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Šventasis Tėvas Pasveikina 
Chicagos Arkivyskupą

Paskiriamas Apaštalų Sosto 
Asistentu

’^^ASTbS' IŠKILMĖS
KATEDROJE.

Nupasakoja Arkivyskupo ju- 
bilianto nuopelnus.

Šventojo Vardo katedroje 
birželio S d. augštoNouiia 
šv. Mišiomis prasidėjo trijų 
dienų iškilmės paminėti, dei
mantinį C’hicagOtf vyskupijos 
jubiliejų ir Chicagos Arkivvs- 

. knpo Jurgio V’. Mundeleino 
sidabrinį kunigystės jubiliejų.

Katedros sankt na ritinu* bu
vo du sostu. Vienam sėdėjo 
senelis kardinolas Giblsms, ki
tam — Šventojo Tėvo delega
tas Amerikoje, A’rkivyskujms 
Bonzano.

Šv. mišias celebravo patsai 
juhiliantas. Arkivyskupas Mu- 
ndeleinas. Pamokslą jiasakė 
New Yorko Arkivyskupas Da
vės.

Sanktuariume, be to. buvo 
susirinkusių daugelis Ameri
kos Arkivyskupų. Vyekupų ir 
Pralolų.

Buvo daug kunigų.

Katedroje št. mišių metu 
buvo susirinkę apie tukstan- 
tis kunigų, keli šimtai seseni- 
vienuolių ir daug pasaulinių 
žmonių.

ijnbai gražiui bažnytines 
giesmes gi<*dojo choras, veda
mas Piotro Yon. asistuojant 
orkestrai ir didžiųjų operų so
listams.

Now Yorko Arkivyskiųms 
Hayes sakydamas pamokslą 
išdėstė Bažnyčios pažangų 
Chicagos vyskupijoje pradėjus 
pirmuoju vyskupu Quarter ir 
baigus Arkivyskupu jubilian- 
tu.

Arkivyskupas juhiliantas 
tik keturi metai darbuojasi ar
kivyskupijoje. Bet jo nuopel
nai Bažnyčiai ir šaliai laimi 
dideli.

Jubilau Lūs paa ugs imtas.

Svarbiausioj pamokslo da
lis buvo ta. kuomet Arkivys
kupas Hayes paskaitė švento
jo Tėvo prisiųstą jiasveikini- 
mą jubiliantui.

šv. Tėvo pasveikinime pa
sakyta: “Tegu bus padėkom'- 
Viešpačiui Dievui kadangi to- 
kiuo trumpu laikotarpiu jusi,i 
mieste atliktas nepaprastas 
jiažangumas ne tik žmonijos 
gerovės, bet ir Katalikų tikė
jimo žvilgsniu. Tame yra nc- 
imrži Tavo nuopelnai.
“Nuo pradžios Tavo gany- 

tojavimo Tu nei vienos pro
gos nepraleidęs, kad neprisi
dėti prie sustiprinimo krikš
čioniškojo* gyvenimo. Todėl 
paskiriu Tave Apaštalų Sosto 
asistento ir parodau, kad Tau 
butų pasiųstas apaštališkas 
raštas, duodantis Tau galę 
Musų vardu teikti laiminimus 
ir skirti rcikalingAs pilnas in
dulgencijas ir pagalinus teikti 
apaštališkas licnedikcijas. * ’

Pradžioje buvo tik du kunigu.

“Kuomet Chicagos vysku
pija buvo įkurta pirm 75 me
tų,” sakė Arkivyskupas Da
vės. . * ‘ pradžioje vyskupijoje 
buvo tik du kunigu. Šiandie y- 
ra tūkstantis.

Pradžioje buvo apie 50,000 
žmonių, šiandie yrn milijonai. 
1880 metais vyskupija buvo 
pakelta į arkivyskupiją ir tuo- 
mot jmsitenkinta maža bažny
čia. Šiandie katedros soste Chi 
nagoje yra vienas iš didžiau
sių Bažnyčios valdytojų. - 

“Kardinolas Gibbons dar 
mokinosi seminarijoje, kuomet 
buvo įsteigta Chicago* vyku- 
pija-

Arkivnskiųias jubilinntas 
didžia: patenkintas šitomis 
nepaprastomis Chicagos isto
rijoje iškilmėmis.

Eberto Valdžia Mažai Laimi
KinKimuose

EBERTO VALD2LĄ APIMA (ištiriama, knd dabartinei so-
BAIMĖ. djalistų valdžiai nevyksta
-------------  rinkimuose. Ima viršų kitos 

Rinkimuose ima virtų prieši ^ocijalistų, frakcijos ir ojmzi-

į rijos jiartijos.

i nuomoniaujn, kad 
gal, rasi, dabartinė valdžia ir 
laimėsianti. Bet turėsianti ma
žumą Im? jokios reikšmės.

Blogai einasi ir pačiai cen
tro partijai. Pasekmingiausiai 
ligšiol varosi socijalistai no- 
priguliimigieji, artimi sparta
kams arba vokiškiems bolševi
kams.

M i Misterių kabinetas jan 
jiadavė rezignaciją preziden
tui. Ir pasiliks minis t oriai va
tose ligi susirinksiant naujam

Berlynas, birž. 9. — Vokie- ^ni-kas 

lijoje seka rinkimai atstovų 1 
roirbstagan (parlamentan). iŠ į 
apturėtų rinkimų pa*ekmią'
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VISUR VIRŠUS TURKŲ 
NACIJONALISTŲ.

Sultono kareiviai atsisako 
kauties.

Konstantinopolis, biri. 9.— 
— Turkai nacijonnlistai paė
mė Meuemen Chanak. Su tno- 
mi jie apvaldė visą Dardane- 
lių šoną Azijos pusėje ir ap
draudė saėo armijos sparną 
rentrmntio® MŽrmlti Smirni

jog
su
pa*

į Djatar Tavar vadovaujami 
‘nacijonnlistai Trakijoj paėmę 
tuksiančius šautuvų, kuriu*** 
graikų vyriausybė tenai norė
josi padalinti graikams gy
ventojams.

Nenori kariauti ^prieš nacijo- 
nalistus.

Iš Angora čia gauta perso
nalia Iniškas. Laiško praneša
ma. jog sultano kariuomenė, 
pasiųsta kariauti prieš nacio
nalistus, pastariesiems atida
vusi savo anuotas, amunicija 
ir visokius kitus ginklus. Sa
ko, nenori kariauti.

laiške pareiškiama, 
kai-kur sultano kareiviai 
grąžina nacijonalistams
imtus, nelaisvius. Dar kitur 
kareiviai pereina nacijonalis- 
tų pusėn.

.Mažu-pamažu sultonas ne
tenka kariuomenės.

Pegrrė/usi padėtis Kaukaze.

Mnstajibo Koma) pašos ka
riuomenė (naci jonai ist ai) j mė
mė Ei*. barni ja Adaimzznr Ghei- 
ve. Tose apylinkėse turkų 
įlėšikai plėšia sodybas. Gy

ventojai persikelia į kitur.
Anot žinių, padėtis Kauka

ze jiagerėjnsi. Amerikoniškas 
pašelpime komitetas pienuoja 
į Batumą pasiųsti 14 moterų 
pašelpos teikėjų, katros tą 
miestą turėjo apleisti kituo- 
inet užeinant lx>lševikams.

VIENI IR KITI PRANEŠA 
APIE LAIMĖJIMUS.

Lenkai atmušę bolševikus, gi 
. šitie lenkus.

Londonas, birž. 9. — Ix*nkų 
šlalms iš vyriausios karės sto
vyklos praneša, jog tarpe upių 
Dauguvos ir Beregi no* visoj 
linijoj lenkai uždavę taip di
delį smūgį bolševikams, kad 
tie pasiauboje palike viską ir 
neatjusukdami liėgę.

Lenkai savo puolimą nu
kreipę ypūr prieš miestą G’” 
l>okoi, už 85 mylių šiauriuose 
nuo Minsko. Įsilaužę jie ten 
liolševikų linijon ir jiaėm; apie 
800 nelaisvių ir daugelį gro
bio.

Bolševikai vienoj vietoj bu
vo perėję Bereziną. Bet tuo
jau* buvę atmušti.

Taip skelbiama Varšuvoj*.

Ką bolševikai atlikę.

Tos pačios dienos bolševikų 
pranešime iš Maskvos štai kas 
sakoiąa:

“Bobruisko apylinkėse mes 
atbloškėtu priešininką per 
septynias mylias. Tas' įvyko 
rytuose nno Berczinos.
“Aiaurrytnoso mp* Kijevo 

priešininkas mėgino mus ata
kuoti. Bot atblokštas atgal.

“Gaiain fone priešininko a 
takos taippat atmuštos Ten 
buvo įvykęs žiaurus nitžis.”

ATIDĖTA KONFERENCIJA 
MIESTE SPA.

Įvyks liepos 5 dieną.

BUS PERORGANIZUOTOS 
ANGLŲ SPĖKOS AIRIJOJE.

Apie tai pranešė pats pre
mjeras.

Londonas, birž. 9. — Talki
ninkų su Vokietijos atstovais 
konferencija mieste Spa turėjo 
įvykti birželio 21 dieną.

Gi šiandie pranešta, jog 
.konferencija atidedama ligi 
liepos 5 dienos. Konferencijos 

'ntidojimn r»-iknlave Ttalijn ii 

Vokietija. Šitos turi vilties, 
kad konfen-iK-ijoje turės at
stovą ir Suv. Valstijos. 

Pasakojama, jog pirm tos 
konferencijos dar kartą suva
žiuosią Praticuzijos ir Angli
jos ministerių pirmininku.

Vienas augšt<*snysis miglų 
valdininkas, kurs stovi arti 
ministerių pirmininko^ IJoyd 
George, tvirtina, jog pasaulis 
palengva nusiraminąs ir vi
sos tauto* ir šalys gryžtan- 
<’ios normaliu padėjimam 
Jis pramatąs pasauliui skai

sčią ateitį. Nes veikiai nnt vi
so žemės kamuolio užviešpa
tausianti taika r gerbūvis.

Iš jo žodžių trišką tas, kad 
>usią laiminga Anglijos vieš
patijai, tai tuomi pasidžiaug- giptas gausiąs laisvę ir m pri
sius visas margas pasaulis.

