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Išnaujo Užsiliepsnos 
Visa Europa 

Nes lalldamkai Nusprendžia 
Gelbėti Lenkams 

Bolševikų Kariuomene 
Paeme Gardiną 

PRANCŪZŲ IR ANGLŲ MI-MASKVA NORI GREITOS 
SIJOS LENKIJON. TAIKOS. 

Talkininkai gaminasi ginti 
lenkus. 

Paryžius, liepos 23. — Tal
kininkai nusprendė imties visų 
galimų priemonių su tikslu 
duoti pagelbos Lenkijai ka
riauti nrieš bolševikus. 

MATYT ARKIVYSKUPAS. '• JHiiiiMMHiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiifiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimrau 
NEBUS ĮLEISTAS AIRIJON j | 

JJolševiku armija reikalinga 
turkams. 

Kunigu Seimas 
Konstantinopolis, liepos 22. 

— Mustapha Kernai paša An-
goroj oficijaliai paskelbė, jog 
jis laukiąs akinant bolševikų 

Sakoma, jei bus reikalinga,! kariuomenės pagelbėti išvyti 
Prancūzija su Anglija duosJ£ r a i k u s i S Anatolijos. 
lenkams ir militarinių spėkų. Jis jau paskelto neprielan-

Siunčiamos misijos. 

Sako, Londonui jis pavojingas.! § 

I A. L R. K. Kunigu S-gos Metinis ir Visuotinas Seimas | 

Į bus šįmet liepos 28 ir 29 d. 
i Pittsburgh, Pa. 

Londonas, liepos 23. — An
glijos vyriausybė aptaria klau
simą, kas jai padaryti su Aus
tralijos Arkivyskupu Mannix, 
kurs New Yorke pagarsėjo su 
kalbomis prieš Angliją, ir kurs 
nori keliauti Airijon. 

Arkivyskupas Mannis skai-

ANGLIJOJE PAKILĘ NE
RIMAVIMAI. 

LENKTYNĖS DEL DAN-
ZIGO. 

Nes Europa ir vėl gali pap- Gali but bloga ir talkininkams 
lukti kraujuose. 

Berlynas, liepos 23. — Ka-
Londonas, liepos 23. — Iš l r ^J e bolševikų su lenkais yra 

nrinisterio pirmininko Lloyd i svarbus daiktas, kad* Vokieti-
Oorge išvedžiojimų parla-į Ja paskelto savo neutralybę. 
mente apie Lenkijos vargus] Sulig 10, Vokietija tiirr tei-
ir talkininkų pagelbą lenkams |°W V?T gavo žemę neleisti fal-
vietos laikraščiai supranta, jkiiiinkams siųsti Lenkijou ka-
jog Europoje gali pakilti n a ^ f ™ * * * ^ amunicijos ir ka-
ja didelė karė. r ^ s medžiagos. Vokietija turi 

Vyriausybės atstovai tvir t i- l* e i^ *?**?? jnėjusins jos 
na jog šiandie nesama reika
lo kalbėti apie dideli militari-
nj veikimą. Bet jei bolševi
kai grūmotų Lenkijos nepri
klausomybei, tuomet viskas ga
lima * 

Sako, talkininkai išpradžių 
taip elgsis, idant neduoti už-
siliepsuoti dideliam karės 
gaismi. Bet jei tas neduotų 
pasekmių, tuomet gali but' vi
saip. 

Talkininku žygiai. 

Šiandie talkininkų pienai 
apribuojami tokiais žygiais 
prieš bolševikus: padidinti 
blokadą Rusijos. Lenkams 
pristatyti ofieierų, karės me
džiagos, ginklų, amunicijos ir 
pinige.-Pagalinus stipriai pa-j 

žemėn kariaujančių lenkų ar 
bolševikų kareivius. 

Reiškia, talkininkų page'ba 
lenkams tuomet gali but pas 
tatoma tik per Danzigj, pas
katų lenkams žemė? ruožu 
palei Vislų. 

Tai vienatinis lenkams su
sisiekimas su jūrėmis. 

Dabar problema. 
Vakar tuo tarpu bolševikai 

nuo lenkų atėmė Gardiną ir 
j varosi pirmyn su didžiausia 

Prancūzija ir Anglija Var-
šavon kuoveikiaus pasiuntė 
misijas. 

Prancūzų misijon ineina Ju
lės J . Jusserand, ambasado
rius Suv. Valstijose, kurs šian
die buvo namie, gen. ~Vey-
gand, maršalo Focho dešinė-
ji ranka, ir M. Vignon, minis-
teri0 pirmininko Millerand pa
tarėjas. 

Tuo pačiu traukiniu Lenki
jon iškeliavo ir Anglijos misi
j a : lordas Abernon, gen. Bad
ei if f e ir Sir Maurice Hankey. 

Gal bus pasiųsta kariuomene. 
Misijos yra autorizuotos pa

tirti lenkuose visą padėtj ir ko 
lenkams šiandie būtinai rei
kalinga. 

Talkininkai sutinka lenkus 
remti finansais, medžiaga ir 
net pačiais kareiviais, jei mi
sijos suseks, kad lenkai yra 
tos ar kitos pagelr>os būtinai 
reikalingi. 

Šiandie lenkų armijoje \ - i -
kia nemažas skaitlius talki
ninkų ofieierų. Sulig aplinky
bių, tasai skaitlius, 

pereiti Armėnijos teritorijo
mis. Be to, jis yra šalininkas 
susiaurinti Armėnijos rube-

įžius. 
Iš (leorgios ir Armėnijos čia 

atkeliavusieji armėnai pasako
ja, jog tenai bolševikų smar
kesnis veikimas priguli nuo to. 
kaip jie veikiai suspės apsi
dirbti su lenkais. 

Visgi, kaip Georgia, taip 
Armėnija laikinai yra apsau
gotos. Bet Armėnija taip grei
tai pavirs bolševikinė, kaip 
greitai ten pasirodys bolševi
kų kariuomenė. Nes ir šian
die jau Armėnijos kariuome
nė linksta prie bolševikizmo. 

Kova del Indijos. 

Čia niekas neabejoja, kad 
kaip veik bolševikai įvykins 
taiką su lenkais, tuojaus stip
riausias savo spėkas pasuks 
prieš Anglijos reikalus Mažo
joj Azijoj ir Indijoj. 

Maskvoje senai pripažinta, 
jog tikriausias ir didžiausias 

i bolševikų priešininkas yra 
, . , . ,. !*.. . Londonas Tad bolševikai pūl

inis padidintas su divizijomis! • . v ' 7 r . . , . . . F 4 ' sis pnes Indiją ir ttv> keliu 

kų atsinešimą i Armėniją. Jc > tosi Britanijos pavaldinis ir 
tikslas užtikrinti bolševikų ka-, k.Mpo toksai negali but : ulai-
riuomenei be didelio pavojaus 1 kytas nuo keliavimo Airijon. 

Sulig Anglijos įstatymų, nu< 

Vieta: Fort Pitt Hotel Assembly Hali, 
10-th St. (and) Penn Ave. 

Laikas pradėjimo: 10:00 A. M. 

I Seimą atidarys: Jo Malonybė vyskupas Regis I 
I Canevin, D. D. § 
K Pribukime ir dalyvaukime tame Seime visi, nes vi- r 

tokios kelionės gali Imt sulai-'S SŲ mušu reikalai visus mus verčia susieiti. .f? 
komi tik kriminalistai. § 

Bet Anglija po ranka turi § 

paskuba,. 
Koks bolševikų tikslas! • 
Sulig žinovų tvirtinimo, bol

ševikai šiandie skubinai dumia 
j rytinės Prūsijos rubežius. 
Tais parubeziais paskui mė-

pėstininkų, artilerija, 
mis ir lėktuvais. 

tanko-

LENKAI PRALOŠĖ PLEBI
SCITUS PRŪSIJOJE. 

Vokiečiai tikisi laimėti ir 
kitur. 

Berlynas, liepos 21. — Len-gins pasiekti ruožą arba kari-
—. "r*T"~,.f" j dorių, jungianti Lenkiją su kams su plebiscitais nepavyko remti gen. W rangeli ir kitus I „ . J ? * ^* i - -

"u* ' ius Įvai
riose Rusijos dalyse. 

Manoma, kad tuo keliu bus, , . 
,. , , , . , , . -, nebūtų galimas 

galima palenkti bolševikus <. . v. , . , ,^ 
. . . m , , . Žinovai cia sako, "jog bolse-

nne susipratimo, Tad butu . . . ,. i . ' * ?".-_ . 
, , . j ,. , , * vikai gali atsiekti tą tikslą. 

įsvensrta dideles kares. |_ . *» ,, .. . . . * 
Paėmę txardiną jie gali kas
dien ineiti apie 30 mailių. I r 
už kelių dienų atsidurti Thor-
ne. Tuomet butų jų laimėta. 

• v, ,v -, • • , . .'jDanzigu, ir aną perkirsti, j nei rytinėj nei vakarinėj Pru 
pnesbo^vikmius vadus I « - l £ 3 t&]kįnin£m!Tsu len- M * Vienur 9S nuoš. gyven-

kais susisiekimas visais šonais Itoju Kilsavo palikti prie Vo
kietijos, gi k.tur 93 nuoš. Tai
gi lenkai kaipir nieko negavo. 

Plebiscito pasekmėmis ne
gali atsidžiaugti Vokietija, Ir 

atliks du daiktu: padarys 
daug vargo Anglijai ir pa
gelbės islamizmui. 

Antabe Kernai paša statydi
na "aerodromą," padirbdintą 

nepaprastuosius apsiginimo ĮS- j 
tatymus, katrie ypač paliečia t 
Airiją. Tad ir manoma, kad 
vyriausybė pasinaudos tais y- j 
patingais įstatymais ir neleis | 
garbingam vyrui aplankyti sa- j 
vo tėvvnės. 

: H 
KELI ŽMONĖS NUŽUDYTA 

RYME. 

i 
Kun. M. J. Urbonas, | 

A. L. R. K. Kunigu S-gos Pirm. | 
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Maskva Laukia Žodžio nuo 
Pačių Lenkų 

BOLŠEVIKAI NORI TAI
KOS. 

Rymas, liepos 23. — Praei
tą šeštadienj čia radikalai pa
kėlė riaušes. Nužudyta keli 
žmonės. 

jis apturi iš Busijos per Er-
zerumą. Manoma, jog mesopo-
tamai veikiai užatakuosią an
glus Bagdade ir kitur. 

Arabai pakilsią karėn. 

Iš Beiruto pranešama, jog 
Sirijos arabaidar nepakėlė gin 
klų prieš prancūzus. Bet vei
kiai tą padarysią Nes jie vei-

Nenori, kad svetimi maišytusi. 

