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Išnaujo Užsiliepsnos 
Visa Europa 

Nes Talkininkai Nusprendžia 
w 

Gelbėti Lenkams 
Bolševikų Kariuomene 

Paeme Gardiną 

PRANCŪZŲ IR ANGLŲ MI 
SIJOS LENKIJON. 

MASKVA.NORI GREITOS MATYT. ARKIVYSKUPAS. 
TAIKOS. NEBUS ĮLEISTAS AIRIJON 

T Talkininkai gaminasi ginti Bolševikų armija reikalinga 
lenkus. 

' 

ANGLIJOJE PAKILĘ NE s LENKTYNĖS DEL DAN 
RIMAVIMAI. 

Nes Europa ir vėl gali pap
lukti kraujuose. 

Londonas, Ii epo? 2.°». — Jš 
niinisterio pirmininko Lloyd 
George išvedžiojimų parla
mente apie Lenkijos vargus 
ir talkininkų pagelbą lenkams 
vietos laikraščiai supranta, 
jog Europoje gali pakilti nau
ja didelė karė. 

Vyriausybės atstovai tvirti
na, jog šiandie nesama reika
lo kalbėti apie didelį militari-
nį veikimą. Bet jei bolševi-

lima. 
Sako, talkininkai išpradžių 

taip elgsis, idant neduoti už-
siliepsuoti dideliam karės 
gaisrui. Bet jei tas neduotų 
pasekmių, tuomet gali bnt vi
saip. 

. Talkininku žygiai. 

Šiandie talkininkų pienai 
apribuojami tokiais žygiais 
prieš bolševikus: padidinti 
blokadų Rusijos. Lenkams 
pristatyti ofieierų, karės me
džiagos, ginklų, amunicijos ir 
pinigų. Pagaliaus stipriai pa
remti gen. Wrangelį ir kitus 
priešbolševikinius vadus įvai
riose Rusijos dalyse. 

Manoma, kad tuo keliu bus 
galima palenkti bolševikus 
prie susipratimo. Tad butų 
išvengta didelės karės. 

Podraug Anglija a t i sako 

ŽIGO. 

Gali but bloga ir talkininkams 

Berlynas, liepos 23. — Ka
rėje bolševikų su lenkais yra 
svarbus daiktas, kad Vokieti
ja paskelbė savo neutralybę. 

Sulig to, Vokietija liu: tei
sių per savo žemę neleisti taj-
k.'ninkams siųsti Lenkijo:i-ka
riuomenės, amunicijos ir ka
rės medžiagos. Vokietija turi 
teisę internuoti i nė j ošins jos 
žemėn kariaujančių lenkų ar 
bolševikų kareivius. 

Reiškia, talkininkų pagoJba 
lenkams tuomet gali Imt laiškai grūmotų Lenkijos nepri

klausomybei, tuomet v i ^ a t ^ s f r a t o r i m tik r*5 r Danzig i, pas
ka lų lenkams žemės ruožu 
palei 'Vislų. 

Tai vienatinis lenkams su
sisiekimas su jūrėmis. 

Dabar problema. 

Vakar tuo tarpu bolševikai 
UŪO lenki} atėmė Gardiįvj ir 
varosi- pirmyn su didžiausia 
paskuba. 

Koks bolševikų tikslas? 
Sulig žino vi} tvirtinimo, bol

ševikai šiandie skubinai dunūa 
į rytinės Prūsijos rubežius. 
Tais parubežiais paskui mė
gins pasiekti ruožų arba kari-
dorių, jungiantį Lenkiją su 

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

Sakoma, jei bus reikalinga, 
Prancūzija su Anglija duos 
lenkams ir militarinių spėkų. 

Siunčiamos misijos. 

Prancūzija ir Anglija Var
sa von kuovei kiaus pasiuntė 
misijas. 

Prancūzų misijon ineina Ju
lės J . Jusserand, ambasado
rius Suv. Valstijose, kurs šian
die buvo namie, gen. Wey-
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. Rad-
cliffe ir Si r Maurice Hankey. 

Gal bus pasiųsta kariuomene. 

Misijos yra autorizuotos pa
tirti lenkuose visų padėtį ir ko 
lenkams šiandie būtinai rei
kalinga. 

Talkininkai sutinka lenkus 
remti finansais, medžiaga ir 
net pačiais karei via;*, jei mi
sijos suseks, kad lenkai yra 
tos* ar kitos pagelios būtinai 
reikalingi 

Šiandie lenkų armijoje vei
kia nemažas skaitlius talki
ninkų ofieierų. Sulig aplinky
bių, tasai skaitlius, sakoma, 
bus padidintas su divizijomis 
pėstininkų, artilerija, tanko-
mis ir lėktuvais. 

turkams. 
™ — • •' • • i 

Konstantinopolis, liepos 22. 
— Mustapha Kernai paša An-
goroj ofieijaliai paskelbė, jog 
jis laukiąs ateinant bolševikų 
kariuomenės pagelbėti išvyti 
graikus iš Anatolijos. \ 

Sako, Londonui jis pavojingas. 

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

J is jau paskelbė neprielan- Arkivyskupas Mannix skai-
kų atsinešimą į Armėniją. Jo j tos i Britanijos pavaldinis ir 

kaipo toksai negali but sulai
kytas nuo keliavimo Airijon. 
Sulig Anglijos įstatymų, nuo 
tokios kelionės gali but sulai
komi tik kriminalistai. 

Bet Anglija po ranka turi 
nepaprastuosius apsiginimo Įs
tatymus, katrie ypač paliečia 
Airiją. Tad ir manoma, kad 
vyriausybė pasinaudos tais y-
patingais įstatymais ir neleis 
garbingam vyrui aplankyti sa
vo tėvvnės. 

LENKAI PRALOŠĖ PLEBI 
SCITUS PRŪSIJOJE. 

Vokiečiai tikisi laimėti ir 
kitur. 

Berlynas, liepos 21. — Len-
Danzigu, ir aną perkirsti, kams su plebiscitais nepavyko 
Tuomet talkininkams su len- nei^rytinėj nei vakarinėj Pru 

tikslas užtikrinti b©l#evikų ka
riuomenei be didelio pavojaus 
pereiti Armėnijos teritorijo
mis. Be to, jis yra šalininkas 
susiaurinti Armėnijos rube-
V 

Z1US. 
Iš (ieorgios 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 
taikų su lenkais, tuojaus stip
riausias «a«o**Sp&kas~ pasuk* 
prieš Anglijąs reikalus Mažo
joj Azijoj ir Indijoj. 

Maskvoje senai pripažinta, 
jog tikriausias ir didžiausia* 
bolševikų priešiningas yra 
Londonas. Tad bolševikai pul
sis prieš Indiją ir tt*> keliu 
atliks du daiktu: padarys 
daug vargo Anglijai ir pa
gelbės islamizmui. 

Antabe Kernai paša statydi
na " aerodromą/' padirbdintą 
Italijoje. Ta orlaivių stotis pa
vesta prižiūrėti vokiečių lakū
nui. 

Pasakojama, jog Kernai pa
ša Mesopotamijos gyvento
jams padalina savo dalį ka
rės medžiagos. Tos medžiagos 
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f Kunigų Seimas f 
| A. L. R. K. b * , S-gos Metini, ir Vbuotinas Seuna, f 

I bus šįmet liepos 28 ir 29 d. | 
| Pittsburgh, Pa. § 

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

Laikas pradėjimo: 1 0 : 0 0 A. M: 

Seimą at idarys: Jo Malonybė vyskupas Regis 
Canevin, D. D. 

Pribukime ir dalyvaukime tame Seime visi, nes vi- : 
sų mūsų reikalai visus mus verčia susieiti. > 

Kun. M. J . Urbonas, 
A. L. R. K. Kunigy S-gos Pirm. 

ilIlHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIflIlIlIlUIIIIIIIHIIIUItlIllItlIllItHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlT 

Riaušes ir Žudymai Airijoje 

kais susisiekimas visais šonais 
nebūtų galimas. 
. % Žinovai čia sako, jog bolše
vikai gali atsiekti tą tikslą. 

toliaus tarties su bolševikais < Paėmę Gardiną jie gali kas 
prekybos klausime. 

BOLŠEVIKAI JAU GAR 
DINE. 

Jie atmušami rytinėj Galicijoj. 

Varšava, liepos 23. — Len
kai vakar ofieijaliai paskelbė, 
kad bolševikai paėmė miestų 
Gardiną, katrą lenkai gynė vi-
romis galimomis spėkomis. 

Bet rytinėj Galicijoj lenkai 
bolševikus atgal atbloškė. Te
nai keli stiprus bolševikų bū
riai buvo perėję upę Zbruč. 
Lenkai pakilę kontratakon ir 
juos nustūmę atgal per upę. 

Paimant Gardiną, lenkai bu
vo išmušę bolševikus iš šiau
rinių miesto tvirtumų. Bet bol
ševikams atėjusi pagelba. Pa
kelta kontrataka prieš lenkus. 
Šitie turėjo bėgti pietų link. 

dien ineiti apie 30 mailių. I r 
už kelių dienų atsidurti TLor-
ne. Tuomet butų jų laimėta. 

*ijoj. Vienur 98 nuoš. gyven
tojų balsavo palikti prie Vo
kietijos, gi kitur 93 nuoš. Tas-
gi lenkai htipir nieko negavo. 

Plebiscito pasekmėmis ne
gali atsidžiaugti Vokietija, Ii* 
i i to džiaugsmo nori įsiųlyti 
talkininkams, idant šitie sutik 
tų plebiscitą pravesti i r len
kams paskhiam žemės ruože, 

PROHIBICIJONISTAI NO- \ku™ I e i l k u s *^ l e i V i s l a i š v e d a 

— . _,~ miestan Danzigan. 
Sekantis plebiscitas įvyks 

augštutinėj Silezijoj. I r jei te
nai vokiečiai laimės, tuomet 
Vokietija pareikalaus plebis
citą pravesti Thorne ir Pozna-
niuje. 

9 ŽMONĖS NUŽUDYTA 
• BELFASTE. 

KELI ŽMONiS NUŽUDYTA 
RYME. Žmonės kovoja su kariuomene 

Rymas, liepos 23. — Praei
tą šeštadienį čia radikalai pa
kėlė riaušes. Nužudvta keli 
žmonės, 

jis apturi iš Rusijos per Er-
zerumą. Manoma, jog mosopo-
tainai veikiai užatakuosin an
glus Bagdade ir kitur. 

Arabai pakilsią, karėn. 
Iš Beiruto pranešama, jog 

Sirijos a ra baidą r nepakėlė gi n 
klų prieš prancūzus. Bet vei
kiai tą padarysią. Nes jie vei
kiai paskelbsią karę prancū
zams. , 

Sirijos karalius Feisal, sa
koma, gausiąs pagelbą ne tik 
nu0 Cilicijos turkų, bet ir be
duinai pakilsią prieš prancū
zus. 

Lebano seimas paskelbė, jog 
Lebano provincija turinti au
tonomiją. Bet pati provincija 
esanti neatskiriamoji dalis Si
rijos. 

Belfast, Airija, liepos 24.— 
Pakilus čia riaušėms ir r iau
šininkams susirėmus su ka
riuomene, žuvo vienuolis bro
lis Mykolas Morgan, redenip-
toristas. Sakoma, jis kritęs 
auka nuo paklydusios kulip-

džiai apturi iš Amerikos. 
Kadangi Airijoje betvarke 

yra nematyta Britanijos istcK 
rijoje ir įvairiomis paviršuti
nėmis priemonėmis nenuslopi
nama, kas baisiai kenkia Bri
tanijos imperijai, lodei Ang
lijos vyriausybė . imsis 
ten opresijos. Tai busianti ge
riausia ir tinkamiausia prie
monė suvaldyti sukilėlius. 

Sekretorius .sake, jog ant kbs apsišaudvmo metu. 
Riaušės ir kova jvTko \i^Ą
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BOLŠEVIKŲ REIKALĄVI 
MAI LENKŲ KLAUSIME. 

Nori jie Lenkiją nuginkluoti. 

MINAVO KANDIDATĄ. 

Lincoln, Neb., liepos 23. — 
Prohibicijonistų konvencijoje 
kandidatu į prezidentus nomi
nuotas buvęs metodistų pryče-
ris Aaron S. AVatkins iš Ger-
mantown, O. v 

Tad Bryan ir pačiuose pro-
hibicijonistuose neteko pasiti
kėjimo. 

KALBĖTASI BEVIELIU 
TELEFONU. 

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

SUSTREIKAVO 7,000 AN-
GLEKASIįĮ. 

Harrisburg-, 111., liepos 23.— 
Vietos anglekasyklų apskri-
tyj pakėlė streiką 7,000 angle-
kasių. Kasyklos, regis, bus už
darytos. 

St. Johns, N. F., liepos 24.— 
Marconi Wireless Co. eksper
tai, katrie čia daro mėgini
mus susikalbėti ištoli bevieliu 
telefonu, prenešė, jog jie nu
girdę andai žodžių iš Chelm-
ond stoties, arti Londono, tai
gi už 2,000 mylių. 

Sakosi, galėję jiė pažinti 
kalbantį iš balso, suprasti at-
vskirus žodžius. Bet sakinių— 
tai ne. Didelė toluma. 

Berlynas, liepos 24(Rašo an
gį, laikraš. korespondentas),-
Iš Rusijos čia atkeliavo ame
rikonai — Hurry Kagan iš 
Chicagos, bendrosios padali
nimų komisijos narys, ir tei
sėjas Fisher. Pirm apleisiant 
Rusiją, jiems teko matyties 
Su bolševikų komisaru Tchitc-
erinu. 

" Rusijos bolševikų vadai į 
Anglijos pasiųiymus padary
ti armisticiją su lenkais atsi
neša t a ip , " «ako Kagam 
"ka ip talkininkai atsineša į 
Vokietiją, Bolševikai taip il
gai nesi taikins su lenkais, kol 
lenkai atkakliai mėgins laiky-
ties, kol įje talkininkų bus 
paremiami ir kaip ilgai pa
laikys skaitlingą kariuoimi 
nę . , , 

Nepasitiki Anglija. 
•Toliaus Kagan pasakojo, 

jog bolševikai nepasitiki An-
•lija. Jei bolševikai priimtų 

Anglijos pasiųiymus ir sulig 
anų taikintusi su lenkais, bol
ševikai neatsiektų tiksl0 pa
daryti lenkus nepavojingais 
Rusijai. 

Po tokios taikos, sako, bile 
kuomet lenkai ir vėl pakiltų 
ir drumstų Rusijos reikalus, 
sėtų nepasitenkinimą. 

Tad sulig bolševikų lenkai 
turi but ant visuomet nuslo
pinti. 

Tūkstančiai miškuose. 

Kagan pasakojo, jog lenkai, 
apleisdami Borisovą, tą mies
tą bjauriaį sudegino ir ap
griovė. Iš Borisovo ir apylin
kių 15,000 moterų ir vaikų 
išbėgo į miškus. Tenai jie gy
vena ir miršta. 

Karės ruožuose tikros bai
senybės. Lenkai bėgdami nai
kina gyvenamas trobas, dirb
tuves ir kasyklas. Todėl rusų 
darbininkų unijos atsiliepia į 
pasaulio unijas boikotuoti 
Lenkiją už tokius darbus. 

pos 22 d. Ligi vakaro, kiek 
sužinota, buvo nužudyta 9 
žmonės. 
Ballvmacarrett dlstrikte vie-

nas žmogus manydamas, kad 
riaušininkai ims pulti ir 
griauti jo trobą, pasiėmė re
volveri ir šovė akelis kartus. 
Sužeidė "keturis civilius 
žmones. Po to jis buvo nut
vertas ir taip apdaužytas, jog 
vargiai pagysiąs. 