Nurimsianti ir Airija.

Anot to paties valdininko, 
veikiai nurimsinnti ir Airija 
po smarkaus šokinėjimo. Ir 
ta pati Airija, katra šiandie 
bnisini karingai atsineša į 
Angliją, ant visuomet ir ve! 
susijungsianti su Britanii»s 
imperija ir busianti laiminga

Tas pat litisiit ir Egipte ir 
kitur.

Toliaus jis sakė, kad Angli
joje viešįs Egipto nacijonalis- 
tų va<ias Zagloul jmša. Tasai 
vadas jau irtsisakęs vesti ko
vą už Egipto nepriklausomv- 
lię. Bet sutinkąs su Anglijos 
pas i ulonui Egiptui konstituci 
jn.

Londonas, birž. 9.— Angli- 
1 jos ministerių pirmininkas 

IJoyd Georgo, atsakydnmns Į 
įvairus pakeltus jmrlamente 

| klausi mus. pareiškė, jog vy- 
irtHiisvlH* nusprendė nnfrnnkti 
Ueson visu.- zmtmes, katrie tik 
prisideda prie piktadarybių, 
platinamų šiandie Airijoje.

Pažymėjo, jog vyriausybė 
perorganizuoja Airijoje pil
domąją valdžią ir sustiprina 
policiją, karės laivyną ir snus- 
žemio armiją.

Premjeras, bo to. sakė, jog. 
turbut, prisieisią išleisti nepa
prastus įstatymus suvaržyti 
piktus darbus Airijoje.

i.

Ta siųloma konstitucija yra 
ypatinga tuo. kad Egiptui ne
duodama laisvė, liet tik, tai ii 
tariant, prirengiamasis kur
sas. Kuomet Egiptas Im.gsiąs 
tą kursą sulig anglų duoda
mos konstitucijos, tuomet E-

klnusonivlię. Gi šiandie jis, sa
ko Anglija, prie to laipsnio 
dar nepribrendęs.

Tas pr-t ;r su Indija.

Indija irgi aprimanti. ik.’- 
valdiiiiuka*. Nes musiilim’-i 
propaganda ton neprigijtisi.

Aprimsta ir Turkija.
žodžiu tariant, sulig to an

glų valdininko pažiūrų, ”t < 
ne Anglijos kolionijosc ir po
sesijose ima Šviesti giedroj^ 
saulutė. Gi kuomet busią ge
ra Anglijai, tuomet visam pa
saulyj pakilsiąs gerbūvis.

Kiek tame tiesos, lengva su
prasti.

PIRKITE KARĖS TAUPY- 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Coptrrfaht.

VminurT TAIP N5DA• «<>«*t »rvii ilLhrt.

— Įvyniok man tą pyragą. Manau jis yra šviežias ir bus ska
nus.
— Ne, tamsta klysti taip manydama. Tas pyragas visai ne 
šviežias, štai čia jis jau bestovįs apie trys dicuoo Pirm to 
kokią savaitę išgulėję krautuvės lange.

’'A. •

Baisus Padėjimas Kijeve
BOLŠEVIKŲ VALDŽIA 

PRAGAIŠINO DARBINTN 
KUS.

Dideliu algų neužtenka pragy
venimui.

Berlynas, birž. 9 (Rašo angį, 
įniki, kure.-įioudeiitus). —Ki
jevas yra vadinamas visų Ru
sijos miestų motina. šiandie 
Kijevą turi užėmę lenkai. Įlen
kę užėmimas yra devintasis 
iš eilės.

Kijevą buvo užėmę keturis 
kartus Ukrainai, tris kartus 
bolševikai ir vieną kartą gen. 
Denikino kariuomenė. Devin
tuoju kartu užėmė lenkai.

Matyt, dešimta* kartas teks 
ir vėl bolševikams, kuomet 
lenkai nieko nelaimės l’kraino- 
j«‘.

i Jei Kijevas butų baisiai ap
griautas nrlm sunaikintas, 

, nereiktą nei steliėties. Bet 
i tnip nėra. Praktikaliai imant, 
Kijeve nesimato jokių bombar
davimo pėdsekių. išėmus prie- 
m lesei ns.

Padėtis Kijeve.

Bet kad miestas apleistas, 
apie tni neguli Imt jokios kai
liu.-. Reikia žinoti, kad su pra
džia revoliucijos ligšiol gat
vės nevalyto*. Krautuvių lan- 
gai arba išdaužyti arba lent
galiais užkalti. Krautuvės tur
ėjos. Tik kur-nekur vienu-kita 
krautuvė atidaryta ir šis-ta- 
parduodamu.

Uždaryti mieste visi resto
ranai ir viešbučiai. Nėra ban
kų. Visur nnmai, apart limeni i- 
niai bustai riogso tušti. Gat- 
vekuriiii kaiknda pravažiuoja.' 
Im* paskirto laiko. Kai-kurio- 
inis dienomis gntveknrini vi
sai nepasirodo.

Ne kasdien dirba ir šviesos 
(elektros) ir vandens sistemos. 
Maisto kaipir nėra. Nukelia
vęs Kijevan žmoguk arba turi 
nusivežti savo maisto arba l>a- 
duuti. '

Trūksta kuro ligos.

Miestui trūksta visokio ku
ro. Medžiai mažomis kiekybė- 

♦. • • • 
mis atvežami ir pardavinėja
mi augštomis kainomis. Kud 
tuo talpu Kijevo apylinkėse y- 
ra dideliausi plotai miškų. Nė
ra kam ir kaip pristatyti rei
kalingo kurni medžio.

Praeitą žiemą mieste baisiui 
siautė šiltinė. Nes buvo gali
ma apšildyti tik kaikurius na
mus. I tuos namus buvo su-j 
sispieėiusios šeimynos. Tas i 
dar lnbjaiis praplėtė visokias 
ligas, (ii apie žmonių dorą ne
galėjo Imt nei kalbos.

Teko man kaibėtiea sii
kinis žmonėmis, katrie per vi
są žiemą neapleido namų, ne- 
pakvėpavo šviežiu oru. Dėl 
šalčio tūnojo užsidnrę.lšcidavo 
oran tik tie. katriems rūpė
davo gauti kokio nors maisto.

Žmonės įbauginti bolševikų.

Viena, su manimi kali*jusi 
moteriškė, per praeitus septy
nis mėnesius nebuvo išėjusi 
per duris iš namų. Bijojo nu- 
sišaldvti, bet dar labjauę bol
ševiką.

I

to-

Bolševikų agentai, nova ko
kia tai policija, -dienomis ir 
naktimis eidavo per apgyven
tus namus. Ieškodavo buržu
jų, reikalaudavo pasportų. 
Be pasportų žmonės buvo a- 
reštuojnmi kn*;> namuose, taip 
CTlIvė ci»

Žmonės tolševikų taipdaug 
jbauginli, kad Šiandie jie bi
josi pasirodyti ir lenkų kerei- 
vių akyse. Tad daugelis 
dar 
kur jie ilgas 
davosi.

Pirm karės 
apie 750,000 gyventojų. Karės 
metu gyventojų skaitlius pa
siekė milijoną. Nes tai buvo 
svarbus susisiekimo centras.

Šiandie Kijeve vargiai bus 
kokie 300.000 gyventojų.

Gyventojų skaitliaus suma
žėjimui yni Inbjausia kaltas 
tolševikų terorizmas ir pasek
mėje stoka maisto.

Nieko nedavė darbininkams

Bolševikai išnaikino buržu
jus. Bet ką jie davė durim 
žmonėms! Tik vieną skurdą 
ir ne|ialaimas. Jie pragaišino 
darbininkus.

Seniau darbo žmonės tame 
vargų retkarčiais susilaukau- 
vo ir šviesesiėg savo širdžiai 
valnmlos. šiandie risos valan
dos jiems yra juodos ir kar
čios. Gyvenimas tiesiog nepa
keliamas.

Teko susieiti ir pasikalbėti 
sn vienu raidžių rinkėjų, Ki
jeve. .Jis nupasakojo apie dar
bininkų vargus.

Jis sakė, kad kiekvienoj 
darbo įstaigoj tarpe darbinin
kų visur ir visuomet yra bu
vus bolševikų šalininkų ma
žuma. Ir toji mažuma visur 
terorizuodavus didžiumą. Savo 
norus ir reikalavimus visuo
met su prievarta primezdavų 
didžiumai. Tai buvęs didžiau
sias ir nejMikrliiimas vargas.

Bolševikai Kijeve mokėda
vo nugštas darbininkams al
gas — 130 rublių dienoje ma
žiausia kiekvienam. Bet kas 
iš to, knd už tuos rublius ne
buvo galima nei prasimaitin
ti.

Pav., svarui žuvų reikdavo 
mokėti 310 kerenskinių rublių.

• <*
Itoiševikinių rublių.

Mėsa tnm žmogui ilgas lai
kas nelnivo žinoma, Nors žmo
nėms buvo padalinti ženklai 
gauti pirkti maisto arlm dra
bužių. Bet tų daiktų nebuvo 
galima gauti 
sius pinigus, 
šeimynomis 
badmirinuti.

neišeina
vis

iš namų rysią, 
laikas shipsty-

Kijevas t ari* jo

I

nei už didžiau* 
Darbininkai su 

buvo priversti

PINIGŲ KURSAS.
SvMūnų riešpatįjų pinigų ver

tė mainant •icr.džmu <25,000 bir
želio R <1 buvo tokia sulig Mt-r- 
clmnts Iksui & T rust Co.:

Lietuvos 100 auksinų 
Vokietijos 100 markią 
Lenkijos 100 markių 
Prancūzijos už 1 dolierį
Šveicarijos už 1 dolierį 
TtaliJcN* už 1 dot

2.50
.W 

fr. 96 
5 fr. 30
H L 95
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Misijos Pranešimai
Šiandien talpiname du Lie

tuvos Misijos praneši mu ir ne
galime apseiti nepridėję savo 
pastabų prie judviejų.

(Žyminė mokestis svetimoje 
šalyje.

