pasiskirsčiusi. Kaikurie 
laikraščiai pataria taikinties 
su bolšeyikais apsilenkiant 
talkininkus. Sako, lenkų tauta 
pati turi ginti savo gyvybę. 
Lloyd George neišgelbės len
kti/ 

Konstantinopolis, liepos 21. 
— Praeitą šeštadienį Čia pas
lapčia parkeliavo iš Prancūzi
jos sultano ministerių kabine
to pirmininkas (didysis vezt-
ras) Damad Ferid paša. Su 
juo parkeliavo ir kiti atstovai, 
priėmusieji kuo talkininkų tai
kos sutartį Turkijai. 

Ministeris pirmininkas tą 
pačią dieną apianka sultaną. 
Sultano rūmuose buvo sušauk
tas svarbus susirinkimas. Da
lyvavo visi parkeliavusieji at
stovai ir sultano namiškiai. 
Tartasi, kas padaryti su taikos 
su i artimi. x 

Matyt, nieko gera nenutar
ta. Nes štai- šiandie iš minis
terių kabineto jau pasitraukta 
keli ministeriai. 

Sakoma, pats ministeris pir
mininkas su sultanu stovi už 
tai, kad patvirtinti sutartį. Nes 
ar taip, ar kitaip bos galas 
Turkijai. Bet nepatvirtinus 
sutarties gali but ei: J aršiau. 

Todėl kriuka sultano kabine
tas ir nežinia, kas bus pradėta 
toliaus. 

— 

Rusai Puola Lenkus iš 
Suvalkų Šono? 

Lenkai Tikisi Atgauti Svetimas 
Žemes 

PRIEŠ LENKUS PASTATY 
TA SIBERIJOS VETE

RANAI. 

— 

LENKAI ATMUŠĘ BOLŠE
VIKUS V0LINIJ0J. 

; 

Bet evakuoja Kovelį. 

Vartava, liepos 21. — Senai-
laukiamą generalį bolševikų 
puolimą išilgai upės Styr len-

kaUT turi prigulėti Trakija. I r 
graikai be atidairos briausis 
prieš Adrianopolį.Gi jei Adria 
nopolio komendantas ims prie-
šinties, graikai nusiplaus ran- k a i P l I n a i a t l B U ^ P r a e i t * Pir

madienį, sulig oficijalio len
kų armijos štabo pranešimo. 

Tenai prieš bolševikus did
vyriškai darbuojasi septynios 
lenkų divizijos. 

Lenkai su amerikonais la
kūnais evakuoja Kovelį, piet-
rytuose nuo Brest-Litovsko. 
Nesėtam šone perdaug skait
lingos bolševikų spėkos. Len
kai jaučiasi neatsilaikysią 
prieš spaudimą. 

PADEREVVSKI IŠNAUJO 
STOJA POLITIKON. 

ma i> 

Siūbuoja lenkų ministerių ka
binetas. 

Paryžius, liepos 21.— Len
kų plenipotentu Paryžiuje vie
toje Pateko paskirtas žinomas 
muzikas Paderewski. Patek 
skaitėsi,lenku užrubežinių. rei
kalų ministeris. Lenkiją atsto
vavo augščiausioj talkininkų 
taryboj. 

Reiškia, jog Paderewski iš
naujo gryna lenkų valdžion. 
Reikia likėtfes toje valdžioje 
atmainų. • 

Yra žinių, kad lenkai soei-
jalistai daibuojasi sugriauti 
visą lenkų jeinisterių kabine
tą. 

kas liedami žmonių kraują. 
Jei bus reikalo, graikai Tra

kijoje pavartos kariuomenę ap
šaukia iš Smirnos fronto. 

Plečiasi bloševikizmas. 
Nežiūrint to, kad graikų ar

mijai Turkijoje neblogiausia 
sekasi, vietos stovyklose tal
kininkų oficierai didžiai susi
rūpinę faktu, kad turkų tarpe 
smarkiai plečiasi bolševikiz
mas. 

Mustapha Kernai paša turi 
užmezgęs oficijalius ryšius su 
Maskvos valdžia. Lenino atsto
vai atkeliavo Angoron liepos 
6. Bolševikų agentai lengvai 
prieina prie lengvatikių ir iš
naudojamų turkų. Kadangi be 
kitko jie yra tamsus, tad len
gvai pasiduoda agentų kal
boms ir kurstymams. 

Daugel vietose sušaukiami 
turkų susirinkimai. Seka kar
ščiausios kalbos, atkreipiamos 
ypač prieš Angliją. Sakoma, 
jog Anglija artimuose rytuose 
visų nelaimių tikras šaltinis. 

Skelbiami atsiliepimai. 
Turkų naci joną. is tų valiiyją 

kas savaitė paskelbia karšius 
at l iepimus į turkus. Sustip
rina jiems dvasią. Palaiko juo
se ištvermę. Kaisto suicili-
muosna prieš talkininkus. 

V'.enam tokiam atsiliepime, 
pa v., sakoma: 

"Darbuokitės del savo buvu
sios laisvės ir su tikslu išgel
bėti musulmanus nuo anglų ti-
ranijos. Tai svarbiausias tiks
las rusų, arabų, kurdų ir toto
rių, kurie susijungs su mumis. 
Atėjo momentas visiems paro
dyti veiklumą. Su Lenkija jau 
apsidirbta ir sovietų armija 
pasirengusi briauties Persijon 
ir" Mesopotamijon. Kitos spė
kos sutraukiamos Rumunijos 
f rontan, kur mūsų draugai vei
kiai paskelbs generalį streiką/ 

Turbūt, norima veikiau paim
ti Varšava. 

V 

SAKO, LENKAI NEPRA 
RANDA VILTIES. 

Jie mano atgauti "savąsias" 
žemes. 

Varšava, liepos 20. (Suvėlin
ta. Rašo angį. laikraščių ko-
resp.). - DvideSimts x a u d o 4 n a s S w e e t a n * d i e n a .VOR t i k 

Varšava, liepos 20 (suvėlin
ta). — S. V. armijos kapito

nų jų divizijų, apie 80,000 Si-
berijos veteranų iš pasaulinės 
karės, persimetė per Nemuną 
ir briaujasi ant Lenkijos tar
pe Suvelkų ir Augusravo. 
Greitu laiku jos pasieks ryti
nės Prūsijos rubežius. 

Kiek žinoma, ta bolševikų 
armija yra specijaliai (parin
kta ir suorganizuota sutruš-
kinti šiaurinę le'nkų liniją ir 
užteltį ant Varšavos. 

Dalis Varšavos garnizono 
pasiųsta prieš tą bolševikų 
armiją. Laukiami susirėmimai. 

Kai-kurieči a ekspertai y-
ra nuomonės, kad nuo tos bol- Į V^81 S U lenkais. 
Seyikų armijos nesama payo-
jaus Vokietijai. Bet Varsa vai, 
tai taip. 

Šita žinia yra labai abe
jotina. Nes toli nuo Nemuno 
Augustavas ir Suvalkai. Jei 
butų tiesa, tai ta bolševikų 
armija per Nemuną butų tu
rėjusi persimesti ties Mer
kine ar Druskininkais. Kol-
kas nėra žinios, kad bolše
vikai butų tą padarę. Be 
to, Augustavas su Suvalkais 

« 

stovi paraleliai Prūsijos ru-
bežių ir abudu nėpertoli nuo 

tų rubežių. 

GELEŽINKELIEČIAMS 
PRIPAŽINTA DAUGIAU 

$600,000,000, 
BRANGIAU BUS GELEŽIN

KELIAIS VAŽINĖJIMAS. 

pasprųdo nuo bolševikų ne 
tolies Vilniaus. J is , kaipo mi-
Ii tarini s apžvalgyrojas, iš 
Baltstogės automobiliu pasi
leido šiaurių link patįrti, kas 
veikiasi Vilniuje. Tuo metu 
lenkai civiliai dideliais būriais 
apleidinėjo Vilnių. 

Bet lenkų kariuomenė 'jau 
buvo apleidusi Vilnių. Kapi
tonui neteko patirti, kaip 
smarkiai lenkai mušėsi su bol
ševikais šalimais Vilniaus iJs 

• 

to nematė. Bet girdėjo vieną 
smarkų susirėmimą. Jo nuo
mone, tai, turbūt, lietuviai ko-

Darbininlrų viršininkai konfe-
ruoja. j 

Geležinkelių darbo taryba 
d i i cago je vakar pagaliaus pa
skelbė savo nuosprendį gele
žinkeliečių užmokesties padi
dinimo klausime. 

1,894,287 geležinkeliečiams 
pripažinta 600 milijonų dolje-
rių daugiau užmokesties per 
metufe. 

Tie visi geležinkeliečiai pri-
-klauso prie 16^os atskiriu or
ganizacijų. Tų organizacijų 
viršininkai šiandie aptaria ta
rybos nuosprendį. 

Nes taryba nei pusės nepa
skyrė tiek, kiek darbininkų 
buvo reikalaujama. Abelnai i-
mant, užmokestis padidinta li
gi 21 nuoš. Tuo tarpu kaiku
rie geležinkeliečiai buvo rei
kalavę ligi 60 nuošimčių dau
giau. . ' 

Svarbus daiktas tas, ka<* 
darbininkams padidinta užmo
kestis bus mokama ir už pra
eitus tris mėnesius. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENC BYRNES 

Brangesnis bus važinėjimas. 
Padidinus darbininkams už-

Vos nepapuolė nelaisvė*. ^ f mokestį, kompanijoms biis lei-
Gryžtant kapitonui Sweet s t a Padidinti mokestį už va*i-

! 
t 
i 

atgal, jis susidūrė su neskait
lingu buriu bolševikų raitari-
jos. 

Tai .buvę pietų šone nuo 
Vilniaus. Bolševikai, anot ka
pitono pasakojimo, buvo mė
ginę perkirsti jam kelią. 

Bet jo automobilius laimin
gai apsilenkęs su buriu raita-
fijos ir pasileidęs pirmyn. 
Tuomet raiteliai sustoję ir 
pradėję šautuvais šaudyti pa
pliūpa j atsitolinantį automo
bilių. 