Londonas, liepos 21 (suvė
linta). — Iš Maskvos čia ki-
birkštine telegrama gauta dau
giau žinių, kodėl sovietinės 
Rusijos valdžia atmeta Ang-
lijos pasiųlymus daryti arini-1 p a č i ū hrjkū reikalas 

sticiją ir taiką su lenkais. 
Pranešime, po kuriuo pasira

šo premjeras Lenin, karės mi-
ni.steris Troekii Jr teisybės 
komisaras Kurski, štai kas sa-

Italijoje. Ta orlaivių stotis pa-jduinai pakilsią prieš prancu-
vesta prižiūrėti vokiečių laku-1 z u s 

koma: 
. . . , _ . , , " A n d i jos \-vriausvbe mums 
kiai paskelbsią kare nrancu-J " • , * •» ..* , , , 

1 r 1 savo pasiųlyme įs liepos 11 d. 
pertraukti karę prieš Lenkiją 
ir' pradėti taikos tarybas, su 
Lenkija I r kitomis parubeži-
nėmims valstybėmis pažada, 
jog lenkų ;:niiija, Įvykus ar-

zams. 
Sirijos karalius Feisal, sa

koma, gausiąs pagelbą fe? tik 
nu0 Cilicijos turkų, bet ir be-

junga. Lenkija., pati prigult 
prie tos sąjungos. Ir Lenkija 
yra pakėlusi prieš mus save 
šitą grobnoninę karę. 

"Visi tos sąjungos nariai, 
ypač Prancūzija, Anglija k 
Amerika yra stipriai susiri
šusios toj lenkų provokatorių 
nėj karėj prieš Rusiją ir l'k-
rainą 

"Bet mūsų atsisakymas 
pertraukti karę nereiškia, kad 
mes atmainome politiką Len
kijos žvilgsniu. Maskva dau
gel kartų siūlė taiką VarSavaL 
Ir jei ji nori šiandie taikoj 
tegu tiesiog kreipiasi j mus. 
Mes užtikriname, kad tuo ke
liu bus padaryti taikos ryšiai 
tarp Rusijos ir Lenkijos. Ir 
kuo greičiau lenkai tą pada
rys, tuo bus geriau jiems pat 

j misticijai, turi atsimesti ant;tb?mi5-
n i"; ! Libano seimas paskelto, jog irubežių, kuriuos perniainnsta-! Toliaus pareiškiama, jog 

Pasakojama, jog Kernai pa- Lebano provincija turinti au-«rė taikos konferencija v i ^ u valdžia su lenkais atstok 
: vais tikruosius Lenkijai ruto-
: žius nustatys toliaus j rytus. 

ša Mesopotamijos gyvento- j tonom i ją. Bet pati provincija į 
jams padalina savo dalj ka-1 esanti neatskiriamoji dalis Si- Lenkija — grobuonį 

Podraug Anglija atsisako 
toliaus tarties su bolševikais! 
prekybos klausime. 

BOLŠEVIKAI JAU GAR
DINE. 

PROHIBICTJONISTAI NO
MINAVO KANDIDATĄ. 

n to džiaugsmo nori įsiųlyti 
talkininkams, idant šitie sutik 
tų plebiscitą pravesti ir len-

įkams paskuiam žemės ruože, 
kurs lenkus palei Vislą išveda 
miestan Danzigan. 

Sekantis plebiscitas įvyks 
augštutinėj Silezijoj. Ir jei te 

irs medžiagos. Tos medžiagos j rijos. 

Jie atmušami rytinėj Galicijoj. į Lincoln Neb liepos °3 — ' n a ^ vokiečiai laimės, tuomet 
Prohibicijonistų' konvencijoje j S S ^ j R t į * ! Ž ^ 

Varšava. liepos 2.1. — Len-
}.;\] vakar oficijidiai paskelbė. 
kad boSevikai paėmė miestą 
kardiną, katrą lenkai gynė \i-
:o\-v,< •*;\}\w.c.i.i'i< spėk<»mis. 

!5et rytinėj (ralicijoj lenk:1,; 
••o'šcvikiis atgal atbloškė. Te
nai keli stiprus tolševikn bu
ri;)! !1U\i> Jūrėje HįV '/•'<••-•. 
Lenkai pakih; koniralakon 11 i 
1uos im.-tume ;v,̂ 'a? p; r uivo. 

PaiinuTi- (laruinn. lenkai '•.; 
vo išmušę bolševikus iš šiau-
rin;u miesto tvirtumų. Bef bol-
š<'viknvs r>*<'-jn>i jiairtdba. l'a-
kelta kontrataka prieš lenkus. 
Šitie inrėjo hėgti pietų i': k. 

kandidatu j prezidentus nomi-
miotas buvęs metodistų pry^e-
ris Aaron S. Watkins iš Ger-
mantovi'n, O. 

Tad Bryan ir pačiuose pro-
bibieijonistuose neteko pasiti
kėjimo. 

PDJKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.SS.). 

ORAS. 
LIEPOS 23, 1920. 

fhiraeo ir priemiesčiai. — Gra
žus oras. šilčiau šiandie; vakare 
gali bnt pmausmų; rytoj irgi gra
žus oras, bet vėsiau. 

Vakar sugščiausioji temperatūra 
buvo 73 1.. žemiausioji — 63 L 

Saatc Mka 5:35; leidžiadl 8:18. 
Mėuulis !cid?insi S:02 nakil. 

eitą pravesti Thorne ir Pozna-
niuje. 

SUSTREIKAVO 7,000 AN-
GLEKASIU. 

Harrisbur^, UI., liepos 2.3.— 
Vietos anglekasyklų ap-^kri-
tyj pakėlė streiką 7,000 angle-
kasių. Kasyklos, regis, bus už
darytos. 

GEN. WRANGEL ESĄS AN- Denikir.as turi daug aukso. 
GLIJOS D1ANKIS. Oficieras pareiškia, kad gen. 

Denikinas pabėgdamas lx)ndo-
nan su savimi pasiėmė 25 mi
lijonus auksinių rublių. Te
nai iš tų pinigų ls mriijonų 

.» , ,. .% T> •• ' \ , i.v" !ji? išmokėjo anglams užpris-is pietines Rusnos atkeliavo:, . . , * _ ,,. ,5. 
. r .. :' „ . tatvta kares medžiagos. Kitus 

vienas amerikoniškas oticie-j 

Anglijai norisi Krime gauti 
koncesiją. 

Berlynas, liepos 22. — Čia 

ras. Jis tvirtina, kad priešbol- 110 milijonų rublių auk^o Dc-
„ . - . . „ , .. L"7" i nikinas pasilaikė sau. 
sevikmės rusu armijos vadas; : , , 

' Anglai, be to, daug 
kios medžiagos pasiuntė ir 

"Toje pačioje notoje Angli-jne kaip buvo pirmiau nusta-
ja pareiškia, kad generolas i tc Londono ir Paryžiaus im-
AVrangel ir jo pastogė Krime; perijalistai, katrie yra vieno-
neturėlų but paliesta, šituos dai priešininkai Lenkijos įc 
visus pasiųlymus mes, liaudies i Rusijos darbo žmonėms, 
komisani taryba, atmetame. Pabaigoje pranešimo pasą-. 

"Jeigu Anglijai pakarto ka-i kyta: 
rė ir rupi Įvykinti taiką, ji | "Jei lenkų liaudis nori gąu-
gaii sustabdyti siuntimą Len- j ti tikrą taiką ir tinkamus sa-
kijai amunicijos ir pinigų. vo šaliai rubežius ir Rusijos 

"Lordas Curzon (Anglijos i asmenyje atrakti brolišką kai-
užrubežinių reikaių sekreto- j myną, būtinai reikalinga, kad 
rius) mums pasiųlymus pa-j ta lenkų liaudis pati pasidar-

f 

Londonas, liepos 22. — iš 
Maskvos sovietų valdžia pra
neša, jog lenkai pasitraukda
mi ant Lenkijos, kaip Ukrai
noj, taip Baltgudijoj žudo žy
dus. Daug žydų nugalabinę 
lenkai ypač Kijevo šone. 

gen. Wrangei yra tikras An
glijos jrankis." 

Gen. TVrangel prieš bolševi
kus kariauja Krlmo fronte. 
Kuomet andai Anglija buvo 
pasiųlnsi bolševikams padary 
ti armisticiją su lenkais, po
draug ji buvo patarusi ir pa
čiam gen. \Vrangeliui pertrau
kti mūšius ir atsimesti iš už
imtų pozicijų. 

viso- j .įuoda remdamasis tautų są- į ouoių i iu iuu tUi> Irinmu. 

gen. Wrangeliui. 
Anglų interesai reikalauja 

išnaudoti ne tik Krimą, bet 
ir visą pietinę Rusiją. Tr tas 
jiems gerai sekasi. 

Wrangel nėra patrijotas. 
Gen. Wrango! Anglijai atsa

kė, jog jis negali paliauti ko
vojęs ir atsimesti atgal. Nes 

PLENUOJAMA RAUDONO
J I ARMIJA PRŪSIJOJE. 

Nerimauja vokiečių radikalai. 

Bet gen. n'rangei nesutiko į tas nupuldytų jo kareivių dva
su tuo Anglijos pasiūlymu. Ir pią 

|iš to paaiški. jog gen. TVran-' Tuo tarpu yra žinoma; kad 
gelio veikimas — tai papras-j j 0 kareivių dvasia senai nu-
tas akių muilinimas. 

Nes gen. Wrangelio ekspe
dicija — tai tik paprastieji 
grobimai,, paremiami koner-

puolusi ir patys kareivių bū
riai vos sukontroliuojami. 

Patsai gen. Wrange!, anot 
ofieiero, yra aršiausios rųšies 

tenai labai nerimauja radik 
liai gaivalai. Sakoma, jie te? 
nai pienuoją organizuoti rau
donąja gvardiją. 

PINIGU KURSAS, 

cijiniais anglų tikslais norint j oportunistas. Nėra joks rusų J 
gauti koncesijų Krime. j|tautos patrijotas. 

Londonas, Ii epo* 23. — Iš 
Berlyno depešoje i Excliange 
Telegrapb pranešama, jog Ši
tą pinnadienj tenai sušaukia
mas reiehstagas nepapraston 
sesijon. 

Sakoma, reichastagas to 
kitko aptars, kokiuo laiku 
paskirti prezidento rinkimus !L i r t u V 0 S 1 0° a a k s i n^ 
Vokietijoje. I**** 100 Tuarfaą 

Tš Koenigsbergo (Karaliau
čiaus) ę Exchange Telegra
pb depešoje pareiškiama, kad j 

Svetimų viešpatijų pinigų ver
tė mainant nemažiau $25,000 lic 
pos 22 d. buvo tokia sulig MeC 
chants Loan & Trust Oo.: 
Anglijos sterlingų gvarui $3.821^ 

2.55 
2.53 

Lenkijos 100 marinų .65 
Prancūzijos už 1 dolierj 12 fr. "n 
Šveicarijos už 1 dolierj 5 fr. 70 
Italijos ui 1 dol. 17 L 9a 

file:///-vriausvbe
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LIETUVIŲ KATALIKU DIENRAŠTIS 

itrvrfe A i in A C-»> 

E i n a ka*dieną išskyrus nedėldienlos. 
P R E N r M E R A X 0 6 KAUTA: 

CHICAGOJ IR CzSIENYJE: 
Metams $8.00 
Pusei Metu. 4JM> 

6UV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Meto a.oo 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kos skaitosi nuo už&lrasymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prlsiysti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

' • Drangas'' Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, HL 

Tel. McKinley 6114 
l i l . i T i W " T I 7 f l W I 
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* Bolševikų Pavojus 
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Pasidžiaugėm Lenkams at
sitraukiant iš Vilniaus, patiė-

- jom jiems skubintis iš kitų 
* Lietuvos žemių, kurias jie bu-
* vo užėmę. Linksminomės, kad 

mūsų sutartis su Bolševikais 
labai mums naudinga- Tiktai 
ant mųs džiaugsmo saulės 
buvo ir tebėra debesis: netu 

- rime pilno sutarties teksto 
tarp Lietuvos ir Sovietų Ku
si jos. Kas-gi čia galėtų būti? 

| Nejau-gi Lietuva ir Bolševikai 
- ima varyti slaptų, nuo savo 
- žmonių diplomatijų? 