Pirmutinė pastaba, kad pra
nešimas apie pirklvbos ir pra
monės įstaigas gali padaryti 
žymių nemalonumų pačiam 
Misijos pirmininkui p. Vilei- 

Išiui. Pranešimo sakoma, kad 
kiekvienu pramoninė lietuvių 
bendrovė ar firma, atsiųsda
ma į Misijų žinių apie save, 
pridėtų dar dešimtį dolierių 
žyminio mokesčio.

Iki šiol tarptautiniuose san- 
tikiuuse būdavo įprotis, kati 

I svetimos šalies pasiuntiniai ir 
komtuliai žymines mokestis 
imdavo tiktai už aktus sudaro
mus pasiuntinybės ur konsu
lato namuose. Tas įprotis ne- 
užguudavo suvereniteto teisių, 
priklausančiai saliui, kurioje 
vieši pasiuntinys ur kousulis, 

nes pasiuntinybės ir konsulato 
trioliu skaitosi esant žemė los 
šalies, kurių pasiuntinys ur 
kūmulis atstovauja. Tat va
dinasi ekrteritorijalumo teisė.

Parlamentas ir Mokestis.

Dabar p. Vileišis, atstovau
damas Lietuvos Valdžių Su
vienytose Valstijose pėda žy
minę mokestį nuu visų pirkly- 
bos ar pramonės bendrovių ir 
firmų, priklaus ančių lietu

viams ir veikiančių .Suvieny
tose Valstijose. Mes labui abe
jojame, ar Uotu vos Valdžia į- 
gubojo p. Vileišį daryti tokį 
nepaprastų dalykų. 'Tas daly
kas bene bus tik visai nauju- 
tarptautinėje teisėje. M ums 
išrodo, kad tas mokestis via 

t no a*.» ——

kv ę.v p. y.i./iiiM n y. į.m į u

Inta negirdėjome, kud Lietu- 
, Vos Steigiamasis Seimus tų 

■ mokestį butų užtlėjys.
Su mokesčiais reikia būti 

atsargiems, ypač vuldžios at- 
atoyiuus. Euiinm.“ mokesčių, 
kurių parlamentas neįvedė, y- 
ra betvarkė. Mos negirdėjome, 
kad Lietuvos parlamentas bu
tų uždėjęs Amerikos lietuvių 
pramonė- ir pirklyltos įstai
goms dešimtie* dolierių žymi- 

b iu> mokestį. Jeigu tat butų į- 
' vj'kę manta nežinant, tai no

rėtume patirti kada ta mdkes- 
ti* tapo įvesta ir kokiais žu- 

Į džinis tajio surašytus įstuty- 
1 ums įvedantįjį jų. Jug neži- 

vilnim ’n vii* 
1 dyti.

Sunkybė mažiems, lengvybė 
dideliems. .

žftMtme, kad vienokia ino- 
kenti.- uuižoins bei vargingoms 

I ir tokia pat didelėms bei tur-

% *

tingoms .firmoms nėra deino- 
kratiškn. Didelė diduma. Stei
giamojo Lietuvos Seimo yrn 
demokratai. .Tie, kaip ir kiti 
pasaulio demokratai, įvesdami 
mokesčius ima didesnius nuo 
turtingesnių, mažesnius nuo 
vargingesnių. Tolei viena ma
žiems ir dideliems mokestis, 
nors pridengta žymės vardu, 
vistiok yra mokestis sunki 
vargšams, lengva didžtur
čiams. Tokios inokestics įve
dimo sunku tikėtis Lietuvoje.

Kas kita informacijų rinkimas 
kas kita kontrolės užtrau

kimas.

Lietuvos Valdžia įgaliojo p. 
Vileišį daryti Amerikoje tų, 
kų kitų šalių atstovai ir kon
sulini daro savo tautoms: pa
dėti savo šalies piliečiams jų 
reikaluose darbu ir patarimu, 
rinkti žinių apie pirklyl<j ir 
pramonę, l’-nas Vileišis tuos 
įgnliojinius savotiškai suprato. 
Jis njidėjo mokesčiais lietuvių 
firmas, jis reikalauja kad jos 
regintruotųsi, jis žada sudary
ti nuolatinę tarybų, kud visos 
lietuvių įstaigos butų tos ta
rybos valdžioje.

Nercik griežtesnio ir sunkes
niu centralizacijos jiuvyzdžio 
už tų. kurių ant lietuvių pra
monės Amerikoje nori užlieti 
p. Misijos pirmininkas. Lietu
vos valdžia jį įgaliojo, kad jis 
surinktų žinias apie lietuviškų 
pirklybų ir pnunonijų Ame
rikoje, o jis ant tos pirklvbos 
l>ei praniunijos uždeda kon
trolę ir mokesčius.

Lietuvos jiirkliai ir pramo
ninkai, veikiausia, butų leng
vai ir noriai susiuntę p. Vilei
šiui žinių apie savu įstaigas, 
jei jis butų prašęs tik žinių. 
Bet kuomet jis pasižadėjo glo- 
laiti jų įstaigas, tai, veikiau 
šiai, nieko negaus, arba mažai 
kų 'tegaus, t

Ne laikas centralizacijai.

Tarp mokslininkų tyrinėjan
čių visuomenės gyvenimų la
bai mažu yra centralizacijos 
šalininkų, 'larp pirklių ir pra
moninkų visai nėra tokių, ku
rie norėtų būti glultojami ke
lio nors. Lietuva ajiskritai ir 
yjiutingui l.ietuvo.- Misijų A- 
mvrikoje turi Iltimi daug dar
be tiesiog reikalingo visuome
nei. Atidėti tų darbų šalin ir 
užsiimti pirklvbos, pramonės 
Imu labdarybės centralizacija 
yra stačius nesupruntumus da
lykus.

šiandien tenka ne vienas 
balsas girdėti, kodėl Lietuvos 
Misija neišduoda viešų atskai
tų iš to, kada ir kiek pinigo ji 
IMisiiinlė į IJetuvų. Visi žino, 
kad Amerikos lietuviui sus- 
kolino savo tėvynės valdžiai 
netoli milijono dolierių, o Lie
tuvos Misija, tuos pinigus jm- 
ėi*iilxi| iki šiol *i*.uit<.ik«. viešai 
pranešti, kada ir kiek tų pini
gų pasiuntė j Kuuna į Lietuvon 
Iždų. Amerikos lietuviai semti 
yra jiupratę reikalauti apy
skaitų iš mivo klebonų ir iš 
visų renkančių pinigus vie
šiems tikslams. Tai-gi prieš 
busiant centralizuoti prainoni- 
jų, pirklybų ir lubdarybę, rei
kėtų pusi rūpint i išgauti Lietu
vos finansų ministro praneši
mų, kad Lietuvos Iždas yra 
priėmęs Amerikiečių pasko
lintuosius pinigus. Kol to ne
bus, tol liks aliejotina. kud A- 
nierikos lietuviai gulėtų įtikė
ti savo )al»duryl>ės lėšas įstai
gai nesiskubinunčiui su apy- 
skaitemi*.

Labdarybės Centralizacija.
S

Chicagos katalikai sudėjo 
keletu dešimčių tūkstančių 
>iašhdčių prieglaudai. I^abai 
nliejotina ar jie dėtų ir toliau, 
jei tuos pinigus imtų globo- 

\
\

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Atsišaukimas.

Delsi prekybos ir pramonės 
bendrovių registracijai.

Paskutiniu laiku turp Anm» 
rikos lietuvių susitvėrė Suvie
nytų Valstijų įstatymais dnug 
įvairių prekybos ir pramonės 
bendrovių, kurių svarbiausiuo
ju tikslu yra nžmogsti ryšius 
su Lietuva ir purkelti visų 
ar l»cnt dalį savų kapitulų 
Lietuvon, kad ten užvedus ar 
išdirbystę ur kokių prekybų. 
Visos Šios bendrovės susitvė
rė ]nuautais upruliežiuotos <lt- 
-akoitivbės, išleisdamos savo 
šėms, kurie yra parduodami 
Lietuvos piliečiams vardan 
Lietuvos gerovės, pakėlimo jos 

I pramonės, prekvho* ir t. t
Lietuvos vyriausybei uųguii 

nerūpėti, kad surenkamieji 
nuo jos pliečių šėrai, arba pa
jai. kur nors neprapultų, kad 
piliečiai neturėtų nuo tokių 
bendrovių pragaišties. Todo! 
visos jianušiu.- lietuvių bend
rovės, kurias nor turėti sųry- 
šius su Lietuva, privalo pasi
duoti tiun tikrai IJetuvo.- val
stybės kontrolei ir teikti jai 
visų reikalaujamų žinių.

Be to, Lietuvos vyriausybė 
yra išleidusi savo konstilarr.s 
ir apskritai agentams užsie 
niuose aplinkraštį, kuriame Fi
nansų ir Prvkvbo* ir pramo
nės Ministerijos įsakoma:

1) (Sinti Lietuvos valstybė- 
reikalus prckvltos ir susisie
kimo srityse ir padėti Lietu
vos valstybės pViečirm*- jų 
reikaluose dnr’m ir patarimu.

2) Būti kontakte su valsty
binėmis ir visuomeninėmis įs
taigomis prekybą ir pramo
nės draugi jomis ir firmomis ir 
sekti spaudų, ręnkuųt žinių a- 
pie prekių jvežiicą ir Išveži
mų, apie jų tiekybę ir kuinas, 
apie bet kokios rųšies preky
bos >r pramonės įstaigas ir fir
mas, kuriomis galėtų domėtis 
Lietuva, apie prekių transpor
tų sausumu ir jūrių keliais, ir 
upskritui upie visų padėtį.

Vaduodnmus šiuo nusiuuuiy- 
mu. šiuomi prašau visų* minė
tų Itendrovių suteikti iki bir
želio 15 dienos, š. m., Lietu
vos Atstovybei Amerikoje 
(Bepre&entative of Lithuiuiiu 
in Americu, 708—lotli SL, N. 
W.f U'ashington, D. C.) šių 
žinių.

1) Kuomet ir kokiu kūpi t ul u 
ir kokiems tikslams bendrovė 
yra įsikurusi.