Riaušininkai dar labjaus 
intužo, kuomet pasiųsta ka
riuomenė pradėjo į juos Kan
dyti. 

Visose Airijos dalyse kas
dien įvyksta daug žmogžu
dysčių. Daugiausia žudoma 
policija, deginamos valdiškos 
raštinės. 

Žodžiu tariant, Airijoje šian
die siaučia neapsakytas tero

r a s , atkreiptas prieš Anglijbs 
valdžią. 

ranka. Ir ji* tikisi, jog An
glija už tai negalės but kalti
nama. / 

APSIDRAUDŽIA VOKIETI 
JA. 

Norį but pilnai neutralė. 

ANGLAI GRŪMOJA AIRI 
JAI. 

Sako, visa šalis pateks į ge
ležines rankas. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 

Londonas, liepos 24. — An
glija jau senai mėgina įvesti 
savąją Airijoj tvarką. Gru-

*moja airius suspaiisti taip, 
kaip dar nekuomet. 

Bet ligšiol nesimato nei to, 
nei kito. 

Aną dieną parlamente Ai
rijos reikale kalbėjo vyriau
sias Airijos sekretorius Si r 
Hamer Greenwood. 

J is pranešė, jog šiandie Ai
rija, kaip pasirodo, gražumu 
nepatvarkoma. Nes ten val
džia negalinti įgyventi įsta
tymų, tinkamai apdrausti savo 
valdininkų ir tarnautojų. 

J is sake, kad airiai sukilė
liai pinigų; ir kitokios pagel
bos priešinties Anglijos val-

Berlynas, liepos 24. — Vo
kietijos užrubežinių reikalų 
ministeris Dr. Simons, kalbė
damas prieš reichstago užru
bežinių reikalų komitetą pa
reiškė, jog Vokietija nekuomet 
nesutiks per savo žemę pralei
sti talkininkų kariuomenę len
kams pagelbon, jei to reika
laus talkininkai. 

Tuo tarpu Paryžiuje vokie
čių pasiuntiniui talkininkai 
jau indavė notą lenkų-bolšovi-' 
kų krizi0 klausime. 

Šiam atsitikime Vokietija par 
skelbė pilną neutralybę, sal 
ministeris. I r tas reiškia, jog* 
Vokietija yra taikoje su Ru
sija ir su Lenkija ir jokiuo bū
du nesutiks prisidėti pagelb< 
t i lenkams. 

Vokietija apsaugoti savo 
rubežius pavartos kariuom 
nę. Kariaujančių Šalių karei
viai tuojaus bus nuginkluoti, 
jei pereis -rubežius. 

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

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 22 d. buvo tokia sulig Mer-
chanta Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų gvarui $3.82 
Lietuvos 100 auksinų 
Vokietijos 100 markių 2.55 
Lenkijos 100 markių .65 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. "i 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 f r. 7(f 
Italijos už 1 dol. 17 1. 95 
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LnTrUTIŲ' KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyros nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų .._._._...._. ^00 

SUT. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užairašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Binigai geriausia sių
sti iiperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus i 
registruota laišką. 

*' Draugas•' Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, IU. 

Tel. McKinley 6114 

ri, kad Lietuvos i r Amerikos 
Lietuviai krikščionys-demokra-
tai labiau susižinotų ir tankiau 
susitartų tarp savęs. 

Laikydamas paskaitas jis 
renka aukas viešiems Lietu
vos reikalams, kuriais rūpi
nasi Katalikų Veikimo Cen
tras. Tos aukos yra dedamos 
į vietinį Tautos Fondo sky
rių, kuris jas siunčia Centro 
Iždininkui. Tas visas aukas 
iki paskutiniam skatikui pa
siųs į Kauną, kad tenykščiai 
veikėjai sunaudotų tenykš-
tiems reikalams. Daugiausia 
tuomi, turbūt, pasinaudos Lie
tuvos jaunuomenės organiza
cijos Ateitininkai ir Pavasa
rininkai. 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

(Pabaiga). 

GarlaiviŲ 
Linija. 

Liepos 10 dieną fvyko lai
kinosios Tarybos posėdis Lie
tuvos Misijos bute, kuriame 
dalyvavo be Lietuvos Misijos 
pirmininko J . Vileišio vice
pirmininkas P . Molis ir nariai 
V. Jankauskas, F. Bagočius ir 
Trečiokas. Tarybos narys Ant. 
Ivaškevičius yra prisiuntęs sa
vo pastabas dėlei statuto ant 
rašto, o adv. F . Kalinauskas 
pažadėjęs prisiųsti. Kiti nariai 
dėlei svarbių priežasčių nega
lėjo atvykti susirinkimam 

Turėdami omenyje, jog visi 
statuto projektuojami dėsniai 
bus aptarti pačios konferenci
jos, susirinkusieji paskaitė Ta
rybos posėdį teisėtu ir yra 

Ii turėti ir chaugiau nuo savo 
įstaigos atstovų^ skaitant po 
vieną atstovą nuo fctekvieno 
$25,000 sukelto kapitalo, bet 
nedaugiau 7 atstovų nuo vie 
nos įstaigos* Už kiekvieną da-
dėtą atstovą įstaigos |moka 
Tarybai metinę nario mokes-

rlų susirinkimuose dviem tre
čdaliais tenai esančių ir bal
suojančių narių. 

Šio statuto projektą su per
mainomis, kurios Laikinosios 
Tarybos dar gali būti prieš 
visuotinąjį susirinkimą pad* 
rytos, nutarta patiekti svars
tymui ir prajyta Lietuvos At
stovybės Amerikoje sušaukti 
visuotinąjį susirinkimą liepos 
30 dieną New Yorke, Waldo-
rf Astoria viešbutyj, 10 vai. 

LABAI SVARBI ŽttflA. 

tį po $10.00. 
2. Už tarpininkavimą pre-Į iš ryto. Šios konferencijos per 

Kun. Juozapas 
Meškauskas. 

Nuo subatos 3 liepos Chi-
cagoje vieši svečias atvažiavęs 
tiesicg iš Lietuvos kun. Juo
zapas Meškauskas. Kuomet jis 
Ciceroje laikė prakalbą, tai 
žmonės nežiūrėdami gausaus 
lietaus nei didelio griausmo 
pripildė svetainę. Kuomet ta
po užsakyta prakalba p. Elijo 
svetainėje aut kampo 46-tos ir 
Wood str., tai prisirinko tiek 
klausytojų, jog visi nei sutilp
ti negalėjo. Tai buvo 15 liepos. 
Pilna svetainė buvo ant ryto
jaus pėtnyčioje Šv. Jurgio mo
kykloje. Taip pat skaitlingai 
susirinko žmonių Boseland'e 
19 liepos. Daugelis skaitytojų 
norėtų turėti žinių apie kalbė
tojo asmenį. Tuos patenkin
dami, paduodame trumpą sve
čio gyvenimo aprašymą. 

Jis yra gimęs Panevėžyje 
16 (4) balandžio 1889 metų. 
Ten pat jis baigė reale gimna
ziją 1909 m. ir įstojo į vys
kupijos seminariją Kaune. Ją 
baigęs 1913 m. tapo pasiųstas 
į Katalikų Akademiją Petro
grade. Ją baigė 1917 gauda
mas Teologijos Magistro laip
snį. 

Dar būdamas studentu kun. 
Meškauskas jau kapelionavo 
pabėgėliams Lietuviams Reve-
lije. Mokslus užbaigęs tapo 
karės kapelionu prie ketvir
tosios rusų armijos, kuri tuo
met veikė Rumunijoje. 

Prie Kerenskio Lietuviai bu
vusieji Rusijos kariuomenėje 
ėmė organizuotis atskira; nuo 
kitų. Kun. Juozapas Meškaus
kas tapo tos pirmosios Lietu
vių Armijos pirmininku. 

Bolševikams įsigalėjus rusų 
kariuomenė tapo demobilizuo
ta. Lietuvių armija Rusijoje 
taip-gi negalėjo būti. Bet vo
kiečiai neįsileido į Lietuvą nei 
\iscs Lietuvių Armijos, nei 
atskirų jos asmenų. Todėl kun. 
J. Meškauskas pradėjo vėl tie
sioginį kunigo darbą, tarnau
damas Lietuviams Odesoje. 

Talkininkų paliaubos su vo
kiečiais įvyko l l lapkričio, 
1918 m. Kun. Meškauskas tuo 
ėmė rengtis į tėvynę ir 1 sau
sio 1919 m. parvažiavo į 
Kauną. Žemaičių vyskupas 
Pranciškus Karevičius džiaug
smingai priėmė jauną kunigą 
ir paskyrė jį liturgikos bei as
ketiškos teologijos profeso
rium savo seminarijoje. 

Profesoriaudamas kun. Meš
kauskas daug dirbo viešame 
Lietuvos gyvenime ir dėlto ta
po išrinktas Katalikų Veikimo 
Centro Vice-pirmininku. Su to 
centro reikalais profesorius 
atvažiavo ir į Ameriką. J i s no- ta bendrovė. 

kių pirkime, pardavime ir ki
tuose reikaluose, Taryba ims 
mokesnį sulig narių priimtą 
visuotiniame Tarybos susirin
kime. 

VI. Direktorijatas. 
Tarybos vykdomuoju orga 

nu yra Direktorijatas, suside
dąs iš septynių narių, renka
mų slaptu balsavimu vieniems 

Šitame numarije talpiname 
p. J . Šliupo pranešimą, džiaug
damiesi, kad daktaras imasi 
naudingo tėvynei darbo.. Be 
netakto negalėjo Šliupas ap-
seiti nei čionai. J i s baugina 
neduosiąs apgarsinimų į tuos 
laikraščius, kurie jo sumany
mo neparems dabar. Senas 
nesenai pradėjęs agentauti 
žmogus nesupranta, kad ap
garsinimai nėra malonė daro
ma laikraščiams. Neduosi ap
garsinimų į laikraštį, neturėsi 
laivakorčių pirkikų iš 
to laikraščio. Daugiau pinigo 
icuka kompanijoms iš laikraš
čio skaitytojų perkančių lai
vakortes, negu laikraščiui iš 
kompanijos duodančios apgar
sinimus. Kas-žin, ar gerose 
rankose yra kompanija, ku£ 
rios generalis agentas nežino 
čia parašytų dalykų t 

Jo žentas p. Martynas Yčas 
yra antras Lietuvos Garlaį-
vių Linijos direktorius. Tas 
yra rimtas ir daug naudos 
Lietuvai padaręs vyras. J i s 
jau ne pirmą kartą stoja į di
deles kompanijas. J is vedė 
pragarsėjusias "Vi ln ies" *ir 
" B a n g o s " kompanijas, ku 
riedvi tečiaus nepadarė dide
lės naudos Lietuvai, o mųs 
tėvynės finansus apsunkino ir 
mųs valdžios priešams davė 
progos pasekmingai ją kriti
kuoti. Tiesa, girių pirklyboje 
p. Yčas padarė Lietuvai žy
mios naudos. 

Kiti trys direktoriai yra p. 
Salemonas Banaitis, p. K. 
Račkauskas ir kapitonas L. 
Stulpinas. Kad tarp direkto
rių nėra nei vieno jūreivio 
tai nestebėtina, nes Lietuva 
iki šiol jūreivių nei neturėjo. 
Todėl Bendrovė turės samdy
ti svetimus jūreivius, nes be 
jų garlaivių bendrovė neap-
seis. 

Kadangi Bendrovė žada įsi
taisyti nors keturis laivus ga
linčius eiti skersai Atlantiko, 
tai ji negalės apseiti be speci-
jalistų inžinierių. Nors bute 
yra lietuvių išėjusių inžiniery-
stės mokslus, bet tie ponai tan
kiai rūpinasi kunigų nuodė
mėmis, o mažai deda pas
tangų išmokti, kaip statomi 
didieji jūrių laivai. Turbūt a-
teis kada nors laikas ir mųs 
inžinieriams liautis žiurėjus 
į klebeni jas, o imti kreipti a-
l i s \ dirbtines.. D-ras Jonas 
Šliupas, nors vėlokai, bet jau 
tą padarė. Metas butų jo pa
vyzdį pasekti ir jo mokiniams. 

Pasakę kas reikėjo pasakyti 
apie Lietuvos Garlaivių Ben
drovės silpnybes, primename 
skaitytojams, kad nereikia 
perdaug bijoti tų silpnybių. 
Kas-gali tegu į tą bendrovę |-
stoja. Kuo daugiau bus joje 
žmonių išmanančių dalykus ir 
įkirikiusių savo pinigą į ben
drovės reikalus, tuo geriau eis 

šiaip nustatę pamatinius pro- m e t a m B v i s u o t i n į a m e T a r y b 0 s 
sta jektuojamosios Tarybos 

tu t 0 dėsnius: 
I. Vardas: Amerikos Lietu

vių Prekybos ir Pramonės Ta
ryba, (Lithuanian & Ameri
can Board of Commerce and 
Industry). 

II. Buveinė: Laikinas adre
sas: 257 W. 71*t Street, New 
York, N. Y. 

III. Sąstatą: Amerikos Lie
tuvių Prekybos ir Pramonės 
Tarybos nariais gali būti: 

1. Inkorporuotos Lietuvių 
bendrovės. 

2. Neinkorporuotos Lietuvių 
bendrijos (partnership). 

v 3. Pavieniai asmenys: 
a) Dirbtuvių, krautuvių ir 

kitų pramonės ar prekybos įs
taigų vedėjai ar savininkai. 

b) Užsiimantieji prekybos 
ir pramonės reikalais ir jų ži
novai. 

c) Profesijų žmonės: amat-
ninkai, knygvedžiai, inžinie
riai, laikraštininkai, daktarai, 
advokatai ir 11. 

Pastaba. Tarybos Direktori
jatas turi teisę priimti ar ne
priimti ir prašalinti narius 
dėlei priežasčių, kurias Direk
torijatas atras užtektinomis. 
Atmestas arba prašalintas na
rys turi teisę apeliuoti į arti-
miausį visuotiną Tarybos su
sirinkimą. 

IV. Titaias. 
— 

1# Rupinties prekybos ir 
pramonės plėtojimu sveikais 
pamatais. 

2. Mėgsti ir tvirtinti nuola
tinius prekybos ir pramonės 
ryšius tarpe Amerikos ir Lie-

narių susirinkime. Pirmoji Ta
ryba renkama iki sekančiam 
visuotiniam metiniam narių 
susirinkimui. Į Direktorijatą 
nuo vienos įstaigos negali #but 
išpukti daugiau dviejų asme
nų. Išrinktieji į Direktorijatą 
patys pasiskirsto tarp savęs 
funkcijas: pirmininko, dviejų 
vice-pirmininkų, pirmo ir ant
ro sekretoriaus ir pirmo *r an
tro kasininko. 

VII. Santikiai su Atstovybe. 
Amerikos Lietuvių Preky

bos ir Pramonės Taryba vei
kia ankštame kontakte ir su
sižinojime su Lietuvos Atsto
vybe Amerikoje. Visi susi
siekimai ir susinėsimai su Lie
tuvos valdžia daromi per Ko-
mmercijalį Attache prie At
stovybės. Lietuvos Atstovybė 
dalyvauja ex-oficio Tarybos 
ir Direktorijato posėdžiuose. 