Alkana peliukė žiuri tiktai 
j sūrio gabalėlį padėtų ant 
šipulio, o nežiūri, kad tas ši-

- palys yra didelių rnirti.tgų 
1 siųstų dalis. Bolševiku pasi

likimas Vilniuje, Lietuvos į-
- traukimas, i karę su Lenkais 
1 išrodo lig dvi kanapinės stan

giai susukfos virvutės. N?Žinia 
' ar suskubsim jiedvi j>ergrauž-

ti pirma negu spąstų durys 
perlauž mums nugarkaulį. 

Yra ženklų, kad mųs nau-
~ jasis ministrų kabinetas už

baigė sutarti su bolševikais 
į ir Lietuvos vardu pažadėjimų 
* padarė neduodamas žinoti di-
e džiausiai Steigiamojo Seimo 
S partijai krikšeionims-demokra-
* tams. Norėtume, kad šitas 
Z mųs pasakymas pasirodytų 
2 klaidingas. 

Jei tas mųs spėjimas pasi-
odys ;cisingas, +ai tuomet 

bus aiskn. kad už Vilnių prara-
* dome Lietuvos neprigulmybę. 
I Patekti po bolševikais reiškia 
| prarasti daugiau negu tautos 
į nepriguhmbe, nes po bolševi

kais nėra asmeninės laisvės. 
Nedarysim daugiau išva-

_ džiojimų, lauksime pilnojo 
I Lietuvos ir Bolševikų sutar-
I ties teksto. Dar labiau lauk-
'. sime patvirtintos žinios, kad 

bolševikai atsitraukė iš Vil
niaus ir kitų Lietuvos žemių. 

dyti jos gerovę, rodydami 
tam tikrus k rutaniuosius pa
veikslus. 

Todėl Vokietijos valdžia vėl 
grąžino krutamųjų paveikslų 
cenzūrą. Kad cenzoriai neap-
seitų sulig savo nuožiūros, 
tapo išleisti tamtikri įstatai. 

Įstatuose pasakyta, kad iki 
G metą amžio kūdikiams visai 
nevalia rodyti krutamųjų pa
veikslų, nes tat kenkia kūdikių 
akims. Ypatingi įstatai pat
varko paveikslus, kuriuos ga
lima rodyti jaunuomenei nuo 
6 iki 18 metų. 

Įstatai, apimantieji visus vi
sų rųšių krutamuosius paveik
slus reikalauja, kad juose ne
būtų nieko priešinga padoriam 
gėdlyvumui, kad nebūtų už
gauta tautos garbė nei silpni
nama tėvynės meilė. Neva
lia taip-gi paniekinti nei vie
ną religiją, nei rodyti daigtų 
sukeliančią betvarkę. 

Vokiečiai taip prižiūri ne 
vien filmas rodomas pačioje 
Vokietijoje, bet taip-gi išveža
mas j kitas šalis. Šiaip yra 
viešpatijų, kurios draudžia 
tvirkdinti savo gyventojus, 
br-t nedraudžia nuodinti kai
mynų dvasią, padirbd'/iant 
jiems kenksmingų regyklį 

Žinovai sako, kad pasaulije 
niekur nėra taip gerų jsratų 
apie krutamuosius paveikslus, 
kaip dabartinėje Vokietijoje. 
Šitų reikėtų žinoti ir mums 
Lietuviams. Dabar krutamųjų 
paveikslą Lietuvoje pri ?iso 
lyg kokio ydo, o nėra kAm tą 
tvarkinti, todėl jaunuomenės 
Širdys ir protai ištvirksia. 

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas. 

AUKOS UNIVERSITETUI. 

Po paskutiniam D-ro J . 
Šliupo pagarsinimui į Vilniaus 
Universiteto Draugų Asocija-
cijų užsimokėjo: Dr. Jonas Jo-
nikaitis $25.00, Dr. Juozas Jo-
nikaitis $50.00, P. Katarina 
Garmus $5.00; M. Valentina
vičius iš Newport News, Va-
$5.00. Tuos jmokesčius garsina 
D-ras J. Šliupas. 

IŠ LIETUVOS-
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Krutamieii Paveik
slai ir Vokietija. 
Kaip tik įvyko revoliucija 

Vokietijoje, taip tenai tapo 
panaikinta visokia cenzūra. 
Veikiai krntamuosiuose pavei
ksluose* ėmė rodytis neapsako
mų tvirkdančių šlykštynių. Vo
kiečiu tautos dora buvo svei
ka, todėl didumoje krutamųjų 
paveikslų teatrų šlykštynių 
nebuvo, bet mažumoje atsira
do tikro mėšlo. 

Visuomenė to nemėgo ir 
vadino Scbmutzfilmcn, t. y. 
purvinomis filmomis. Atsira
do beširdžių parsidavėliu, ku
rie nž pinigus apsiėmė teršti 
pergalėtos tautos garbę ir ar-

se. 

Marijampole. Ant scenos 
pasirodė naujas veikalas 
" Vakari »•••> Daina'' (3 pav. 
scenos vaizd). Veikalas vy
kusiai ir gražiai parašytas. 
Turinys imtas iš stabmeldiš
kos Lietuvos laikų. 

Marijampolės apielinkės ūki
ninkai sudarė bendrovę ir į-
kurė fabriką išdirbiniams iŠ 
linų ir vilną. Amerikos ben-
droids tyli, gal jos ir ką nors 
temi steigia, tik niekam nie* 
ko nesako. 

Žinių žinelės iš visų kampų. 

Kalvarija (Marijam, apsk.). 
Yra valdžios išleistas įstaty
mas, kad valdokos įstaigos 
turi mokėti žmonėms až važi
nėjimą valdiškais reikalais. 
Iš Kalvarijos valsčiaus 50 ve-' 
?hnų buvo paraginta vežti 
iniitus iš Kalvarijos dvaro 
malimo j Marijampolės Karei
vines. Kada reikėjo gauti at
lyginimas, tai valdininkai pra
dėjo siųstyti žmones nuo sa
vęs pas kits kitų. Tai tau už
mokestis. 

Pundas. Plėšimai, vagys 
tės, šaudymai grinčiose, mu
šimas moterų iš-lenkų oku
pantų pusės sumažėjo, betire 
kvizicijos javų nesiliauna. 
Žmonės dideliai suvarginti. 
Kultūros ir apšvietos darbas 
sustabdytas. Lenkų policija su
gaudė vaikinus ir merginas ir 
Šiaip žmones, kurie rūpinasi 
palaikyti lietuvišką dvasių, ir 

uvalkų Kalėjimuo-

(Tfsa.) 
Tokie pasveikinimai bu

vo gauti iš Chieagos nuo J. 
Hertmanavičiaus, d-r0 Dran-
gelio ir S. Kodžio. Konferen
cijoj dalyvavo Misijos nariai 
Jonas Vileišis ir Majoras P. 
Žadeikis, Lietuvos Atstovy
bės delegatas M. Vinik s, pa
vieni iš užkviestųjų asmenų: 
Jonas Grinius, Vincas F. Jan
kauskas, Bernardas V. Stefan, 
M. L. Vasiliauskas ir Petras 
Steponas Vilmantas Ir paga-
liaus sekančių bendrovių at
stovai alfabetiškai: 

1) Nuo Amerikos ir Lietu
vos Audimo Korporacijos, P. 
J . Kazlauskas. 

2) Nuo Baltic States Bank, 
atstovas Jonas Lopata. 

3) Nuo Baitic States Finan-
ce Corporation, atstovai: F. 
J. Bagočius ir Antanas Ivaš
kevičius. 

4) Nuo Liet. Amerikos Rū
bų išdirbinio Bendrovės atsto
vas A. Karsokas. 

5) Nuo Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės trys atstovai: 
Aleks. Steponaitis, A. B. Stri
maitis ir A. S. Trečiokas 

6) Nuo Lietuvos Mekanikų 
Sąryšio atstovas Vincentas 
Vaitkus. 

7) Nuo Lietuvių Mekanikų 
ir Mašinistų Bendrovės atsto
vas Ant. Ivaškevičius. 

8) Nuo Lietuvos Prekybos 
Bendrovės du atstovu: Pranas 
J, Kalinauskas ir Pranas Vi-
rakas. 

9) .Nuo Progress Avalų 
Išdirbinio Bendrovės du atsto
vu: F. J. Bagočius ir Petras 
K Vaičiūnas. 

* 

10) Nuo Progress Valgomų
jų Produktų Bendrovei trys 
atstovai: A. K. Neviackas, B. 
A. Tumavičius ir Petras K. 
Vaičiūnas 

11) Nuo "Vienybės" dien
raščio Bendrovės atstovas 
Vladas Lazdynas. 

Toliaus buvo atstovai nuo 
šių bendrovių, kurios iki šiol 
dar nėra patiekusios pareiški
mų dėlei registracijos: 

12) Nu0 Bostono Instrumen
tų Dirbimo Bendrovės, atsto
vas F. J . Bagočius. 

13) Nuo Lietuvos-Amerikos 
Prekybos Bendrovės du atsto
vu: P. Molis ir J . S. Vasiliau
skas. 

14) Nuo Lietuvių Rubsiu-
vių Bendrovės iš Baltimorės, 
atstovas Petras Jaras 

15) Lietuvos Garlaivių Ben
drovės, atstovas: p. Zivatkaus-
kas. 

Konferenciją atidarė Lietu
vos Misijos Pirmininkas J. Vi
leišis trumpa prakalba nuro
dydamas susirinkusiems prie
žastis ir tikslus, dėlei kurių 
buvo sušaukta šį konferenci
ja, ir patiekdamos jos dieno
tvarkę, pasiūlė išrinkti susiri
kimo pirmininką ir sekreto
rių. 

Konferencijos Pirmininku 
tapo išrinktas advokatas Jo
nas Lopata, o sekretorium 
adv. F. J. Bagočius. 

Svarstydami patiektus die
notvarkėj klausimus. Konfe
rencija yra padariusi sekan
čius nutarimus: 

1. Sutverti Amerikos Lie
tuvių Prekybos ir Pramones 
Tarybą, kurios funkcijomis tu
rėtų būti: 

a) Lietuvių Prekybos ir 
Pramonės bendrovių ir įstai
gų kontrolė ir priveizėjimas. 

b) Iaformaerjų teikimas 
prekybos ir pramonės srityj. 

c) Rupesnis apu- prekių ga
benimų iš I i i tuvos ir Lietu
von. 