2) .Uit kokios sumos yru iš
parduota jųjų ir kiek surinkta 
yra išviso kapitalu ir kiek to 
kapitalo sukėlimas prekiavęs.

i

D*

ti p. Vileišis. Paprastai lab
darybės lėšas globoja žmonės 
žymiai prisidėjusieji prie jų 
padauginimo. Ne-gi gali Lie
tuvos utstovas būti labdariu 
visur. Mes, Amerikoje gyve
nantieji lietuviai, esame pri
pratę prie rinkimų. Kų Lab
daringoji Sųjunga išrinks sa
vo globėju, tas ir bus. Labui 
alM-jotmn, kad ji priimtų glo 
bų tų. kurie pasisiūlo globoti 
kitų saitas aukas. To pasi
siūlymo motyvai gali būti gra
žinusi. uorus apsaugoti nuo 
suktybių gali būti gryniausias, 
Bet kas neminti ja pnžeid/.iųs 
dabar esančias labdarybės į- 
>taigas pasisiūlydamas ja? ap
ginti nuo suktybių* tas nega
li pnsižeisti. jei jo? midėkos 
jam už pasisiūlymų ir tuomi 
užimi gs dalykų.

Nelaiminga ta centralizaci
jos gyslelė. Jų turėjo ne vien 
vokiečių ir rusų valdininkai. 
Ji atsiliepia ir lietuviuose, 
gavusiuose valdžius.

*

nr
ir

| 3) Į kokį užvedimi) dalia
I vi.*a«s kapitalu* liko įdėtus 

kokį pelnų tas užvtdimas at
neša.

4) Kada, ir kuonud yra iš
rinktu bendrovės vaidyba ar 
d i rėk tori ja tas, arba kas yra 
liendrovės vedėja* šiuo laiku 
ir koksai adresas.

5) Ar bendrovė yra priaidė- 
jusi prie Lietuvo laisvės pa
skolos pirkinio ir jeigu taip, 
tai kokių sumų jau yra su
mokėjusi iš savo lėšų.

(5) Kokie žingsniai huvo jau 
padaryti delei (jusi.-iekimo su 
Lietuva ir kas manoma dary
li.

Be to, prašoma pašiurti sa
va statutų ir svnr1)iausiųjų nu
tarimų nuorašus j r pinigais 
dešimti dol. kaipo žyminį mo
kesnį 'delei statuto registraci
jos. Užsiregistravu- šioms hen- 
drovėina, Lietuvos atstovyls* 
Amerikoje pienuoja sušaukti 
šių btmdrovių atstovų ir šiaip 
jos pakviestųjų prekylsuĮ ir 
pramonės žinovų susirinkimų, 
kursai turės aptarti visus sva 
rlx-.-niu« Lietuvos prekybos ir 
pramonės reikalus, ir išrinkti 
prie Lietuvds atstovybės artai 
nuohitinų prekybo.- ir pramo
nės reikalais tarybą arba Is-nt 
viena nių> vardo šių licndrovių 
žmogų, kursai galės Imti nuo
latiniame kontakte kaip su 
šiomis ben<lrovėmV-. taip ir su 
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Ministerija. Toksai susi
rinkimas norima padaryti Lie
tuvos Misijos bute New Yorke 
jnu birželio 19 dienų, š. nt., 
7 v. v. ir todėl visų In-ndro 
vių šiuomi prašome, jog jei
gu jos sutiks, itaskirti po vie
nų urba net )m» idu atstovu į 
Ių susirinkimą ir apie tat pra
nešti Lietuvos atstovybei, i- 
dant galėtume laiku prisiųsti 
programų susirinkimo ir kitas 
informacijas, jeigu tokios bu
tų. *

J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

LIETUV08 ATSTOVYBES 
AMERIKOJE PRANEŠIMAS

Delei Lietuvos pašelpos 
darbo

Svarbiausiąja Lietintts at 
stovybės užduotimi yra ginti 
Lietuvos piliėčių reikrlai ir vi
same kame jiems stoti pagal
bon.

Lki šiol Li(*tuw^ atstovyl>ė 
yra gavusi daugybę iš tų pi
liečių nusiokundimų. jog su
rinktos aukos nr tai Raudon. 
Knžiui ar kitiem^ kokiems 
Uetuvos valktyla* reikalaut 
nėra tinkamai atiduodamos, 
kiul kitados didi dalis NVauko- 
tų pinigų lieka atskaityta iš- 
Inidumos. kurios kaip kadp sie
kia iki trečdalio ar daugiau 
visos surinkto? sumos. Priėjo 
iki to, jog vielos žmonės, ne
pasitikėdami pačiais rinkėjais, 
rūpinos patys 1* tarpininkų 
paniurti pinigus stačiai Lietu
von arha kaip kada ir visai 
nesiunčia, palikdami prie oa- 
vn< ir ftiotnl. in?
nėra žinios, kaip ir kmn pasių
sti. Taip toliau būti nepriva
lo. Viso? draugijos ir šiaip 
lalsiaryliės įstaigos, kurias re
nka aukas įvairiom? tėvynės 
reikalams, privalo pasiduoti 
Lietuvos atstovybės kontrolei 
ir ptLsižiniėti jai suteikti žinių 
ir prirotlymų. kad šie surink
tieji pinigai tinkamai bus ap
versti ir sunaudoti tiem? tiks
lams. kuriems bus renkami. 
Kiekvienas aukotojas tur tei
sę gauti iš Lietuvos atstovy
bės žinių, kaip ir kur jo pa
aukoti pinigai tapo atiduoti, 
ir kiekvienos pilietis ar pilie
tė pilnai teisėti bu? neaukoti, 
jeigu imtys rinkėjai tokiu jmi- 
žadu Lietuvos atstovybei nt*- 
bu? suteikę ir gavę iš jos pri
tarimų. ftių aukų sųskaiton 
neineina visi pinigų rinkimai 
atskirų imrtijų reikalams —už 
jų teisingų sunaudojimų atsa
ko jMirtijų komitetai ar valtly- 
bos.

Norėdama pravesti šių prie
žiūrų. Lietuvos atetovybė A- 
menkoje siuonii kviečia ir 
prašo visų lalidti ringų d mu
gi jų ir šiaip visokių įstaigų, 
kurios buvo užrėmusios ur 
užsiima kokia nors pašelpn 
Lietuvos reikalams, suteikti 
Lietuvo? atstovybei Ameriko
je (Representative of Lithmi
niu in Ameriea, 703—15th 
Street, N. \Vushingtun, D. 
CĄ šių žinių:

1) Kuomet ir kokiais tiks
lai? yra sutvėnisį draugija, ar 
šiaip kokiu įstaiga suteikimui 
kokios nors Lietuvai pašelpo* 
ir koksai šios įstaigos vardas, 
jos valdybos ar komiteto sus-’ 
tatus ir adresai.

2) Kiek šį įstaiga yru sutei
kusi Lietuvai pitgelbo? nuo 
pasaulinio karo pradžios iki 
šiam laikui ir kur ir per ko
kias VBŽrtybėa ar visuomenės 
įstaiga? tų pašalpų Lietuvon 
pasiuntusi.

i
3) Kiek ir kokiu budu pa- 

aitiki dar šiais metais surink
ti ir pašiurti.

.Suteikdama šių žinių, kiek
viena įstaiga privalo nnt rašto 
įteikti Lietuvos atstovybei jai- 
«ižadėjimą. jog j? ristj surin 
ktų aukų ji jmsižada prista
tyti Lietuvos atstovybei apys
kaitų ir sutinka, knd kiekvic- 
nu sykiu nuo Lietuvos atsto
vybė? vardo gali buli daro
ma visų ineigų ir išlaidų kon
trolė.

Visas susirašymą, su Lietu
vos ntjtfouylte lųlidiirybčs rei
kalais nėra jokiu žyminiu mo
kesčiu apmokamas ir už |m-

Hitų pranešimų talpiname 
dėl to, knd Chicagos “Lietu
va” jau paliovė ėjusi, o kun. 
Dobužiui vis-gi reikia ati
taisyti neteisingų paskalų, 
kurį Amerikoje platino na- 
bnšninkas dienraštis.

“Draugo” Redakcija.

“Draugo" Gerb. Redakcija.

Siunčiu riti kopijų įiuum pa
reiškimo, kurį padaviau ir gi 
••Lietuvai.” 8283 Š. Morgan 
str., Chicago, Dl.

f

Prašyčiau tų nutno pareiški
mų padėti “Draugo” skiltyse, 
jei į savaitės laikų po gavimui 
šio laiško los ]Nireiškunns ne- 
jias.irodytų Chicagos "Lietu
voje.”

Jo? “Ontnini*” Ir be to htke-' 
riuvimo priimtų tų jaireiaki- 
iiią, bučiau laitai dėkingas 
Gerb. jo Redakcijai.

Su didele jMigarlia,

Kun. J. Dobužis.

“Lietuvos”
Gerb. Redakcijai, 

. 3253 S. Morgan Str.
Cliirago, III.

Gerbiamoji Redakcijų:—

Malonėkite “Lietuvos“ skil
tyse duoti vietos mano pareiš
kimui kaip seka:r • I

“Lietuvoje” No. 99. balan
džio 26 d., 1920 iii., perspaus
dinta iš Kauno “Santaros”

Vyrų ir Moterų Rnbų Kirpi
mo ir Derigrring Mokykla. 
M«m»* IMoia* tr atokumo bodu jų* 
trumpu talku tamokslto vtao irne 

to.
Me* turime didttaualu* tr gerta u- 

Mu* kirpimo. deMsninp tr aluvtmo 
■kjrriu*. kur ktakrlauM catutA pu-o* 
pr&kUka* b*Mtuokloitamu.

Vteun** altirtmo »kytluo** maAlao* 
varomu* elektrų* jtega.

Kviestam* kiekvieni* atolu bil* ko- 
ktuo talku, diena ir nr vakarai*, pa- 
alklurMI ir t>aMka]lH-U dėl anl/m.

ratterna daromo* aulig mleroa, •*- 
sokln Miniau* ir dydlio lt bet kurto, 
madų knyga*.

MASTĖS DESIGNING 
8CH00L.

J. F. Knanh-ka, Vcdfjoa
1»« N. ŠTATE 8THKI7T. CH1CAOO. 
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KALBAME LDETOVUKAI
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Labdarybė, yra gtažus 
prnkilniib duriu t.-, fti.-t darlias 
vra dur pntkilne.-®iu, jeigu jis 
vra daromas vardan visos mu
sų tautos, musų VUatybės ge
rovės ir lalm. Geri niurna tokį 
saro atskirų piliečių darbų, 
kiekviena VHl-(ybė stropiai 
prižiūri, idant -urinktos lab- 
darylH-s tikslams aukos ir 
šiaip1 pinigai butų tinkamai 
atiduodamos ir -nmnudojamos 
vien tik tiems tikslams, ku
riems jos buvo renkamos.