VIII. Susirinkimai, 

1. Visuotini Taryoos narių 
susirinkimai būna metiniai ir 
nepaprasti. 

a) Metinis susirinkimas Šau
kiamas Direktorijato kasmet 
sausio mėnesyje. 

b) Nepaprasti susirinkimai 
yra šaukiami sulig nuožiūros 
X>irektorijat0 arba 25 nariams 
arba atstovams reikalaujant 

2. Direktorijato posėdžiai 
bus laikomi sulig Direktorija
to nusistatymo. 

3 Visuotiniuose susirinki
muose ir nepaprastuose susi
rinkimuose visi nariai ir įs
taigų atstovai turi lygų balsą; 
balsu naudojasi tiktai ypatis-
kai dalyvaujantieji. 

matoma dienotvarkė šiaip nus
tatoma: N 

1/ Patikrinimas įgaliojimų 
atvykusių atstovų*. 

2. Pranešimas Laikinosios 
Amerikos Lietuvių Prekybos 
ir Pramonės Tarybos apie 
liktuosius darbus. 

3. Svarstymas ir priėmimas 
Amerikos Lietuvių Prekybos 
ir pramonės Tarybos statuto. 

4. Išrinkimas nuolatinio Ta
rybos direktorijato. 

5. Klausimai įnešti svarsty
mui atskirų konferencijos na-
nų. 

Visais Lietuvos Tarybos rei
kalais prašoma tuo tarpu krei-
pties Lietuvos Atstovybės ad
resu (Representative of Li-
thuania in America, 703—l.r)tli 
Str. N. W., Washington, D. 
C. ) pridėjus ant adreso "P re 
kybos ir Pramonės Tarybai. '7 

Jeigu kas iš pakviestųjų po
sėdžių arba bendrovių atsto
vų panorėtų įnešti statutan ko
kį nors naują punklą arba ki
taip suredeguoti, prašomas y-
ra paduoti ant rašto tokių 
permainų projektą, arba pa
pildymą ir prisiųsti aug&čiau 
nurodomu adresu, idant Lai
kinoji Taryba dar prieš visuo
tinąjį posėdį galėtų apsvars
tyti tą įnešimą ir patelkti jį 
susirinkimui arba atmesti. 

J . Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Am. 

i. - • 

KUNIGŲ SUVAŽIAVIMUI, 

Kardinolas Mercier ir svaiga
lų klausimas. 

Amerikos Pilnųjų Blaivinin
kų organe, kuris vadinasi "Ga-
tholic Temperence Advocate", 
šių metų kovo ir balandžio 
laidoje yra sekanti kores : 
pdndencija: • 

"Gavau nuo kardinolo Mer 
cier leidimą paskelbti laikraš
čiuose J o Eminencijos išsi
reiškimus su jo parašu kas-
link svaigalų klausimo. Esnu 
įsitikinęs, tai busiant labai 
užimančiu Tamistom^ ir pa
sitikiu su džiaugsmu, jog pa
talpinsite tą žinutę savo laik
raščio skiltyse. 
- Širdingai, 

J. H. I^mimore.'' 

3. Stengties apsaugoti lietu- X T""?1*08 u r t a B -
vių visuomenę ir prisidėjusių 
prie Amerikos Lietuvių Pre
kybos ir Pramonės Tarybos 
bendrovių šėrininkus n to nuo
stolių iš priežasties apgauliu 
g 0 įstaigų organizavimo ar-
ba jų reikalų vedimo. 

V. Tarybos inelgos. 

1. Narių mokesčiai: 
a) Visi pavieniai asmenys, 

įstaigos, bendrijos ar bendro
vės moka pamatini mokesti 
— $10.00 metams. 

b) Visos inkorporuotos įs
taigos, kurių sukeliąs kapita
las išneša daugiau $25,000 ga-

1. Visos Tarybos meigos 
naudojamos bėgantiems reika
lams, sulig patvirtintų vlsuo* 
tiniame susirinkime. Jeigu bu
tų koks perviršis, tai jis bus 
skiriamas Tarybos veikimo 
praplatinimui arba aukojamas 
Lietuvos jaunuomenė! einan
čiai mokslus prekybos ir pra
monės srityj sulig visuotino 
metiniam susirinkime nutari
mo. 

X. Statuto atmainos. 

Šis statutas gali būt keičia
mas arba pildomar- visuoti-
niuose metiniuose Tarybos na-

Dienotvarkės Projektas. 

Chicagos ir apielinkės kuni
gų posėdis 21 liepos įgaliojo 
kunįgus V. Slavyną, P . Lape
lį ir P. Bučį sustatyti kunigų 
suvažiavimo dienotvarkes pro
jektą. Tas projektas, žinoma, 
nėra priverstinas. Jei suva
žiavimas norės, tai pasinaudos 
juomi. Čia garsiname tą pro
jektą kaip jį sustatė du minė
tosios komisijos nariai. 

L Adv. V. Rutkausko hono-

Kardinolo sakiniai. 
"Visuomet turėjau širdyje 

paraginti blaivybės judėjimus 
ir priešalkoholines sąjungas. 

" Pastaraisiais metais pra
sidėjo mano diocezijoje Mah-
neso judėjimas, dvasiški jos ir 
pasaulinių tarpe, kurių pasek
mės yra labai užtektinai ge 
ros. . 

"Visuomet pripažinau al
koholizmą kaipo vieną pirma
eilių žmonijos nelaimių prie
žastį; nekarta patraukiau <io-
nię pasaulinės valdžios į tą 
visatinąją pėstilenciją" (užkre-
tingą ligą). Galutinai jau ir 
pas mus prasidėjo kopra prie
šais žmonijos prieše, o trys 
po! i likos partijos sutarė nai
kinti alkoholizmo šaltiių. 

D J . Kardinolas Mercier, 
Malineso Arkivyskupas? ' 

"Čia priduriu, kad Jo Emi
nenciją Belgijos kardinolas 
Mercier yra užkviestas pribū
ti ir kalbėti į Pasaulio Sąjun
gos priešalkoholizmo kon
ferenciją, kuri bus Edinburge 
lapkričio mėnesyje. 

Širdingai 
J . H. Lamimore. 
Westerville, Ohio. 

• 

PASTABA: Štai jau antru 
kartu didis ir garsus Katali
kų Bažnyčios Dignitaras (kil-
nus-augštos vertės) Belgijos 
kardinolas viešai i šsi reiškia 
pritariąs ir palvu-tinas nevien 
pilnąją blaivybe, bet ir prohi . 
biciją! Jau senai pirmasai J o 
Eminencijos išsireiškimas til 
po"fcVIE;* .W>/ \ Net ir kar
dinolas Giboous tame pačiame 
laikraštyje pripažįsta, kad jau 
nėra pavojaus Mišių aukai iš 
prohibicijos šalies. 

Su augšta pagarba 
Kun. P. Saurusaitis. 

11 gegužio, 1918 m., nuo A-
mer. Liet. Tautos Tarybos F r . 
8,640.00. 

Viso F r . 84,494.20. 
Centralis Komitetas "Lį-

tuania" ir Inf. Biuras Lausa-
ne išviso Tautos Fondo gavo 
Fr. 125,998.20. 

Komitetas "L i thuan ia" yra 
gavęs is kitų šaltinių šias au
kas: 

1 balandžio, 1916 m., nuo 
kun. Jaksčio Fr . 166.10. 

21 vasario, 1917 m., Lietu* 
vių Dienos pinigų (1 d. lapk. 
16) Fr. 50,000.00. 

24 vasario, 1917 m., Lietuvių 
Dienos pinigu (1 d. lapk. 16) 
Fr . 124,527.75. 

GerBTamieins šelpėjams ta
riu širdingos padėkos žodį. 

(pasirašo) A. Steponaitis. 
Likvidacijos Kom. Narys. 

Friburgas, Šveicarijoj, y 

25 birželio 1920. 

& 

ATONIC 
(KKizM'inzn^^t 

P6 t*lf inl nenŽtnlrSk, kad g-erian-
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pa*> visus ac U o k oraus. 

8 DR. J . SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St, 

' JLamp. 4 t Oonrf 
Bes. 182f W. 4» Avenue 

Telefonas Cicero 8464 
Ofiso Cicero 4» 

KALBAltE LIETI V l š * A I 
• it>i • i» • m i» » ! • • » » » • » » * » • « 

raro reikalas. \ 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis ardytojas ir Chirurgą* 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1610 W. 4T Str. Tel. Boa!. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų/. 
C iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2yi4 W. 48*4 Street. 
Nuo ryto iki piet. 
TeL McKinley 263 

>• 

>:— 

Telefonas Boulevard 9190 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. Halsted Str. 
VALANDOS: J—12 A. M. 

1—5: 7—8 P. M. 

. 

ŽEMA 

Lauka 
nos žemi 
Kūgiai v 
ną, Telši 
yra apie 
nutą, Ri< 
Lietuvoj, 
gų, bet 
giau. 

Vasaro 
nomas. Ii 
t J, buvo 
oras ir v 
lauš, bet , 
tgį gavo i 
turėtų bi 

Bulbiu 
pė jamas; 
šalnos, ki 
15 birželi 
tom, bauj 
vien pajų 
giau liko 

Vaisių 
maža. Ob 
matyt VJ 
nemačiau, 
dino žie( 
(kriaušes) 
ir jų nebi 
trešnių, v 
Pernai bi 
teeiau ne; 

ė doii; turb 
bejo ir B| 
deiliaus, o 
ria B galės 
duos daug 

Parubež 
Lietuvos s 
įsėtų linų 
rengiasi 
pasi pelnyt 
ta. Vaikt 
žiais po kr 
sus krumi 
sančhis, 
smarkiai 
mano drau 
rubežio sa 
nes, sako iį 

gxi besim 
Laugel is ' i 
vę jais pu 
kio nusipii 
go, it skut 

_ — 

Tarp bendravęs įkuiėjų yra 
ir Lietuvos dvarponis p. &e~ 
nuotas, ^ugštojo Gelgaiditkio 
savininkas. J i s yra inžinierius 
h apie garlaivius ^iek-tiek iš
mano, nes ilgus melus j*irn pri
klausė garlaivis "Pe rkūnas" , 
kuris vaikščiodavo Nemunu 
tarp Kauno ir Jurbarko. Gai
la, 'kad p. Šemiotas yra jau 
pusėtinai senas Žmogus. I r in-
žinierybės moksle jis gerinu y-
ra ištyTęs chemija, m.%a gar
laivių statymo šaką. 

buvęs ūkininku, spaustuvės 
savininku, bankininku. J i s 
nuoširdžiai paremia kiekvienų 
sumanymą galintį padaryti tė
vynei naudos. I r pramonės 
dalykus Banaitis remia idea
lizmo žvilgsniu. 

P. J . Vokietaitis yra pa^i-
žymėjęs pedagogas " S a u l ė s " 
kursų direktorius. Taigi geri; 
žmonių ir gražaus tikslo šitai 
bendrovei netrūksta. Vieno 
tik reikia palinkėti jai, tai da
lyką išmanančių /.iitovų, kad 

2. Prezidento A. Smetonos 
atsilankymas į Ameriką. 

3. Jiegos griaujančios kuni-
gų darbo pasekmingumą pa
rapijose: a) organizuota be-
dievija, b) nezaležninkija, c) t. 
v. Biblijos studentai ir k. t. 

4. Kunigai ir Lietuvių Ka
talikų organiaacijos Ameriko
je. 

5. Dabartinio viešo kat. lie
tuvių veikimo neužtektinas pa-
sekmingumas ir jo priežastys. 

6. Moksleivių šelpimo rei
kalas. 

7. Amerikos lietuvių katali
kų susižinojimas su Lietuvos 
Katalikų a. 

8. Lietuvių Kunigų susior-
ganizavimas Amerikoje. 

9. Buffalo's susivažiavimo 
nutarimų peržiūrėjimas. 

10. Sumanymai ir įnešimai. 
Komisija prašė devynių ku

nigų, kad jie parengtų tamtik^ 
rus referatus. Trys jau prisi
žadėjo. 

TAUTOS rONDO EEI 
KALAI. 

- - TaL Drortr 7 t4? T 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHTISTAS 

Valandos: su o S ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4719 fiO. ASHLAND A V E H T E 
arti 47-tm Gatvės 
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P. Salemonas Banaitis yra'įvyktų tas kas sumanyta. 

ws.s. 
WAR SAVINOS S1AMPS 

ISSORD tnr THE 
VNlffeP BYAfES 
GOVERKMENT 
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Tautos Fondo sekre tor ia ta i 
šiomis dienomis aplaikė nuo 
gerb. kun. A. Steponaido is 
Šveicarijos Centralio Komite
to "L i tuan i a " apyskaita, ku
rią žemiau paduodame T. P . 
prietelių žiniai. 

Tautos F. Brooklyn, N. Y. 
Pinigai gauli iš Amerikos: 
27 d. gegužio, 1916 m., nuo 

Tautom Fondo Fr . 5,17:* 00. 
13 d. sausio, 1917 m , nuo 

Tauros i<ondo Fr. 10,llo.00. 
30 d. birželio, 1918 m., nuo 

Tautos Fondo Fr. 25,918.00. 
Viso Fr. 41,504.00. 
Lietuvių Informacijos Biu

ras (Lausąne) gavo: 
6 liepos, 1916 m., nuo Kun. 

Bartuškos Fr . 820.00. 
14 liepos, 19U) m., nuo Kun. 

Bartuškos Fr . 725.00 
13 vasario, 1917 m., nuo 

Amer. Liet. Tautos Tarybos 
Fr . 25,773.00. 

6 gegužio, 1917 m., nuo Am. 
Liet. Tautos Tarybos Fr . 2, 
500.00. 

2 rugp. 1917 m., nuo Amer. 
Liet. Tautos Tarybos Fr . 
46,036.00. 
(iš kurių 16.000 Inf. Biurui, 
kitį-gi 30036 fr. Liet. Tauto 
Tarybai Lausane). 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oflaae Ir G/venimo vlet» 

t t 6 l So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 lkl 4 po piety: nuo T iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki t . 
Tdefoaa* Ymnh t H 4 

i,p.WArrcHES 
ATTORNKY AT I»AW 

LIET U VIS ADVOKATAS 
4*42 R. VFOOD STItKKT 

?«• \V. Wth STKEBT 
McKinley «?*• 

i — m • 

•» •» •»» 
= 

S. D. LACHAWICZ 
LIETU VYS GRABORIUS 

Patarnauju. laidotuvėse ko pigiausia. 
KeikaJe meldtiu atsifoiuktS. o mano 
"arbu Jusite uigonėdiati. 
SI4 W. 23 PI. Oltieago, IB. 

TeL Gaaal l i n . 
i 

mam. • i i 

ResM. H S f J Independenee Blvd. 
Telefonas Van Barea t»4 

DR. A. A. ROTH, 
Hosas nrdytojaa tr chirurgą* 
sp«* ijalistas Hoten^nĮ, Vyriška 
Valko Ir vUg ehrontikg Ugn 

VALAKDAS: 10—ii « , * , % • po 
plota 1—S vak. KedeUoMli 16—lt 4L 
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Laukai šįmet puikus ir duo
nos žemaičiams rodon užteks. 
Rugiai vidutiniai apie Švėkš
ną, Telšius ir Plungę; gerų 
yra apie Vainius, Šilalę, Vai
nutą, .Rietavą ir dar Mažojoj 
Lietuvoj. Vietom!3 yra ir blo
gų, bet geni, rods, bus dau
giau. 