» 

Bet nieko nelaimėję. Kapi^. 
tonui pavykę išsigelbėti nuo 
papuolimo nelaisvėn Ir nuo pa
čios mirties. 

Lenkai turi vilties. 

ijos 

•<»o 
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NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Tituluotas ponaitis, kurs tikisi vesti turtingą mergina. Sako: 
— Mano titulas yra tikras. Bet turiu prisipažinti, jog esu 

pilnai "plikas". Be to, reikia dar žinoti, kad per visą savo 
gyvenimu Besu vienu kartu su savimi turėjęs virš 6 dolierių. 

Abelnai imant, Lenkijos gy
ventojai labai nepatenkinti 
taikos su bolševikais..sąlygo
mis, kokias diktuoja Anglija. 
Lenkai tvirtina, jog Anglija 
nesant prielanki Lenkijai ir to
dėl neatsižvelgianti į jos" busi
muosius rubežius ir ateitį. 

Lenkų vadai pasidalinę nuo
monėmis. Vieni iš jų nori pas
kelbti tuojaus pienus, sulig ku
rių rytinė Europa išnaujo tu
rėtų but paskirstoma. Gal 
tuomet Lenkijai tektų prielan
kesni rubežiai. Kiti pasitiki, 
kad rytinius rubežius busią 
galima gerai nustatyti prie 
taikos stalo. 

Prieš Grkbskio kabinetą. 

"Laikraštis "Kuryer Polski , ? 

už pastasrąsias lankasm nelai
mes kaltina pačią lenkų vy
riausybę. Sako: 

"Grabgkio kabinetas turi 
rezignuoti. Nes jis nereprezen
tuoja didžiumos opinijos.'* 

nėjimą geležinkeliais ir už iš-
vežiojimą prekių. 

Tad pasirodo tas, kad ne
užilgo visokie daiktai dar la-
bjaus turės pabrangti. I r pa
sekmėje tie patys geležinke
liečiai pasijus nepatenkinti 
pripažinta užmokesti, jei aną 
priims, ir pareikalaus naujo 
pripažinimo, dar labjaus , di
desnių algų. 

Kitaip ir but negali. Jei ko
kios* nors pramonės darbinin
kams pripažįstama cfidesnė už 
darbą ar patarnavimą užmo
kestis, visuomet už tai turi at
sakyti visuomenė savo kisė-
niumi. v 

Nebus streiko dabar. 
Nereikia nei aiškinti, kad 

ta padidinta užmokestimi ge
ležinkeliečiai butų patenkinti. 

Jų organizacijų viršininkai 
konferuoja ir, turbūt visą tą 
reikalą paduos darb. Matyt, 
tas klausimas bus paduotas 
referendumui. 

Bet kad greitu laiku stref-
ko nebus — tai faktas. Nes 
geležinkeliai vis dar neišėję 
iš po vyriausybės kontrolės. 
Ta kontrolė pilnai pasibaigs 
su rugsėjo 1 diena. Ir tuomet 
čia reikia tikėties nepapras
tų nuotikių, jei didžiuma gele
žinkeliečių pasipriešins naujai 
užmokesčiai. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų v«r-

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 20 d. buvo tokia sulig Mer-
chante Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.84į£ 
Lietuvos 100 auksinų 2.58 
Vokietijos 100 markių 2.58 
Lenkijoą 100 markių G5 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 20 
Šveicarijos u i 1 dolierį 5 f r. 70 
Italijos už 1 dol. 17 1. 28 
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Darbo Parupinimas 
Karės metu daugelije vietų 

valstijos buvo įkūrusios tara 
tikras įstaigas, kurios dovanai 
parodydavo žmonėms, kur jie 
galėjo gauti darbo. Tos įstai
gos padarė daug naudos val
džiai, nes jai reikėjo daug dar
bininkų; padarė naudos dirb
tuvėms, nes palengvino užoLo
ti vietas vyrų išėjusių į ka
riuomenę; padarė naudos ir 
darbininkams, nes palengvino 
uždarbio gavimą, sutrumpin-
damos bedarbės dienas. 

Kongreso narys John J. 
Nolan iš San Francisco minti
ja, kad tos darbo prirodymo 
įstaigos butų naudingos ir tai 
kos laikais. Beveik visur yra 
privatinių darbo prirodyn.o į-
staigų, bet jos patarnauja ne
dovanai. Darbo neturintiem 
žmogui labai sunku aprūpinti 
, kasdieninius reikalus. Jam d«r 
sunkiau pasidaro, kada reikia 
užmokėti už darbo prirodymą, 
arba už darbo paieškojimo ap
garsinimą laikraščiuose. Vieš
patija lengvai galėtų iŠ ben
drųjų įeigų išlaikyti darbo pri 
rodymo įstaigas, dovanai pa
tarnaujančias žmonėms. 

Tokio patarnavimo geidžia 
Katalikų Vyskupai Amerikoje. 
Jie rašė: *'Pirmutinis ir ne-
apleistinas reikalas yra įkurti 
darbo prirodymo įstaigų sis
temą taip plačią, kaip visa 
šalis, ir veikiančią išvien su 
valstijų, miestų bei privačių 
asmenų darbo prirodymo biu
rais. ' ' 

f Nolan'o sumanymas nenori 
panaikinti dabar esančių darbo 
prirodymo įstaigų, bet nori 
sudaryti vieną augščiausią l'e-

publikose. Jie iš ten laikraš
čiams kablegramomis padtfoda 
visoflrių žinių. Kaikurie iš jų 
yra ignorantai. Nepažįsta ir 
nežino tų šalių tautų reikalų 
ir troškimų. Tad kartais nu
rašo nebūtus daiktus, karčias 
neteisybes. Bet kiti korespon
dentai yra tiesiog neteisingi 
žmonės. Jie rašo, ką jiems dik
tuoja valdininkai tos šalies, 
katroj jie vieši. I r rašydami 
taip viską- nuglosto, kad, tary
tum, ji« daug žiną, daug pa
tyrę*. Dažniausia tad išreiškia 
savo nuomonę. 

Ypač iš Lenkijos tie kores
pondentai skleidžia daug ne
teisybės. Nes jie ten Vaduoja
si ne savo patyrimais, bet 
lenkų imperijalistų manymais 
ir norais. 

Iš Lenkijos korespondentai 
prisiunčia ypač daug neteisin
gų žinių apie lietuvius ir Lie 
tuvą. Bet ko geresnio galima 
laukti nuo "tokių žmonių, kat 
riems nelengvas daiktas ats
kirti Lenkiją nuo Lietuvos, ar
ba lietuvius nuo bolševikų. 
Juk patys lenkai iš piktumo 
prasimanė lietuvius vadinti 
bolševikais. 

Liepos 20 d. vienam Chica-
gos angliškam laikraštyj pa
dėta tokia neteisinga apie lie I 
tuvius vieno korespondento 
žinia. 
Sako, jog lietuvių armija pa

sirengusi karėn su lenkais del 
Vilniaus. Nes ta armija inė-
jusi jau į Lenkijos dalis. Gi 
tos Lenkijos dalys tai pat
sai Vilnius ir apylinkės ligi 
Lydos ir Gardino. 

Kitoj vietoj tas pat kores
pondentas pripažįsta Vilnių 
esant senovės Lietuvos sosti
ne. Bet kad lenkai Varšavojc 
nusprendę Vilniaus neatsiža
dėti — tai Vilnius turi but 
Lenkijos dalis. : 

IŠ Varšavos korespondentas 
rašo, tad ir lenkų mintis ir 
norus paduoda. Gi čia, Ameri
koje, skaitančioji loikiT.šeius 
visuomenė ignorantijoje laiko
ma. 

Jei lenkai intikina korespon
dentus, kad lietuviai pasirengę 
karėn prieš lenkus, ir kad Lie
tuvos teritorijos yra Lenkijos 
dalys, tai jie provokuoja lie
tuvius. Jie mėgina paskui save 
į raistus intraukti ir lietuvius. 
Jie nori, kad prieš Lietuvą pa
kiltų talkininkai. 

Bet negelbės jiems tie vyliu-
gingi prieš lietuvius žygiai. 
Nesuprovokavo lietuvių lenkai 
sėdėdami Vilniuje. Nepadarys 
to ir šiandie bėgdami ant Var-
šaros. 

.Nes Vilniaus, Minsko ir 
Gardino provincijos nėra Len
kijos dalys. Nes lietuviai prieš 
lenkus nepakels karės. Jie tik, 
lenkams pabėgus nuo rusų bol-

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešima*. 

Dėlei įsteigimo Amerikai Lie
tuvių Prekybos ir Pramonės 

Tarybos. 

Amerikos lietuvių laikraš
čiuose yra tilpęs Lietuvos At
stovybės Amerikoje praneši
mas dėlei prekybos ir pramor 
nės bendrovių registracijos. I-
ki birželio 30 dienos apie pen
kiolika bendrovės yra padavu
sios savo pareiškimus dėlei 
registracijos ir todėl birželio 
30dieną šių bendrovių atsto
vams ir šiaip pavieniems as
menims, kurie ar tai patys už
siima pramone ar tai yra pre
kybos ir pramonės reikalų žl-
novais,buvo pasiųstas pakvie
timas šiokio turinio: 

' Liepos 3 dieną, s. m., 6 v. 
v. New Yorke, Waldorf As-
toria viešbuty, kviečiamas y-
ra įsiregistravusių iki Šiol lie
tuvių prekybos ir pramonės 
bendrovių atstovų, Lietuvos 
Misijos narių ir šiaip Lietuvos 
Atstovybės pakviestųjų asme
nų pasitariamas Lietuvos pre
kybos ir pramoHės reikalais. 

Tasai susirinkimas, kaipo 
užmazga busimos Amerikos 
lietuvių įstaigos, kuriai turėtų 
rūpėti Lietuvos finansų reika
lai ir prekybos ir pramonės 
plėtojimąsi, bus skaitomas 
prirengiamuoju susirinkimu, 
kuriame turėtų butl aptart) 
kaip tikslas, taip ir pagrindi-, 
niai dėsniai šios įstaigos. 