Šiaip nusinianydamn. Lie
tuvos Valstybės Tarybų yra 
įgaliojusi Vulslvbėe Kontrolę 
priveikti ne tik valstybės įs
taigų darbuotes, bet ir visų į- 
neigų ir išlaidų ir šiap įvairių 
pusiau (ificijultų draugijų, 
kaip Lietuvos Raudona-i< 
Kryžius ir visų ne vaidybinių 
privačių Inltdurybėa ir kitų įs- 
luigų, kurios tik renka suku-, 
iš visuomenės. Kiekvieno pi
liečio yra teisė reikalauti, i- 
dant jo paaukotas skatikus 
nueitų tiems tikslams, ku
riems jis yra aukojęs, o ne
būtų kur j šalį nudėtas. Ly
giu budu ir kiekvieno Lietu
vos piliečio, gyvenančiojo A- 
merikoje, vra šventa teisė ir 
pureigp reikulauil, idant |>a- 
imtoji fino jo auka kokiems 
aorv tėvynė- !• ikalauis ir hu
tų tietnr reikalams sunaudota.

, į Ui

. kBMHb%*’AMU •

ir

straipsnis “Musų Užsienio po
litika.*’ .lo autorius T. N., mi
nėdamas apie lietuvių veiki
mų Šveicarijoje, priskaitė mu- 
ne prie tų. kurie su lig jojo 
nuomonės apsiskelbė lapkričio 
iil, 1918 m., su vėriniui* Lietu
vos Taryba, vnrydamieai prieš 
tikrų Lietuvos Taryltų ir tuo, 
žinių, įnešė kenksmingų pai
niavų musų diplomui i joje Ei- 
ropoje.

Taigi čia noriu parvikšli, 
kad tas man T. N. primetimas 
tiesai neatitinka. Jis jei ne
mažinu, tai tiek, tevertas, kiek 
buvo verti amini po lai k rai
čius paleisti gandai, kad mu
sų diplomatai Paryžiuje, kaip 
va. p. Tarnas Naruševičius ir 
kiti esu susidėję Ml rusais, 
rusams perduodu Lieluvų, o 
Rusijoj perku sau dvarus.

Tų mažų šmeižtelį juttruk tį
sį apie mane * iš po rankos 
T. N. į ‘‘Santūrų,” Chicagos 
“Lietuvų,” ir gal kitur sten
giuos save pateisinti autoriaus 
gera valia* operuojant savo 
raštuose ne visai teisingomis 
informacijomis ir geru gal jo 
noru padėti savo partijai kom
panijoje prieš- katalikus rin
kimuose j Lietuvos Seimų.—

Su pagarba,

Kun. J. Dubusis.
20—V—1920 Paryžiuje.

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
<Mt K woon smaKT 

5»* w. IM* STIIEKT 
CM1GAMI.

' McUlMlr? UM

«

'X t.IbU—■ ralkaa* M*
Dr. P. P. ZA11YS

n

>*■—- —.■■■■■■■................
TO. Drovar »M>

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DKNTIKTAB 

VaUado*: «uo » ryto Iki • trak.
Sorcfloml. nu6 4 lyg O vakaro 

OMO KO. ASULAMO A V ĖMUS 
arti 47-to* Gatvė*

JOSEPH C. W0L0N 
detuvis Advokatas 

M MO. IJk SALĖK KIREKT 
Qyv«ni*M ToL Hunboldt »7 ;

▼alum* SIU W. M-nd Mtrvv * 
Tol. RnekvoU MM 

CH1CAOO, XLU

X ■X

X-

ČIŲ į-ltugų registraciją ar iš
davimų kokių nor? jmliuiii- 
jimų nr nuorašų jokio mokes
nio nebus imama.

J. Vileišis.
J l

Lietuvoj Atstotas Amerikoje. •
I > ’

DR. CHARLES SEGAL
Fcrlk«'U- m«o oftaa p« num. 

4729 S. Asliland Avenue 
S|»fl«ll.Uu cUksry. ntolmj I* rj- 
rų Ilgy

Vatandoa nuo 10 UU IT lirytn; nuo 
3 Ud I po piety: nuo T Iki 0:10 
VAksry. NmUltoini* 10 iki 1.

THciou** Oresni t*00

. ........ ---H

------u*- a**u*aBfliaB 
Ir MtaMiamiM hirMta aki y knliM sk/a. 
S»*a»*«*a. Malami; aHnrraa akt* Įąimam. 
; K-.ui rcuiulau lr<U* pirHallU m*. 
tUMaa ktiidM. Akutei HTMalMai tolato- 
CAL Ilk Ir a«U mataatlM* va««tkM*. S*n*4- 
Vic at> r**tj<n» U valkai daaaAlaa m*- 
tokia* ValaMaa IH 11 Iki * .Uvo. N*. 
OaliumM ava t* Iki 1 tai *h> iMa 
1553 W 47th Bt ir Aahland Av.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIU Hl'EClAI.ISTAS

F*l*«*ia* na* *kta 
• *j*^r »f*

f Dr. M. T. STRIKOL’IS

i

♦ ,t tC. tzt'i*.- .
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Trečiadienis, birželis 9 1020

X

B- /—- ■ ■■ ■
KEN08HA, WIS.

Gegužė*# 24 3. įvyko prakal
bos, kurias įrengė L, \L. pas
kolos komitetas. Kalbėjo lie
tuvių katalikų darbuotojas 
Dr. J. J. Biel&is. Jis gražiai 
nupiešė <lalmrtmv Lietuvos pa 
dėtį ir visų įtarkuotu pažymė
damas, jog Lietuva negali žū
ti, jeigu tiek ji sunkybių ii; 
laikė praeitais laikais. Paskui 
papasakojo apie Lietuvos mi
nisterijų. Daug indotnių žinių 
pateikė apie Lietuvos kariuo
menę ir pasekmingų jos 
darbuotę. Po to kalis*jo apie 
dvarų dalinimų.

Vienu žodžiu, Dr. Bielskio 
* hnvn !<yvn tr vi< 

aiems patiko.
Be to, priminė ir apie L. L. 

paskolų. Ragino pirkti tanų, 
i nes Lietuva šiandie reikalau
ja pagelbos ekonominiam su
stiprinimui, ir apšvietOfl sklei
dimui. Kenoshiočiai niekados 
neatsisako paremti tautos rei
kalus. Tų vakarų už 1000 dol. 
parduota L. L. bonų. Dr. J. 
J. Bielskis sykiu su sūrimi bu
vo atsivežęs ir bonus. Dau
giausia pirko tie, katrie jau 
pirmiau buvo pirkę.

Buvo keli ir bolševikai. Jie 
turėjo raudonuoti, kada prisi
minė ir upie jų darbus.

Kaip matyt, Kenimhos lie
tu vi h > »»a sėkmingai vare pir
myn paskolos' darbų, ir netik 
peatsilieka uuo kitų kulomjų, 
bet dar kai-kurias ir pralen
kia. Valiu kenusliivėiui!

P. PavUoms.

LIETUVIAI AMERIKOJE, i
e,---------------------------------------------------------------------------------- ---

jų giuiiuėms, bet jeigu pasi
taikys tų putėmyi, ir kitų sykį, 
tai tada parašysiu kns per 
vieni.

Prakilnios vyčių organiza
cijos 3 kp- savo susirinkimo tu 
rėty jieraergėti, nes tokie na
riai visai kuopai negarlię da
ro. (Ji neklausančius perser
gėjimo išbraukti iš narių sknit 
liaus, ne« vyčių obriris
tarnaujam Bažnyčiai ir tau 
tai.

J A«A e
I

Vystanti šakelė.

GRAND RAPIDS, MICH.GRAND RAPIDS, MICH.

12 vai. naK. visi inbi- 
piliu gerų j spūdžių, 

liko gražaus pcUiO. 
rungėjomis buvo g,.

PH1LADELPHIA PA. *

Gegužės 22 d. MoL Sujun
gus. IU kuopa- buvu.^reitgub 
gelių vakarų panunėjmiui a1. 
S. savaites, i'ublikob bu\u 
daug. \ uaems panipuotvus gy- 

* vojuis galelius, nveunue airo- 
(lė Mg genų uaržens.

\ UKare bUVU plH t minusi ka- 

tulikioKa spauda n uzrariue- 
jaiuu ” Moterų Dirva. ' Auu- 
jx>u jsiruse keletas uaujų narių 

įsa putdika lxeiaviskaxs 
žaidimais uuvo labui patbiduu 
la. busjruxkuniųjų tarpu gu- 
dejose kalbus, kad j Alulerų 
Sujungus įrengtus vuiaiuu 
UK uzMinuku eiu. Vakarus pa 
sibaige 
skinte 
Kuopiu 

bVakuiu
l*uluiucMe, M. VaJašmiute, 1'. 
Murgiene (l) ir U. Lugunutm

.Vienu dalyku neganu pra
lekiu uepustebėjus, bis vuku- 
ras buvo subatoje. V įsi ka
talikai žutu, kud BUbaiuje 
prieš Dvasius Šventus atsiun- 
M*UV aVvuiy J,a pUSUUIKU.b. 
Tat ir Alui, Sųj. užkandžiui 
buvo parengtu tie mcMšku vul- 
giu.Vui susinnkusu'ji valgu xr 
gardžmvosų sukjuaiui, kad 
šitie užkandžiai daug ganieč
iu negu kud butų su mėsa. Bet 
radosi pora asmenų, dar gi 
katalikų ir priklausančių prie 
L. Vyčių 3 kuopos, kuriuodu 
priėję prie Stalo ir pamalę, 
kad užkandžiai padaryti s* 
pasninku, pradėjo šnipyties ir

Buo kartu jų ncišvardysiu. 
kad nepadaryti girdo# jiems ir

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

• (trau CBTATE- l*5 Ja*NC<

European American Bureau
* Jt

! "TrirmiDKr 'fk'tMLrvn.iiTCTr

Gegužės 24 d. su prakalbo- 
j mis musų kolonijų atlankė 
gerb. ds. kun. Mironas, Lietu- 

i vos Ta r vlios OHrvs. Pirmoje 
Kaiuoj upiureze Lietuve* eku- 
noininj stovį. Šukė, kad Lie
tuvoj yra visokios modžiagus, 
bet stoka kapitalo ir sumanin
gų žmonių. Ragino žmonos dė
ties j kompanijas ir siųsti u t 
stovų į Lietuvų, kad uždėtų 
dirbtuvės, nes dalmr geriau-

ima proga, kuomet amerikoniš
kas dolicris yra sunkus su 
lyginant su Eurojios pinigais.