Vasarojaus derlius dar neži
nomas. Iš pirmo, baigiant sė
ti, buvo laba' sausas, šiltas 
oras ir visi žmonės šaukė lie
taus, bet jo a p e Vainikų šven
te- gavo ir dabar auga gerai; 
turėtų but gero vasarojaus. 

Bulbių derlius ir-gi neats
pėjamas; joms daug pakenkė 
šalnos, kurių buvo nuo 5 iki 
15 birželio keletas naktų. Vie
tom, baugiose žemėse, beliko 
vien pajuodę stiebai, bet dau
giau liko eenudalnsių. 

Vaisių sodnuose šįmet laba* 
maža. Obuoliu, kiek man tek'« 
matyt vaikštinėjant, niekui 
nemačiau, mat v t šalnos paga
dino žiedus; apie grušes 
(kriaušes) mažiau težinau, bet 
ir jų nebus. Yra, bet nedaug, 
trešnių, vyšnių ir kitų uogų. 
Pernai buvo jų net perdaug, 
teėiau nežinojom kaip sunau
doti; turbūt gamta tai paste
bėjo ir šįmet nebedavė tokio 
deiliaus, o kitą metą, kada gė
rio n galėsim vaisius sunaudot, 
duos daugiau. 

Parubežiais, prie Mažosios 
Lietuvos sienos, yra labai daug 
įsėtų linų. Turbūt ūkininkui 
rengiasi vėl jais bent kiek 
pasipelnyti, kaip praėjusi mo
tą. Vaikščiodamas parube
žiais po krūmus pastebėjau vi
sus krūmus, prie šunkelių e-
sanėius, pakuluotus. Matyt 
smarkiai šmukuliuota. Vienas 
mano draugas patarė būti pa-
rubežio sargybos milicininku, 
nes, sako "daugiau uždirbsi ne 
gii besimokydamas mok^tt1: 
L'augelis iš milicininku pabu
vę jais pusmeti ieško gero u-
kio nusipirkti. .Jiems yra pini
go, it skutinų." 

Bebuvodamas Švėkšnoje ga
vau patirti, kad grafas Jur
gis Plioteris parduodąs, ir jau 
keliems kumečiams pardavęs, 
žemės po 1,000 auksinų de
šimtinę. Praeitą žiemą par
davęs apie 3,000 drūtų pušų 
Bilvičių trakuose. Sako, kad 
pardavęs iš savo žvėryno ge
riausius ir drūčiausius ąžuo
lus. Pas Plioterį buvęs atva
žiavęs generolas Odry iš Klai
pėdos. J is esąs artimas pažįs
tamas Plioteriui, nes mat Plio
teris buvęs Prancūzijoj kon
sulo padėjėju. Prancūzai da
bar į jį kasdieną važiuoja. 

Dirbtuvių Žemaitijoj suvis 
nesą. Iš tartokų ir malūnų y-
ra dar likę, bet ir jų nedaug. 
Plungėje esą lir.j vcrpykla, 
kuri esanti apversta darbu 
iki ti?k, kad nerengia nė iš 
tolo darbo atlikti. Dabar Plun
gės valsčiuje dirba poperos 
dirbtu7£ prie kokos tai upės. 
Plungei šviečia puiki ateitis. 

Liaudies mokyklų ir gimna
zijų yra gana apsčiai. Kiek
viename mieste esą į 3—5 
liaudies mokyklas. Liaudies 
mokytojai lanko kursus vasa
ros laiku ir lavLiasi. Gimna 
zijų yra jau į tuziną. Telšiuo
se 7 klasių lietuvių, 4 kl. len
kų, 4 klasių žydų; Plungėje 6 
klasių gimnazija, Kiecave 5 
klasių, Švėkšnoje 4 klasių, 
Skuode 4 klasių, Kražiuose 3 
—4 klasių, Kretingoje 2—3 
klasių, Vėkšniuose 4 klasi j 
miesto mokykla (?). 

Prūsų Lietuvoje viskas pui
ku ir ramu, tik visur yra 
prancūzų valdžia. Reik daug 
maldauti, kol gauni leidimą 
iki Klaipėdos, ar Šilutės nu
keliaut. Gyventojai esą labai 
suspausti", susisiekimas sun
kus. Prancūzai gyvena Klai
pėdoje, Šilutėje ir prie TilŽ&fl 
rubežiaus (?). Klaipėdoje 
stovi jų karo laivas "Aišne . " 
Mažosios Lietuvos gyventojai 
šTniet nebegavę trąšų ir teks 
pas i tenkint gyvulių mėšlu. 

P. S. 
Telšiai 20, VI, 1920 m. 

— 
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Klausimas. Mano moteris L. 
S. nuėjo laimės ieškoti pas 
burtininką žydelį ant 12-tos 
gatvės Chicagoje. Po to nuėji
mo ji laimės neparsinešė, bet 
tarsi iš proto išėjo. Aš ją nak
timis rahdu visai neprideran
čiose vietose. J i sakosi esant 
nekalta ir turint bėgioti pas 
^svetimus vyrus, nes žydas yra 
ją taip užkerėjęs. Tai-gi, su
simildami, paaiškinkite, ar ga-

1 Ii žmogus žmogų užkerėti ir 
kokių yra vaistų nuo to. 

Kazimieras S. 

Atsakymas. Vaikščiojimas 
pas burtininkus laimės ieškoti 
yra" paikas ir nedoras daigtas. 
J i s yra paikas dėlto, kad lai
mės neatneša. J is yra nedoras, 
nes sugadina tikėjimo dorybę. 
Kas tiki burtininkais, tas ti- [ 
ki kam nereikia tikėti. 

Labai tankiai burtininkai 
vartoja nepaprastų ir kenks
mingų dalykų. Tarp tų daž
nai būva taip vadinamasis 
ipnotizmas, arba sugestija, ku
ris neapsakomai apgadina ner
vus. 

Yra buvę taip smarkių ip-
notizmo sugestijų, kad mote
riškė nuo jų parpuldavo be 
žado ant žemės ir daug var
go būdavo atgaivinti nelai
mingąją. Kartais būdavo, kad 
iptfotizmo sugestija priversda
vo žmogų čia pat arba po kiek 
laiko padaryti blogą darbą vi-

*sai priešingą t 0 žmogaus no
rams ir pažiūroms. 

Tečiaus aš abejoju, ar bur
tininkas butų pakišęs Tams
tos žmonai in'intį paleistuvau
ti. Jog burtininkui iš to nėra 
nei kokios naudos. 

Je i tat Tamstos žmona nesi-
valdo, tai ji nesivaldo iš sa

vęs, o ne iš ipnotizmo arba su
gestijos, nei iš burtininko už
kerėjimo, o iš savo liuosos va
lios. Tik besivalkiodama pas 
blogus žmones moteriškė pa
tyrė ką gali padaryti ipnotiz
mo sugestija ir dabar save tei
sina visai be reikalo. -

Tamstos žmona, matyt, bu
vo pusėtinai pady_kusi ir nuo 
tikėjimo nutolusi, kad ėjo pas 
burtinininką. Gerbiančios sa-
v0 tikėjimą katalikės to neda
ro. Eidama pas burtininką 
moteriškė neteko sąžinės. Są
žinės netekusi Tamstos pati 
ėmė paleistuvauti. Paleistu
vystė smažino ir taip nedidelį 
protą. Dabar jau nelengva ati
taisyti, nes žmona nebeturi 
neį proto nei sąžinės. 

Sąžinę gali atitaisyti gera, 
nuoširdi išpažintis. Bet men
kai turint proto retai pasise
ka gerai tą išpažintį atlikti. 
Lengviau yra atsitaisyti žmo
gui, kol dar tebėra sveika są
žinė arba protas. Abiem su
gedus tik nepaprasta Dievo 
malonė gali išgelbėti. Bandyk 
Tamsta melstis. 

Galėtum taip-gi per teismą 
pareikalauti, kad rūbus ir 
maistą moteriškei apmokėtų 
tie, su kuriais radai ją bepa-
leistuvaujant, o burtininką ga-( 

Įima patraukti teisman kaipo 
jų pagelbininką, padėjusi 
jiems suardyti Tamstos šei
mynos tvarką. Bet teismai re
tai būva naudingi, o visada 
ištraukia daug pinigo. 

Tokių nelaimių, kaip Tams
tos, lengva yra apsisaugoti, 
kad neateitų, negu atitaisyti 
atėjus. Apsisaugoja nuo jų 
žmogus, kuomet vesdamas pa
čią apsižiūri, kad ji butų, ge
ra katalikė, ir nuolatai- palai
kydamas katalikystės dvasią 
savo namuose po šliubui. Pa-
leistuvingas pamiSimas tan
kiai užeina bevaikėms mote
rims, negu toms, kurios turi 
daug triūso ąugindamos vai
kelius. 

Kun. P. Bučys. 

ŠVIESOS ANT DANGAUS. 

Klausima*. , Daug metų at
gal, 1898 metais aš buvau Lie
tuvoje ir mačiau savo akimis 
tikrai, ir nemelagingai, šitokį 
daigtą. Prieš pietus 11 valan
dą 30 minutų vasaros laike, 
liepos mėnesyj, skrido degan
tį/s žiburys nuo rytų pusės 
tarp mūsų kiemo. Aš stovėjau 
ant namo gonko (prieangio) 
ir pamačiau. Greitai pašau
kiau pažiūrėti savo seną bo
butę. Kaip ana pamatė, tai 
tas žiburys pavirto į labai 
juodą nėdėgulį J is nenusilei
do ant žemės visai, o skrido 
juodas į dangų ir skrizdamas 
į dangų visaip kraipėsi į vi
sas šalis, kaip kirminas, ko-
liai aš mačiau. Paskui dingo 
už debesų ir prapuolė. Aš 
mintijau, kad buvo kokia 
dangiška dvasia, ir mintiju ki
taip. Aš buvau 8 metų. Prašau 
duoti man atsakymą. 

J. Venckus. 

Atsakymas. Dangaus dvasia 
negalėjo būti, nes dvasios yra 
nematomos. Jei jos kada nors 
stebuklingu būdu apsireiškia, 
tai ir pasako savo apsireiški
mo tikslą tiems, kuriems pasi
rodo. 

Tamsta netaip pilnai apra
šei atsitikimą, kad galima bu
tų iš to aprašymo įspėti,kas 
tuomet pasirodė. Nei negali 
pilnai aprašyti, nes jau praė
jo 22 metu. Per tą laiką, bu
vęs vaiku, Tamsta tapai vyru. 
Dabar niekas negali susekti, 
kiek permainų įvyko Tams
tos atmintije. Todėl apie Tam
stos mintijimą galima tik spė-
ti,o ne tikrai kalbėti. 

Tamsta pamatei augštai ore 
žibantį daigtą trumpai prieš 
vidudienį. Veikiausiai tai bu
vo degantis meteoras, kuris 
lėkdamas per orą smarkiai į-
kaista ir .iš arti rodos švie
sesnis už saulę. Bet jis nebūtų 
laukęs, kol Tamsta pašaukei 
senutę. Tuom tarpu jis butų 
nukritęs ant žemės. 

Veikiausiai taip ir buvo. Se
nutei atėjus Tamsta pakėlei 
akis augštyn ir pamatei juo
dą daigtą. Taip būva visada 
po to, kaip žmogus pamato 
perdaug šviesų dalyką. Aštri 
šviesa smarkiai užgauna akies 
gilumą, todėl tai akiai pas
kui rodosi juoda. Taip gele
žies liepsnose darbininkams 
pažiurėjus į sutarpintą špižą, 
išlietą į tekinio formą, pasi
rodo juodas tekinis ant švie
sos, kuomet nuo žemės pakelia 
akis į šviesą. 

Tas juodas daigtas vingu
riavo akyse kol išnyko^ Ne 
daigtas vinguriavo, tiktai a-
kių giluma pamaži atitaisė 
peraštrų įspūdį pasidariusį jo 
je nuo smarkios šviesos. 

Senutė sakėsi Tamstai ma
tant, bet ji nieko nematė, tik 
nenorėjo ginčytis su vaiku, 
dėlto pritarė ir grįžo prie savo 
darbo. 

Klausimas. Kadangi yra ap
sčiai kalbama apie gerybių ne
šėjus, •— aitvarus, ar tiesa, 
kad po priedanga velnio to
kie aitvarai yra pardavojami 
Prūsuose? Aš į tą netikiu, bet 
randu daug pasipriešinimo iš 
senų žmonių. Malonėkite per 
"Draugą" pranešti. 

Su augšta pagarba 
R. N. Barsis. 

Atsakymas. Tas prasimany
mas yra tuščias. Nėra nei ne
buvo aitvaro, todėl t niekas ne
gali jo pirkti nei parduoti. 
Tuščioji pasaka, gangreit, iš 
to kilo, kad pabuvę keletą me
tų Prūsuose sumaningi lietu
viai gudriau išmokdavo vesti 
ukį, dėlto pelnydavo daugiau 
naudos iš jo. Kaimynų pavy
das sakė, kad aitvaras tą nau-
ėą nešė. 

Kun. P. Bučys. 

T O t E K STUOSAVr NAKĄ. 
Kaip ilgai tu manai dar vergauti? 

Raudos receiptės tau nieko nereiš
kia — Tiktai moki ir moki pinigus 
— mokėk tuos pačius pinigus ant sa
vo namo, tai tavo priedermė tAvo 
šeimynai, gyventi, , kur tyresnis o-
ras — kur gali turėti darželį ir ne
toli nuo darbo. Aš turiu vieta Išris 
.Iu.su Problema — Viskas prigulės 
nuo Jūsų Pačių — Ateikite ir pa
matykite. Nieko jums nekainuos 
pasialbėti. Klauskite Mr. Thorpe, 
8327 Stoney Island Ave. 

South Chicago, 9493. 

WESTPULLMANIEČIAI! 
Atkreipiame Jūsų atydą, 

kad pas Jus dienraštį "Drau
gą" atstovauja p. M. Kiupe-
lis 12115 So. Ęalsted St. 

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

RAKTAS Į LAIMĘ. 
Ant pardavimo ar mainymo 

(Jrocernė ir Bucernė geroj lie
tuvių biznevoj vietoj, išdirbta 
per 15 metų randasi ant kam-
po, randa pigi. Lease galima 
gauti per 2 metus ar daugiau 
"pr iv i lege" del 5 metų dau
giau. «Business visas " c a s h " 
kredito nėra, ineigos kasdien 
$300.00 Nepraleiskite šio bar-
geno. Atsišaukite pas 840 W. 
33rd Str. 

NAMĮJ BARGENAI.' 
Pamatyk sekančius namus, 

pirm pirkimo, neg tai yra mū
sų didžiausį bargenaf. 

Parsiduoda 3-jų augšeių mū
rinis narna, 8 pagyv. po 4 ir 
5 kambarius, su maudynėmis 
ir elektra, randasf prie 3337 
So. VVallace St. Prekė $13.000. 
oo. 

Parsiduoda 3-jų a u g l i ų mū
rinis namas, 1 šipras, ir 4 
pagyv. po 4 ir 5 kambarius, 
nams randasi prie 3321 So. 
Morgan St. parsiduoda labai 
pigiai. , " / 

Parsiduoda 2-jų augšėiii 
mūrinis namas, 4 pagyv. po 
4 kambarius, lotas 50x125 prie 
3031 S. Parnell Ave. Prekė 
tiktai $5,500.00. \ 

Parsiduoda 2-jų augšėių mū
rinis namas, 2 pafcyv. po 6 
kambarius, su maudynėmis, 
nams randasi ant Bridjprpor-
to, Prekė tiktai $4,600.00. 