Turėdama omenyje, jog Lie
tuvos vyriausybė negali pas
kirti Amerikon savo konsulio, 
bei prekybos agento, iki nebus 
j j Amerikos Su vienytų pripa^ 
žinta, kaip nepriklausoma vai-' 
styb$, ir jog dėlei Bios pačio* 
priežasties nėra galimd suVia-j 
ryti platesnės organizacijos,, 
kaip kokios yra pranenaų, ^L-
merikos arba italų ir Ameri
kos Prekybos Kameros (Boa-
rd of Trade and Commer-
ce), Lietuvos Atstovybė yra 
tos nuomonės, jog laikinai iš 
tarpo pačių bendrovių ar 
šiaip nusimanančių prekybos 
ir pramonės reikalais žmonių 
reikėtų nustatyti nuolatina A-
merikos lietuvių prekybos ir 
pramonės Taryba, kuri rūpin
tųsi Lietuvos prekybos ir pra
monės plėtojimursi. Tokia Ta
ryba, rasit, galėtų susidėti iš 
kokių 5 — 7 narių, gyvenančių 
įvairiuose miestuose, kuri laj-

IŠ LIETUVOS. 
* 'Politiniai žuvininkai. * * 

kinai turėtų prie Lietuvos At 
ševikų, užims tuos plotus, kas ^ s a y o w 
Lietuvai priguli ir kas įiems _, . . 
pačios Busijos pripažinta.Tam 
šone Lietuvos rubežiai nesu
sieks su Lenkijos rubežiais. 

deralę įstaigą, kad ji suvie- Lietuvių-lenkų rubežiai susi
vytų vietinių įstaigų darbus 
ir jiegas ir kad palengvintų 
uždavinius visoms, priduoda
ma joms jiegų. Tara tikslui 
skiriama taip-gi ir reikalinga 
suma įrinigų iš federalio iždo. 

Minėtąjį sumanymą jp.a ap
dirbo ir pagyrė Atstovų Buto 
komisijai. J i tą projektą norė
jo įnešti į pilną posėdį, bet 
Atstovi] Butas išsiskirstė va
saros atostogoms. 

Amerikos Darbo Federacija 
žino Nolan'o sumanymą ir pa-
girdama jį paremia. Todėl 
galime tikėtis, kad prieš Nau
jus Metus tas sumanymas 
taps teise ir veikiai įsikūnys, 
lengvindamas gyvenimą darbo 
žmonėms. 

sieks tik Suvalkų provincijoj 
Jei paskui lenkai mėgintų ir 

vėl kesinties prieš Vilnių, tuo
met jiems prisieitų pirmiausia 
pamušti Baltgudiją, kurią pa
inia savo globon Rusija. Gi 
per Suvalkiją — tolimas ke
lias, daug nepatogumų. 

Bet tuomet lietuviai suge
bėtų pamokinti lenkus. 

Provokuoja Lie
tuvius. 

» 

Medalis Karei-
viams. 

Angliški laikraščiai turi 
daug savo korespondentų Eu
ropoje. Kelį iš jų yra Lenki
joj ir kitose Pabalti jos res-

Iš tarpo asmenų, tarnavu
sių prie Pennsylvanijos gele
žinkelių į karę buvo pašaukta 
27,128. Tarp jų 653 buvo ka
rininkai arba oficieriai, kiti 
šiaip kareiviai. 610 ne
grįžo iš karės, nes tapo *ųž-
mušti arba mirė apsirgę. 

Geležinkelio valdyba 10 lie
pos šių metų kiekvienam savo 
tarnautojui, buyusiam karei
viui paskyrė dovanų bronzinį 
medalį. Medalio tikroji ir is-
virkščioji pusės yra tikrai gra
žios. Kadangi tų medalių at-

Svarbiausiu tokios Tarybos 
užduotimi turėtų būti privei-
zėjimas budo ir formų pačių 
bendrovių tvėrimo ir darbo A-

. 
- ~ - <*+> 

merikoje ir suteikimas įvai
rių mformacijų, kokioj srityj 
tinkamiausia Amerikos lietu
vių kapitalai galėtų būti su
vartojami Lietuvoje.Beto, šios 
Tarybos rupesniu turėtų būti 
ir klausimas apie išgabenimą 
įvairių prekių iš Lietuvos \) 
Amerikos rinką ir apie įgabe-
nimą kaikurių prekių ar iš-
dirbystės Lietuvon, kas Lietu
vos Vyriausybės butų pripa
žinta. 

Laikinai tokia Taryba, kai
po visuomenės lietuvių organi
zacija, pasilieka katpo sąvy-
stovia organizacija, bet vei
kia kontakte ir susižinojus su 
Lietuvos Atstovvbe Ame riko-

w 
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je. 
Visas reikalingas lėšas to

kios organizacijos išlaikymui 
privalo pasižadėti suteikti pa
čios prekybos įstaigos, prisi
dėjusios prie tos Tarybos su
tvėrimo. Visi daromi Lietuvos 
vyriausybės užsakymai Ame
rikoje, lygiai kaip ir visas iš. 
Lietuvos importas, turėtų ei
ti per tą Tarybą. 

ftiaip nusimanydama apie 
sutvėrimą busimos organizaci
jos, Lietuvos Atstovybė pasiū
lo susirinkimui priimti tokią 
dienotvarkę pasitarimui: 

1. Susirinkimo atidarymas. 
Lietuvos Atstovo praneši

mas apie Lietuvon prekybos 
ir pramonės padėtj ir apie 
Amerikos lietuvių bendroves, 
kurios yra padavusios pareiš
kimus dėlei registracijos. 

Išrinkimas susirinkimo pir
mininko ir sekretoriaus. 

2. Kokioje pramones ir pre
kybos srityse tinkamiausia su
vartoti Amerikos lietuvių ka
pitalai. 

3. Ar reikalinga yra. kokia 
nors prekybos ir pramonės 
reikalais Amerikos lietuvių 
organizacija formoj tarybos, ir 
kokios turėtų būti funkcijos 
tos Tarybos ir jos biuro prie 
Lietuvos Atstovybės. 

4. Jeigu reikalinga yra ta-
ryba, tai kokiomis lėšomis 
kiekviena Bendrovė gali prie 
to prisidėti. 

5. Laikinosios Tarybos ir 
biuro išrinkimas. 

6. Įnešimai ir sumanymai 
įvairių susirinkmo narių. 

Pakvietimų buvo įsiusta 
28. Kai-kurie pakviestieji dė
lei trumpo laiko negalėjo at
vykti susirinkiman ir yra pri-
siuntę vien*tik savo linkėji
mų. (Daugiau bus.) 
i II •• i m m * • • • — » 

Sunkus nepriklausomos Lie 
tnvos gyvenimas, nes perdaug 
joje atsirado "pojitinių žuvi 
ninkrj," kuriems rupi turėti 
sudrumstą vandenį, kad dau
giau žuvų pagautų. Tokių 
"žuvininkų" yra St. Seime, to 
kių yra ir plačioje visuome
nėje. Visi jie išvien smarkiai 
veikia, tik ne visų visuomenės 
dalių naudai, o gal ii- ne pa
čios Lietuvos naudai. 

Tokiais "politiniais žuvinin
kais" Lietuvoje yra dabar so
či jal-demokratai ir dalis soči-' 
jal-liaudininkų. 

Vos Lietuva pasiskelbė ne-' 
prign Įminga, jos augščiausią ja 
valdžia buvo Valstybės Tary
ba. Prezidento nebuvo. Social
demokratai pradėjo " drums 
U," reikalaudami, kad butų 
prezidentas. ,Gerai. Keikalayl-
mas pripažintas. Atsirado Lie
tuvos Valstybės pryšakyje 
prezidentas. 

Kafla dabar St. Seime pra
sidėjo svarstymas apie tai, 
kad vykdomoji valdžia turi 
būti pavesta Valstybės Prezi 
dentui ir Ministerių Kabine
tui, prasidėjo "nepaprastas 
drumsdimas." Jis parodė kad 
ir St. Seimo nariai socijal-de -
mokratai yra gryni "sinalavi 
r ia i , \ kaip Chicagos ir savo 
kalbose vartojo grynai "ciei-
likiškus , , argumentavimus, ne 
turėdami gerų argumentų, ku
riais galėtų remti savo reika
lavimą. Jie iškėlė ir imp. Teo-
dozijaus laikais eretikų perse
kiojimą, ir vadinamų raganų 
deginimą viduramžyje, ir scho
lastikų, ir kunigų gobšumą, 
ir "klerikalų" nedemokratin-
gumą, ir "darbo masių1* nuo
skaudas, ir "supusią" Tarybų. 
(o kaip gi!), ir Urachą, ir už
kulisinę prezidento Smetonos 
politiką (bet kuri būtent ne
paaiškinta), ir "plačiosios vi
suomenės" reikalavime ir pa
galios "dešiniesiems*' pagra-1 

ginimą būti nušluotiems ii 1.1.' 
Nežiūrint "tokio nepaprasto 

socijal-demokratų iškalbingu
mo" ir grasinimų tikros pla
čiosios visuomenės atstovai 
birželio 2 d. nubalsavo, kad 
Lietuvai prezidentas reikalin
gas. 

Socijal-demokratai "drurns-
dami visuomenę." reikalauja, 
kad armijoje butų visiškai pa
naikinti visi Jaipsiuai, ko nie
kur, rodos, pasaulyje nėra. 
Net į "raudonąją" bolševikų 
armiją sugr.-linti laipsnini. Be 
jų negalima tvarka armijoje. 
Bet Lietuvos socijal smaiavi-
riams viskam galima ką liktai 
jų atkaklumas ir akiumas 
jiems padiktuoja. 

Lietuvos Valstybė irokšta 
kogreiciausia susitvarkyti, kad 
greičiau visos pasaulio v;ds-
tybės pripažintų jos nepri
klausomybe de jure, o social
demokratai užsispyrę stumia 
prie to, kas keltų vis didesnę 
betvarkę. Noroms nenoroms 
reikia juos įtarti, kad jie dir
ba "keno nors naudai, J bet 
iie Lietuvos. Kur jos vaigžės 
naudai dirbs, nes ji perdaug 
krikščioniška ir permažai sr,-
cijalistiška. 

Socijal-demokratai žadi*, nu
šluoti "dešiniuosius." Gal but, 
bet ne su Lietuvos visuomenės 
pagelba ir pritarimu tai gali 
įvykti, o tik su tų pagelba, su 
kuriais jų širdys yra susirišu
sios, o jie laukiami. 