2. Išrinkti laikinąją Ameri
kos Lietuvių ?Tekybos ir Pra
monės Tarybą iš devynių na
rių ir pavesti jai paruošti sta
tuto projektą dėlei tokios nuo-
latinos Tarybos sutvėrimo. 

a) Veikti iivien ir pasita
rus su Lietuvos Atstovybe A-
merikoje. 

b) Priimti visokius patari
mus nu 0 dalyvavusių konfe
rencijoj atstevų dėlei statu
to projekto sustatymo ir patį 
darbų užbaigti dviejų savai
čių bėgyje. 

c) Nevėliau kaip už mėne
sio per Lietuvos Atstovybę 
sušaukti antrą konferenciją 
pakvietus jom visas prekybos 
ir pramonės įstaigas, kurios 
bus įteikusios savo pareiški
mus dėlei registracijos, ir šiaip 
pavienius asmenis. 

d) Konferencijos laikų ir 
vietą paskelbti užtektinai ank
sti, kad galėtų atvažiuoti at
stovai iŠ tolimesnių miestų. 

3. Nutarta rinkti laikinoji 
Amer. Lietuvių Prekybos ir 
Pramonės Taryba iš devynių 
asmenų, kurion sulig balsų 
skaičiaus pateko, atsisakius p. 
Jonui Grir iui ir P. S. Vilmon-
tui, šie asmenys: Adv. F. J. 
Bagočius, A«k. Jonas Lopa
ta, A. B. Strimaitis, Vincas 
Jankauskas, Antanas Ivaške
vičius, adv. F. J . Kalinaus
kas, A. S. Trečiokas, J . S. 
Vasiliauskas ir P. Molis. 

4. Konferencija randa rei
kalinga, kad prie Lietuvos 
Atstovybės IRI tų nuolatinas 
sekretorijatas^jreresnfam su
pažindinimui imerikos lietu-
tuvių ir jų bendrovių su da
bartiniais Lietuvos ekonomi
niais reikalais įr pasaulio rin
komis. "* 

5. Laikinoji Taryba išdirbs 
sąmatų ir nuolatus mokesčius, 
kurie bus imami nuo firmų 
ir pavienių narių padengimui 
lėšų, kurios bus reikalingos A-
merikos Lietuvių Prekybos ir 
Pramonės Taryfeos užlaiky
mui. 

6. Kokioj pramonės ir pre
kybos srityj tinkamiausia su
vartoti Amerikos lietuvių ka
pitalai — nutarta atidėti ant 
toliau, kada susirinks daugiau 
informacijų apie dabartini 
Lietuvos ekonominį būvį. 

7. Konferencija atranda la
bai pageidautinu daiktu, kad 
bendrovės, turinčios vienodus 
tikslus, jungtųsi į^kruvą, ben
drintų savo veikimą ir tuomi 
galėtų greičiau realizuoti savo 
siekimus ir sutaupyti daug or-
ganizatyvių lėšų i t tokiu būdu 
taptų naudingesnės savo šėn-
ninkams (pajininkams) ir Lie
tuvai. 

Tuojatrs po konferencijai 
Laikinoji Taryba turėjo savo 
pirmų posėdį ir šiaip susior
ganizavo: Pirmininkas Jonas 
Lopata, vico-pirm. F. Molis, 
sekretorius A. B. Strimaitis.-

Konferencija užsidarė 11:15 
vakare. 

(Pasirašo Jonas Lopatto. 
Konferencijos pirm. 

F. J. Bagočius, 
Konferencijos sekr. 

(Pabaiga bus). 

MUŠIMAI IR ATSAKY
MAI. 

Klausimas. Ką yra nuveikę 
tie keturi žmonės: Edisonas, 
Galilėjus, Volteris ir Koperni
kas? 

V. Lengvenis. 

Atsakymas. Tomas Ediso 
nas tarp tų keturių yra jau
niausias. Jis gimė 11 vasario 
1847 m. mieste Milan, Obio 
valstijoje, Amerikoje ir tebėra 
gyvas. Jis išrado daug nau
dingų būdų suvartoti elektrų. 
Tarp tų žymiausi: įkaitina
moji lemputė, kurią dabar vi
si vartoja žibindami elektrą 
kambariuose. Jis pagerino Be-
H'io išrastą telefoną, jis išra
do fonagrafą ir gramofoną. 

Galilėjus buvo italas, gimęs 
14 vasario 1564- m., miręs 8 
sausio 16M2 m. Jis išrado ga
na stambių prirodymų, kad že
mė sukasi apie saulę. 

Pirma Galiejaus jau Koper-
ninkas buvo pasakęs, kad sau
lė stovi, o žemė sukasi. Tą Ko
perniko mintį Galilėjus tik pa
tvirtino, bet galutinai nepriro-
dė. Beskelbdamas savo išradi
mus jis įsikišo į Šv. Raštą ir 
ėmė jį nepriderančiai aiškinti. 
Kardinolas Barberini jam pa
tarė laikytis gamtos mokslų, o 
nekliudyti Šv. Rašto. Galilėjus 
neklausė. Atsirado karštuolių 
iš kitos.pusės ir jį pasmerkė 
už sakinius priešingus Šv. Ra
štui. Pasmerkimas pasibaigė 
tuomi, kad Galilėjus turėjo gy
venti Tuskanijos kunigaikščio 
dvare, paskui Si jenos arkivy
skupo mūruose, o paskui savo 
vietoje Arcetri. 

Vėlesnieji Keppler'io ir 
Newtono išradimai dar la
biau patvirtino t$ tiesų, kad 
žemė sukasi apie saulę. Tada 
Galilėjus labai pragarsėjo, nes 
visi jį garbino, kurie tik no
rėjo papeikti Katalikų Bažny
čią, Tečiaas pats Galilėjus vi
są savo amžį buvo tikintys 
žmogus; tokis jis ir mirė. Jį 
buvo pasmerkusi ne Bažnyčia, 
tiktai kongregacija vadinama 
Officii, arba Inkvizicija. Po-
pežius nebuvo pasirašęs ant 
ištarmės. Nors Galilėjus buvo 

j tikintys, bet kartais liežuvio 
nevaldė. Užgavo ką nereikė
jo, o tie jam atkeršijo, nors 
nepersmarkiai, nes gyvenimą? 
kunigaikščio rūmuose tai dar 
nedidelė nelaimė. 

Volteris, rašosi Voltai re, gi

mė 21 lapkričio 1694 m., mi> 
rė 30 gegužės 1778 m. Jis bu
vo praneuaas ir nieko gero 
neišrado. Berlyne iš karaliaus 
rūmų vogė vaškines žvakes. 
Peterburge bieiuoliavosi su di
džiausia pasaulio paleistuve 
Katarina Antrąja. 

Voltaire mokėjo puikiai 
prancūziškai rašyti eilėmis ir 
ištisu raštu. Pašiepdamas tie
są ir dorą. teršdamas tą kas 
kilnu, jis apšmeižė ir Prancū
zijos išgelbėtojų Šv. Joaną d' 
Ark. Nors jis sakėsi tikys į 
Dievą, bet yra tikras dabarti
nių bedievių tėvas. Jie jį gi
ria ir iš jo raštų semia did
žiuma savo purvų, kuriais 
drebia į tikėjimų ir bažnyčią: 

Kopernikas seniausias ir 
didžiausias tarp visų keturių 
čia minėtųjų. Jis gimė 19 va
sario 1473 m., mirė 24 gegu
žės 1543 m., buvo katalikų 
kunigas ir kanauninkas. Vė
liaus tapo išrinktas Krusvicos 
vyskupu, bet prieš priimsiant 
šventimus mirė.. Jis yra did
žiausias naujų laikų gamtinin
kas, nes išrado, kad akys mu* 
apgauna. Saulė stovi, o žemė 
sukasi apie ją. Tuo išradimu 
Kopernikas atitaisė didžią 
visos praeities klaidų. Savo 
išradimą Kopernikas surašė 
į veikalų: "De orbium coeles-
tium revolutionibus." Veika
las pavestas popežiui Povilui 
m. 

Kai-kurių žmonių nuomonė 
buk Kopernikas buvęs lietu
vis remiasi tik tuomi, kad pa
vardė panaši į lietuvišką žo
dį kepurninkas. Tečiaus tat y-
ra klaida. Kopernikas gimė 
Torinije, ant Vislos kranto. 
Ten gyveno lenkai, kujavai. 
Jų kalboje yra žodis kopera 
kopernik ir koperezak. 
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į Paklydėlio Keliai 
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis. 
Parašė 

Vystanti Sakelė 
Kaina 15c. 

neperdidelis j Veikalėlis 
{lengvas sulo&i, gražaus ir 
I rimto turinio. . 

Norėdami gauti Adre
suokite: 

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

Chicago, EI. 

i 

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

Bok kirpėju. Ki 
rpėjai visur re i 
kalaujami. Ge
riausias asiat&a, 
mes i šmokiname 
į kelete savai
čių, pri tyrimas 
duodamas moki -

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

MASTER SCHGOL 
1 M y. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tu lubq. 

r DR. J. SHUifiLMAN 
GjJyfrįai ir CfctturgM 
Ofisas 4830 W. 13 St 

K a m * m O n o t 
B e s . 1 M » W. M AveHM 

Tertfonas C l e v o Stttf 
Ofiso Cicero 49 
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•Klausimas. Norėčiau savo 
giminėms į Lietuvą parleisti 
kokių nors drabužių, bet neži
nau per kur ir kaip. Malonė
kite paaiškinti. . 

Antanas Repšys. 
Atsakymas. Drabužius j Lie

tuvą galima siųsti mažomis 
dėžėmis ne daugiau kaip 22 
svaru, gerai užpakuotomis ir 
užadresuotomis. Tokius siun
tinius priima Suvienytų Vals
tijų paštas. Yra ir kitas bū
das siųsti per Amerikos Pre
kybos Bendrovę, Litlmanian 
Sales Corporation, 414 Broad-
vay, So. Boston 27 Mass. Bet 
goriausias būdas yra siųsti ne 
drabužius tik pinigus. 

PEAOT5ŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOLTS 

Lietuvis Gydytojas ir Ctdnargas 
Perkel ia ofisą i PoopJe Teatrą 

1«1« W. 4? Str. Tcl. Borf. 1«9 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta. 

Rcs . 2»14 VT. 43*4 Sfcfee* 
N a o ryto iki piet. 
TcL McKinley M 3 

W i ' 

Telefonas Boalev&rd 9199 
• S 

DR, C. KASPUTIS 
DENTTSTAS 

5""-> 

3331 S. Hafeted Str. 
VALANDOS: 9—12 A. K. 

1—6; 7—8 P. M. 

ws.s. 
mRSAVBIGSSTAMPS 

rssuEfrflv* TitE 
UNTTEP STATES 
GOVERKMENT 

* — 

ATSKAITA 
Ant naujų metų (1920) buvo šėrininkų mctiniain suvažiavi

mui pristatyta \tskaita užtvirtinta '»'pub. amnin." taip bus 
daroma ir kasmet o ši atskaita yra pusmetinė. Lietuvių Pre-
mui pristatyta atskaita užtvirtito "pub. aceoun.': taip bus 
teisinga ir su beudrovės knygomis sutinkančia. 

PUSMETINS ATSKAITA. 

LJETUVIŲ PREKYBOS BENDROVES. 
414 Broadway, So. Boston, 

1.11 POS 1. 1920. 

Mass. 

TVRTAS 
Pinigai Bankosc (Cash) 

8KT741.9* 
Pinigai ant r inku (Cash) 

2S2.24 
Mums skolingi 24441.9.> 
Skolingi ant notg . . . . 4SS5.ftS 
liondsai ir I . II. W. S. S. ir tt. 

70fi5B.29 
ot'i-o Ihtaisyma! «r>7fl.;c 
Tavoms prirengtas smntimn! 