Parsiduoda 2-jų augšeių mū
rinis namas, 4 pagyv. po 4 
kambarius, prie 3316 So. Par
nell Ave. Prekė $4,200. 

Parsiduoda 2-jų augšeių me
dinis namas, 2 pagyv. po G 
kambarius, prie 3809 So. Erne 
rald Ave. Prekė $2,000.00. 

MILDA REAL ESTATE CO. 
7811 W.'31st St. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklu. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi 1 kru 
r*, kuomet skaitai ar siuvi ar im-
Sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimų už prieinamų kaina 
net taip žemai net Iki $8.00. 

JOHN SMETANA 
Akių SpecijaLLstas 

1801 S. Ashland A v. Chicago 
Egzaminas sutelkiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-cios labos viri PUrtt'o aptlekos. 

Kambaris 14, 16, 16, 17 ir 1S 
Tėmyklte | mano parašų. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki • 
vai. vakarą Panedėhais, Beredo-
mls Ir Petnyčiomis. \ 

i 

GENERALIS ELECTRI 
CAL KONTRAKTORIUS 

Suvedu dratus į namus ir patai
sau kas tik reikalinga prie elek
tros. 

PETER BERNOTĄVIČIUS 
21 SI W. 23rd PI. Chicago, 111. 
Telefonas Canal 4187 -. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polltlklnės ekono
mijos, piltetystės, dcillaraSystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų; vakarels nuo I 
lkl 10 vai. "-

3106 So. Halsted St., Chicago. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
IJETUVI8 AKIŲ SPECIALISTAS 

Palenervlns visų akių 
tempimą k * a y r » 
priežastimi akaudA-
Jimo Kalvos, svaigti-
llo, aptemimo, aer-
votumą. skaudančius 

Ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto. nemleglo; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 lkl 8 vakaro. Ns-
dėllomls nuo 10 lkl 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47ta St. ir Ashland Av. 
Telefe Drover 06M. 

SALUTARAS 
CHEM. DRUG CO. 

Prof. J. Baltrenas 

Savo Laboratoryjose Išdirba \ 

- 1. Garsu Salutara Bitters 
2. Kraujo Valytoja — 
3. Motevims nuo Baltųjų 
4. Regulr.tor dėlei Moterų. 

Ir dar 30 čion nepaminėtų lekarsty, no įvairių ligų. 
Vienatine vieta kur galima gauti visokių žolių ir šak
nis — Rašykit . 

s 
Salutaras Chem. Drug Co. 

Sios dienos dešimtokai tai 
, Rytojaus Doleriai, Jeigu su

dėsi juos j šj stipry Valstiji-
ni Banką. 

v 

Pinigai yra Siunčiami į Lietuvą 
ir visas kitas dalis svieto. 

Parduodame Laivakor-
; tes ant visą Linijų. 

C E N T R A L M A N U F A G T U R I N G 
DISTRICT BANK 

1112 West 35-th Street 
Turtas Virš $6,000,000.00 

A STATE BANK 
Atdara Panedėl iais , Seredoma ir Subatoms vakarais 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago, Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomis Ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
S1MPLDC UNTVERSAL w vakarais Iki 10 vakare. 

^IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHP: 

Po CONRAD I 
LIETUVIS FOTOGRAFAS | 

3130 S. Halsted St., Chicago, UI. | 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius Ir t t Darba atliekame kuoge-

riausia. • Pbone Drover 6361 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiuHeiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiNiiiii 

LIETUVOS VYČIŲ 
Paskolos ir Taupymo. Bendrove 
Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie 
mušu Bendrovės kur galėsite gauti 10% už taupinamus pinin
gus. 

Pabaigoje šio meto mūsų Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai atsibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 3£ Pi. ir Auburn Ave. 

Antanas Overlingas, Rast. 
3201 Auburn Ave. 

Jurgis Žakas, Pirm. 
901 W. 33rd St. 

. V. W. Rutkauskas, Adv. 
v 812 W. 33rd St. 

1707 So. Halsted Street Chicago, Illinois. 

DIDELIS IŠPARDAVIMAS! 
Elgen Laikrodėliu Gold filled paauksintų 
gvarantupti ant 20 metų 12toarba 16to 
"size'\ 

7 Jewel Elgin . . ̂ _.. . . . $18.75 
15 Jewel Elgin $22.50 
17 Jewel Elgin $25.00 
14 K. grino aukso Elgin 
Laikrodėliai 17 Jewel nuo 

$35.00 iki $85.00 
Taipgi didelis pasiskyrimas deimantinių, aukso ir paauksuotų len

ciūgėlių, Lavoierų, laketų, guzikų, špilkų, Sliubinių fiiedų 
Kaina pigesnė kaip kitur. 

P. K. BRUCHAS 
3321 So. Halsted St Chicago, IU. 

PAPUDINE 
PAMĖGINK 

I T / LIQUIJ 
E A ^ E / OUICKLY1 

10c-30c-60c Buteliai ar Proškel 
LABAI GEBOS DEIi 

GALVOS SKAUDĖJIMO 

http://Iu.su
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LIETUVOS GARLAIVI? B E f f l K 
— 

(Lithuanian Steamship Line). 

Lietuva be prekybos laivy
no negalėtų, būti gyva ir laia-
va, nes jūrių kelias, už kurį 
taip šiandie svietas varžoeiį 
o kuriuomi visos svieto tau
tos tiesioginiai susisiekia, pa
siliktų neišnaudotas. Lietuva 
turi nemaža produktų savo 
šalies išvežimui svetur, kaįp 
antai: sėmenų, linų, malkų, ir 
sienojų, odų, poperinės tešlos, 
šerių ir ašutų, paukščių, kiau
lienos ir šiaip daug daigtų, 
o iš svetur parsigabenti pri
sieina geležis ir marinos, ke
rosi n&s ir akmeninė anglis, ii 
šiaip kitoki daigtar. Žmonės 
ant vietos šiandie nepastovi, 
keliauja tai šen, tai ten. Paš
to susisiekimas, pinigų siunti
nėjimas, visokiariopos važmos 
vežiojimas — atliekamas esti 
laivais, plaukiojančiais am jū
rių. Tai-gi jure yra vieške
lis, be kurio ir Lietuva poli
tiškai sveika ir laisva ilgam 
patekti neįstengtų. Tuo vieš
keliu naudodamiesi lietuviai 
sems kultūrą iš pačių šaltinių, 
pas kultūrines svieto tauias,\ 
ir atsikratyti įstengs nuo pra
gaištingos, slavų įtakos (rusų 
ir leiikų), kurių įtaka praeity
je pakirto šaknis Lietuvos ge
rovės ir politiškos laisvės. 

Lietuvos prekybos laivynui 
steigti Kaune susibūrė tėvy
nainių ratelis ir jų pastango
mis išdygo Lietuvos Garlaivių 
Bendrovė (The Lithuanian 
Steamship Line). Lietuvos 
valdžia užtvirtino įstatus 31 
d. kovo, 1920 m., kur ši pasa
ko tikslą: "Kroviniams ir ke
leiviams vežti Lietuvos -upė
mis ir jūrėmis steigiama ak
cininkų Bendrovė vardu "Lie
tuvos Garlaivių Bendrovė''. 
Steigėjais pažymėti šitie-! Sa
liamonas Banaitis, Dr. J. Alek
na, Dr. V. Gaigalaitis, Šemio-
tas, Konstantinas Račkauskas, 
Martynas Yčas, Dr. J. Šliupas, 
Kapitouss L. Stiupinas, Dr. 
R. Šliupas, J. Vokietaitis, J. 
Kaunas. Bendrovė turi teisės 
įsigyti nuosavybėn laivus ir 
valtis visokiariopų rųšių, nu
sinuomoti ar nusipirkti sa
viems reikalams trobesių, do
kų, kiemų, garlaivių ir kitokių 
laivų verpčių, mechaninių 
kraunamųjų pri^aisų ir dir
btuvių ir tiek žemės ?r me
džiagos statymui, kiek reikės 
Bendrovės reikalams.'' 

Nors Lietuvos Garlaivių 
Bendrovės kapitalas tuomsyk 
nustatyta? ant $3CO,000 dolie-
rių, bet jis gali būti padidin
tas, kada tik Bendrovei bus 
reikalinga ar kada Dire^ton-
jatas pareikalaus. Direktorija-
tas tuomlaik susideda iš 5 na
rių: M. Yčas — pirmininku, 
S. Banaitis — vice-pirminin-
ku, K. Račkauskas — raštinin
ku — ir iždininku, Kap L. 
Stulpinas — reikalų vedėju ir 
Dr. J. Šliupas generallu agen-
fcu. Jokių obligacijų (prefered 
stock) .Bendrovė dabar neturi, 
bet, reikalui esant, gali jas iš
leisti tam tikromis išlygomis 
(par. 29). ' 

Reikia dar pastebėti, kad 
Lietuvos Garlaivių Bendrove, 
turėdama pamatinio kapitalo 
nors tik $300,000 do!., gali ap
sivertimus daryU milijonais 
dolierių, kaip visos kompani
jos kad daro? 

Akcininkai dalyvauja vi
suotiname susirinkime patys 
ar per atstovus; nė vienas ak
cininkas- negali tur&ti dau-
giaus kaip da įgaliojimu nuo 
tų narių, kurie patys susirin-
kiman atvykti negali. Kas tu
ri 5 akcijas, turi vieną balsą, 
ir joks *kdjoiiJeri?» įreruri di

desnio balsų skaičiaus iš savo 
akcijų, kaip 1-̂ 0 dalis vi
sų akcijų kapitalo jam tatai 
suteiktų/ nors jis didžiausią 
kapitalą Bendrovėn butų i-
ųešęj. Tai Bendrovę apsaugo
ja nuo patekimo į rankas vie
nos ar kitos ypatos, o taipgi 
smulkesnius akcijonierius nuo 
išstūmimo jų iš Bendrovės. 

Visuotino susirinkimo nuta
rimai įsiteisėja, kada juos pri
ima 3/4 balsų akcininkų arba 
jų atstovų balsavusių, tik di-
rektorijato nariai ir revizijos 
komisija išrenkami esti pap
rasta balsų dauguma. Bendro
vės atsakomybė už skolas ap
rėžta, yra jos kapitalu ir kil
nojamuoju ir nekilnojamuoju 

'turtu, kuris jai priklauso. 
Bendrovės operacijos sulai
komos tegali būti tik visuoti^ 
no akcinininkų susirinkimo 
nutarimu. Tokis tai, trumpai 
šnekant, yra Lietuvos Garlai
vių Bendrovės nustatymas ir 
susitvarkymas. 

Amerikoje Dr-. J. Šliupas, 
kaipo generalis Bendrovės a-
gentas, įsteigė patarėjų ko
misiją (Advisory Board), ku-
rion ineina kap. Ch. P. Woi-
shnar (Comander U. S. Navy) 
p. Jonas Skritulskas iš New-
Britain, Conn., advokatas J. 
S. Lopatto, iš Wilkes Barre ir 

• i • = 
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Reikalui kilus, patarėjų ko
misija susirinks^ posėcttn ap
svarstyti bėgančius L. O. Ben
drovės dalykus Amerikoje, 
kaip lygiai bus pasitariama 
ir-gi su Lietuvos Atstovybe 
Amerikoje. 

L. G. Bendrovė jau turi pal-
sažierinį laivą, aplyguaii ir kuo 
greičiaus bus reikalingas ka
pitalas sukeltas, tjuo jjs grei
čiaus pradės sa»vt> tttrnystą. 
Bus gražu, kada Amerikos lie
tuviai galės iškelti iškilmin
gas krikštynas. 

Žinoma* L. G. Bendrovė ne
pasitenkins vieno laivo supir
kimu; jai reikia bent keturių 
garlaivių per At lantika plau
kiojančių. Ir kad tas dalykas 
pavyktų,, Dr. Šliupas visose 
lietuvių kolonijose paskiria 
agentus, kurie pasidarbuos 
pardavinėdami dabar akcijas, 
o vėliaus reikės pardavinėti ir 
gi laivakortes. 

Girdime, kad ir lietuviškie
ji žydai Amerikoje bruzda ir 
ketina L. G. Bendrovę remti 
pirkdami akcijas. Tas turėtų 
lietuvius labiaus subruzdinti 
į darbą ir kuodaugiausia ak
cijų išpirkti. Čionai visiems 
yra platus laukas, o tikslas 
— Lietuvos ekonominė ir po
litiškoji, gerovė. Jeigu kokio
je kolonijoje dar L. G. Bend
rovės agento nėra, tai todėl 
kad nesuspėjome tuom laika 
taip didelį darbą suorganizuo 
tai, Žmonės galintieji ir no
rintieji dirbta, regul at
sišaukia į €entralc, pas D-r% 
Šliupą. Kur bus galima, šauk
sime mitingus. Ten atvažiuos 
ar Dr. šliupas pakalbėti ar jo* 
pavaduotojas p. Fr. Živatkaus-
kas, plačiai Amerikos lietu*-
viams pažįstamas tautietis. 

Iš visur galima pinigus ar 
tiesiog siųsti į centralinį ofi
są Scrantone, ar per vietinius 
agentus, kur jįe yra. Teiktai 
agentų sąrašą paskelbsim** 
laikraščiuose. 

Visi lietuviškieji laikraščiai 
Amerikoje ir Anglijoje yrą 
prašomi L. G. Bendrovės dar-
bą paremti, ir mes esame į-
atikinę, kad toji jų dabarti
nė parama su laiku jiems ge
rai atlyginta taps, nes Jug L. 
G. Bendrovė turės visokius pa
skelbimus laikraščiuos turėta 
kada ji pasekmingai atsiekuaj 

bus savo tikslą, beje nupirku
si savo laivus. Žinoma, jei«u 
kuris laikraštis 'dabar nenorė
ta patarnauti, kada L, G. ben
drovė dar tebsitveria, tai ir 
ateityje jokio atlyginimo rei
kalauti negalės, kada darbas 
busN suorganizuotas i# laivai 
ims plaukioti, <y JĮig reikės 
f skelbti laikas, keliavimo są
lygas, žmonių važiavimas ir 
parvažiavimas, laivakorčių ir 
paspprtų reikalai ir tt. Kvie
čiame remti darbą, visus, be 
skirtumo, kurie lietuviais esą 
jaučiasi ir visiems lygiai siun-
tinėsime savo pranešimus. 

Taip-pat bendran. darban 
kviečiame visas lietuviškas 
draugijas. Dabar dauge?;o dr-
jų mes adresų neturime ir. 
negalime joms tiesiog pak
vietimų j darbą nusiųsti, to-
deli butų gera, jeigu draugijų 
sekretoriai malonėtų mums 
adresus draugijų laiškuose 
prisiųsti. Jug busų, draugi
joms didelė garbė, jeigu Ir jos 
pirkdamos L. G. Bendrovės 
akcijas, prisidėtų nupirkti 
Lietuvai nirklybinį laivyną. 

Kreipiamės į darbininkus ir 
vertelgas, j šviesuolius ir ku-
nigus~į visus, kas tik turi Uetu 
viską mintį ir dvasią neatsi
sakyti, nes gerai žinome, kad 
tokį milžinišką darbą įvykiu^ 
ti tegalime tik visiems bend^ 
rai veikiant. Čionai yra ne 
partijų, ir ne religiškų įsitikini
mų dalykas, bet tautos užduo
tis, ir todėl kam brangi yra 
Lietuva ir jos ateitis, pasi-
duokime broliškai ranką, kaip 
lietuviai Europoje dirba, 

Pajudinkime, vyrai ir mote
rys, žemę, o veikiai atsiras 
Lietuvos pirklybinis laivynas. 