Socijal-demokratai įtarinėja 
kitus ir viešai apie tai kalba, 
kad lengviau pridengtu, savo 
pragarinius planus. 

Bet, rodos, perniek bus jų 
visas drumstimas. Lietuvos vi 
suomenėje yra da daug Tėvy
nės meilės ir sveiko proto, 
kad ją socijal-demokratų mo
liai galėtų visiškai sudrumsti. 

Gali būti greičiausia, kad, 
pamačius savo klaidą, busi 
maine laike išluos socijal-de 
mok ratus iš tarpo savęs.* 

V. K. 

* — — -

Paklydėlio Kelias 
Keturiuose aktuose soenos 

veikalėlis. 

Paraiė 
•Vystanti šakelė 

Kaina 15c. 
Veikalėlis neperdidelis, 

lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio. 

Norėdami gauti Adre
suokite: 
"DRAUGAS" PŪBL. 00 . 

i 1800 W. 46th Str. 
Chicago, I1L 

Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki | 7 5 Savaitėj 

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

nanties. Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

M ASTER SCHOOIi 
ItO IT. Stele Str. 

Kampas Lake str. ant 4tų luby. 
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mušta netoli 28 tūkstančių, tai 
kiekvienas nebūtų brangenybė. 
Bet ypatinga yra tat, kad 
kiekvieno medalį gaunančio 
asmens vardas yra atmuštas 
ant medalio. Tokiu būdu me
dalio vertė keliariopai tampa 
brangesnė. 

Pažymėtina yra ir tat, kad 
visi buvusieji kareiviai gauna 
vienokį medalį. Kariuomenėje 

PRANEŠIMAS. 
Gerbiamiems Kunigams, 

Seredoje, 21 liepos, 1920, 
Cbieagoje Dievo Apveizdos 
klebonijoje buvo vietinių ku
nigų susirinkimas. Jie sutarė 
pasiųsti visiems Amerikos 
Lietuviams Katalikų Kuni
gams asmeninius pakvietimus 

tarnavo kompanijos viee-pir- atvykti į suvažiavimą Pitts-
mininkas W. W. A t t e r b u r y . l ^ h ' e , P a > viešbutije, Fort 
Jis užsitarnavo brigados-gene
rolo laipsnį. Tečiaus medalį 
jis gavo tokį patį kaip ir že
mieji kompanijos darbininką? 
buvusieji prastais kareiviais. 

Neužmiršti nei žuvusieji. 
Jiems paskirtus medalius ge
ležinkelis įteikė nabašninkų 
giminėms. Prie medalio gyvie
siems kareiviams pridėtas taip 
gi ir kompanijos prezieknto 
laiškas, dėkojantis už taip sunr 
kų i r naudinga darbą kaip da
lyvavimas Pasaulio Karėje. 

Pitt 28 ir 29 liepos šių metų. 
Bei jeigu tie asmeniniai už-
kvietiuiai del kokių nors t>j!e-
žasčių nepasiektų kokį nors 
kunige patogiu laiku, tai kiek
vienas yra mehdžiamaa šitą 
praupšima. laikraštija priimti, 
kaipo asmeninį pakvietimą. 

Susirinkusiųjų vardu 
Kun. V. Slavinas. 

Bockiordo, 111. &v, Petro 
i r; Povylo pa r. klebonas. 

, P. ; B. Meldžiame kitus laik
raščius persispausdinti'. 

MUŠU DARBUOTĖ. 
(Tąsa iš " D r . " N. 169).' 

Ūkininkų Sąjunga. 
• 

Ukininkiį Sąjungos skyrių 
yra apie 40. Skyriai turi ma
lūnus, lentpjūves, vartotojų 
bendroves ir tt. Kaune norima 
inkurti ūkio mašinų ir trąšų 
sandelį. Gina ūkininkų reika
lus normuodama "rekvizici
j ų " ir "stoikų" klausimus. 
Padeda nariams ūkio daly
kuose. X Steigiamąjį Seimą pra 
vedė 3 savo kandidatus. Or
ganas " Ūkininkas*'. Valdy
ba: pirm. — agronomas Stul
ginskis, vice-pirm. — K. Pe
truševičius, sekret. — A . Ka
tilius, iždin. — J. Jocius, na
riai: kun. J. Vailokaitis, J. 
Masiulį^nis, J. Škėma. 

< 

' * Pavasarininkai.'' 
. 

Tai kaimo ir miesto jauni
mo organizacija. 'Skyrių turi 
virš 100. Tai viena iš tvir
čiausių organizacijų. Karių tu 
ri irgi daugiausia. Jos organas 
"Pavasaris". Toji organizaci
ja lavina ir šviečia Lietuvos 
jaunimą katalikų dvasioje. 
Skyriai daro paskaitas, pasi
linksminimus ir, reikalui e-
sant, kaip tai buvo laike rin
kimų į Stejg. Seimą, padeda 
katalilcų visuomenei. Plates
nių žinių galima pasemti is 
jų organo*. 

Pirmininkas P. Misevičius. 
' 'Ateitininkai." 

Prie tos organizacijos pri
klauso besimokinančioji kata
likų jaunuomenė Yra "atei
tininkai" studentai ir "atei
tininkai" mokiniai. Vyresnieji 
padeda jauniems. Turi aavo 
organą "Ateitis." Stengiasi' 

lavinti ir auklėti savo sielą 
katalikų dvasioje. Reikalui e-
sant, padeda katalikų visuo
menei. Tai skaitlingai organi
zacijai stinga lėšų, ypač kny
gynams. Smulkesnių žinių tuo 
tarpu negalime pranešti, nes 
laike gaisro Kat. Veikimo 
Centre žuvo ir "Ateitininkų" 
pranešimai. Pirmininkas Cen
tro Tarybos D. Miciuta. 

"Ateitininkų Fondas." « 
tai organizacija šelpti moks
leivius paskolos' formoje. Y-
pač dabartiniame momente, 
kuomet mūsų moksleivijoje y-
ia tėvynė — reikalinga fondui 
lėšos. 

"Motinėlė" — tai panaši 
"Ateitininkų Fondui" organi
zacija. Šelpia einančius augš-
tesnį mokslą studentus. 
Lietuvių Katalikų Mokytojų 

Sąjunga. 

J i vienija visus liaudies ka
talikus mokytojus. Pasaulėž
valgos pamatas: a) R. Kat. ti
kėjimas, b) tėvynė, c) moks
las. Platinti mokslą ir auklė
ti Kristaus dvasioje jaunimą 
— tai Sąjungos tikslas. Išlei
d i mokytojų almanachą, "At
žalą," "Lietuvos Mokykla"— 
organas. Laikinoji Centro val
dyba: Justinas Stripaitis, P. 
Bovidaitis ir G. Irmanaitė. 
Birželio mėnesį privalėjo įvy
kti mokytojų konferencija. 

Tuo tarpu sąjunga jau yra 
surengusi eilę katalikų dva
sioje paskaitų. 

Blaivybė. 

Centras atgaivino jau 12 
skyrių, turi 2oS3 narius, ke
letą savo knygynų, arbątmv 
inių • ir sales teatrams.. &Vii 
šaukiamas Kaune visuotinas 

(Pabaiga bus)'. 

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

Ejtmp. 4f Ooart 
Rea. I M I W. 4 t A T O H M 

T«lefonM Olosro ! • § • 
Oflao Cicero 49 J 

se 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRHCOL'IS 

Lletu\i> Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofise i People Teatrą 

1«16 W. 47 Str. Tel. Boul. 190 
Valandos: 1 iki S po pietų. 
6 ik i 8 v a k . K e d ė l . 10 i k i 12 r y t e . 

Ros. 2914 W. 4*rd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 344 
• • • • • * • • • • • • • • • • i » • • • • — 38 

» — • • • , , 

Telefonas Boulevard t i l t 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTA* 

n 

s. 
VALANDOS: »—»12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. 

fc? SfiĮ 
Dr.C.ZVezmUM 

LIETUVIS DEJITI8TA8 
Valandos: su o f ryto Iki t rak. 

Seredomis nuo 4 l y s 4 vakare 
4T11 BO. ASHLAND A 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Ofiaaa ir O/vanlmo n«t» 

Ant Viršaus Iniversal State 
Valandom nuo 10 Iki 12 ryte: nuo 
4 iki 4 po pietų: nuo 7 iki » 

Nedėliosaifl nuo 10 iki S. 
I I TeiefoMM 
1 , 1 

" * * " * * ' M • • • » • • • • •«—NĮĮNglj l 

J.P.WAITCHES 
ATTORNBY AT LAW 

«Mt e. WOOD s n r a r 

MeJUnky ( s u 

S 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju. laidotuvtoe ko plgiaasta. 
Reikale meldžiu atsifa.uk.ti. o i 
darbu bu*it« uigooėdUtti 
2414 W. SS FU ChJeago, ffi. 
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D R A U G A S 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
• < » • • ! 

W I L K E S BARRE, PA. 
> - • » * • •HWt» l 

Turbū t niekur lietuviai t a ip 
puikiai nešventė Amerikos ne-
prigulmybės dieną kaip Wil-
kea-Barre. I š visos apielinkės 
susirinko apie dešimt tūkstan
čių žmonių į Valley-Vįew — 
Park . Kun. Juozapas V. Mi
liauskas iš Pi t ts ton atlaikė iš
kilmingas Mišias ant lauko už 
lietuvius kareivius žuvusius 
pasaulinėje karėje. Tų Mišių 
klausė minios suplaukusios iš 
visos Wyoming ,o klomes. 

Jaunuomenė puikiai žaidė. 
Buvo bėgimas lenktyn nuo* 
Laurel geležinkelio stoties iki 
Valley-View Parku i . ' Pranciš
kus Zuna tą kelių perbėgo į 
37 minutas ir 4 sekundas. To
dėl j i s laimėjo sidabrinę tau
rę. J i s y ra Maratono Būrio 
narys Newark e, N. J . ir pas
k i r tas važiuoti į Briuselj, Bel
gijos sostinę, dalyvauti tenai 
rengiamose Olimpikų žaismė
se. Ki t i bėgikai mažu kuo at
silikę nuo laimėtojo buvo: J . 
Govern, James McLaughlin, 
Winder Keating, George 
Smith, Edward Caloley, Wal-
te r Liukasavage (ar ne Luka-
še vyč ia i ) , L. Badzevyčius, 
Wil l iam Rice, Thomas Robin-
son i r Josepli Bornarski. J i e 
čia surašyti toje eilėje kaip 
kur is pribėgo prie lenktynių 
pabaigos. 