7875.00 
Ta voras Metnvoje • r s s . i o 
Lietuvos V»M. Botttr . .1005.00 
Investmcntai į naujai tveremos 
. hiznio šakos (Amerikoje) . 

inr,t.vw 
R«>al Eeslate IOOO.OO 
Neužbaigtas Insurance . .2*».n« 
įvairiu torfo 342.02 

ATSAKOMYBĖ 
Mes skolingi zMMi 
Notos 1300.00 

Capital Stork: 
Pilnai užmokėta =32105.00 
Atpirkta 4tm.m 

Inmokėla 
227209.00 
. .2SMU0 

22905S.S0 

Perviršis 11.1308.02 

• • * • ! » • • . • . . . . . • • • • • « Į Į į 
T«L Drcvar f W 

i Dr. C. Z. VezeHs 
L E E T r V B DĖJTTISTa* 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 
Seredbmis nuo 4 lyg 9 vakare 

4719 SO. A S H I L U T O AVUUCIC 
• r * 47-ftas easvfe 

: 
įį- •• - • i r — • » • • . , 

DR. s. mm 
LTBttrttt 

GYDYTOJAS IR CHOU7R&AS 
Ofiaa« Ir GrmiBM vteta 

SJM SoV rTSBJHgfl WOt. 
Ant Viršaus CnJversal State 
Valandos ntio I? »v< 22 ryte; fi**o 
2 iki 4 pv pietų: a a e 7 lkl 9 

Nedėl iomis nuo 19 Iki 2. 
Tdefasai 

J.P.WAltCHES 
ATT0&NE7 AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
*3*t S. WOOD 8TREST 

7M W. 1Mb STRMKT 
<«lrAOO. 

MeKlaitT 43M 
i . ^ . < . » . . l l > | V i n i l u . , n j | 

—""- - - -

S. D. UCHAWK2 
LTETCVYS G R A R O R i r S 

r a r a t o a a i v , iaidtJTTIvr.f. KO r>!ĮT1ftu<na. 
n ' : , i> rm rij y »mt*»uVli. o R U O 
d*rt>u !<u»Įt» uiKonM.nt'. 
2314 W. 23 PI. Chkravn. Tfl 

Tek Oaaal 91 t t . 

$350010.05 $350010.05 

: 

P; S. Patentai, rankščiai ir kontraktai — $15.600.00. Tau
pymo skyriujo ant 5% sudetu ant knygučių pinigu $-'̂ 0.-000.-
00. J ta atskaita. wicnia dėlto kad patentu, rankraščiu, ' r 

kontraktu verte kartais gali būti keno kvosti jotiuoįama. O 
taupimo arba saving departmento pinigai yra paJei tam tikru 
valdžios įstatymų vedami atskirai nuo viso kito bendmyės biz
nio. -Tie su kitu bendrovės-kapitalu jokiu būdu negali būt mai
šomi. Taip reikalauja valdžia, bet jie hi«ki pelno bendroVei da
ro, dėlto kad jie yra įvestmami j moftgwiq ]w*^No. 

Iždininkas ir Vedėjas. F. VfRAh's 

« 

t 
i 
i 
t 
i 
i 
(̂  

. . . . . t-t 

***^'*^aa*aa*aaaaaaaa«jta«jtj<] 
ResM. i t 3 9 Tnrlepevjdenee Blvd. 

Triefcmas Vaa Burcn 294 

DR. A. A. ROTR, 
Knffc« gydytoja* ir chirurgą* 
speoljaUrtas Motertftf . Vrr t f t« 
Vatkn & riag ihrmlOn Ugų 

V.VLAirr»AS: 1 0 — i i ryto 9—3 po 
pirtu :—a vak. sTeMHoaali t « - ~ l t «, 
OtLva*: 3*54 Ro. R a M e d » . , 

Telcfooao D n n r ttsj 

aaV?a»Wf i» t t t t t t t«9J t tJ i t j »>9 j 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
-? 

RRADDOCK, PA. KENOSRA, WIS. 

Per atostogas čia vieši ne-J 
j 'mažas skaitlius moksleivių, iš 

įvairių kolegijų bei universi
tetų, būtent M. F . Daumantas, ^ « * w « » »; toumos Mie*. .i«v. 

* » T \ -i. -IT a J • • » ' Tėvynę grįžt uarėtimu I*-. 
A. Domeika, v. bodams, A- j j pa«u tt vai*oėia> . i*. 

LAIŠKAMS POPIEROS 
Su eilėmis ir pagražinimais. 

Už garbe turiu pranešti , 
kad liepos 3 d. i r mūsų kolo
nijų atlankė svečias iš Lietu
vos, gerb. kuų. dek. V. Miro
nas, kuris daug iudomių ži
nių mums pranešė iŠ tėvynės-
I ietuvos. Gaila tik, kad tose 
prakalbose nedaug buvo žmo
nių. Tautos Fondan 
sekantieji: 
Kun. J . Abromaitis $1U.D0 
M. Vitar tas I>.00 
Ona Vitart ienė 2.00 

Po 1 dol. : J . Pozingis, P . 

Vineiunas, J . Sapavauskas, F . 
Pompikas, L. Kant rimas, J . 

Išvažiuoja Lietuvon. 

Liepos 30 d. apleidžia Keno-
shų, Wis. i r grįžta Lietuvon, 
j tėvų šalj, p . Povilas Gino-
tis . Gyvendamas Kenoshoje p . 
Genotis darbavosi Lietuvos 
naudai priklausydamas prie 

aukojo Tautos Fondo skyrio ir auko
damas jin gausias aukas. Lai-

domaitis Stigmonas, kurie vi- j MlelBii • " " *>«*•« .. wt 
v . , . . . , . ^ ' , . j Kur rytŲ saulutė l i e č i a 

raingos kelionės. 

DETEOIT. MICH. 

Čepaitis, Dieninis, M. Bikiiias, 
J . Sadauskas, A. Norkus, A 
Jurėnas. M, P» i»g i enė , J . 
Balčikonienė, M. Rumčikienė, 
A. Balčius, K. A. Lukšio, T. 
Diškevičia, Ona Povilaitis, J. 
Kapočius, J . Alinskas. Smul
kiu artini f> rlnl 1 fl<> Visu) 4̂ 1 
dol. 10c. 

Visiems aukotojams širdin
gai ačin. 

M. Vitartas. 
T. F . sk. raš \ 

CICERO. ILL. 

Liepos 7 dienų Lietuvių 
Namų Savininkų Sąjunga lai
kė mėnesinį susirinkimų, ku-
rin atsilankė daug narių i r 
daug prisirašė naujų. .Rimtai 
svarstyta reikalai kaslink pa
gerinimo Ciceros miestelio. 
Komitetai išdavė rapor te kas-
link VeronikosStepulevičienės, 
kuri yra vargingame padėjo 
me, nes ilgas laikas kaip ser
ga, o turi užlaikyti keturis 
vaikučius. Komitetas atsišaukė 
į draugus-narius, prašydamas 
jų sušelpti. Atjauzdami tų na
riai sumetė aukų 9 dol. i r iš 
iždo* paaukoję 5-^įol.- pridėgo 
prie tų. 

Kitos draugijos ir-gi turėtų 
užjausti nelaimingų moteriškę. 
Negražu butų savo tautietę 
apleisti. 

A. Balčiūnas. 

DETROIT. MICH. 

Nedėlioj, 25 d. liepos, tuoj 

_ iepos i 3 u , & m., u e u t m u 
jaunimo tarpe įvyko nepap
ras ta s nuovykis. Studentas M. 
F . Daumantas, pamatys gerų 
dirvą moksleivių gyvenimui, 
i r svarbų moksleivių kuopos, 
sušaukė visus Detroito moks 
leivius i r moksleives.į susirin
kimų, kuris įvyko šv . Jurgio 
iy>h;ižnvtinėie s^etainė^e. A-
part moksleivių, susirinko ne
mažas skaitlius Alumny bei 
rėmėjų. Visiems suėjus, stu
dentas Daumantas pr ie j susi
rinkimų pakvietė gerb. kun. .J. 
Tiei^išį atkalbėti maldų. Po to 
•?e_ė prograanėlis. Kun. J . Be
vaisis užėmė pirmų vietų. Savo 
tur ininga kalba išdėstė susi
mirkusiems mokslt*iv«a_ts tikslų 
ir kiekvieno moksleivio idea
lus. Ragino su pasišventimu 
uoliai dirbti mokslo srityje. 

A n t r a s kalbėtojas buvo mu
zikas A. Aleksis, kuris nors 
t rumpai , bet jausmingai nupie
šė r t ikala dirbti moksle bei 
kultūroje. 

Toliaus kalbėjo studentas A. 
Domeika iš Valparaiso uni
versiteto, kurs čia leidžia a-
tostogų laikų. 

Ant galo p-iūa Perminienė 
išreiškė norų prisidėti kuom 
nors pr ie Detroito moksleivių 
kuopos, kad pastačius jų ant 
tvirti) pamatų. 

Po prakalbėlrų programos 
vedėjas dar paragino Detroito 
moksleivius suorganizuoti 
kuopų i r užklausė susirinku
sių, a r visi sutinka sutverti 
čia kuopą! Kun. Bereišui pra

šą širdimi veikia Detroito jau 
nimo tarpe. 
, Tat, turint toki j žiedų, yra 
kam kuopos veikimų įstatyti 
į geras vėžes. Tik drąsiai 
moksleiviai bei moksleivės, lai
kykimės vienybės, speskimės ir 
dirbkime. Mokykimės, kad bu
tų naudos netik Bažnyčiai ir 
Tėvynei, bet ir mums patiems. 

Undinė. 

RED. ATSAKYMAI. 

P . n n i V^ A^ flami P i t t B . 

burgh ,Pa. 
Mes, aprašydami nelaimin

guosius Prttsburgh'o atsitiki
mus nei vieno nekaltinome, 
r ei vieno neteisinome. Tamsta 
mus bari už ką neapkaltino-
!iie kunigų, bet nuo kitų pitt-
sburgieeių mes gavome bartis 
už ką nepateisinome kunigų. 
Jei-gu patys būtume buvę tą 
nelaimingą dienų pas jus, tai 
žinotume, kas kaltas, kas ne. 
Dabar nežinome kam mes ga
lime tikėti. Tamstai rankraš
čio grąžinti negalime, nes nei 
kitiems negrąžinome. 

. . . ne. 
Miela mano pridiegėte l#c . 
Parašysiu aš laiškelį tė te l iam-. . lAe. 
Mano mk-liaasi • motinėle 10< į 
J tėvelį ir motinėlę j©*.. ! 
Kati galėčiau pavirsti paukšteliu Me. į 
Sveikinu tave nuimsa- broleli . .!•»•. • 
Pas K*n_i«# iftc. į 
Baltas balandėli lėk į tą kraStclf 10c. j 
I .i-iti.il į Tėryne i«c. | 
Aš Lietuvos bernužėlis t*c. 

12 laišką Mi k..įnertais už S t ftO. 
Pinigus siuskite su užsakymais 

V. SRILEIKA, 
4932 W. 14th St., Cicero, UI. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI I 

VYRAI I R VAIKAI DIRBTI 

PACKING HOUSE 

SAUGOK KITUS. 

po pamaiaų, ous susinruamas tarus Keietą ^oūziij, visi s_ 
Labdarių Sąjungos 19 kuopos. 
Gerbiamieji nar ia i i r narės , 
nuoširdžiai visus kvočiame ko-
skaitlingiausia atsilankyti į tų 
susirinkimų. 