Visais L. G. Bendrovės rei
kalais reikia kreipties Stuo ad-
resu: 

Dr. J. šliupas, 
1419 N. Mam Ave., 

Scranton, Pa, 

Dabar Lietuvos Valdžia Nori 
/ 

Žmogus ir Gyvulys. 
* 

Žmogus gyvulį valdo. Gy
vulys nemoka pats savęs val
dyti. Žmogus prausiasi, dar 
ir kvepiančiu muilu, plaukus 
šukuoja, į veidrodį žiuri ir vi
saip dabinasi, barzdą skuta, il
sus raito, nagus apkarpo, kam
barius puošia: vienai valgomą, 
kitą miegamą, lovą gražiai 
iškloja, pijaną skambina, var
gonus spaudo, smuiką duiliai 
smuikuoja ir dainuoja. Turė
damas kalbą ir išmintį skaito, 
rašo ir nori susilyginti su 
Dievu, nosim pasiekti saulę, 
žvaigždes. 

O-gi gyvulys—nieko." Kokį 
žmogus jam davė tvartą, to
kiame ėda, miega, po savim 
mėšlą mėtį ir ant jo gula; ne
siprausia, nesisuk uoja, ką̂  gar 
ves suėda ir laukia daugiau. 
J&ra visos dienos lygios* 

Taigi man indomu, kad lie
tuvis žmj£-;s Amerikoje sek
madieniais eina sykiu su gy
vuliais į girią. Vadinasi, ne
pažįsta šventos dienos. Jeigu 
aš turiu aukso žiedą ant ran
kos, laikrodėlį ant krutinės* 
akinius ant nosies (nors ki
tam ir nereikėtų), tai didelis 
skirtumas nuo gyvulio,tai man 
reikia šventos dienos ir Dievo, 
ir maldos su Dievu kalbėti kas 
rytas ir vakaras ir sekmadie-
nyj eiti į bažnyčią. 

Vargdienis. 
Red. prierašas. Gero krikš

čioniško apsėjimo reikalrj da 
jjalima ir kitais budais priro
dyti, bet Vargdienis tą. tiesa, 
išdėjo geriau, žmonėms pri-
eifiamiau, negu kokis moksli
ninkas, todėl ir atspausdinome 
jo raštą. 

Kad Lietuviai visi ir visur prisipažintu save Lietuviais, visuomet keldami savo var-

j 

Taip-gi kad YISA taupytu pinigus, kurte bus labai reikalingi ateiti j . 

Ar visi taupinate? Jeigu ne tai pradėkite tuojaus su 

Pirmutiniu Lietuviu Valstijiniu Banku Amerikoje 

: 

-

STATE 
YRA PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 

• » 
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Kapitalas ir perviršis 
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Turtas Bankos 
Daugiau kaip 

$ 1,3Q4KOOO.o* 
i m^m w » « » m • » • m i 

- - - • 

• 
. Direktorių ir serininky turtas daugiau kaip dešimt milijonu. 

irugus galite atsiimta kad tik nori. 

Mesto Chicago ir Cook Pavieto valdžia laiko pinigus šiame Banke. 

BANK t 

2201 W. 22nd Street, kampas Leavitt 
Bankos valandos Kas diena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. vakare, Utarninke ir Subatomis iki 9 vaj. vakare. 

* 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

JT| 
29 South La Salle Street s 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis DcBlutei 

10801 8o. Miohlfî ut, Avratae 

• •*• 
• * * « ^ — 
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DR. CHARLES SEGAL 
Parkelė saro oftsa po mini. 

SpeeUUaUM čkiovų, motcnj ir TJ-
rų ligų. 
Valandos nuo 10 lkl 12 Išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliorai* 10 iki 1. 

Drezel 3800 

n • • • • » • » • • • • • j 

ufu v i IHi UfcJlOtfi 
Praktikuoja 29 motai 

Ofisas 8149 So. Morgan S t. 
Kertė Sa-no St., Ctycago, I1L 

8PECIJALISTAS 
Moterifiku. Vyrišku, taipgi chro

niškų lijrų. 
OFISO VAUttn>OB: Nuo 10 ryto 
Iki t po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakaro. 

Nedėliomla nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonaa Yarda 687 

/ 

FABIAN 

EUROPEAN 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai 

3249 South Chicago, Illinois 
Eoulevard 611 • 

• 
Yra plačiai lietuviams žinoma jstaiga savo sažiniškumu, rūpestingumu ir mo

kėjimu alfikti savo prideristės. 

Parduoda draftus (chekius) ir siunčia pinigus j Lietuva ir visas kitas svieto da
lis po dienos kursus ir gvarantuoja pristatima. Pinigus pristato Lietuvoje greitai ir 
išmoka grinais pinigais. 

EUROPEAN AMERICAN BUREAtl yra pilnai atsakominga įstaiga k atlieka 
gerai ir greitai 

Biuras atdaras: nuo 9 ryto iki 6 vai vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subato
mis iki 9 vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 

Dr* 
,m M I Į " I » • • ' » » » » • » 
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M.Stupflicki 
3107 So. Morgas Street 

Valandoa: — I lkl 11 U ryto; 
po plot? H* * !•*• »»<l*Wo-

nuo 6 Iki I vai. 
l i o< 
« ado 
itmmmjm, i ,mmm »o« » > y i " P '*'' t" "t 

-

DID21AUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE QHICA6QJ£ 

:P8AKL QUBBN KONCBRTINA: 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIIC4L0 
Musų krautuvė—viena ii didžiausiu Ordcagoje 
Parduodame už žemiausia, kainą, kur kitur vaip negauti. 

Mašinėlių laižkams drukuoti ir ofiso darbamaiyra naujau-
gios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, diedus, iliubi-
nius ir deimantinius; gramaionus lietuvižkaoalrekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų it pr îsilkų Hkiir-
byačių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tiki reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaliskus instrumentus atsakančiai 

/ 

Steponas P. ICazlavvski 
4032 So. ASHLAND AVE., OHJKJAGO, UJU 

Telefonas: DBOVBB 7809 

\ 
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LIETUVIAI AMERIKOJE, 
• 

MŪSŲ DARBUOTE. 
WESTVILLE, ILL. 

Liepos 18 d. buvo įrengtas 
parapijos piknikas, tos pačios 
parapijos darže. Žmonės dar
žan pradėjo rinkties apie tre
čia valandą po pietų ir prisi
rinko pilnas daržas. Buvo 
skelbta, kad bus didelė pro
grama ir visokių įvairumu. 
Teisybė, ir buvo. Be kitko bu
vo* lenktynės, ristynės, kumš-
ė i avimasis, pajų valgymas, 
nešima* kiaušinių ir t. t. Vis
ko, kas buvo, nė surašyti nu
galima. O mūsų jaunimo — L. 
Vyčių — žaidimai ir choro 
dainos susirinkusiems žmo
nėms neapsakomai patiko. 
Skaitlingas choras padainavo 
daug-dainų. Iš vi^ų pusių ap-
oioję žmonės khusč ir gėrėjo
si. Pelno parapijai iš to pik-
nuio, manau, ir gi nemažai li-
k i , 

(•era ir smagu ten, kur visi 
išvien sutartinai dirba. Klebo 
\ o su parapijos komitetais bei 
visais parapijiniais gyvuoja 
didžiausias sutikimas ir pui
kiausias susiklausymas. Tei
singai priežodis sako: " K u r 
vienybė, ten galybė.* 

Ten buvęs. 

(Pabaiga). 
• 

suvažiavimas. Laikinoji val
dyba: pirm. — kun. J . Meš
kauskas, sekr. — Žebrauskas, 
nariai: kun. Stakauskas, kun. 
Šovys, Paliūtytė, Beržinskas. 
šv. Vincento a Pauliaus Kūdi
kėlio Jėzaus draugija. Jinai 
tik tveriama. Jos vienas sky
rius egzistuoja Kaune. J i s tu
ri 9 konferencijose 600 narių. 
Užlaiko 30 vaikų prieglaudo
je, suteikdami "jiems ir moks
lą. J i reikalinga daug pašel-
pos, paramos, ypač, kad daug 
Lietuvoje yra vargšų. 

Tretininkai. 

FORT STANTAN, NEW 
MEXICO. 

Oras čia gražus. Kiekvieną 
dienų po vienų valandą palija. 
Vasarų nėra labai šilta, o žie
mų nešalta, per tai ir oras čia 
labai sveikas. Dėlto čia gydo
si visi džiova sergantieji ligo
niai, iš kurios niekur kitur ne
gali išsigydyti, o čia išgija. 
Šitoje vietoje gydosi sergan
tieji džiova Suvienytų Valsti
jų kareiviai be jurininkai ir 
kiti valdžios darbininkai. Juos 
visus gydo veltui. Kitomis li» 
gomis sergančių nepriima ir 
už pinigus. Civilių žmonių 
sergančių taipgi nepriima. 

Lietuvių čia randasi tik vie
nas ir vienas lenkas. 

Antanas (Jrigonis. 

SHEBOYGAN, WIS. 

Jie yra tik organizuojami, 
dar nesukoncentruoti. Kauno 
skyrius rūpinasi ne vien savo 
dvasios reikalais, bet ir nu
krypusiomis nuo doros kelio 
merginomis. Bet dėlei lėšų 
stokos tą darbų atlikti negali. 
Pirmininkė M. Barkauskienė, 
ižd. M. Mačiulevičaitė, sekret. 
Mamai tytė. 

Katalikų akcijai Lietuvoje 
reikalinga: 1) pagelbos spau
dai, dienraščiui, liaudies lite 
raturai. Geistina butų turėti 
savo spaustuvę; 2) palaikyti
nas šelpimas organizacijų, ku
rios padeda moksleiviams ir 
studentams: ' ' Ateitininkų 
Fondas," "Motinėlė ;" 3) į-
rengimas Lietuvoje katalikų 
universiteto ir knygynų stu
dentams ir mokiniams; 4) pa
dėti dar besiorganizuojan
čioms draugijoms, ypač "Dar
bo Federacijai. T 

5) Visus reikalus su Lietu
vos katalikų organizacijomis 
vesti per centrą ir Lietuvos 
centrą informuoti apie savo 
darbus, siųsti savo spauzdi-
nius. 
._ New Yorko apielinkės Fe
deracijos Tarybos narių ir 
darbuotojų konferencija, iš
klausiusi gerb. kun. prof. J . 
Meškausko pranešimų iš Lie
tuvos dabartinio politikinio 
stovio ir Lietuvos katalikų vi
suomenės darbuotės, išreiškė 
gerbiamam Lietuvos katalikų 
visuomenės atstovui nuošir
džią padėką už suteiktas ži
nias ir pareiškė savo didelį 
pasitenkinimą iš gražaus ir 
naudingo Lietuvos katalikų 
darbuotojų ir organizacijų 
darbo lietuvių tautos ir katali
kų visuomenės reikalais veda-
jno tėvynėje. 

Darbuotojų konferencija pa
tyrusi kun. prof. J . Meškaus
ko kelionės į Ameriką tik«la. 
— supažindini amerikiečius 
lietuvius su Lietuvos organi
zacijų darbais ir uartu užme-
gsti tamprius ryšius su Ame
rikos lietuviais katali
kais , — pilnai pritarė tam tik
slui ir pasižadėja kun. prof. 
Meškauskui stoti į pagelbą vl-

bi tarybos jungia beveik tos 
palios rųšies organizacijas, 

tik skirtumas jose toks, kad 
viena veikia Tėvynės ribose, 
o antra išeivijoje. Artimes-
niam kontaktan suėjus Fede
racijos Tarybai su Lietuvos 
KatalikųVeikimo Centro Ta
ryba (to nuoširdžiai New Yor
ko apielinkių darbuotojai gei
džia) sustiprės lietuvių kata
likų dvasia ir katalikų visuo
menės reikalai abipus okeano 
žymiai pagerės, gi Lietuvai 
iš to bus daug naudos> nes 
lietuviai katalikai kaip Lietu
voje, taip cia Amerikoje dau
giausia ir naudingiausia Lie
tuvos nepriklausomybės klau
simu yra pasidarbavę. Krik
ščioniškos kultūros, pažangos 
ir demokratybės skleidime 
lietuvių tarpe pirmiausiais 
pijonieriais buvo lietuviai ka
talikai. 

Tą su dideliu malonumu 
darbuotojų konferencija pa
brėžia. 

Leon. Šimutis, 
Konferencijos Pirmininkas. 
Jonas E. Karosas. 

Konferencijos Raštininkas. 

NEW YORKO APIELINKIŲ 
FEDERACIJOAS TARYBOS 
NARIŲ IR DARBUOTOJŲ 

DEVINTA KONFE 
RENCHA. 

a) Kaip atsineša \ No v, 
Yorko apielinkių Federacijos 
Tarybos darbuotojų konferen
cijas Amerikos lietuvių kata
likų visuomenė ir spauda. 

b) Kiek . konkretės naudos 
yra atsiekusios konferencijos. 

Patvirtino kuh. prof. M a 
kausko Simas. 

Kun. D .Mikšys, konferenci
jos pirmininko paprašytas pa
pasakoti apie Lietuvos dabar
tinį stovį, pasakė, kad nieko 
negalįs nei pridėti, nei atimti 
prie kun. prof. Meškausko 
konferencijai pirmiau pada
ryto pranešimo. Viskas, esą 
tame pranešime gražiai ir tei
singai apibudinta. 

J is nedarysiąs darbuotojų 
konferencijai pranešimo Lie
tuvos politiniu klausimu, bet 
kreipsiąs daugiau domės į Lie
tuvos gyvenimo ekonominius 

REIKALAUJA. | 

BEIKALINGI 

VYRAI IR VAIKAI DlftBTl 

PACKING HOUSE 

HKTZEL & CO. 

1743 LARRABEE STR. 

t 

Turi tu-

reikalus. 
• 

Į darbuotojų konferenciją 
laikytą gerbiamij Lenkausku 
bute 222 South 9th Str., Broo-
klyn, N. Y., liepos 5 dieną, š. 
m., atsilankė: P. Montvila, A. 
Drabišiits, St. Daunoras, P.Mo-
lis, J . Mačiulaitis, L. Simutis, 
T. Šeimis, Jul. Krasnys, Pr. 
Ručas, P. Kyrius, J . Zeruiis, 
M. Ramanauskas. J . Tumaso-
nis, K. Krusinska-s, Kun. N. 
Petkus, Jonas Banys, O. Ben-

Kauno spaustuvių zecerių 
streikas. 

Kun. D. Mikšiui būnant Lie
tuvoje įvyko Kaune spaustu
vių zecerių streikas, iššauktas 
ekonominio gyvenimo reikaTu. 
Berlyne kun. Mikšys girdėjo, 
kad zecerių streiku* pasibai
gė, bet Lietuvos valstynes at
stovai Amerikoje jam sakė, 
kad streikas dar tetyesitęsfa. 

Amerikos lietuviškų oenaro-
vių reikalai Lietuvoje. 