Buvo ir kitokių žaisjnrų, ku
l iuose laimėtojai gavo auksi
nių, sidabrinių arba bronzinių 
medalių. Šimto jardų sviedi
mą laimėjo Joseph Hornsby iš 
Nanticoke, Katalikų Kliubo 
narys Scranton'e. Buvo i r ki
ti} pasižymėjusių skrantonie-
cių. 

Leo Leonard i r ' Roy Man-
ley kumšeiavosi su F r a n k 
Venchall ir Sweeney. 

Baseball 'o žaisme lietuviai 
Vyčiai įveikė Kolumbo Vyčius 
7 pr ieš 2. 

Surinkime grojo Kleinkau-
fo orkestrą. Jaunuomenė link
sminosi šokiais. 

Vakare G vai. AVilkes-Bar-
r e ' o majoras Daniel L. H a r t 
pasakė patrijotišką prakalbų. 
Kalbėjo taip-gi p . Lopat to , 
kun. J . Miliauskas, Ju l ius Bal-
sevyčius ir p-lė Jokubauskaitėv 

ty t i ją scenoje. 
Geistina, kad kuotankiausia 

butų rengiami panašus vaka
rai- Vakare buvęs. 

SIOUX CITY, I0V7A. 

Liepos 11 dieną vietinis Te
atral iškas skyrius surengė 
parapi jos naudai vakarą, įku
riame vaidino juokingą trijų 
veiksmų komediją " D - r a s is 
P r i e v a r t o s " Geranto rolėje bu
vo p . J . Adamonis, Leandro— 
p. J . Vigelis, Sganarelos — p. 
A. Jonča, Roberto—p. J . Bal
čiūnas, Luko — p . K. Goge
lis, Valero — p. K. Mikėnas, 
Tibauto — p. K. Daračiunas, 
Per r ino — p . J . Grigaliūnas, 
Liucindos — p-nia O. Dilienė, 
Martinos, p-nia Balaneiunienė, 
Džiakvelinos — p-nia A. Ber-
žetienė. Vakarų vedė i r rezi-
sorium buvo moksleivis J . Za
bulionis. \ 

Vakaras pavyko. Atsilanku-
sioje publ ika liko dideliai pa
tenkinta, nes į valias pr is i 
juokė. Reikia pažymėti, kad 
iš visų vaidintojų geriausia 
pasižymėjo ir juoko da rė pp . 
A. Jonča ir K. Gogelis. 

Po vaidinimo prasidėjo šo
kiai, kurie tesės iki vė lumai 
Pelno parapi ja i liko a r t i 100 
dol. 

Girdėjau, kad rezisorius mo
kina j au an t r ą veikalą - -
• ' K a n t r i Ale i ia ." ' Su dideliu 

W » 5 T V I L U I , ILL. 
— 

Liepos 5 d. priaugamųjų 
Vyčių kuopa buvo įrengus 
gražų vakarą. P rog rama suda
rė dainos, vaidinimai, mono
logai i r dialogai. 

Pirmiausia pr iaugamųjų 
Vyčių choras, susidedantis iš 
50 dainininkų bei dainininkių, 
padainavo sekančias dainas į 
"Sau le lė nusileido,1 ' "Avižė
l ė , " " O , kad aš j o j a u , " " A t 
neša d i e d a s , " " S e n i , s e n i " ir 
' * B a r a v y k a s . ' ' Dainos gera i 
išėjo. Paskui buvo dialogas 
" M a g d u t ė i r S ta r i t t t ė , " po to 
"Čigonės a t s i l ankymas . " Pas
kui pers ta ty tas "Gyvenimo 
kryž ius , " farsas , kuris gražiai 
išėjo ir publikai labai patiko. 
Dialogas " T a u t i š k a s vysku
p a s " labai* prijuo
kino publiką, ypat ingai "vys* 
kupas" su raudona krut inę. 
Po to, da r a t l ik tas dialogas 
" V a i s t a s nuo b lak ių , " " N u o 
b o d u m a s " ir " M a n o a m a t a s . " 

Visa programa išpildyta ge
rai, geriau nė reikalauti m 
mažųjų negalima. Publikos 
buvo pi lna svetainė. > 

Geistina, kad mažieji vyčiai 
neliautų ir toliau rengti tam 
panaš ių vakarėlių. 

Liepos 14 d. mažieji vyčiai 
turėjo gegužinę. Su jais buvo 
išvažiavęs ir ' vargonininkas. 
Visą dieną žaidė, raliavo, kiek 
t ik norėjo. 

Dabart iniu laiku mažieji 
vaikučiai rengiami prie pir
mosios Šv. Komunijos. Kate
kizmo pamokas kožną dieną 
lanko daugiau šimto 
vaikų. Iškilmės bus ki tame 
mėnesyje. 

Girdėjau, kad vietos katali
kės moterys rengia vakarą. 
Kada , tai neteko sužinoti. Vy
čių kuopa rengiasi lošti ang
liuką veikalėlį i r roles j au pa
sidalino. Labai pagir t ina, kad 
mergaitės pas mus visados 
pirmutinės ar vakarų rengime 
ar kituose darbuose. Nepasi
lieka nė vaikinai ir da-gi čia 
gimę ir augę. Chorą sudaro 
virs 30 dainininkų bei daini-
nikių. 

Vyčiai, gyvuokite ir bujoki
te! Viską žinąs. 

HART. MICH. 

Amerikos neprigulmybės die
ną čionykščiai lietuviai šventė 
pikniku John Gurney Parke . 
P r i e pikniko buvo i r progra
mas, kurį išpildė įvairus as
menys. Joe Beat ty B u r t t pa
sakė anglišką prakalba. Dun
dulių, Grušų, Simanavičių i r 
Matulių šeimynų nar ia i daina
vo, grojo i r deklamavo. Į pik
niką atvažiavo šeši automobi
liai i r t rokas pilni lietuvių iš 
Scottville. J i e nusiėmė ir fo
tografiją. Visą pikniką labai 
iškilmingai apraše laikraštis 
The Courier-Tribune, išeinan
tis mieste Har t , Mieli. Liepos 
9 d. 1920 m. 

Lietuvos Laisves Paskola. 

45,000' 
2,000 
4,000 
8,000 
4,000 

45,000 
8,000 

10,000 
15,000 
5,000 

10,000 
25,000 

(Tąsa iš " D r - g o " 169 num.) 

BOSTON, MASS. 
Cambndge 13,772 
E. Hcmpton i 100 
Greeirfield . . . . .1 ,020 
Gardner . . . . . . 2,200 
Haverhill " 1,205 
Laweren«e (2 st.) 8,371 
Lewiston, Me 2,195 
Lincoln, N. H 1,950 
Lovvell, 
W. Lynn 
Manchester 
Norwood . 

• 
f • « . . . 

.» % • • • 
* 

. . . . . 

. • . . 

» 

• 

• • 
10,000 . Northampton 
15,000 ; NaBhua, N. H r . . . 
Tt,i/Uu j . įiisnoici . . . . . . • • . . . • . . . « • . •• 

30,000 Providence, R. I. 

Paryžius, Ketur i nar ia i A-
merikos Raud. Kryžiaus Ko
misijos Siberijoje, kurie nese
nai apleido tą šalį su Ameri
kos kareiviais, atkeliavo į Pa
ryžių iš Vladivostoko per Su-
ezo, kanalą. Nariai y r a : Dr. 
Charles E. Porsek iš* H i n n e : 

sotos, Margaret Flick iš Bal-
timore, Md.; Eva Lawrenee iŠ 
Vfahpeton, N. Dakota ; i r Car-

5,000 
10,000 

100,000 

ftumford, . . Me. 
Wcstf icld, Mass. 
Woreester , Mass. 

.5,996 
...925 
5,435 
8,363 
2,185 
. 3,956 
1,750 
, 9,095 
1,650 
4,584 
93.193 

• * » • 

33,000 Be stočių. 

150,000 
10,000 
20,000 
5,000 

100,000 

70,000 
20,000 
10,000 
15,000 

IV. P H I L A D E L P H I A , PA. 
Apskr. kvota $400,000. Stovis 1, liepos, 75,394. 

Baltimorc (3 st.) 45,808 
S. Bcthlehem 100 
Chester 3,100 
Eston 
Philadelphia, 

Rirhmond . . 
Sheridan . . , 
Trenton, N. 
Be (stočių. 

21,828 

4488 
100 
600 

50 
485 
700 
850 
250 

nieko 
925 

2,175 
673 
670 

2,590 
1,500 
2,18(*j 
1*650 

55 
32,000 

14,720 
nieko 
nieko 

Į 
350 

Jun io r fied Cross varo ap 
švietimo propagandą išnai 
kinti tp i r kitus panašus prie
ta rus . Pe r tokį mušimą, dau
gelis motinų pasiliko nuolati
niai apnegalėdintos. Daugeli 
sykių motinos a u r e nuo to mu
šimo. 

Neišmanę vyra i ir-gi kalt ina 
piktą dvasią už vaikų ligas. 

S P E C I J A L I S IŠPARDA
VIMAS. 

Per ta isyt i Mitchells ir 
k i t i kara i . 

A n t mėnesiui mokesčių Pliano 
Išlygos 
Įmoke i mokesčiu 

f $45 i mėnesį 
50 „ „ 

'55 „ „ 
65 „ „ 
75 ., „ 
96 „ ,, 
85 „ „ 
»5 .. ., 

• • • • . 

» • » 

. . . . 

.2,060 

.2,150 

7,750 

545 
1,000 

V. SHENANDOAH PA. 
Apskr. ykvota $400,000. Stovis 1, liepos $29,890. 

Kaiua/ 
$900 $350 
1000 400 
1200 500 
1400 600 
1600 700 
,1800 900 
1800 800 
2000 v 900 

Nuošimčio nereikia mokėt Mortga-
ge nereikia mokėt, Charges nereik 
makel Insurance. 