Po - pirmos j trakai Įkiš gerb. 
kallx*tojui buvo įteiktas rožių 
bukietas nuo Panų draugijos. 
Pertraukoj p. Grigaliūnas pa
dūmavo solo “Leiskit į tėvy
nę” ir “Keleivio daina”.

Antroj kalboj pažymėjo, 
kiek žmonės nukentėjo per ka
rų nuo rusų, vokiečių, bolše
vikų ir lenkų.

Nors kaliui tęsės suvirs tris 
valandas, vienok žmonės ne- 
juivnrgo ir ramiai klausėsi. Vi 
si liko patenkinti. Dėkingi e- 
saiue gerb. kun. Mironui už 
suteiktas mum# žinias.

Partraukoj buvo renkamos 
aukos į Tautos Fondų. Auko
jo:

Po $5.00 doL: Kun. A. Dės
nis.

Po $1 dol.: A. Mundeiko, 
Bumeviėius. Urienė. V. Kati
lius, O. Jankauskaitė, J. Bal
čio n r*, ]. Adomaitis, J. Mar 
tinkevieiiiK, Grubliauskas, A. 
Kernera. A. J. Blaškis, J. Ju
di#, O. Paulaitis. J. Pranokai- 
tis, J. Simanavičius, O. Bro- 
žaitė, J. lmurinaitis, 1 
kauskas, 
Šležai tė,

Da-
O. Slibinskienė, O. 
S. BartuAkevičius, 

J. Burinskas, M. Višnornitis,
S- Jurkšaitis, N. N., Al. .St Tau
kiem*, J. &tants, A. Talmo- 
nas, L. Ali romui lis, J. Vaiču- 
nas, M. .Vaičmiicnė, J. Dalini- 
cairis, J. Bnnis, A. Talaėka, 
P. Mikelėnas, A. Dringelis, J. 
Gerulis. A. Baronaitis, K. 
Skarulis, P. Jankauskas, V. 
karau ta vičius, J. Baratinskas, 

M. Kučinskas, J. Akauiavi- 
i Sius.

Vian labo sn KiniilkioTnis 
surinkta $73 <1<J. ir 13c.

Pinigai ta|M> įteikti Tautui 
Fondo iždininkui.

Visiems aukotojams ariu. 
Tautos Fondo narys.

ll

A. į A.
MATAS KLI0ST0RA1TIS 

33 metų pasimirė 6 d. bir
želio, 8 vai. vakare, Spri- 
ngheld. III. Įš St. Jobą 
Samtoriu.ni. bus parveš 
tas į Chicagą 8 birželio ir 
sudėtas namuose po num. 
1T11 N. Ashland Avė. Jis 
išgyveno 9 metus Ameri 
koie: paeina iš Kauno ra
dybos. Reseimų apskr. 
Jurbarko valsčiaus, Dai
nių kaimo; paliko moti 
nų tėvynėje dvi seseris, ir 
du broliu, ir vieną brolį 
Amerikoje, paliko virus 
dldclu.ni* nuliūdime

*

, REIKALAUJA.

EXTRA ŪKĖS!

MERGAITES
.Mes jums siūlome jmstovų dnr-
hų vynioti ir dirbti kalendo
rinius stotylas.

Prityrimas nereikalingus.
Gera nlgn prudžiui.

Goes Lithographic Co.
42 W. 61st Street

DRIUGKS

ui Uratu. Alnu u. kati 
l'hlcayoj. Lai ji pati 
ju tino ■•■liaukite

1NT PARDAVIMO

l*nraidiiodn ruitija* verdamu* protui 
lfcprir<u»Ur-* |>or»tl<i1lm^ | n|i*lldmu* 
kambarlun parrlduntia ui pigi* kuinų 
\talhauXH* po num 3331 Emvrahl 
Ate. aut tm'iu IuIrs

3355 Ko. HalMnl Hl„ Clilcagn, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angilkkoa Ir lletuviikoe 

kalbų, arltmctikoo. knygredyal^a, ate- 
nt-CTaCjou. typevnung. pirkly b o* t*l- 
■ly. Suv. Valyt, iatorijo*. a.balno* lirto- 
rljoa. georrafljoa. pol tukinta ekono
mija*. plllvlyatSa. dalllarOyatča.

Mokinimo veJandoa: nuo • ryto Iki 
4 valandoa po ploty; vakarai* nuo • 
Iki 10 r* L

3106 no. Halsted St., Chicago.

AM l'AKOAVlMO

Uroarrn*- tr liuf- rnr auroj vietoj 
A laito ūkite Muo .oireau:

■IBOi A K. nin<4i«-*l<-r Avė.

REIKALINGAS VARGONI 
NINKAS.

Šv, Jurgio Parap. Chicago. III.
Tur būti geras vargoninin 

kas ir praktikuojantis katali 
kas.
Klebonas Kun. M. L. Krušas. 

3230 Auburn Avė.

Mes turim naktinio darbo mer- 
guitėmu ir tuikumn suvirž 1G me- 
a j" _ f

41* 4 44 I1N

musy uiaiuntinio skyriuj. Darban 
mergaitėms ir vaikams sudėti ka
nas ir prižiūrėti jaa Darbas <Ic 
vyru yra užkalti Imsas ir sudėti 
j karus. Taippat padirbti prie 
truko. M u nu reikalingos mergai
tės, vaikai moteris ir vyrai dėl 
dieninio dariai musų fabrike. Pri
tyrimas nereikulingas. Darbas pa* 
stovus ir gera proga prasilavini- 
mus gerietnk darbininkams. Atri
ša ūkite tuojaus.

Continental Can Company Ine. 
5411 West 65th Street

REIKALINGI LEIBERIAI.
I)el founilnk: darbo Pastovus 
darbius.

Link Beit Co.
39th & Stewart

REIKALINGI LEIBERIAI 
Gera mokestis ir bonus. 

Atsišaukite.

WESTERN FELT W0RKS 
2115 Ogden Avė. 

22nd & Crau’ford Avė.

l’nlckkau Jono Galnilno tvatinu 
Kauno Vuldyltoa l'pyno* parupljoa, 
ftltMul. kad yra Matnoac. bet ntilunu 
kur.

Turiu avarbu reikalų p raka u atal- 
kaukti ih> nuiu.

a. taus.
3321 l.nit-rahl Ate. Cl>l««|t» III.

l'alnkkau pUM>«cr<-a I r»til<- bnrmi- 
knnillč-. purtina l* Huvulky subcrnl- 
j«ui VŲkavUgiu 
plrmluu gyveno 
arto kn* apie 
Muo adraau:

t 1<A< 14v M MAKAKAITK.
(|M> vyru (Iri-umrl

7X2 U. 10 Mr. Clileago, III.

173 akrai, nauji liudinkai, n::- 
mns ku 10 knmhnrių, nutijo- 
mušinos. 24 karvė- 4 arkliai, 
3 kiaulės, 8 veršini 1 įminu 
registruotas *5(N).

Gryno pelno j metus $6iki0. 
Kaina $27.000. Ininokėt $1000. 
Likusius ant 5 nuošimčio unt 
10 metų.

80 akrų farinu, 14 karvių, 
3 arkliui, 6 veršiai, 20 kiaulių, 
80 vištų. mašinos, Ininokėt rei
kia $3.5(M), likuriuo ant išmo- 
kescio. Kaina $9,500.

80 akrų funnu •/> mylios 
nuo KtotiuK, su g\'vuliai\ ma- 
Minomis. $24.000.00 kaina. In- 
mokėt reikia $10,000, liktinius 
ant 5 nuuėiinėio imt 10 melų 
išmokėjimo arlm sulig pirkė
jo nom.

To# ūkė# pnmidnodn lietu
vių apgyventoj kolonijoj. Da
bar yra geriamia* ,laika* pir
kti ūke*. Norintieji ilnnginti 
informacijų kreipkitės prie 
Lietuvių Ckininkų Dr-joa, o 
gauni te gvriaurin# jmlamuvir 
mu».

Pirm. P A Mažeika.
R. 4

. . CampbeUsport. Wis.

Originalis
Turkiškas Mišinys

AM PARDAVIMO.
Murinta Natnaa au 1 raodoiul* Ir 
Mrauluvi ui pnuiruuus kaina, geroj 
birniavuj eplellnkij AtalAiiuldlo;

«axt N. 1-iOJta Str.

FAIlMIlfOnA
Murini* N.imn*. 3 vMtyvvnltuy 3 Ir 
4 kambarių, puikiai tktolayto* vonia Ir 
tollctol. ptiraiduml* laimi plutoj

lavittlaka U M. t ALK.VTAK.
Milo I»m« Ate.

E

i

JT' J

O
TUfįKISH 

CIGA^ETTES 
Cameron & CameronCo. 

PKHmOOTVA. ucocrrarmoa mnaao cc,»utceoM

t

Daugiau Turkiško Tabako negu 
Kiti Maišyti Turkiški Cigaretai

FkTMAk yra originaliai iš visų Turk, maišytų cigare 
tų; ir salė to yra daugiausia parduodami didelės ver

tės cigaretai šioje šalyje. Fatima užganėdina daug vyrų, 
jie užganėdins ir jus.

Ligcett & Myers Tobacco Co.

Turiu patyrimo

|nN»k«M>w4 g«0 0A»U-
rlu ligone ir kudl- I 

kj talko llcoe.

AKUŠERKA 
A.SHUSHO

UITAS AM faruavimo
Uar>. lnd^ aasiniukaa gri-ltal 1 tra
liuoja j Kun>|uj |>lglul parduo
siu. kainu Ca*h I'-OO, unt Ikmukra- 
<5o *700. AtaikeukiU, kuo udrreu:

MII. V. M AMION1H.
MIS S. Vlt-itni \»<-. (Tileugo. III.

r

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.a>.