Beveik visos Amerikos lie
tuvių bendrovės įsitaisė savo 
ofisus Kaune, liet nieko realio 
bendrovės Liet. nenuveikė. 
Lietuvių Prekybos Bendrovė 
i-engiasi «tikk) dirbtuvę uždė
ti. Amerikos lietuvių valgio 
ir drabužių pakai siunčiami 
per Amerikos-Lietuvos l*ramo-
hės ir Liotuffių Prekybos ben
drovės jau p ^ > k ė Lietuvą ir 
tapo )s«'alinta 

l t L I K A M M . I 
Bookeeper ir Stenografistė 
rėti gerus paliudyjimus. 

Atsišaukite į Metropolitan State 
IlankQ. 

2201 U . 22nd Str. 

— L 

...... . . ,<m. **L. . 

ttlOlfc AljtTTGAS 
% 

Ar Taupini Pinigus? Kur? 
klausk? 

\ 

Keistuto Paskolinimo ir 
Budavojimo Dr=ja No. 1 

33čios ir Lime Gatvių 

Ketvergais ir Pet. 8 vai. vakare 
Akcijos Kainuoja 12Vic. — 25c. — 50c, Taipgi mokama 4% už kožna $100 padėta ant Klia-

**r\ »» 
SOS U. 

Naują serija atsidarys Liepos 29-ta, 1920. 
Skoliname piningu pirkimui ir Budavojimui namų. 

apisenis žmogus už watcnmoną. 
Atsišaukite: 

580« So. Ftedcrnl Str. 

nEtKAMNGt 
Vyrai, Mnoterye Ir mtergtnos 
gera mokestis. 

Atsišaukite: 
6306 So. Fcderal Str. 

—— 

Šiaulių Benarovė "Venta ." 

REIKALINGI LBIBBRIAI 
DEL FABRIKO DARBO 
DARBAS PASTOVUS 

LINK BELT GO. 
39th & STEWART 

Taupiai Pinigus? Kur? 
Klausk 

. 1 — S 

f, 
— — I • • I • 

REIKALINGI 

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

HETZEL & CO. 
Larrabee Str. 

doraitienė, A. Varneekis, M. r o v c s 
' 7 1 V # 

.somis galimomis pajėgomis, 

tsiii metą liepos 12 d. Lietu
vos Vyčių 51 kuopa laikė pus
metini susirinkimą. Mūsų ko
lonijos jaunimas, priklausan
tis prie L. Vyeių kuopos, no
riai ir skaitlingai susirinkimus 
lanko. Tas liudija, kad She-
boygano lietuvių katalike jau
nimui netrūksta norų ir ener
gijos darbuotis Bažnyčios 
naudai, tautos ir organizaci
jos labui. 

Šitas susirinkimas ir-gi bu
vo skaitlingas. Kuopos reika
lai ir visi klausiniai \xĄ i neši
mai svarstyta rimtai ir gra
žiai. 

Apart kitko šitame susirin
kime nutarta įrengti išvažia
vimą (piknikų) Dreksler'io 
girioje. Tam tikslui tapo iš- kad jo misija Amerikoje kuo-
rinkta komisija iš dviejų narių geriausia nusisektų 
būtent pp. Eeklaičio ir J. Bi- Begalo džiugino konferenci-
los. Išvažiavimas ;vyks rug- jon susirinkusius darbuotoju? 
pjueio 1 <L, kurį nutarta pa- ir tas faktas, kad Lietuvos ii 
puošti įvairiais, lietuviškais Amerikos lietuviai katalikai 
tautiniais žaidimai* bei kito- neturėdami gero tarpe savęs 
Hais įvairumais susinėsimo, kartais visai neži-

lšrinktas naujas korespou- nodami kas dirbama tėvynė-
<Vntas, visiem; gerai žinomas > ir Amerikoje, pastoviai ir 
darbuotojas V. J . Rėklai t i , energingai siekė to paties lik-
VAS buvusi korespondentė p-lė *lo — Lietuvos naudos ir »ca7 

S. Cižauskaitė apleido mūsų talikų visuomenės geresnio 
kuopų, išvažiuodama į "sau- sutvarkymo, 
t u s " (pietines valstijas).. Kiekvienam Amerikos lietu-

Xesant claugi-ai svarstynnj, viui, pasiskaičiuslam kuh. 
pirininh«ka.> S. KeklaUis ,usi prof. Meškausko praneiįmų, 
rinkif-;i u ž d i e su malda.' V( bus aišku, kad Lietuvos Ku
to žaidimų vedu jas p. V, Vu\ taiikų Veikimo Centras, — tai 
laitis pakvietė visus prie žai- tas pats ką Amerikos Liet. B. 
dimų ir žaista iki vėlam lai-, K: Federacija, o Katalikų Vei-
hn: kimo Centro Taryba, — tai 

Kuop. Korespondentas.! mūsų Federacijos Taryba. A-

Valiunas, A.1 Ben^orattls, J . 
E.' Karosas ir Lenkauskas. 

Konferencijos svečiai gerb. 
kun. dek. V. Miron&s, šiomis 
dienomis apleidžiąs Ameriką 
ir keliaująs į Lietuvą ir gerb. 
kun. D..Mikšys, Debeikių pa
rapijos, Utenos apskričio kle
bonais, atvykęs iš Lietuvos \ 
Ameriką Kauno ftv. Kazimiero 
Draugijos ir kitokių organi
zacijų reikalais. 

New Yorko apielinkių Fe
deracijos Tarybos darbuotojų 
devintos konferencijos vedė
jais išrinkta: Leonardas Šimu
tis, pirmininku, Jonas E. Ka
rosas raštininku. 

Jsikuru}io*Įfikiulfuose bend 
Venta1 ' tikslas 

— " 
- t L. i *^ . r t. 

Lietuva Skolinimo ir Buda-
vojimo Draugijos 

—— 

Utarninkais, 8tą vai. vakare 
« t 

1750 S. Union Avenue. 
Akcijos kainuoja 12J/2C.—25c.—ir 50c. Taipogi mo
kame 4 nuoš. už kožną $100 padėtą ant klesos **D.M 

Nauja Serija atsidarys Liepos 27-ta, 1920. 
Skoliname piningus del pirkimo arba budavojimo 

namų. 

• • • • • • • • • • 

J me-

• ( Dienotvarkė. 
I 

džio prainont), "Ventos ' cen
tras Šiauliuose, Saka Kaune. 
Valdyboje ymj ) . Tumas, Siau-
\\ų dek. kttH*- - Jasinskas, p. 
(Iricevičius ir kiti. Prie "Ven-

i 

t o s " priklauso ir dvarininkų, 
kurrą inėjimaV į "Ven tą" tei
sinamas tuorni, kad jie parei
škę savo ištikimybę Lietuvos 
valstybei ir dojališkumą jos 
vnM/'ai. "Ven tos" da-bo s r -
tys del kapitalo stokos nebuvo 
perdaug plačios, bet "Ventai 

ANT PARDAVIMO 
iM i« • U-

>> 

f* 

(Daugiau bus.). 

. kun. D. Mikšio pra
nešimai. 

II. 
1. Lietuvos valstybės atstfc-

vų žygiai Amerikoje. 
a) Lietuvos liuosybės sar-

gai, 
b) Amerikos lietuvių šelpi

mo organizacijos ir Lietuvo;; 
valstybės atstovai. 

m. 
1. Federacijos kongresas. 

a) Šių metų Federacijos 
kongresą daryti Amerikos 
lietuvių katalikų politinių as
piracijų ir tikybinių gausmų 
išklimnga demonstracija, 

b) Patarti A. L. "R. K. Fe
deracijos centro valdybai pa
kviesti į Federacijos kongre
so iškilmes pirmąjĮ Lietuvos 
valstybės prezidentą Antaną 
Smetoną ir J 0 Ekseienclją Že
maičių Vyskupą Pranciškų 
Karevičių. 

IV. 
1. New Yorko apielinkių Fe 

deracijee Tarybos darbuotojų 
konferencijos ir mūsų visuo
menė. 

ILLINOJAUS FARMOS. 
pi 

50 akru fai-nia su namu 7 kam
bariai, barne vištinycia, ir kiti na
mai, t Va mylios nuo miestelio, žc-
me perskirta į 7 dalys. Mainys 
ant miesto propertes. Kaina 
6000.00 

Geras juodžemis, !Sy2 akrai, 5 
kambarių namaą su gera barne ir 
kitais gerais btidinkais kuris rei-
kabngi, viskas aptverta, stoekab 
mašinerijos $7000.00, įmoket rei
kia $3000.00 balanea į 5 metas 
;mf. t%. 

'40 akim 7 kambariu namas, ge-

PARSIDUODA. 
labai pigiai 2 lubų medinisį vininko 
namas, 3 pagyv. 2 po 4 kam
barius 1 pagyv. 7 kambarių. 
Randos $46.00 į metus. Pre
kė tik $2,400.00. 

Savininkas ant 2ro fiooro 
3434 S. Union Ave. 

PARSIDUObA. 
Mūrinis namas 2 ir 4 kambarių na
mas yra geram padėjime, naujai su
dėti toiletai ir vanos galima nupirkti 
su mažai pinigų. Kreipkitės prie sa-

S2 l t Ix>we A ve. 
Plione Yards €789 

Groserne ir bučerne ant pardavimo 
gerje vietoje 

4825 S. Wfaictiestcr Ave. 

PARSIDUODA 
General krautuvė au Paštu. Geras 
kampas 2 pagyvenimu mūrinis na
mas su 3 lotais 

4300 S. MOMI-I St. 
Į i 

ABTT PARDAVIMO. 
Namas su % lotais, vistinyčia su viš
tomis. 

Kaina $2800. 
3021 W. 66 Place 

Arti Crawford Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
nuėernė, Grosernė ir Saliunas. Par-
riduoda iRpriežasties ligos; geroj 
lietuviškoj apgyventoj vietoje. 
2501 \V. 161 h s i r. Chicago, 11! 

PARSIDUODA 
Grosernė ir Saldainių krautuvė. Lie
tuvių apgyventoj vietoj, prie Sv. Jur
gio bažnyčios. Priežastis pardavimo 
išvažiuoju Lietuvon. 

028 W. 33rd Str. 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir Visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite {•::»: 
A. GRIGAS & OO. 

SI 14 B. Halsted s t , Ckieago, 111. 

Telepbone: Yards «4V2 

imm 
A.SH0SH0" 

Tortu patyrimą 
moterių ligose: rū
pestingai prižiu
rtu ligone ir kudl-

4Į kį laike ltgoa 

3255 So. Halsted St., Ohlcago, UL 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ba*eiaad*>i l«»6t »•• Mlealgaa Ave 

T«icf«tUM Pnlloun tlfl ir Pvujaaa s i s r 
Chlcagoj: 4515 Bo. Woo i Str. 

rlfc KK**rr« tafatice • » • SUfi Hd Itm'. 
TeUf«M* Yar«« •»»». 

$į • • » • • • » • ! • » » • » » • • • • • • • ^ ^ > ^ | | 

ra baiiic ir kiti geri budinkai, 
$4000.00 įmokėti $2000.00 Balanc* 
ant lengvu išmokesciu. 

80 «kru graži farma, nauji na
mai, go i javai, geras stockas vi-
w)s reikalingos mašinerijos famiai 
$11/ 00.00 įmokei $5000.00. Balan 
ca ant l engva išmokesšeiu. 

ŠioH \.'so8 farmoi randasi lieta 
vii] kolonijose netoli Chicagos ge 
roj vieuj, kur Lietuviai turi .v -
vas draugijas, kliubuj, .bažnyčias 
mokyklae Jeigu ieškai farmos, tai 
šios yra geriausios ir'geresniu ne 
rasi. Dabar geriausias įaikas pir
kti nes matai javus. Norint dau
giau miormaeiju kreipkitės prie: 
First National Realty Co., 
840 We«t 33rd 8t. 

Ohicago, m . 
Telefonas Boulevard 2437. 

ŽEMĖ AR NAMAI ANT 
PARDAVIMO ARMAINRMO 

Dviejų pagyvenimų mūrinis na
rnas ant southside 5 ir 6 kambarių 
steam heat, moderniškas namas, ge
roj apielinkoj. Kaina $8500.00. Ma
žas j mokestis balancas kaipo randa. 
12 flatų mūrinis namas arti Jack-
son parko. $5800.00 randos J metus 
kaina S25000.0U. Jmok^t >5000.0«. 
Balanea po $2000.00 kas mfet. Nepra
leiskite Šios progos. 

6 flatų namas, randos $3500.60 j 
metus. Kaina $1SOOO.OO. Karnas yru 
kampinis. 

Mūrinis namas 2 pagyv. ant bri-
dgeporto, toiletai viduj, ^asas, mau
dynės. Kaina $2500.00. 

4 flatų, murtbis namas ant bri-
dgreporto. .Viskas sulig: nau j aus io s m a 
dos. K a i n a S5600.00. 

5 flatų mūrinis namas ant Union 
Ave., toiletai. maudynės, gasas vis
kas geram stovyj, $6b00.00 mažas 
įmokestis balancas mažais mokėji
mais. 

šias visas propertes mainysime ant 
didesnių ar mažesnių properCių ar 
mainysime ant farmų.% ar lotų. Taip 
pat imame ir automobilius mainais 
ar gttjeėrnes ir btičernes, Karpo pir
ma -mokestj. 

Ateikite pasialbėti pes 

MR. BORNEIKA 
840 West 33M Str. 

Ohicag©, 111. 
Telefonas Boulevard 24S7 

BARGENAS. 

»* .—-~ • • • » » » » * » » • 

Turi paaukoti gražią 80 akru; 
farmą su visais moderniškais 
budinkais, tik 38 mmutos nuo 
u l o o p " ant Chicago & Bur
lington Quiney RaiTway. Ant 
lengvų išmokesčių. Norint 
daugiau informacijų atsišau
kite ar rašykite: 

A. TRAUBE, 
1404 W. 18tos Str. 

i 

LAIŠKAMS POPIEROS 
Bu eilėinis ir pagTaiinimais. 
P a s v e i k i n i m a s Iš t o l imos š a l i e s . . lOtr. 
I Tėv>iie grįžt i i a rėč iau ., 1«<'. 
| pačia Jr vaikučius ..« 10c. 
Mirlas mmio bH»lcli I**-
Kur rjtų snultM* g\*<5ift įoc. 
Miela mano prisiegėle 10c. 
Parašysiu aš laiškclf tėveliams. . 10c. 
Mano mieliausia motinėle 10c. 
J tčvel| ir, motinėle 10t. 
Kad ga lė jau pavirsti paukšteliu 10c. 
Sveikinu tave mylimjs broleli . .10c\ 
Ptt« gimines 10c 
Baltas balandėli lėk į ta krašteli 10c 
Išeikit J Tėvynę Ilk • 
Aš liietHVOs bernužėlis 10<*. 

12 laiškų su konvertals u i fl.OO. 
Pinigus siųskite su Užsakymais 

V. SHILEIKA, 
4932 W. 14th St, Ofcer*,)Ill. 

TEISINGOS DRABUŽIU { 
KAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišenini. Gvarantuojaine kad 
sutaupinsime jums 10% iki 60% 
ant kiekvieno pirkinio; nekuris 
dalykai mažiau negu 
kainos. * 

whol«sal« 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai Ir overko-!, 
tai su dirželiais ir be, for fitt'ng' 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite* mnsu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.60, l 

$20, $22.50, $26. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vii- ; 
nos siutai po $35 iki $60. Vaiku 
siutai ir o v er kotai $6.50 Ir augfi-
čiau. Vyru kelines $4. Ir augfidiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 i i i , 
$17.50. SpecijaHs nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo 1 
Europa. 