Kiekvienas karas yra inšiutintas 
nuo ugnies ir vagių 80 nuošimti savo 
kainos per vienus metus be jokio a-
što jums. 

Tavo seną karą (ne senesni 
kaip 1912) paimsime j mainus at
skaičiuodami jo vertę kaipo dalį į-
mokesčio. / 

Visi Pertaisyti Michels turi ta pa
čią gvarancija kaip ir Nauji Karai. 

MITCHELL 
2 & 8 2 Salesrooms 2334 

Michigan A ve Michigan Ave. 

TiujMiit fjtūjni — ir m t e l 
šiandie, Šis yra J U S ĮI drau
giškas Valstijinis Bankas, 

'*"k * ' 

Pinigai yra Siunčiami į Lietuvą 
ir visas kitas cfab's svieto. 

Parduodame Laivakor-
v 

tes ant visą Linijų. 

CENTRAL MANUFACTURING 
... 

DISTRICT BANK 
1112 West 35-th Street 

Turtas Virš $6,000,000.00 

A STATE BANK 
Atdara Panedėliais, Seredoma ir Subatoms vakarais 

ANT PARDAVIMO 

15,000 
15,000 

5,000 
20,000 
20,000 

7,000 
3,000 

30,000 
50,000 
80,000 
60,000 

5,000 
100,000 

30,000 
5,000 
5,000 

50,000 

. . . . . . . . • 

. • • . . 

. . . . . 

. . . 1,205 
.275 

. . . . . . . . . . . . . <Soo 

. . . . . . . . . . . • t) 4 •) 
. . . 1 , 1 0 0 

• * 1,4^0 

. . . . . . 

• * 

. . . . . . 

. . . . 

.BelHĮeyvĮj 
Fnekvilje . . . 
Frceland . . . . 
Girardville 
Gilberton . . . . 
Hezelton, Pa. 
Kaufman . . . 
Mt. Carmel . 
New Phi la . . . 
Mahanoy City 
Minersville . . 
Reading 
Shcnandoah . . 
St. Clair . . . 
Sha/nokin 400 
Tamaąua t | 200 
Kolonijos 1J€ stočių, kaip Pottsville, ir kiton. 

VI. P ITTSBURG, PA. 

• ; 

180 

. . 2 ,752 
4,305 

.2,445 
1,420 

• 

. . . . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . • • . lf^AfU " 

. . . 

. • . . 

. . . . . 11 ,050 

IUCKO 

653 
nieko 

200 
1,490 
nieko 
2,052 

080 
385 
720 

1,400 
2,670 

300 
400 
200 

/ 
5,000 

25,000 

30,000 
50,000 

170,000 
100,000 

Ambridge . . 
Donorą 
Cambola (f) 
Duąuesne . . 
Homestead . 

1 000 
x , v w 

. . . . . . . . . . 

. b . 
. 

. . . . . . .100 

. D . 
• • • « • • • • 

. . . . . . . . 6,698 
13,453 Pittsburgh (2 st.) • 

Daugelis kolonijų be stočių. 

VVILKES B A R R E , PA. 
Apskr. kvota $500,000, Stovis 1 liepos, 49,424. 

vn. 

nieko 
• nieko 

100 
410 

2,768 
2,403 

... 

7,000 
15,000 
20,000 

5^)00 
45,000 
20,000 
75,000 

5,000 
100,000 
85,000 

8,000 
70,000 
25,000 

'Braddock . 
i 

Braddock 
Durjea v 
Forcst City 
E. Vandergrift 
Edvvardsville (Kinkiton) 
Miners Mills 
Plymouth , 
Sngar Notch 
Scranton (3 st.) 
Pittston » 
Wanamie 
"NVilkes Barre 
Be stočių, P lai n8 ir kitos. 

(Daugiau bus ) . 
T ' • • X » w— — -

. . 

« m • • 

.6,875 

.3,050 
1 

» • • « • • • 

.1,965 

.5,657 

.4,425 

.1,786 
.1,450 
.6,110 
8,207 
a,750 
8,149 

2,010 
950 

950 
1,797 

120 
840 
145 

3,478 
1,815 

400 
1,000 

A. f A. ] 
JUOZ. TARVIDAS I 

mirė liepos 21, 1920, 6:20 
vai. ryte, 53 metų ami . 

Velionis paėjo iš Kauno 
rėd.. Raseinių apskričio, 
Gvaldų kaimo, Kvėrdai 
nės parap. Amerike lšgy 
veno30 metų. 

Laidotuvės bus subatoj ; 

liepos 24, 1920, 9 vai . ry
t e iš . i v. Ju rg io bažnyčios 
į i v . Kazimiero kapines. 

Pa l iko dideliame nuliū
dime moterį Barbora, sū
nų Adomair Aleksandra 
dukterį Juzefą .ir dukterį 
Paulina, Lietuvoje. 
v Vis i giminės i r pažįs
tami esate š irdingai kvie
čiami dalyvaut i laidotu
vėse po num. 915 W. 32nd 
Street. 

Liekame nuliūdę Bar
bora Tarvidienė, moteris, 
Adomas i r Aleksandra, 
sunai. 

Juozefa i r Paul ina dukt . 

labai 

PA R SID U O D A . 

pigiai 2 lubų medinis 
namas, 3 pagyv. 2 po 4 kam
bar iu i 1 pagyv. 7 kambarių. 
RandoK $46.00 j metus. Pre
kė t ik $2,400.00. 

Savininkas an t 2ro flooro 
•_ 

PARSIDUODA. 
Mūrinis namas 2 ir 4 kambariu na
mas yra trerom padėjime, naujai su
dėti toiletai ir vanos galima nupirkti 
•u mažai pinigų. Kreipkitės prie sa
vininko: 

Telepnone: r arda 6492 

AKUšERKA 
A, SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligoa. 

S255 6o. Halsted Si., Chioago, m . 

T 

821» Ixnve Ave. 
PbOBC Yards 6789 

Groaerne ir bučerne ant pardavimo 
| gerje vietoje 

4825 S. Wincuester Ave. 

AUT PARDAVIMO 
naujas žieminis pečius ant kietų an-

\ glių ir vaikų vežimėlis, išvažiuoju 
užtat parduodu., Atsišaukite: 

JADVYGA MICKEVIČIENE, 
4558 S. Marshfield Ave. 

FURNIČIAI A N T PARDA
VIMO. 

Pars iduoda grei tu laiku. 
1405 50 Ct. Cicero, BĮ. 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAOO, DiLUtOU 

1 

•alandos: — 8 iki 11 18 ryto; 
• po pietų iki I vak. Metletto-
mis nuo 6 iki 8 vai. 

DYKAI. 

Baltic Oonsultatk» Bureaa, Ine. 
U So. Dearborn St. Onioago. 

j 
I 

DR. CHARLES SEGAL j 
Perkėlė savo o/Lsa po num. 

4729 S. Ashland Avenne 
Specialistas džiovų, moterų ir vr-
rų Ilgų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:20f 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 2880 

k 

BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
' ' D R A U G E . " 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisai DidmieatvJ: 

29 South La Salle St reet 
Kambarte S34 

TeL 

^ ^ ^ ^ ^ rie Picket iš Carson City, 
nekantrumu visi laukia paiua- Xevada. 

MUŠK MOTINĄ - I6GY 
DYS' KŪDIKĮ . 

T a r p Rumanijos kaimiečių, 
ypat ingai t a r p čigonų,yra pr ie 
ta ras , jog kuomet kūdikis 
miršta, mirt is y r a pasekmė in-

Į ėjimo piktos dvasios 'į moti-
nos kun$, kūdikio pasveikimas 
priguli nuo mušimo motinos 
(išvyt piktą vlvasią). Todėl 
metinos muša pačios savo, kuo 

uiet jų kūdikis apserga . 
Nesenai vienas Amerikos 

Raudonojo Kryžiaus gydyto
jas buvo pašauktas prižiūrėt 
čigonę. Kuomet gydytojas at
ėjo į jos namus, rado ją gu
lini ant plonos šiautiints-raga-
žės an t žemės. J i si-įgo plau
čių uždegimu. Gydytojas pas
tebėjo, jog kūnas . sužeistas i r 
klausinėdamas, ' ,per vertiką, 
dažinojo, jog. jos vienas vaikas 
mirė dvi,.savaiti atgal . 

6o. Michigan, Avenue 
m. 

VALANDOS: • ttd t 

Dr. 1. L MAKARAS 
UetariM Gydytoja. Ir 
IUwUad«: 1NM 8*. Ml< 

I I M M M PollniH U» tr 
CklcagoJ: 4515 So. Woo4 

Ttfc K«tT«r*« Tahaae M StM lai Ti 
tom 

t 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22ud Street 

Tel. Canal 6^22 
Res. SI 14 W. 42nd Straet 

Tel. McKin ley 4988 \ 

K • • 

PaielJkaU šios moterės su 3 kūdikiais , ji išvažiavo 10 ge
gužes 1920, ̂ Antanukas 8 metų, Viadukas o metų, Veronika 
G metų. J i išvažiavo;ar su liotuviu a r su ruskiu" nežinau. Kas 
tokia moterį ^ a t ė m ^ s i t , duokite «mią, o gausite dovaną $50. J 
Mes tėvai paiežkome*'jois.. '•»< \ 

M O T I E J U S L E P ^ S K A , 

DR. 6. M. GLASE8 
• 8 

S14S So. 
12-TO St., M 

BPECIJALJSTAJB 
Motariakų. Vyriška, tatpffi 

nlaky l i m . 
| OFISO VALANDOS: ffue » 

iki S po pi«tą, nao C iki 8 
Ida Taku re 

Nedėliomis nuo t iki 2 90 
Telefoną* Tardą 4*7 

215—3rd Ave. Homa»tead, Penna, * 

- / 
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CHICAGOJE. 
• * : 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Ketvirtadienis, liepos 22 d., 
Šv. Marija Magdalena. 

Penktadienis, liepos 23 d., 
Šv. Apolinaras, vysk. kank. 

CHICAGON BUS PARVEŽ
TAS PUGILISTAS JOHN 

SON. 