Broliai i r sesutės, darbuoki
mės visi išvieno. Nesigailėkim 
triūso, s e We, i mėnesį. Svei
kiems ir dirbantiems' 10c. y ra 
mažas pinigas. O varsršants 
našlaičiams dldeiė pogelba. 
Imkim pavyzdį iš airių, kaip 
jie savo našlaičius atjaučia. 
Mums. lietuviams, yra didelė 
gėda nuo svetimtaučių, kad 
mes, turėdami daug našlaičių, 
iki šiol Amerikoje neturime 

prieglaudos namo. Tat darbuo
kimės, nes tarp darTmodamie? 
pakelsime lietuvių vardą. Kas 
turi širdyje meile Dievo, art i-

šuko sutinku. Tada sekė rin 
kima-s valdybos. Pirmininku ta 
po išrinktas p . M. F . Dauman
tas , vice-pirm. p-lė D. Gustai-
čiutė, r a s t B . Daumantaitė 
i r iždininku M knygiam p. J . 
Gustait is . 

P r ieš užbaigsiant išrinkimą 
valdybos, netikėtai atsilankė 
gerb. svetys kun. Y. Daniunas 
iŠ Gary, Ind., kuris laikinai 
klebonauja vietoje kun. F . Ke-
•)i< rir>. Ties pastaras .s keletai 
savaičių išvažiavęs į atosto-
ga5. P inu . pa'cvietė gerb. 
sveti p ra ta r t i keletą 
žodžių. Kun. V. Daniunas sa 
vo kalboje ant tiek pasirodė 
prielankus moksleiviams, kad 
po kalbos kuopai paaukojo 
#o.00. P-nia Porminienė auko-

nio ir tėvynės, visi stokim į ; j o $10.00. Aukos nuo šitų as-
darbą. j menų buvo priimtos gausiu 

Valdyba, delnų plojimu. 
Apar t to, buvo svarstomi ki-

CldffltO, ILL. 

Anrtarė ir mir£. 

Adelė KfūŠaito. •" metų au;-
žiaus. tapo didžiai apdeginta. 
ktmmet jos motina išėjo mė>-i-
nyčion. o ją paliko ant gatvės, i kol kas nenustatyta. Ją parų 

ti dalykai. Nutar ta susirinki
mus laikytį kiekvieną antra
dieni vakare tojo pačioje vie-
t«V«'. Bus d'-sioma lietuvių 
k^^in. T"»:rvat:n< 

KriuokuUu (whooping- ceu-
gb) serganti vaikai tur i pasi
likt namuose, nevalia jiems 
važinėt gatvekariais ar ki 
tais vežimais, neturi eiti j mo
kyklą, į teatrus, i r t. t. Reikia 
mokyt sveikus vaikus neit 
prie sergančių. Reikia už
draust davimų kitam kramtyt 
gumą, mainyt rašymo pai
šelį i r kitus daiktus. 

Vaikai papratę spjaut ant 
iankų, ku>mt l mėta < :b>ic". 
Tas, ir nereikalingas bučiavi
mas, turi but atgrasintas. 
Sergantiems vaikams šviežias 
oras reikalingas, bet kuomet 
jie eina pasivaikščiot, senesnė 
ypata turi su jais eiti i r ne
leist bovintis su kitais vaikais. 

Virginijoje, sako Virginia 
Health Bulletin, krirokuliu ser 
gauti vaikai nešioja šiaurų ža
lios spalvos kaspiną ant rankos 
Tas rodo, jog jis turi užkre
čiamų ligą i r kiti vaikai prie 
jo neina. 

L ga, kuri kasmet naikina 
apie 10,000 vaikų, y ra pavojin
ga. Jeigu kirkšninių gilių su
tinimo plėga išnaikintų tiek 
vaikų vienais metais, visas, 
pasaulis uždėtų quarantar$ 
prieš mūsų šalj. 

Visi turi kovoti kriuokclj. 
Išpildyk savo dalj. 
« M — i — m • i • i a i 

H E T Z E L & CO. 

174S LARKABEE STR. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 
39th & STEWART 

REIKALINGI 

Visokios kle> - darbininkai 
prie paeking plautos. Nepap
rastai geros darb 0 sąlygos. 

HETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str. 

ANT PARDAVIMO 

ferauir. 

M^r^aitė. Damai! k- vai
si ::M . 1 Į 

PASISEKIMAS. 
Pasisekimas tiktai ateina kaipo 

rezultatas "gero ir pastovaus dar
bo. Jeigu nori būti prisirengęs 
prie kasdienio darbo visuomet, 
yra būtinai reikalinga turėti svei
ka kuna. Kuomet neturi apetito ir 
pradedi kristi svarume, ir jautie
si labai nuvargęs, tada laikas pra
dėti vartoti Neuropin Stomack 
Bitters. T** padės Junw atgauti 
apetitą, apvalys vidurius, ir pri
vers organus dirbti, tuomet galė
site geriau miegoti — gi perai 
pasilsėjus galima dirbti, o darbas 
atneša pasisekimą. Nvumpiu Slo-
mach Bitters ant pardavimo vi-

ostoriia ir li- |"a 0 R > pirmos kiiaws 
amokų programa j J c i ^ JŪJ"* ^ptiekorius neturi tai 

rašyk mums. J. B. Scheuer Co., 
IT \V. Austin Ave., Chicago, Ilk 

(Apgr.) 

PARSIDUODA. 

labai pigiai 2 lubų medini* 
narnas, 3 pagyv. 2 po 4 kam
barius 1 pagyv. 7 kambarių. 
Randoy $4r>.00 j metus. Pre
kė tik $2,400.00. 

Savininkas ant 2ro fiooro 
3434 S. Union Ave. 

PARsroroD.v. 
Mūrinis namas 2 ir * kambarių na
mas yra geram padėjime, naujai su
dėti tollctei ir vanos galima nupirkti 
su mažai pinign. Kreipkitės prte sa
vininko: 

32! 9 Lowe Ave. 
Photu- Ytttts 6T89 

Grosernc ir bnAAse ant pardavimo 
gerje vietoje 

4825 S. Wmdics tcr Are. 

i i 

au:/.; apie uciij UKsuie-iv 
drabir/.f'iiai ir. nickamį 

ricpribiiru- i pag^Hvi, ."^- ki; !; 
na> didžiai aiMicjrr. Nuvežta * 

:.': pavi-*a valdybai, kari. 
• :arh:> ją, itatieks m kshn-
,'Ms av'>varstvti. 
-Vpart mok.sbdvni. skaitKn-

liirtmiiutu: no <lid*'liu sopuliu, t tikimės dauc KO nuvpikti 
Ateiiyjo 

ir 

•ACrf5"§SI 

pagyvenus 
lui rė. 

apič 

Detroito veikė.: 
Po valtfu! nesita'.rtk. k a i t ? r < " -

. . , ria« vai»t*« t«vc ikilviui vr* EATo-
6 valandas, j pralenk.i kitas moksleivių kuo-! jrre. prasima »!•"» ^-i-anratn-M 

i pas. nes tai aktiiai vra užt^k-. " T i r t k i n i i n 0 - ° "* r*****- k&<3 « 
ki* ^*ui»»4ntl »i*n». PardcolAta* 

ANT PARI>A\T>TO 
naujas žieminis pečiu.* ant kietų an
glių ir vaikų vežimėlis, išvažiuoju 
užtat parduodu. Atsišaukite: 

JADVYGA MICKEVIČIENE, 
4558 S. Marsfaflrld Ave. 

ANT PAKDAYIMO 
Bučemė- Grosornė ir Saiiunas. rar-
siduoda Hpricžaatffes ligos; geroj 
l'.etuviyko* aT^t-T v^ilį/)* vî Trt***. 
2501 W. 48th S » . Ch4o*KO. OI. 

P\K«II>WM>A 
Groaern' ir SaMaial*) krantuvi'. Lie
tuvių a'pgyveni^.i vJ«oj , prie Sv. Jur-

Išvažiuoju Lietuvon. 
9Js W. SSrd Str. 

apncKose. i 

u- r--e 

_____ "SXm __. 

r Tavo Strėnos 

i 

% 

i 

* 

Kankina Tave? 
, A R vasara randa tave nuvargusi, nusilpusi — kentanti nuo skaudamu strenu? 

* * A r tankiai He skausmai tau užeina; jautiesi sustingęs ir nenori visai nieko 
dirbti? Jeigą taip tai yra tam tikra priežastis nėra kas kitas kaip tik tavo inks
tai! Jie yra persidirbę, o gal perdaug mėsos valgai ar nesilsi užtektinai o gal ne-
damiegi, Tos gali būti priežastis nesveiku inkstu ir jie tuomet negali dirbti regu
liariai Atgauk savo sveikata ir ja laikyk! Gyvenk biskuti regulariau o tuomet ir 
i__stai sutvirtės, pamėgink vartoti D0ANS KIDNEY PHJLS. Doans pagelbėjo 
tūkstančiui Jos pagelbės ir tau. Pasiklauski savo kaimyno!! 

ką šitie žmones sako: 
Strėnos ucdavė ramybes 

i i _ ___ 

Jos Prockowitz, 629 W"ashi_g-
ton S t Winona. Minn, sako: 
"Mano strėnų skaudėjimas tnau 
nedavė ramybės; visados mane 
vanrindavo aS per nekurj laika 
visišai nepUėjou dirbti. Mano 
kojos buvo skaudamos Ir kaip 
tik pasijudindavau tai jausda
vau durima strėnose Pamėgi
nus viena dėžute Ooan's Kiū-
ney Pilis, tuojaus pradėjau 
jaustis geriau, o dabar, visar' 
išgijau. Patariu jas vrsiems var
toti. 

Jautiesi pavargus Ir silpna. 

Mrs. F. Holl, 418 Oak SL. 
Saginaw, Mich., Sako: "Aš vi
suomet turėjau skaudėjimą strė 
nose, visuomet jaučiausi nusil
pusi. Pradėjus skaityti apie 
Doan's Kidney Pilis nutariau 
pamėginti jas ir šiandie džiau
giuosi; kad galiu tvirtai saky
ti, kad jos man pagelbėjo. 

Virš paduotas statementas 
parašytas 12. Spalio 1914, o 
Liepos 18, 1918 sako Mrs Ho
l l : "Aš visuomet rekomenduoju 
Doans Kidney Pilis, jos visuo
met man pagelbsti." 

Doaais \ i > u o _ r t pagelbsti . 

S. Tellep, 1080 Ogden S t r , 
Bridgeport Conn., sako: "Kiek 
laiko atgal aš turėjau dide
lius skausmus strėnose ir n e 
galėjau dirbti nieko. Lumbago 
maii« kankino taip. kad aS n e 
galėjau atlikti savo daroo. Gai
va man sukdavosi lig girtam, 
viskas rodėsi kad virsta kamba
ryj. Sužinojus apie Doans Kid
ney Pilis aš pamėginau ir dabar 
jaučiuosi sveika ir patariu H 
visiems vartoti. 

_ > • 

DOANS SI STIPRINO JOS STRĖNAS. 