TVOJAI h l'AlUiUll ODA.
Llrtmiy «|>xyvctit<>j apylinkėj, dai

lioj vietoj. 4jrii *iv Kajlmiero virnuo- 
lijo* Ir t>*rk» eralua, nauja* narna* 
< nunealuo >. 4 kambarių, **ltimaf«** 
kildama* l'arduo'ltoiaa |Wir>ln in»y 
kalnų.

Atattaukit* pa* oartnlnkų.
j. <x»ijrv.

v
S. D. LACHAW1CZ
----------------------- patoreaaja. laide 

luvaaa ka p-rtaula. Ilaik*!* tualdUu *1- 
■Maukti, e maaadartni Vem, utaaaMiai: 
2314 W. 23 PL Chicago, HL

Lletevy* Clrabarti

daro* tonai*

TeL I1M.

PAJil*OltTL’ Dl^ANKAS 
PILDOMK

I’AMMItTV Bl^ANKAS
Pn.IM)MK

LAl'KAL

t 1
<imetODoe it erai pritaikinti akiniai 
bu* palcrųrrlnlmu dal Juay akly. 
Kuomet ty kenti nuo raivo* *kau- 
dvjlmo, kuomet raidė* 1k#*S t kru 

arV «**♦** 4 *b» »4*eN*4 e* ••
; lai. tol tuomot yra Jenklaa k»d 
> reikia Jum* aklaly. Mano 1( malti 
! patyrime* priduoa Jum* ccrUmat* 
•' patarnavime ui priytnamy kaina 
S o<4

1 ?

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Lųfraiulua* aute-lkiama- dyknL 

Katnpaa lB-toa rali ė*.
5-Aio. luina viri I*ta(t’o aptickoa. 

Kamltart* 14. IX, l«, IT Ir 1* 
Tėmyklto | mano |iara»y.

< Valanda*: nuo 7 vai. llryto Ik! t
> vai. vakare. PanedMlala, Serede- 
/ mia Ir Petnyfiomia.

taip lamai net Iki *1.0*.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas

Ilalllc OrKi'HillitkKi Burran, Inr. 
M So. Dcarhoru M. (Llr»<u. 

Itootn 200

s*

AA, ADOMAS A. KAllALAL HKAS, SEKANČIAI HAAAO.
A> Ubai alroa per I mala*. nu*labn*Jt« pllrait* bnra. I>wp*t*- 

MJa. nanriniin** pitvaiia, nualat-ovjima*. Kraujo, ink K y N*rvy ir 
abalao* *p«ky nuatojlma* vl*o kūno. Ir buvau nturtojaa vilti**, kad 
bacrrtmriu. V1*ur Mkojau aau pmtclbo*. MatcalUjM vImJ* Ameri
koj Ir ui rubeMy. b«< niekur nevarau >«*o »veikalai payalboa.

Bet kada pareikalavau Kalutara* valaty, Rlttcrio, Kraujo valyte- 
įžwr»7&ga, ZmmIū eyūuvria. utį m>**rtuj<muj

miesto* gyduol-e pradėjo mano pilvu* atalcaut *tlprHi. (orai dirtit. 
Kraujo* Utatval* Nervai 4m» nttprlal dirt-ti Inkatal «t>o«ava Reti- 
tnaltrmaa pranyko, dieyrtlal nebeb»d< po krutina. Viduriu r.-riu»aa 
Iknyko po utanuMtnuI rtay IKu IM-clu 1 mS.neaiy l.’aerdarau kaa aa- 
vait* po butai) Salut&raa H'ttvria. kr po * n»Sn aavo paraikai* pa
maliau tolti akirtuma kaip tarp dieno* ir naktie* Dabar ja u Si u oe 
emactal tr aau linkme* ir ib0» aykly dėkoju Salutaraa mjrllatv fa
radėjui tr linkiu rlaelin* aaro drauram* kralpUee prie Halutaraa:

NALITAKAN.
rni MICAt INKTITI TION J. lkrnkni-. l*rol. 

1707 So. Hal*i<M «*., T. lrpbatm Canal MII. Chlcaso. RI

------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ --
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CHICAGOJE. |
........... .............—...........  -K
RADIKALAMS NEDUODA 

TRUKŠMAUTI.

u..........................—--------------
KATALIKIŠKOS ŠVENTES ,

Trečiadienis, birželio 9 d., 
šv. Primas.

Ketvirtadienis, birželio 10 d. 
šv. Margrita.

CHICAGOJE LAIKRODŽIAI 
BUS NUSTATYTI 

VIENA VALANDA 
PIRMIAU. •

I
Tas bus padaryta ateinantį 

sekmadieni.

Dienos šviesos taupymas 
Chicagoje prasidės ateinantį 
sekmadienį.

Tų dienų, birželio 13, 2:00 
nakčia visi Chicagos laikro
džiai Ims nustatyti viena va
landa pirmiau.

Tr taip tęsis per visų vasa
rų.

Taip nusprendė miesto ta- 
ryba.

Chicagos Dnrlio Federacija, 
tam priešinosi. Bet larylm 
nepaklausė priešlnriavinių.

SUSIKIRTO TEISĖJAS 
DETEKTIVAIS.

su

Palinosavo jis tris suareš
tuotus.

Teisėjas Dnvid smarkiais 
žodžiais andai susikirto su de- 
tektivų viršininku Moonev dėl 
suareštavimo ir paliuosavinm 
trijų intariamų kišeninių va
gilių-

Detektivų Gilbert ir Beeban 
suareštavo tuos tris po apsi
šaudymų. Suareštuoti buvo: 
Abrakam Larmon, Abrakam 
Skipman ir Lotus Berger. Visi 
trys polirijni žinomi krimina
listai.
Sulig policijos viršininko pa

rėdymo, jie'visi trys lie jokio 
apkaltinimo uždaryti kalėji
mai!. Nes viršininkas yrn įsa
kęs ropublik. konvencijos m. 
pagautus kur kriminalistus 
suimti ir laikyti uždarytus, kol 
pasibaigs konvencija.

Tą pačių dienų teisėjas I)a- 
vid įsakė suareštuotus prista
tyti teisman. Detektivas Gil
bert juos atvedė.

Teisėjas tuomet paklausė 
detektivo, kų jis matęs, kų blo
ga darę tie suimti žmonės.

Detektivas atsakė, kad jis 
nieko bloga nematęs, bot jis ži
lius. kad jie kriminalistai ir 
kai]M> tokius konvencijos motu 
reikia prašalinti iš visuomenės 
tarpo.

Teisėjas 
detektivų* 
areštuotus.

Detektivų
nev tuo metu buvo -teisme ir 
ko tik ncsimihirė su teisėju.

Devynias dešimtis nuošim' 
rių piktadarių teisėjas David 
paliuosuoja. sako Mooney. Iš 
teisėjo vrn laukiamas ia-mlras 
veikimas prieš kriminalistus, 
gi ėia išeina kaip tik priešin
gai.

smarkiai nubarė 
ir palinosavo su-

viršininkas Moo-

■iinmiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiim 
EXTRA PROGA. 

BIZNIERIAMS.
Parsiduoda “Draugo” murini* 

nainaa. Stovi geroje vietoje nnt 
kampo So. Vood St. ir 4G-th Str. 
arti lietuvių šv. Kryžiniu balny- 
fina. Prie galu namo yrn 2 gara
ge. kuriuose gnli tilpti 3 automo- 
biliai.

Norėdami gauti informacijų.
- „4-
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“DRAUGAS” PUBL. CO. 
1800 W. 46’h Str.
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Bus aptarti konferencijos 
pasiųlymai.

Anų vakarų gntveknfių dar
bininkai turėjo susirinkimų. 
Buvo aptariamas kompanijos 
pusiųlymas didesnio 
cio.

Kiek jnu žinoma, 
kai reikalauja $1.00 
je. Kompani ja gi pasiūlė dau
ginusia 80 centų valandoje.

Kuomet susirinkime pas
kaityta kompanijos pasiūly
mas. karštagalviai radikalai 
tuojaus ėmė šaukti mesti šalin 
juisiųlymn. Pakelta baisus 
t rukšmas.

Tečinns didžiumų susirinku
siu npmnlšino radikalus. Pa
sakė jiems, kad organuncijoje 
turi viešpatauti demokratyla*. 
Nes unijos konstitucija parem
ta deinokrntyls'is pamatais. Ir 
todėl paduotų pasiųlymų ne
reikia atmesti. Nes tai butų 
licpročių darbas. Tik reikia 
duoti aptarti didžiumai.

Po to aptilo radikalai.
Po trumpų šaltų diskusijų 

nutarta kompanijos pasiūlymų 
pavesti organizacijai nubal
suoti.

Ateinantį pirmadienį gatve- 
karių darbininkai turės refe
rendumų. Ir tik jai to paaiš
kės. kaip j kompanijos pnsių- 
lynių žiuri didžiuma darbinin
kų.

Viršutinių geležinkelių kom
panija ir gi indavė darbinin
kams savo pasiųlyinų. Ir 
kompanijos pasiųlymų šių 
vaite aptars darbininkai.

užmokės-

darbiniu- 
vnlnndo-

los
sn-

SUAREŠTUOTA PENKI VA 
GYS.

Norėta pavogti svaigalu ver 
tės $75.000.

Du poliemonu iš Fillmore 
gatvės nuovados suėmė penkis 
vagilius, mėginusius iškrausty
ti daug svaigalų iš vienos vai
stinė*, ant kampo Congres 
gat. ir Crauford nve.

Suareštuoti buvo užpulti 
kraustant degtinę, tad nebu
vo reikalo policijos nuovado
je iš jų išgauti prisipažinimų.

Kuomet poliemonu juos su
ėmė ir nuvedė gatvėn palauk
ti atvažiuojant policijos veži
mui, vienas iš vagilių staiga 
išsitraukė revolverį ir mėgino 
pakelti kovų.

Tuojaus jis buvo nuginkluo
tas akimirkoj ištrenkus jam 
iš rankos ginklų. Kiti areštuo
tai nemėgino priešini ies.