PALIUOSUOTAS ?S KAUS 
JIMO BARNES 

Per septyneris metus jis 
slapstėsi. 

Amerikoniškose sportu sfe
rose pakilo nepaprastas suju
dimas. Žinomas buvęs pugilis-
tas šampijonas Jack Johnson, 
juodukas, iš Meksikos perėjo 
į Suv. Valstijas ir pasidavė 
šios šalies valdžioms. Jis šian
die yra mieste Los Ansreles. 
Iš tenai policija jj paims Clri-
cagon, iš kur jis kituomet bu
vo pabėgės,kuo met teismas jį 
nubaudė kalėjimu. Čia jis, sa
koma, tuojaus busiąs uždary
tas kalėjiman arba palmosuo
tas po paranka. * 

Indomi praeitis. 

Pirm kokiu aštuonerių metu 
Jaek Johson pngillstikoje bu
vo pabėgės, kuomet teismas ji 
jį buvo statomi parinktiniausi 
eia ir Europoje pugilistaij Jo
hnson visus sutniškindavo. 
Pelnydavo garbę ii pinigus. 
Rodos, Amerikos sportijai 
reikėjo tik pasidžiaugti tokiuo 
atsitikimu. 

Deja, .Johnson yra juodas 
žmogus. Daugeliui šovinistu 
tas nepatiko. Sakė, kas kita 
turėti balta, žmogų pugilistą 
šampijonu. Tuomet visai Attte-

^rikai butų garbė. 
Ir imtasi visu pastangų at

imti nuo Johnsono šampijona 
Ir kuomet tasai žvgis neda-
vė pasekmių,/ prie jo prieita 
kitokiuo keliu. Jis buvo aps
kųstas už vežiojimą iš valstijų 
į valstijas baltų moterų. Tei
smo apkaltintas ii- nubaustas 
kalėjimu. 

Pasprūdo. 

Jo priešininkams atsigaivi-
' no širdis. Johnson uždarytas 
kalėjiman negali skaityties 
šampijonas. Tasai "titulas' be 
niekur-nieko turėjo tekti bile 
katram pugilistui. 

Kuomet prisiėjo išpildyti 
teismo nusprendimą, juodukas 
š a m p i j o n a s s t a i g a p a s p r ų d o iŠ 
Chieagos. Pabėgo nii0 kalėji
mo ir atsidūrė Kanarton. 

Tenai jis buvo sulaikytas. 
Čia buvo sukeltos vrsos galy
bės atgauti Johnsoną iš Ka
nados. Bet Kanada jo neišda
vė. Nes jis nebuvo joks kri
minalistas 

Tuomet juodukas liuosai iš
keliavo Anglijon, is ten Ispa
nijon. Karės pabaigoje paga-
liaus parsitraukė Meksikon. Te 
čia u s tenai nerimo. Jo tėvyne 
yra Suv. Valstijoj. G i tėviš
kė — Chieago. 

Tad jis perėjo Suv. Valstių 
rubežius ir pasidavė. 

Iš Jolieto kalėjimo sulig au-
gštesniojo teismo teisėjo Da-
vid parėdymo paiiuosuotas 
žmogžudis George ty. IJarnes. 

1910 metais jis Chieagos 
kriminaliam teisme buvo,nu
baustas ligi gyvos galvos kalė
jiman už nužudymą savo uo
švės. 

Tuometinis gubernatorius 
jam bausmę sumažTno ligi 14 
metų. Šiandie jis paiiuosuotas. 
Iškeliavo New Yorkan. 

Tai yra buvęs aktorius i» 
žinovas avanturistas. 

IŠ CHiCAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ, 

NORTH SIDE. 
L 

MIESTAS TURI PINIGŲ. 

Chieagos ižde atsirado pini
gų. Vakar iždu n inešta du mi
lijonai dOlierių iš pavieto iž
do. Ateinantį šeštadienį bus 
inešta 'dar vienas milijonas, 
inešta dar vieas milijoasnas. 
Praėjus savaitei miesto iždui 
teks dar du milijonai. 

Tai dalis mokesčių, prigu
linčiu miestui. 

VIETOJE BUTELIO SU 
DAUŽŽ VEIDRODĮ. 

Prohibieijiniai agentai už
klupo vieną saliuna. Bartemie-
ris šalę savęs turėjo butelį de
gtinės. Pamatęs ineinaneius 
agentus, paleido buteli į sie
ną su tikslu ' sudaužyti. Bet 
butelis pataikė veidrodin. Tą 
sutauški no ir kaip buvęs svei
kas nusirito asla. Agentai pa-
vmė butelį ir suareštavo bar-
tenderį ir saliuno navininką. 

aPskui agentai pranešė, kad 
bartenderis butų gavęs ilgiems 
metams kalėjimą, jei butelis 
butu buvęs sudaužytas. Nes, 
>ako, aštriai uždrausta nai
kinti kokius nors prirodymo 
daiktus. 

EVANSTONE PRIVISO 
PIKTADARIŲ. 

Miestelio Evanston policija 
negali apsidirbti su piktada
riais. Užpuldinėjami Ir apip
lėšiami žmonės, vagiami auto
mobiliai ir tt. Sa£o, turbūt, 
piktadariai padarę suokalbį 
prieš Evanstoną. 

PIRKITE KARfiS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) 

P E T R A T I S F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE BANK 

R E A L E S T A T E I N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Lrfivohort«» 

M O T A H I J I Š A S 
3249 So Hilsted Street, Chicago Illinois 

: B O U L E V A R O 611 

Matyt, turi užtarėjų. 
Federalis apskričio proku

roras Chieagoje tvirtina, kad 
kaip greitai Johnson bus su
gražintas Cbieagon, taip grei
tai jis turėsiąs atsidurti kalė
jiman. 

Kiti kitaip nuomoniauja. 
Jie sako, jog Johsoną čia 

laukia svetingas priėmimas. 
Jis eia turi daug draugų. Tie 
turi intaką politikoje. Pasek
mėje jis gali but paiiuosuotas 
po paranka. Paskui jo byla 
gali but atmainyta.-

Viskas gali įvykti šitam 
margam pasaulyj. 

Bet Amerikos pugilistika ne
turi ko bijoties Johnsono. Nes 
Jolinsonas jau neturi šampi jo 
no titulo. Anais metais jis a-
ną prarado Londone, kuomet 
prieš jį iš Amerikos buvo pa
siųstas vienas milžinas į r m e -
rys. 

Iš visų lietuvių kolonijų 
tenka laikraščiuose matyti ži-
nių-žinelių apie jų darbuotę. 
Tik iš North Sidės labai re
tai kad? užeini. Kai-kada ro
dos, jog ši kolonija kaipir ne-
gyvuoja. Bet iš ar iau pažiurę 
jus pamatai, jog visi čionai 
darbuojasi net daugiau negu 
kur kitur. 

Nors North Sidės maža ko
lonija, tečiau daugiau negu 
kitos pardavė L. L.P. bonų; 
Tautos Fondui ir L. Raudo
najam K. aukų daugiau raliui 
ko už kitas didesnes lietuvių 
kolonijas. 

Garbė užtat ju«-.s, bran
gus tautieėiai. Šiandie Lietu
va šaukiasi mūsų pagelbos, 
turime išgirsti jos balsą. Ir 
kaip-gi neišgirsime, kad ne 
kas kitas šaukiasi, tik Lietu
va, mūsų motina.Ji sako: "Su
grįžk, sugrįžk sūnau, duk
tė, Lietuvos! Paduok man pa
gelbos ranką, padėk man at
sistoti ant tvirtų nepriklau
somybės kojų". 

Daug northsidiečių dabar 
jau nori grįžti Lietuvon. Vė
liau nė pririšęs nei vieno ne
užlaikysi. Užtat, dabar taisy
kime sau ateitį, nes dabar lai
kas. Po laikui gali prisieiti 
gailėties. 

Kurie da nepirkote L. L. P. 
bonų, pirkit dabar, nelaukit 
ilgiau. Kurie nepriklausote 
prie Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus rėmėjų skyrio, dabar 
prisirašykite. Kiekvienas turi
me atlikti savo pareigas. 

Neatlikusieji tų darbų lai 
žino, kad yra nusidėję prieš 
tautą, prieš Lietuvos neprik
lausomybę. 

Pirmiau dauguma Šnekėda
vo: "Tai, kam eia pirksi.'• 
Girdi, kunigai ją lenkams 
"pardavė'' ir tL9$ 

Šiandie jau matome, kad Lie
tuva mūsų, kad lenkai atsisa
kė netik nuo "pirkimo," bet 
ir nuo pasisavinimo ir bėga, 
net rūksta, iš užimta Lietuvos 
plotų. Ar tai ne linksma! 

Džiaugdamiesi tuo padvigu
binkime pirkimą laisvės bonų. 

N, visi gal da žinote, kad 
L. R. K. R. Centras prisiuntė 
mums keletą, desėtkų tuščių 
dėžučių, prašydamas, kad pri
pildę jas dovanomis pasiųstu
me atgal Centran, kuris pa
siųs Lietuvos kariviams. 

Pripildyti dovanomis dėžu
tę vienam kaip niekas. Reikia 
t i k d v i e j ų p o r ų p a i v i * k * 2 > k e ~ 
lių skepetaičių, muilo, laiš
kams poperos, paišiukų, jei 
kas gali indėti ir cigaretų. Tai 
ir viskas. 

Vardu karetvių, kreipiuosi į 
jus nortbsidiečiai, idant suteik-
tumėt jiems tų menkų dovanė
lių. Pasigailėkime Jų, nes jie 
vargsta už mus ir už mųs 
laisvę. Kas nėra buvęs apka
suose, tas negali įsivaizdinti, 
kiek visko kareivis tupi pri-
kentėti. 

Aš pats buvau kareiviu ir 
gerai žinau jų padėtį. Apka
sai ir visi kareivių vargai da 
ir šiandie akyse man tebestovi. 

Būtinai mums northsidiečiai 
reikia pasirūpinti, kad tame 
darbe nepasiliktumėm nuo ki
tų kolonijų. Netik pavieni, bet 
ir draugijos prašomos pasirū
pinti apie tai. .Kurie nenori 
patys dovanų pirkti, tegul au
koja pinigais tiek, kiek gali. 
Aukas priima pp. A. Bacevi-
čia ir Paliulis. Taippat Ir bai
gtus. 