Mrs. Frank Levandowski. 54 I'onora Str., l>epew, 
N. T. sako: "Aš pakėliau viena dideli panduli ir 
taip man nudiegė strėnas, kad potam negalėjau 
nieko sunkaus pakelti. Mano strėnos nuo to lai
ko buvo tokios silpnos, kad negalėjou dirbti. Pa
mėginau vieną dėžutę Daon"s Kidney Pilis, aš pra
dėjau jausties geriau, nuo to laiko visuomet var
tojau Doan's Kidney Pilis ir patariu visiems, ku
rie kenčia nuo skaudėjimo strėnų.*' 

N: 'EI vienas pakelis nėra tikras Doan's 
Kidney Pilis jeipru jis neturi klia?-

lapio vaizbaženklį su parara—"James 
Doan." 

DOan S 
Kidney Pilis 

Gaunamos kožnoj aptiekoj. 60c už dėže. Foster-Millburn Co.. Buffalo. N, Y., Mfrs, 

/ • 
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BARGENAS, 
Tnri pa»v>ofi gra-žiiį 80 akrų 
farmą su visais moderniškais 
budinkais, tik Z8 mmutos nuo 
' i o o p ' ' ant Chicago & Bur
lington Quiney Railvray. Ant 
lengvų išmokescių. Norint 
daAipiau informacijų atsišau
kite ar rašvkite: 

A. TRAUBE. 

imimmimimiiiHiHiHHimHiiiiiimuiif 

| FARMŲ MEDUS, { 
s Parsiduoda visai Amerikai, =" 
§ Chieap;n sn prisiuntimu į -

Te'ephone: Tards 6492 

| rūkas. Kitut- , pasi'ir.č'ame § 
1 sasupclius, j?i kas prisiunčia g 
2 2-ie. Adresuokite: 5 

i 
r . 

AKUŠERKA 
A. SHUSKO 

- * 

WALTER STRYOAS, | 

130Ž22 W. 40 St. Chicago. § 
S2."» So. Halsted St.. 

Turto patyri ma 
moterit) Iifose: ru-
p^ttingal prižiu-
rlM Ugon* 1P kudi-

4> kj laike ligos. 

* DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

[4729 S. Ashland Avenue 
{ S{nx-iali>lft!< dilovŲ. motery Ir TT-
Jrv ttgų. 
' Valansios aao 10 iki 12 ižryto; nuo 

2 iki 5 po pietų: nuo T iki 8:S0 
vakare. Ncdėliomis 10 iki 1. 

m. 
_ i _ 

Tolefonas Drexel 2h!*© 

_ _ » 

1 

TiHiimiiiHHMUiiiiiiiiiuiimmuniimiii 

Koresp. Lmai ve p«c VI«G* apts«Jtor,c«. 
1404 IStos Str. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETIVIS GYDYTOJAS FR 

CHTRITvG.VS 
2201 W«wt 22nd StreeC 

Tel. Canal 6222 
Re*. SI 14 W. 42nd Strert 

Tel McKialey 498? 
ars :' j a s s.!ai^~s._ĮS | ( . • • ; . - - . 

• T * M H P _ _ _ « O * \ 

Dr. P. P. ZALLYS i 
Lietuvis Dentistaj 1 

10801 So. Mu-hwran. Avnone C 

T4I_KD0<)| t Iki 6 T_»r . 

_ _ .__ m » n artMĖt» 

Dr.!. L MAKAKAS 

Lietuvos Misijos Adresas: 
| 257 West 71 str., New Tork, 

s 
< 

Ttirtmm- p»nm_ »« f namm tt*' 
tttkmfoi: 451* So- Wea4 M 

i a KstTMT* v _ _ « • » • »«» * • 
T«M%)MUtH* T*. 

/ 
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D R A U G A S Prnitadiv: liepos 23 1920 
»•» 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

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

šeštadienis, liepos S4 d., 
Šv. Kristina. 

NEPASIBAIGIA PAVOJUS 
S,tf ANGLIMIS. 

SUAREŠTUOTAS d (JODAS 
ŽMOGUS. 

Gali da r sustreikuoti angle-
kasiai. 

IŠ CMCAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ, 

V A K A R Ė L I S PAGERBTI 
GERB. K U N . PORF. JUO

ZAPĄ MEŠKAUSKĄ. 

Atrasta $30.000 vertės bran
genybių. 

Policija suareštavo' juoduko. 
Leroy (ireen, 3539 MicliigaD 
a ve. 

(5reen vienoj paskolinimų 
krautuvėj norėjo padėti dei
mantinį žiedą. Krautuvninkui 
pasirodė žmogus intariamas, 
tad jam pasiūlė ateiti kitu 
paskirtu laiku. 

I r krautuvninkas apie tai 
painformavo detektivus. Tasai Pietinio 
paskirtu laika atėjo ir sua
reštuotas. 

Pas suareštuotą kiSeniuose 
atrasta $ 10,000 vertės visokios 
rųšies blizgalų ir $400 pini
gais. 

Atrasti ir raktai. Vienu iš tu 
at idaryta skrynutė National 
Safe Dt-posit Co. bonkoje. Te
nai atrasta daugybė deiman
tu, emeraldų, ruliinn, žemčiū
go^ laikrodėliu, branzoiietų, 
spilkuėių ir daug kitokių Tiran-
gių daiktų. Apskaitoma, jog 
tų daiktų vertė siekia $30.000. 

Juodukas uždarytas kalėji-
man ir pradėta -tardymai. Nes 
tie visi daiktai yra pavogti. 

Del anglių pakyla v?s di
desni nesmagumai, Dei darbi
ninku nepasitenkinimo i r del 
negavimo geležinkelių vagonų 
Illinois valstijose daug angle 
kasyklų jau uždaryta ir už
daroma. 

Tuo tarpu anglių visur trū
ksta ir kaina vis iabjaus ke
liama. Pasakojama, kad to vi
sa pasekmėje gali orar ir vėl 
sustreikuoti visi ang'ekas.-a!. 
Nes jie negali užsidirbi i pra
gyvenimui. 

Kai-kuriosp kasyklose ne
dirbama del lokaiiu streiku. 

Iliinoiaiis kasyklose 
streikuoja apie 2,000 darbinin
kų. Septyni šimtai sustreika
vo Bentone. Darbininkai turi 
lokalius nesutikimas. 

(Ji Cliicagai ir kitiems mies
tams labai trūksta anglių. Ne
turi anglių ištekliaus nei vie
šosios Įstaigos, nei privatiniai 
namai. Netruks ateiti ruduo. 

Subatoj , liepos 24 d. Mark 
\Vbite parko salė jo (29 ir Ilal-
sted gatvių) Lietuvos Vyčių 
Chicagos Apskri t is rengia š"?i-
mininį vakarėli pagerbti sve
ti iš Lietuvos, gorb. kuri. 
prof. Juozapų MeškaoH a. P ro 
g t a n o j " dalyvaus žinoma dai 
nininkė p-nia O ;a Pocienė, 
kompozitorius p . A. Pocius ir 
kiti Cbieagos l iet inių jaunimo 
talentai. B u s užkandžiai ir 
f.iK jų kiti iv dramai . Po 
programos šokiai ir tautiniai 
žaidimai. 

Visos Lietuvos Vyėių kuo
pos, priklausančios prie Cbi
eagos Apskričio, kviečiamos 
skaitlingai suvažiuoti. Pradžia 
7:i»0 vai. vakare . 

Rengimo Komisija. 

IŠ N O R T H SIDĖS. 

REIKALINGOS DVEJOS 
ATOSTOGOS. 

PATARTA GELEŽINKE
LIEČIAMS PRIPAŽINTI 

UŽMOKESTI. 

Bus pradėta kampanija už 
naują užmokesti. 

"Assoeiatioo of Commeree" 
susirinkime kalbėjo D r. "VV. A. 
Evans. J i s pareiškr, jog žmo
gui darbininkui per metus 
reikalingos dvejos atostogos— 
atsilsėti nuo sunkaus ir in-
tempto darbo. Vienos n*osto-
gos vasarą, kitos žiemą. Ir tik 
tuomet žmogus galėtą Jaus-
ties žmogumi ir butų pnren 
kintas. 

.Deja, kas kita kalbėti, gi 
ka^s kita praktikon vykinti tas 
gražias kalbas. 

P IRM GERSIANT REIKIA 
ATVIRINTI VANDENĮ. 

(leležinkeliečių organizacijų 
viršininkai po ilgų pasitari
mų pripažintu naują užmokes
ti parėdė aptarti pačioms at
skirtoms unijoms, ty. patiem-
darbininkams. 

Viršininkai pripažino, kad 
darbo tarybas pripažinta už
mokestis nepatenkina nei \ !e-
no. Visgi patarė tą užmokesti 
priimti. 

J ie pažymėjo, kad priėmi
mas būtinai reikalingas. Nes 
trumpu laiku jie pakelsią nau
ją kampanija už augšte-snę už
mokesti visiems geležinkeli t; 
darbininkams. 

Lietuvių giesmininkų ir 
Dramos draugi ja , po šv . Ce
cilijos globa, liepos 5 d. ren
gia šeimininj išvažiavimą j 
Dil ium P a r k o miškus. Išva
žiavimas bo t vienas iš links
miausių. J i n suvažiuos visas* 
prakilnusis North Sides lietu
vių katalikų jaunimas. . Bus 
dainos, Įvairus žaidimai, lenk
tynės ir šokimas per virvę. 
Laimėje lenktynes l>ei šokimus 
gaus dovanų. 

Katr ie nori dalyvauti tame 
išyažiavimo, ,o da noužsiregis-
travę, prašomi kreipiies prie 
Jono Ramoškos, Bronio Tre
čioko. Zuzanos Juravičiutės 
liei Pe t ro Sriul>o. 

P A S A R G A : Važiuoti reikia 
Mihvaukee Ave. gatvekarais 
iki galui ; paskui eiti i deši-

š i rdingai visus kviečia 
Rengimo Komitetas 

: 

A. f A. 
JUOZ. TARV1DAS 

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

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

Laidotuvės bus subatoj, 
liepos 24, 1920, 9 vai. ry
te iš šv. Jurgio bažnyčios 
i šv. Kazimiero kapines. 

Paliko dideliame nuliū
dime moterį Barborą, sū
nų Adomąir Aleksandrą 
dukteri Juzefą ir dukteri 
Pauliną, Lietuvoje. 

Visi giminės ir pažįs
tami esate širdingai kvie
čiami dalyvauti laidoja- -
vėse po num. 915 W. 32nd 
Street. 

Liekame nuliūdę Bar
bora Tarvidienė, moteris, 
Adomas ir Aleksandra, 
sunal 
Juozefa ir Paulina dukt. 

CEVERYKAI! 
Keturių Milijonų Dolierių Didelis 

Čeveryku Išpardavimas 
RETAIL 

COLISEUM 
Wabash Ave. ir 15 Gatve 

Chicagos Didžiausias Namas Pripildytas su 
Augščiausios Rūšies Čeverykais 

T234 $r$ 
3 67 

§ • • • • V, W. RUTKAUSKAS 
• I • 

ADVOKATAS | 
Ofisas DMmlestyl: S 

| 29 South La Salle Street j 
j Kambarį. S24 | 
| TeL Central I M 1 

• Vakarais, 812 W. 33 St. j 
* TeL Taidi 4«81 | 

STIPRUS AUTOMOBILIUS. 