Vienas iš sunreštuotų cinus 
76 metus. Buvęs įvairiuose 
kalėjimuose. Nesenai paliun- 
suotas iš Jolietn. išėmus vie
nų, kuriu rekordas jtolieijai 
šiuo kartu nežinomas, visi yra 
buvę kaliniai. .

Kiek tolėlinu nuo tos vaisti
nės ntrastas pavogtas sunko-* 
automobilius. Vagiliai tų auto
mobilių buvo pasigaminę svai
galams vežti.

EXTRA SUSIRINKIMAS.

Town of Lake A. L. K. K. Mo
terių Sujungus 21-nm kuopa lni- 
kya extra kum rinkimų, birželio 9 
d., 1920 m., K-ta vai. vnk., fiv. 
Kryžiau* par. mot.

Viaas motery* turite būtinai 
atriilnnkyti j šį Nuidriukimų, ura 
turim laimi daug naujų dalykų 
aptarti.

AMBDt. JO. A/.

PIRKITE KARES TAUPY- 
MO ŽENKLELIUS W.S.S.).

k

IŠ CHICAGOS LIETUVIU Į 
KOLONIJŲ

IŠ WEST SIDĖS

West Sidėit Lietuvos Laisvės 
Paskolos Ronti Komitetas tm- 
vo iš Lietuvon Misijos L. L. 
P. lamus. Visi, kurie esate 
pirkę Imhiu Iš \Vost Sidės ko
miteto Imi pardavėjų, jnu ga
lite juos ntsiimti iŠ stoties iž
dininko p. .1. Krotknus, Metro- 
politan Stote Lankojo, 2201 
\V. 22nd St ir S. Loavitt St.

Knd gauti lamų, reikia at
sinešt i kvitų ir atvirutę. Be tų 
lamai nebus išduodami.

Taipgi už koletų dešimčių 
tūkstančių dolierių prisiųsta 
lamų pardavimui. Perkantieji 
daliar ir pilnai užsimokusieji 
gaus lionų. Ijiikns labai trum
pas, todėl pasiskubinkite nusi
pirkti, nes vėlinu nebus gali
ma.

\Vost Sides. draugijos taip
gi neapsileiskito. Snbruzkite 
kodnugiausia pirkti bonų ir 
savo narius raginkit nepasi
likti. Pralenkime savo kaimy
nes kolonijas.

Taigi, prie dariai, kas gyvas 
ir ękubiai.

L. L. P. bonų komitetas.

ĮAJona Orkaitė ............
Paulina Varabnu^kailė . .14.44 
(hm Milašanricienė .. . .12.13 
Lanrinaitienė .................. 11.22

; Marijona Šileikienė ....1(1.92 

, Ona Dnincliiitė.....................9.97
Marijona Nanmtienė .. 9.50 
Marijona Lekavičienė .. 9.04 
Sofija Valančiūtė 8.^51

Emilija Railinkė................8.511

Alenu Sulgnitč.....................7.77
Marijona Valančiūtė .... 7.72

I Valerija Balčiūtė.................7.G2
V. Globto ..............................(i.91
Joana Jlekašiutė ............ 5.74
Marijona Nandutė ......3.83 
Paulina Petrauską ............ 3.71
Ona Vasėliimiutė .............. 3.56
Ona Znurintė .....................3.26
S. RmlaviMitr ................ 2.95
Ona Silcikaitė .....................1.69
Marijona Goberintė............1.21
Petronėlė Kasilaiėiutė ....94 
Izabelė Jurkiniutė ................ 74
Anastazija Adomaicintė . .69 ;

CICERO, ILL.

širdingiausia padėka visoms 
aukų rinkėjoms, kurios rinko 
našlaičių įmintai |ier “Decoru- 
tion Day,” šv. Kazimiero ka
pinėse. Žemina telpa rinkėjos 
ir kiek kuri surinko: 
Emilija Giedrikicnė . ...$30.36 
Bronislova Velickaitė ..26.011 
Bnrlmra šilkinionė .... 25.20' 
Kazimiern Kismanaitė 16.30

16.14 imkiimimmimimmmmmtimmmmmmmmnmimirimmmmmmimrmimimmiuniiifflnnmiiiniiimiiminiiiiMifHĮį
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Važiuokite j Lietuvą
PER

K

OEPOSITORS STATĖ BANK
4633-4637 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILL

$6,000,000.oo Milijonų Dol. Banka
------------------------------------------------------------------ --------y............ .. ..... ......................... ..

E
=
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Viso ..................... 267.05
A. Valančius, 

1511 S. 49 Ct.
Cicero. II.

PRANEŠIMAI.
Vyčių 13 kuopos priešpus- 

mėtinis sunirinkinias įvyks birželio 
9 d„ 8 vnl. vakaro, I)nvis Sųunrc 
parko salėje. Gerbiamieji nariai 
šin 
gai

L. =
susirinkimui teiksitės skaitlin- 
susi rinkti. • _

Korespondentas.

L. Vyčių 36 kuopos susirinki
mas 1>ub šiandie, birželio 9 d., 
7 vai. vakare. McKinky parko 
^etninėj.

Visus nariui kviečiamo susirink
ti. Reikės aptarti daug svarbių 
dalykų.

Valdyba.
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Galim išpūdyti jums ap- 
likacijas dėl paspartų, 
gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE- 
pojų, arba per DANZIG,

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. 
Mes kalbame įvairiomis kalbomis:
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa 

tian, Servian ir Jewish.

-

1 i =I
I 

E
E

PINIGUS LIETUVON
SIUSKITE PER ATSAKOMA ĮSTAIGA

Mes pasiunčiame pinigus Lietuvon greitai ir tei
singai. Atsakome už pasiuntimą. Turime geriausios 
kompanijos gvarantacija.

Važiuojantiems j Lietuva svarbu žinoti, kad mes 
išmainome dolierius ant markiu-tu pinigu, kurie yra 
vartojami Lietuvoje.

Čionai šeka laiška gvarantacijos:
Mav 29, 192A 

Lithtianian-Amcriean Infoniuition Butvilu, 
3114 S. Halated St, 
(’hieago. lllinoia.

Gerbiamieji s— ,
AtNakydanii ant Juaų Miško iš 25-tm dieno* šio mc- 

ni-Mio tnuni* yra malonu pažymėli, kml moncy orderiai 
aitinrinmi Lietuvon |*cr nimai tarpininkynte yra padun- 
finmi greit.

PnštiM ofiao ragytėg ateina po* mųa ir,yra fianiun- 
ėiumuM muntėjama laike keturiu arba penkta aavaifių jk> 
pranešimo, kad pinigai yra pariunirti. Raaytto yra puri- 
rašyt™ priėmėjo.

Jeigu, kartam orderi* negali būti pnMųaUM per mųa, 
tai tie pinigai bua sugrąžinti tuo* dienas kurni.

Muku patarnavimoK apima Kauno, Vilniau ir Suval
kų Gttbemijaa, ir taipgi miraium Biga ir Ltepoju. Taipgi 
mcM cMitne geriamo atovyje išmokėti pinigu* Latvijai ir 
Bolonijai, Mvarais arini Kterlingaiit

Mok darome labai dideli bizni au Li< tuva, taipgi la
imi daug aptun-jotne laišku kūne užtikrina tikra ir tei- 
Htnga miiKU patarnavimu.

Tikime, kad Jum bunite užganėdinti mtuni atmokėjimu 
pUiigU L.č*mV<.J«-, kiii't Hiv* ><kt iiianti- .iu/u*. kliu lirai 
nnt jinai Kiuntiniu pirma ir gvriauiiin ntydu, paailieknmv 

Su tikra pagarba,
\ C. B. Hickard <Cr Cm

Kas norite siusti pinigus 'Lietuvon arba išmainy- 
dolicrius ant markiu aro a auksinu kreipkitės pasti

mus:

Litlmanian-American Information Bureau
3114 So. Halsted Street Chicago, lllinois.
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: ANT PARDAVIMO :
3 lubų muriųis namas po 6 kambarius, vanos, aržiuolinio 

medžio išdirbimas viduj, basementas ir fleitų stogas. 4 pa
gyvenimų namas ant to paties loto iš užpakalio. Randos ne
šami 15.00 į menesį Parsiduoda už $8,500.00 iš priežas
ties savininko vųžiavimo Lietuvon.

KONSTANTAS KAIR1S
2322 S. Oakley Avė. Chicago, lllinois.
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Telefonai. liauli-ianl tuno

, a

JR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

33.11 R HaloU’d Mr. 
(Iik-aco. III.

VALANDOS: »—13 A. M. 
1—»; T—» P. M.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgui* otreet 

CHICAGO. tl.ETMOIH 
TetafuuM Tania MOS

VolMdos- -r ( Iki 11 IM ryto. 
* po plotu Iki • »a.k NsdMlo 
nitą tano 1 iki * vai. vakar*.

ttiflDr!. -"4*. M* 
•*/ /lt—On t-u»Ha* 

aaOatfoa* — w rui*. M* 
'»• u. I. tiru

Mat įŪa an ianatr
M.IKJC “Ka. tai Ii. Ia> >f.l tu- 

fait iiarM, MHr **»• 
in, ir’labJ U imti. lt tai 
at ti varta/. Kl rrLtX!" 
tai yra RUFFLES? Ar 
duoti? Ne D Ar kve- 
i vanduo? Net! RUF- 

xto vra tai paprasčiau*!* 
.lauka ir odot au»tiprintojii. 

ka* gal 
gal būt

;------------ nuuka ir odo* luttini
kuri* prigclbi gamui suteikt ituogui priklausanti groiį O 
būt gražesnio už ilgus, bliagančius, švelnius plaukus? Kas 
snisgcsuto už čysų nentežinėų galvos odą ?

Jrt UF'JP' a»
panaikina pleiskana*! Su jomis nereikia keliu mėnesių galvos 
trynimo- dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o sa-.aitėa laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvų bus uatektinu. kad pleiskanos neatsinaujintų. ‘ 

Nusipirktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptšekoje. Kaštuos tik 
65c.. bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos boukutėa. Jei negausite ju*ų apsšekoje. tai 
atsiųskite mums 75C- pačio markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

r. AD. RICMTER O CO.. 3U-JJ0 Bro*d«y. Nev York ——

S
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