Pr. A. Kišonas. 
L. R. Kryž. rėm. 48 sk. pirm. 

DRAUGAS 
SVARBU BRIGftf0!l*Am 

KIEČIAMS. 

Ketvirtadienis, liepos 22 1920 
rsp iT 11» •»« • • » 

L. L. P. bonų komitetas lai
kys labai svarbų susirinkimą 
ketverge, 22 d. liepos, 1920 m., 
bažnytinėje svet. (prie 44tos 
ir'So. Fairfield A ve.) 7:30 va
kare. 

Visus komitetus širdingai 
kviečia valdyba: 

J. A. Mickeliunas, pirm. 
J. K. Enčeris, rast. 

P. S. Norintieji čia galės 
nusipirkti ir tuoj gauti boną. 

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Susivienijimo Brolių Lietuvių 
dr-ja. 

Gražų, pavyzdį' parodė se
nesnėms lietuvių draugijoms 
Sus. Brolių Lietuvių draugi
ja. Ji yra jauna, bet veikli ir 
gyvai atjaučia tėvynės reika
lus. 

Kovo 4 d. minėta dr-ja L. 
L. Pask. bonų nupirko už 400 
dol. Praeitam susirinkime nu
tarė nupirkti da už 50 <įol. 
Tokiu būdu jauna — Sus. 
Brolių Lietuvių -— dr-ja Lie
tuvos laisvės reikalams pasko
lino 450 dol. Žiūrėsime, kaip į 
tai žiūrės senesnės Aštuonio
liktos dr-jos. Jaunutė dr-ja 
paskolos bonų pirko už 450 
dol. Senesnės turėtų pirkti, 
mažiausia, už 1,000 dol. Kat
ros dr-jos nenorės laužyti sa 
vo įstatų, žinoma, paseks Sus. 
Brolių Lietuvių dr-ją. Jug vi
sų draugijų bei kliubų įstatuo
se yra- paragrafų: šelpti tė
vynę reikale ir jai padėti. 

S. Grisius. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 

VYRAI IR VAIKAI DIRBTI 

PACKING HOUSE 

HETZEL & CO. 

1743 LARRABEE STR. 
% 

J. 

- REIKALINGOS 
Merginos ir Moterys 

Dėti viršelius ant asmple eases. 
Prityrę ir neprityrę. Darbas atlie
kamas ant klijuojamos mašinos, 
taip kaip poperinių dėžių. Leng
vas, švarus ir galima daugiau, už
dirbti kaip prie bench darbo. Ge
ros algos ir geros darbo sąlygos. 

Atsišaukite šiuo adresų: 
Knickerbocker Case Go. 

226 K. Clinton Str. 

1.1 t « i i I ' I <i* 
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Nespek. 
LABAI greitai galima 

klaida padaryti, kuo-
jnet mėgini įspėti telefo
no numeri, rezultatas to 
yra kad bereikalinga ne
smagumą padarai anam 
žmogui. Tuomet operato-

j ikg yra kaltinamą, kuo-
Į met ji visai nekalta. 

VJsftdfoiet prieš šauksiant per-
' sliikrtuk išžiūrėdamas f kny

gą. Pamėginus šita nystemą, pa
tarnavimas pasidarys daug ge-
rcsni«. 

CHIGAGO T E L E P H O N E 
C O M P A N Y 

> 
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GUZIKAI PADARYTI lft 
ŠUNŲ KAULŲ. 

— — — — 

Konstantinopolis. Trys tūk
stančiai Rusijos pabėgėlių, ku
rie dabar randasi Amerikos 
Raud. Kryžiaus kolonijoje ant 
Proti salos, Marmoro jūrėse, 
darbseiai renka šunų. kaulus 
ir iš įų rauk .Vi iis daro guzi-
kus. Penki mefai atgal, Kon
stantinopoli-) ,'vventojai nutarė 
išnaikinti siiiiis. Jie, surinka £n 
nis, išvežė ant Proti salos, kur 
badu stipo ir kur dabartiniai 
gyventojai jų kaulus rado ir 
iš jų daro guzikus. 

i 

DEŠIMTAS PROCENTAS 
SAHAROS 0AZ03 MIES 
TELIŲ GYVENTOJAI 

AKLI. 
• 

• • 

— 
REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT GO. 
- 39th & STEWART 

v 

• 

• 
REIKALINGI 

• 

sokioH klesos darbininkai 
prie packing plantos. Nepap
rastai geros darbo sąlygos. 

. 

T ^ 1 
cu 

HETZEL & GO. 
1743 Larrabee Str. 

• • ~ — 

• REIKALINGI 
• • ' • ' • • 

Leiberiai prie keleto gerų dar-
bų. 

— 

JAMES B. CLOW & SONS 
534 S. Franklin Str. 

arba 
2338 S. Western Ave. 

• 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus medikališkas apžiūrėji
mas Algerijoje ir Tunisijoje 
parodo, jog Saharo oazuose 
1 0 % g y v e n t o j ų a k l i . P r a n c u -

zijoje yra trys akli žmonės 
prie kožno tūkstančio gyven
tojų. 

Apžiūrėjimas taip-pat-gi pa
rodo, jog dabartinė "tracho
mos" (akių liga) epidemija 
išsiplatinus tarp jaunųjų.Mies: 

telyj Boufarik liga veikia ant 
27% europiečių ir 56% čian-
gimių vaikų ir Marengo mies
telyj 33% europiečių ir' 57% 
eiagimių. Iš 6,025 vaikų eg
zaminuotų įvairiose dalyse Al-
gerijos, 1,650 arba 24% ser
ga "trachoma". Didžiuose pu
siau europietiškuose, pusiau 
vietiniuose miesteliuose ant 
Tarpžemio Juros kranto dvi-
dešimts-penki iš kožno tūks
tančio akli. 

Dr. Edmond Sergant, direk
torius Pasteur Institute Alg-
iere, vienoje mažoje kolonijo
je Oran (Aranziko) departa
mente rado 156 ypatas ser
gant "trachomo" ligų iš 236 
gyventojų." 

Paicškau savo pusesonSs Onos Jan
kaitis, paeinančios iŠ KvedaJnės 
parap. Norėčiau su ja susirašinėti. 
Ji pati ar ka» apie pa Žinote pra-
neSkite Šiuo adresu: 

STANISIiOVAS POIOJC, 
152» Wentwoith Ave. 

Chieago Heiglits, 111. 

AUKSINIS LENCIUGEUS DYKAI. 
Tikras Europiskas Roskopf tiktai $4.75 

,lvtnu nori timHi gerą. gražų ir stipru laikrodėlį. tokLs, kuris lai-
k>> IMI daugel metu — pirk TIKRA I.l HOPKJ1AK X. 

"ROZKOPF" 
ftis laikro^olis yra padirb

tas Ui niekelio. StT DTKūfV 
viršeliu ir g-eru Šveicariški 
movementu, patentuotu re
guliatorium su stiklu kad 
numeriai neaj>dulk(Hų. Nu
meriai rodanti lala. yra labai 
gražus. * 

įtie laikrodžiai yra Žinomi 
visam pasaulyj, užtat kad .̂ 
jie labai geri. stiprus ;r už
laiko laika reguliariai, 
juos galima nešioti papras
tą dieną Ir nedėldienyj, Jie 
visuomet gražia; atrodo. 

Kiti parduoda £iuos laik
rodžius po 8 dolierius ir 
daugiau — bet mes ant ne-
aprubežiuoto laiko parduo
dame juos už $4.75,—*lar 
prieto pridedame dykai gra
žy paauksuotą UBM4 ii'GELf -^mmm^-
, Nepraleiskite šios progos — bet rašyk šiandie ir užsisakyk vieną, 

iš tų laikrodžiu, nes jų nedaug liko. 
Su užsakymu užtektinai pasiųsti 2f>c. pinigais ar krasos ženk

leliais, o likusius užmokėsite kuomet gausite' laikrodėlį 
Rašyk š*iuo adresu; 

ALL WORLD EXPORTERS -

1019 N a Ashlond Ave. Dent. 6S8 (hieapo. III. 

SU LENK 
KONAI A l 

z* 

f 

Po valgiui neužmlrik. kad gerlao 
•tat vmlstM uvo ikilvlul fra BATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumue 
suvirškinimo, o tas reiSMia, kad rei
kia pamėginu viena. Parduodama 
pafc visus aptlekonos. • 

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

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio" 
9-j U No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
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. 

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

•' 

1 i 

H 

Vokiečiai n 

Varšava, 
militarinės 
organizacijo. 
šios apleisti 
bolševikai n< 
šyva prieš U 

Lenkai v 
tuitingesniej 
žmonas ir 
^untė ir sii 
iies vietas. I 
;i supakavę 
tik progos 
paskui šeimj 
keriuoja pa 
įsakomo eva 

Žvmi daiii 
0 

kianrių į va i r 
d j c ge, žada 
gaii ir iš ten 

Amerikonii 
ganizacijos , 
stoge. Gi da 
nojo Kryžiai 
ta K rako vai 

Bolševikai 
briaujasi an 
nai imant, ji 
pasivaro api 
(angliškų ma 

Vokietija 
mobilizuoja i 
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PIEKITE LIETUVOS VAL 
S T Y M S BONŲ. 

DIDŽIAUSI* Į lETUVlSKA KRAUTUVĘ RBICASOJE 

' ;t»«A«i. OUBBN KONCBHTINA: ••&? 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbieagoje 
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios inados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, silabi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
rauzikališkus instrumentus atsakančiai • 

Steponas P. Kazlawski % 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DEOVER 7309 i 
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ITALAI KA 
Bi 

Londonas, 
Milano pran 
seka mūšiai 
Italų karės Ii 
artilerija hor 
pozicijas. Al 
ko šautuvų 

Italijos ar 
mėse nuvylcę 
de Medua (« 
šiauriuose ni 
kslu pagreit 
pasiuntimą. 

VOKIETIJA 
UTR-

Berlynas, 
kietijos vyri. 
oficijalį prai 
bus neutral 
Rusijos su I 
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