Atdara kiekviena diena Iki 8 * 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-1 

dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. HO&D09, 
1415 So. HaLrtKl ftfc** 

t l l L . - , . . ^ - ^ ^ - - * t - - « - » - t - ^ - - - - - -įį 
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MILŽINIŠKAS 

JOMARKAS 
PARAPIJOS NAUDAI 

Švento 
BBE ^ ^ A3—*"fl° 

Cicero, 111. 

Nedelioj, Rugpiučio-August 1 d., 1920 
Bergman's Grove (Darže), Riverside, III. 

*. K 

Rengia visi Ciceros Lietuviai Varde K. .Federacijos. Tai bus Jomarkiškas — Kermo
šius, nes bus to Ko dar suligsiol piknikuose nebuvo. ! 

Pradžia 11 A. M. — Islaimėjimas 5 P. M. Širdingai kviečia: Komisijos ir Klebonas. 

• t a * 
I 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, PABRANGS GELEŽINKE 
LIAIS VAŽINĖJIMAS. 

Šeštadienis, liepos £4 d., 
Šv. Kristina. 

Sekmadienis, liepos 25 d., 
Šv. Jokūbas Didysis ap. 

Pirmadienis, liepos 26 d., 
Šv. Ona. šv. P. Mariį'os Matina 

Brangiau atsieis ir prekių 
siuntimas. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). 

WEST SIDŽJE PRA
KALBOS. 

PLĖŠIKAS SUSISKALDĘ 
MAKAULC. 

Su pavogtu automobiliu užva 
žiavo ant stulpo. 

-

Frank Qui^ley su kitais 
dviem savo sėbrais važiavo 
automobiliu Wasbington par
ke. Automobilių buvo pasivo
gę. Bevažiuodami užlėki'1 aut 
žiburio stitlpo ir automobiliu.-
apsivožA 

(įuigley papuolė po automo
biliu ir smarkiai sužeistas. Ki
tu du jo sėbru išliko sveiku. 

Tiedu paėmė pravažiuojantį 
automobilių ir sužeist;) Quig-
ley pristatė AYashiugton Park 
ligoninėn. Kol policija susku
bo atvykti, anuodu pragaišo. 

Sužeistame pažintas žino
mas plėšikas taigi Frank 
Quigley, kurs nesenai buvo 
teisiamas už užpuolime Met
ropolitan bankos ir nužudy
mą tos bankos kasferiaus pa-
gelbininko Vinco Bigelio, lie
tuvio. 

Quigley išsisuko, nes buvo 
išteisintas. 
, Bet po to jį policija išnau-
jo buvo suareštavusi sąryšyje 
su Dolton bankos apiplėšimu. 

Geležinkelių darbo taryba 
padidino užmokestj geležinke
liečiams. Per metus tasai pa
didinimas siekia suvirs 600 
milijonų dolierių. 

(jJeiežinkelių kompanijoms 
reikia tuos pinigus gauti. Iš 
kur kitur negali gauti kaip tik 
iš visuomenės. 

Iš V/asbingtono pranešama, 
jog, sulig geležinkelių kompa
nijų reikalavimo, tarpvalsti-
jinė prekybos komisija ar tik 
neleis kompanijoms veikiai 
pabranginti: 
Pasažieriams tikėtus 20 nuoš. 
Bagažų vežiojimą 20 nuoš. 
Už Pullmano tikėtus 50 

nuoš. 
Už prekių vežioj.'ma apie 10 

nuoš. 
Jei tasai sumanymas bus 

patvirtintas, tuomet kompani
jos per metus tikisi surinkti 
pusantro milijardo dol. dau
giau, kaip šiandie surenkama. 

Iš to kompanijos apmokėtų 
brangiau darbininkus ir liktų 
pačių geležinkelių kompanijų 
reikalams. 

Nedėlios vakare, 4iepos 25 
d., 7:30 vai. West Sidėje, Au
šros Vartų # par. svetainėje, 

I* TOWN OF LAKE 
Lab. Sąj. 1-moH kuopos papVas-

tas susirinkimas bus šiandie, lie
pos 26 diena, T:3o valanda vaka
re, Švento Kryžiam? parapijinėje 
svetainėje. 

Nariai maū n kitę susirinkti 
Valdyba. 

SENAS SYSTEMAS MIRĘS. 
Dvidešimts metų atgalios bū

davo išdirbami visokie vaistai 
su visokiais viliojančiai para-

ir 

5> 

2323 W. 23 Place, kalbės ger
biamas kun. J J Meškauskas, 
Kauno Seminarijos profeso- S a i g P a g e i b a duoda tuojans 
rius. Ji«ai nesenai atvažiavo yiaMu , i g u & t t b u ( J a 

>sL,etuvos ir zmo daug indo- | v o p r i r a f i y t a t u o s o p a g a r s i l l , . 
nnų darykų apie mušu brangią m u o g e G i g e r i a u s i v a i s t a i s t o . 
tėvynę. Ateikit į šias prakal- j v e d a v o a n t l e n t „̂  n i e k s , 
bas visi, kas myli tėvynę, kas; n e p i r k d a v o . B e t „„, b y M n M a 
tenai tu r giminių, pažįstamų, j a u m j r u B g i a l l d ^ n c p a t y s JJ. 
kas mano grįžti į Lietuvą! 

Įžanga dovanai. 
/ X 

TURBŪT, BUS NUVERSTA 
MUZIEJAUS TROBA. 

MIESTAS TURI PINIGŲ. 

Cook apskričio kasininkas 
Gibbons užvakar Cliicagos iž-
dan inmokėjo 2 milijonu do
lierių. 

Kaip šiandie inmokės dai 
vieną milijoną. Už savaitės 
duos kitu du milijonu dol. ) 

Paskui apskritys^ miestui 
duos tiek, kiek bus sukolek 
tuojama mokesčių, 

Iš apskričio iždo miestui 
priguli keliolika milijonų do
lierių. Kasininkas Gibbons 
mėgino sutrukdyti išmokėji
mų. Tad prieš jį miesto var
du norėta pakelti byla. Paga-
iiaus Gibbons sutiko išmokėti 
dalimis. 0 

Cbicago, ačių Dievui, turi 
pinigų. 

Jackson parke paliko rūs
čia didelė troba, kuriam buvo 
muziejus. Muziejaus ' daiktai 
perkraustyti naujan bustan 
Grant parke. 

Tuščių trobesį dabar nori
ma nuversti. Nes jo pataisy
mas ir prižiūrėjimas bran
giai atsieitų. 

UŽKLUPTA KINAI SU O 
PIUMI. 

Federaliai agentai užklupo 
kinų skalbyklų po numeriu 
551 So. Clark gat. 

Suareštavo skalbyklos savi
ninkų ir kitus 7 kinus. Jie kal
tinami už rūkymų opiumo. 
Atrastas opiumas ir pypkiai 
sukonfiskuota. 

CHICAGOS IR APIELINKIŲ 
VYČIŲ DOMEI. 

dirbėjiai rašo tiktai teisybe sa
vo pagarsfnumose vaistu. Trl-
ners American K!ixir of Bitter 
\VTine visuomet prigulėjo prie 
gerųjų vaistu, kuri aptickoriai 
visuomet galėdavo rekomen
duoti. Triners American Elix 
ir bf Bitter AVine, turi. savo 
pilna vertė ir tiktai ja ir gi
riasi, jis pagelbėti nuo neturė
jimo apetito, galvos skaudėji
mo negrumuliavimo, nervišku 

* * * 

v 

Šiandie vakare, 7:30 valan
dų, Lietuvos Vyčių Cbica-
gos Apskritis rengia va
karėlį pagerbti atvykusį is 
Lietuvos svetį, g^rb. kun. Juo
zapų Meškauskų, Žemaičių ^ o i r kitų vidurių ligų. Visi 
Dvasinės Seminarijos profe- Triners vaistai ? Triners Li-
šorių. Vakarėlis bus Mark j nimentas, Triners Cough Se-
Wbite parko salėje (prie 29 dative, TrinersJ Antiputrin, 
ir Halsted gatvių); Bus iŠ- j Triners Angeliea Bitter Toni-
pildyta graži programa, už- kas k t. t. yra visi geri vais-
kandžiai, šokiai ir lietuviški tai. — Joseph Triner Compa-
žaidimai. Be to kun. J. Mes- ny, 1333-45 So. Ashland, Ave., 
kauskas kalbės apie Lietuvos Chicajfo, 111 ,{\nsrr ) 
jaunimų — Ateitininkus ir Pa 

s 
: 

| 

i 

s 

vasarininkus. Visos Cbicagos 
ir apielinkių Vyčių kuopos 
kviečiamos skaitlingai suva
žiuoti. 

Rengimo Komisija. 

i 

IŠ NORTH SIDĖS. 
— 

' 

TRŲKSTA ANGLIŲ, ANG 
LEKASIAI STREIKUOJA. 

Policija suareštavo tris ra
dikalus, katrie ant kampo 
Roosevelt road ir Marshfield 
a ve. mėgino turėti prakalbas 
į susirinkusį būrį žmonių. 

Visur ir visiems trųksta an
glių. Tuo tarpu Illinois vals
tijoje daugel kasyklose nedir
bama. Apie 20,000 anglekasių 
streikuoja. 

Illinois anglekasių operato
rių komitetas kreipiasi į pre
zidentų Wilsonų prašydamas 
sustabdyti streikus. 

Klaidos atitaisymas. 

Vakar išėjusiame "Draugo" 
numeryj pranešime apie Lie
tuvių Giesmininkų ir Dramos 
dr-jos, po Šv. Cecilijos globa, 
išvažiavimų įsiskverbė klaida. 
Parašyta, kad išvažiavimas 
bus liepos 5 d. Turėjo-gi būti 
liepos 25d. 

Reng. Komitetas. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

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

REIKALAUJA DIDESNIŲ 
MOKESČIŲ. 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

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

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunč ia P in igus Parduoda Laivokortvs 

N O T A R I J U Š A S 
3249 So H«hted Street. Chieagn Illinois 

T C L E P M O N E B O U L E V A R D 6 1 1 

• 

Geležinkelių darbininkams 
padidinta užmokestis. Tad ge-
ležinklių kompanijos šiandie 
jau reikalauja augstesnių ratų 
už vežiojimą prekių Illinois 
valstijoje. 

Tuo tikslu kompanijos jau 
padavė peticijų pnblic Utili
ties komisijai. 

L. L. paskolos bendras ko
mitetas laikys svarbų susirin
kimų panedėlio vakare, liepos 
26 dienų, 1920 m., 8 vai., pa
rapijos mokyklos kambaryje 
(prie 18tos ir Union ave.) 

Visi pardavinėtojai būtinai 
yra kviečiami atsilankyti, nes 
laba^ daug svarbių dalykų tu
rime aptarti. 

Jonas Grisius. 

SIŲSKITE PINIGUS I LIETU-
VA PER KAUNO BANKĄ. 
Mes turime padare sutarti su 

Lietuvos Prekybos ir Pramones 
I Bankų Piningų siuntimo reikale. 

Mes siunčiame pinigus Mar
kiems tiesiog in Lietuvos Preky
bos ir Pramones Bankon, Kaunas. 

Viršminėtas Bankas Išsiuntinėja 
adresantams j nurodytas Pastas 
greitai ir užtikrintai — pinigais. 

Mes Parūpiname Pasportus, Pa
tarnaujame atsiteisime su Taksais. 
Parduodame Laivakortes ant visų 
linijų j Lietuvą ir iš Lietuvos Pa
darome tam tikrus Affidavitus del 
išvažiavimo Pasportu per Ameri
kos atstovą važioujantems iš Lie
tuvos į Amerika. 

Darom© visus legaliSkus Doku
mentus, Į Lietuva ir Amerikoj su 
užtikrinimo Amerikos ir Lietuvos 
valdžios teisėmis. 

Ir visais kitais reikalais kreip
kitės pas lietuviams gerai pažįsta
mus. 

• • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
AR GALIU GAUTI SAVO PINIGUS KADA \ 

TIK AŠ NORIU? jj 
Dauguma žmonių atėję bankon to klausia. • 
Atsakymas yra ' S 

Kada Tiktai Tu Nori g 
• 

Galite atsiimti savo pinigus iš šios senos • 
stiprios Bankos,1 yra po valdžios priežiūra S 
AR KALBATE LIETUVIŠKAI ČIONAIS? 

Tai kitas klausimas kuri žmones klausia bankon atėję Atsakymas yra 

Beabejonės Kalbama Lietuviškai Čionais 
Ateik tiktai viena kartą ir persitikrink o tikrai jausiesi kaip namie šiame banke 

Ar Gali Būti Geresnis Bankas? 
PRADEK TAUPYTI DABAR. 

Peoples Stock Yards State Bank 
BANKAS 

Ant Kampo 
47 ir Ashland Ave. 

Chicago 

• i s 

i" 
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17AS DIDELIS PIKNIKAS I 
S • 

i Draugystes Lietuvos Mylėtojų i 
I —:— CICERO, ILLINOIS , - : — ^ 

| Nedėlioję, Liepos-July 25 d., 1 9 2 0 
i (T. CHERNAUSK0 DARŽE No. 1. Lyons, UI. 

\ 

Tradžia 10 vai iš ryto. 
II 1 

ZOLP & BARČUS, 
4547 S. Hermitage Ave. 
Tel. Yards 145 Chicago, IH. 

m - ! • ! • • » » • » » • «J 

PRANEŠIMAI. 
L. D. S. CHICAGOS APSKR. 

KUOPOMS 

Lkpoa 25 d., š. BL Visų Šventų 
Darap. s\et., Roseland Illinois, 
2:30 vai. po pietų, bue darbinin
kų, kuopų delegatų susirinkimas. 
Būtinai reikia, kad ši .n susirin-
kiman kuodaugiausia atsilankytų 
kuopų delegatų. Valdyba. 

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

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

nanties. Vietos atdaros. Speeijalis 
Kriaučyst^B* Skyrius, mokslas už
ganėdina visais. 

MASTEB SCHOOL 
190 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tn lobu. 

K -

I Piknikas surengtas su keturiais išlai mėjimais po $5.00 kožnas. Draugija savo 
nariams nesirgusiems per 10 metų suteiks garbės ženklą-žiedą ant Pikniko. 

Kviečiami visi, kaip jauni taip ir seni atsilankyti ant Piknyko. Mes stengsimės 
visus užganėdinti. * Su godone, Kviečia Komitetas. 
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BIZNIERIAI GARS1NKITES 
" D R A U G E . " 
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IŠPARDAVIMAS! 
Didelis Persikraustymo Išpardavimas visiems gerai žinomoj krautuvėj. 

PAUL P. PILKIS 
729 West 18th Street 

Tas išpardavimas yra vienas iš didžiausių negu kada nors yra buvęs mūsų 
krautuvėj, nes 15,000 dolierių vertės visokios rūšies aprėdalų turi būti išparduota 
į trumpą laiką,.nes mes į trumpą\laiką turime persikelti i Naują vietą 1822 1824 
S. Halsted St. Taipgi ta priežastirvercia mus išparduoti viską daug pigiau negu 
mes patys pirkom, nes į Naują Krautuvę turim jau supirkę visą naują tavor.ą. Tai
gi norinti apsirėdyti pigiai pasiskubinkite ant šio išpardavimo, nes išpardavimas 
jau prasidėjo ir i trumpą laiką pasibaigs. Nes prie didelio papiginimo ta voras parsi
duoda labai greitai. 
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