Iš sveikumo koniisijonieriatts 
raštines pranešta."jog permn-
žai turima chlorino?, PU kurią-
ja pumpuojama? miestui van
duo yra valoma: 
galiom] vandens visuomet 
maišoma viena dešimtoji da 

Nei vienas nesužeistas. 

kaą vakarą miestelyj Lake 
Forest Įvyko stebėtinas atsiti
kimas. 

Išilgai elektrikimo Cliieago. 
milijoną ! y o r t h shore ir M i k a u k e e ge

ležinkelio1 vieškeliu iš AVaukc-
gaa ant Cbieagos pasažieriniii 

T a s v n n ' Į automobili u važiavo trys žmo-
ipvalo 10 įvairiu ligų i „,-^ deni 

peru. 
Kadangi permažai clilorinos 

turima, tad patariama žmo
nėms vartojamą gėrimui van
deni atvirinti. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

L. Vyėių 13 kuopa turės iš
važiavimą IK kėlioje, liepos 25 
d. Beaverly Tlills. Vi.u noriii-
tieji važiuoti buriu teiksitės 
usirinkti 9:50 vai. ryte ties 

šv. Kryžiaus parap. mokykla. 
Korespondentas. 

A T S I I M K I T E LAIŠKĄ. 

" D r a u g o " redakcijoje yra 
niškas iš Lietuvos p. Jonui 

Klykimui Cliietgore Meldžia
me a t s i in r i . 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Priešais aną m a r k i a i ntir/ė 
unkus prekių automobilius 

Gvardija D. L.' K. Vytauto — 
laikys pusmetini susirinkimą ne-
dėlioj. liepos 25 «Jicną. 2 KK) valan
da po pietų. Sf. Kryžiaus parapi-

NUŠOKĘS NUO VEŽIMO 
PAPUOLĖ PO AvJTOMO 

BILIU. 

ir šitas pirmąjį automobilių įjos svetainėj. Kviečiami yra visi 

Joseph Simonx, !) metu 20-
57 W. Division gat„ an : .ain-
po Western ave. ir Tovva gat
vės nušoko nuo važiuojančio 
savo tėvo vežimo ir akimir
koj j) pagavo pro hili pra
važiuojantis automobilius, 

Sim*i.-tas vaikas mirė paim
tas ligoninėn. 

A PtT»*TI« 9. FABIJONAS 

A . PETRATIS & CO. 
MORTGAGE BANK 

REAL ESTATE-INSJRANCE 

EnoruN AMERICAN BUREAU 
>iuwtn-fl»HU» Pirdi>otf» Laivokcrt** 

N O T A R I J L 8 A S 
124) U **M Strert. Ch,«»go Uline*' 

T t L t m O M BOULFVMD 611 

užvertė ant geležinkelio bėgiu. 
Tuo motu greitai važiavo 

elektrikinis traukinis, š i tas 
pagavo pasažier. automobilių, 
pirm savęs pastūmėjo per ko
kias penkiasdešimts žingsnių 
ir nutraukė atgal ant vieške
lio. 

Po šitos smarkios operaeijos 
pats traukinis neatlaikė bė
giuose. Pirmutinis jo \agonas 
nušoko ir atsistojo skersai 
vieškelio, paskui save nutem
pęs nuo bė'giij ir kitą vagoną. 

Niekas negali išgalvoti, kaip 
tas atsitikimas apsiėjo W au
kų žmonėse. 

Nes kaip automobiliu va
žiavusieji try žmonės nesužei
sti, taip i r traukiny] neįvyko 
m-laimiu. O juk traukiniu va
žiavo daugiau šimto žmonių. 

Tas sunkus automobilius, 
kurs buvo to atsitikimo prie
žastis, buvo nuvažiavęs sa \a i s 
keliais. 

j • 

nariai, nes raminsi svarstymui 
svarbių reikalų* Taippat privalo 
visi užsimokėti pomirtines mokes-
1is už mirusius draugus. 

Su pagarba. 
J. Letukas, pirm. 
J. Legnugaris. rast. 

. 4645 So. Wood St. 

SPECLTALIS IŠPARDA
VIMAS. 

Pertaisyti Mitehells ir 
kiti kara i . » 

Ant mėnesiui mokesčiu Pliano 
Išlyfos 

Kaina fmokČC rookeseia 
J900 $359 $$45 į mėnesį 
1000 409 50 „ „ 
1200 509 55 „ „ 
1400 600 65 „ „ 
1600 T00c 75 „ „ 
1S00 - 900 I 95 „ „ 
1S00 S00 85 ,. „ 
2000 900- 95 „ „ 

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

Kiekvienas karas, yra inšiurintas 
nuo ugnies ir vagių 89 nuošimti savo 
kainos per vienus metas be jokio a-
što jums. 

Tavo seną. kar% (ne senesni 
kaip 1912) paimsime ? mainus ai-
skaitliuodami jo vprte kaipo dalį į-
mokesC-io. 

Visi Pertaisyti Michels turi ta pa-
fiQ. gvarancija kaip ir Jfaujt Karai. 

MITCHELL 
23128 2 Salesrooms 2334 

Michigan Ave Michigan Ave. 

* NIEKO AUGščIAU. 
Bankos neišduoda tiek pininsru kiek pirmiau užtat kad marketas su

mažėjo. Užtat fabrikantu ir jabeiču susivienijinimas nusamdė Didiji 
Coliseum ir pripildė ji Geriausiais Čeverykais — šio sezono ir Kito 
Sezono stockiu — vėliausios mados. 

MUMS PININGAI REIKALINGI. 
Čeveryku marketas visai sumažėjo — žmones atsisako pirkti čevery-

kus už ju dabartine augšta kaina — krautuvių lentynos prikrautos 
čeverykais, o fabrikantai ir jaberiai neturi ką veikti, nes niekas ju 
produkto neperka. 

vJiems nerupi tiek kainos kiek gatavi piningai. Jie turi paversti stoo-
ka j piningus arba uždaryti savo pliantas — o Chicagos žmones r.asi-
naudos tai proga, gaus gerus eeverykus už maža kaina. 

PININGAI AR BANKRUTAS. 
Niekados pirmiau — net ir prieš kai* — nebuvo gaunami tokie gra

žus madnus C-everykai kaip dabar ir už tokias kainas! 
Del išdirbėju ir jaberiu klausimas nei kainose — Bet. jiems stovi 
ausimas ar Žut ar Išsigelbėt — Bankrutas ar Biznis Piningai ar 

Bankrutas. 
PAMATYKITE JUOS IR NUSIPIRKITE 

Visokio styliaus kokio tiktai norite — oxfords 
pumps augštais ir žemais apeaeais. rudi ir juo
di, mabogony ir juodo calf. Russian ealf. Ver
šio skuros ir kitokie. Apart tu dar galima gau
ti oxfords, pumps canvns čeverj'kai. Visokio 
didžio vyriški moteriški ir vakiški čeverykai 
dai-biniai ir šventadieniniai. 

ČEVERYKAI DEL VISOS ŠEIMYNOS Už MAŽIAU KAIP KETVIRTA DALI KIEK 
KAINUOJA FABRIKANTUI. 

Išpardavimas prasideda Šiandien- Liepos 23 
ATDARA VAKARAIS 

' NUO 9 VAL. RYTE IKI 10 VAL. VAKARE, IŠIMANT NEDĖLIA. t . 

ALL1ED SH0E MANUFACTURERS and J0BBERS 
INžANGA DYKAI 

TEMYKITE KAINAS GERAI. 
Niekados pirmiau tokia proga nebuvo dnoda-

mas niekam — niekados gal nei nebus tokios 
progos. Šie patis eeverykai kitose krautuvėse 
yra parduodami taip augštai — kaip $1G už 
pora — geresniu čeveryku ui tuos niekur ne
gausite. 

uKiiiiiiinnimimifh.imiiiHiiiniiiuiHii 

ERNEST WEINER 
ORY 000D5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
M M duodame dviguba* «r«trip»» 

KetT«rgatt !r Subatomis. 
v Dideliame pasirinkime (aanami 

Visokie matertjolat. Talkam* drat>o 
Clat «labe* tr )aknt*a 

PAIEŠKOJIMAI . 

Tiožč K c (lifte (12 Ožeškienės 
gatve Kaune , Lietuvoje) pa
ieško J u o z a p o j r Jono Kedžio, 
irimusių Eglebalių kaime, Kal
varijos parapi joje ir apskrity
je. J ų mama mirė karo pra
džioje, o tė tė 1920 metais, 

h u n. Vincas Mieleška, Stei
giamojo Seimo atstovas, (12 
0:V?kienės galvė Kaune) Ješ-
lo savo brol 'o Kazimiere 
M i ueškos. 

BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
" D R A U G E . " 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kiSeniisi. Gvarant-jojame kad 
sutaupinslme juma 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir Jaunu vaikynn gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be. for fitt*>ns 
ir kitokio styliaus J3J.50 iki »60 
Pamatykite mušu epecilal* eile 
siutu ir overkotu po $15. 17.60, 
|20. $22.50. $25. Ir $$#. Jnodi 
Siutai po $45 iki $«5. Mellnos vil
nos siutai po $35 iki $50. Vaiku 
siutai ir overkotai $«.50 ir au&š-
čiau. Vyru kel;nes $4. Ir augš&an. 
Melinos pusvilnes keiines $5.50 iki 
$17.50. Speoijalis nsosimtis S<fo ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo ', 
Europa. 

Atdara kiekviena diena iki % 
'vai. vakare Subatomis l t vai. Ns-
dėliomls iki C vai. vakar*. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

?;• - - - » . » » « . . . • . » • • • • « » « • • « ! 

Ploksnos 

79c 
PLUNKSNOS. 
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rASPoRTr; BT.AWKAR 
PILDOME 

PYKAI. 

Baltir CoosslUtMti Bareaa, Inc. 
tKMHB 
Room 

SK Po. TVarbom y . Ck«ca«o. 

OR. 8. M. 8LASER ! 
Praktikuoja 9» motai • 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė S2-TO St^ Ohirasro. • 

SPECIJ AUSTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki S po pietų, nuo % iki 8 valan
da vakare. 

Nedaliomis nuo i iki 2 po plot 
Telefonas Yards «87 

««—« . — « 

|Dr.M.Stupnicki! 
3107 So. Morpv« otreet ] 

CB1CAOO, DIJMOIS 
VeMOMS Vards MSS 

TeJandos: — 8 iki 11 M ryto. 
i po p ' f . sk! t -%k. ?f«M';io 
mis nuo 5 iki S vni »-*ks-* 

V;\:.t^<[\:\ >įo> i!Vi!i"-;- -u :' kūdikiais, ji išvažiavo 10 go-
gnžės 1920. KMteaakat! 8 metq, Viadukas fi meta, Veronika 
G metų. J i išvažiavo ar sti lietuviu ar so raskit) nežinau Kas 
tokia moterį patėmvsit, duokite žmin. o gausite •' \vvaą $5Q 
Mes tėvai paieškomo jos. 
[MOTIEJUS LEPEšKA. 21,"—3rn Ave. Hornestead. Penna. 

t 
— » 

L N G l A N D E R f Soid C"-'ravwk>re by furrulure 6cz#rs | 
OTVI oVoarfircrif store*: - k 

i L f t . AW» 

fM,i .'.vt*» SPR'NG BED CO. 
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